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                                                     TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2005/80/EB                2008/EES/73/19 

frá 21. nóvember 2005 

um breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur, í því skyni að laga II. og III. 
viðauka við hana að tækniframförum 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 76/768/EBE frá 27. júlí 1976 
um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur (1), 
einkum 4. gr. b og 2. mgr. 8. gr., 

að höfðu samráði við vísindanefndina um neytendavörur, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 76/768/EBE, eins og henni var breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/15/EB (2), var 
bannað að nota í snyrtivörur efni sem eru flokkuð sem 
krabbameinsvaldar, stökkbreytivaldar eða 
æxlunarskaðvaldar í 1., 2. og 3. flokki skv. I. viðauka við 
tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá 27. júní 1967 um 
samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna (3), en 
leyft að nota efni sem flokkast í 3. flokk samkvæmt. 
tilskipun 67/548/EBE ef vísindanefndin um snyrtivörur 
og aðrar neytendavörur en matvæli hefur metið efnið og 
fallist á að heimilt sé að nota það en í stað hennar kemur, 
samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2004/210 (4), vísindanefndin um neytendavörur. 

2) Tilskipun 67/548/EBE var breytt með tilskipun 
2004/73/EB og er af þeim sökum nauðsynlegt að 
samþykkja ráðstafanir til að færa tilskipun 76/768/EBE 
til samræmis við ákvæði tilskipunar 67/548/EBE. 

3) Að því marki sem efni, sem flokkuð eru sem 
krabbameinsvaldar, stökkbreytivaldar eða 
æxlunarskaðvaldar í 1. og 2. flokki skv. I. viðauka við 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 303, 22.11.2005, bls. 32. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 12. 

(1) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/52/EB (Stjtíð. ESB L 234, 
10.9.2005, bls. 9). 

(2) Stjtíð. ESB L 66, 11.3.2003, bls. 26. 
(3) Stjtíð. EB 196, 16.8.1967, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/73/EB (Stjtíð. ESB L 152, 
30.4.2004, bls. 1). 

(4) Stjtíð. ESB L 66, 4.3.2004, bls. 45. 

tilskipun 67/548/EBE, hafa ekki verið skráð í II. viðauka 
við tilskipun 76/768/EBE er nauðsynlegt að fella þau inn 
í þann viðauka. Efni, sem eru flokkuð sem 
krabbameinsvaldar, stökkbreytivaldar eða 
æxlunarskaðvaldar í 3. flokki skv. I. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE, skulu einnig felld inn í II. viðauka 
við tilskipun 76/768/EBE nema vísindanefndin um 
neytendavörur hafi fallist á að leyfa notkun þeirra í 
snyrtivörum. 

4) Efni, sem eru flokkuð sem krabbameinsvaldar, 
stökkbreytivaldar eða æxlunarskaðvaldar í 1. og 2. flokki 
og eru skráð í 1. hluta III. viðauka við tilskipun 
76/768/EBE, falli brott þar sem þessi efni eru nú skráð í 
II. viðauka við tilskipun 76/768/EBE, og skulu því ekki 
notuð í efnasamsetningu snyrtivara. 

5) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/93/EB (5) sem 
kveður á um að fella skuli inn í II. viðauka við tilskipun 
76/768/EBE tiltekin efni sem þegar eru þar skráð. Til 
glöggvunar skal því breyta þessum viðauka. 

6) Því ber að breyta tilskipun 76/768/EBE til samræmis við 
það. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um snyrtivörur. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum II. og III. viðauka við tilskipun 76/768/EBE er 
breytt í samræmi við textann sem settur er fram í viðaukanum 
við þessa tilskipun. 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að hvorki framleiðendur í Bandalaginu né 
innflytjendur, sem hafa staðfestu í Bandalaginu, markaðssetji 
snyrtivörur, sem ekki eru í samræmi við þessa tilskipun, frá og 
með 22. ágúst 2006. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til að tryggja að þessar vörur séu ekki seldar eða 
þeim sé ráðstafað með öðrum hætti til neytenda eftir 22. 
nóvember 2006.  

________________  

(5) Stjtíð. ESB L 300, 25.9.2004, bls. 13. 
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3. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli eigi síðar en 22. maí 2006 til að fara að 
tilskipun þessari. Þau skulu senda framkvæmdastjórninni 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. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 21. nóvember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum II. og III. viðauka við tilskipun 76/768/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) færslurnar undir tilvísunarnúmerunum 615 og 616 falli brott, 

b) í stað færslunnar undir tilvísunarnúmerinu 687 komi eftirfarandi: 

„687. dínítrótólúen, tæknilegur hreinleiki (Cas-nr. 121-14-2)“, 

c) eftirfarandi tilvísunarnúmer 1137 og 1211 bætist við: 

 

Tilv.nr.  Efnaheiti CAS-nr. 
EB-nr. 

„1137 ísóbútýlnítrít 542-56-3 

1138 ísópren (stöðgað) 
(2-metýl-1,3-bútadíen) 

78-79-5 

1139 1-brómprópan 
n-própýlbrómíð 

106-94-5 

1140 klórpren (stöðgað) 
(2-klóróbúta-1,3-díen) 

126-99-8 

1141 1,2,4-tríklórprópan 96-18-4 

1142 etýlenglýkóldímetýleter 
(EGDME) 

110-71-4 

1143 dínókap (ISO) 39300-45-3 

1144 díamínótólúen, tæknileg blanda úr [4-metýl-m-
fenýlendíamíni] (1) og [2-metýl-m-fenýlendíamíni] (2) 
metýl-fenýlendíamín 

25376-45-8 

1145 p-klórbensótríklóríð 5216-25-1 

1146 dífenýleter, oktabrómafleiða 32536-52-0 

1147 1,2-bis(2-metoxýetoxý)etan 
tríetýlenglýkóldímetýleter (TEGDME) 

112-49-2 

1148 tetrahýdróþíópýran-3-karboxaldehýð 61571-06-0 

1149 4,4′-bis(dímetýlamínó)bensófenón 
(Michlers-ketón ) 

90-94-8 

1150 oxíranmetanól, 4-metýlbensen-súlfonat, (S)- 70987-78-9 

1,2-bensendíkarboxýlsýra, dípentýlester, greinótt og línuleg 
[1] 

84777-06-0 [1] 

n-pentýl-ísópentýlþalat [2] -[2] 

dí-n-pentýlþalat [3] 131-18-0 [3] 

1151 

díísópentýlþalat [4] 605-50-5 [4] 

1152 bensýlbútýlþalat 
(BBP) 

85-68-7 

1153 1,2-bensendíkarboxýlsýra dí-C 7-11, greinóttir og línulegir 
esterar 

68515-42-4 
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Tilv.nr. Efnaheiti CAS-nr. 
EB-nr. 

1154 blanda af: dínatríum 4-(3-etoxýkarbónýl-4-(5-(3-
etoxýkarbónýl-5-hýdroxý-1-(4-súlfonatfenýl) pýrasól-4-
ýl)penta-2,4-díenýlíden)-4,5-díhýdró-5-oxópýrasól-1-
ýl)bensensúlfonat og trínatríum 4-(3-etoxýkarbónýl-4-(5-(3-
etoxýkarbónýl-5-oxídó-1-(4-súlfonatfenýl)pýrasól-4-ýl)penta-
2,4-díenýlíden)-4,5-díhýdró-5-oxópýrasól-1-ýl)bensensúlfonat 

EC-nr. 402-660-9 

1155 (metýlenbis(4,1-fenýlenasó(1-(3-(dímetýlamínó)própýl)-1,2-
díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxópýrídín-5,3-díýl)))-1,1′-
dípýrídíníumdíklóríð díhýdróklóríð 

EB-nr. 401-500-5 

1156 2-[2-hýdroxy-3-(2-klórfenýl) karbamóýl-1-naftýlasó]-7-[2-
hýdroxý-3-(3-metýlfenýl)-2-[2-hýdroxý-3-(3-metýlfenýl)-
karbamóýl-1-naftýlasó]-7-[2-hýdroxý-3-(3-metýlfenýl)-
karbamóýl-1-naftýlasó]flúren-9-on 

EB-nr. 420-580-2 

1157 Asafenidín 68049-83-2 

2,4,5-trímetýlanilín [1] 137-17-7 [1] 1158 

2,4,5-trímetýlanilínhýdróklóríð [2] 21436-97-5 [2] 

1159 4,4′-þíódíanilín og sölt þess 139-65-1 

1160 4,4′-oxýdíanilín (p-amínófenýleter) og sölt þess 101-80-4 

1161 N,N,N′,N′-tetrametýl-4,4′-metýlendíanilín 101-61-1 

1162 6-metoxý-m-tólúídín 
(p-kresidín) 

120-71-8 

1163 3-etýl-2-metýl-2-(3-metýlbútýl)-1,3-oxasólidín 143860-04-2 

1164 blanda af: 1,3,5-tris(3-amínómetýlfenýl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-
tríasín-2,4,6-tríón og blanda fáliða 3,5-bis(3-
amínómetýlfenýl)-1-polý[3,5-bis(3-amínómetýlfenýl)-2,4,6-
tríoxó-1,3,5-(1H,3H,5H)-tríasín-1-ýl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-
tríasín-2,4,6-tríón 

EB-nr. 421-550-1 

1165 2-nítrótólúen 88-72-2 

1166 tríbútýlfosfat 126-73-8 

1167 naftalín 91-20-3 

nónýlfenól [1] 25154-52-3 [1] 1168 

4-nónýlfenól, greinótt [2] 84852-15-3 [2] 

1169 1,1,2-tríklóretan 79-00-5 

1170 pentaklóretan 76-01-7 

1171 vinýlídenklóríð 
(1,1-díklóretýlen) 

75-35-4 

1172 allýlklóríð 
(3-klórprópen) 

107-05-1 

1173 1,4-díklórbensen 
(p-díklórbensen) 

106-46-7 

1174 bis(2-klóretýl)eter 111-44-4 

1175 fenól 108-95-2 

1176 bisfenól A 
(4,4′-ísóprópýlídendífenól) 

80-05-7 

1177 tríoxýmetýlen 
(1,3,5-tríoxan) 

110-88-3 

1178 própargít (ISO) 2312-35-8 
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Tilv.nr. Efnaheiti CAS-nr. 
EB-nr. 

1179 1-klór-4-nítróbensen 100-00-5 

1180 mólínat (ISO) 2212-67-1 

1181 fenprópímorf 67564-91-4 

1182 epoxíkonasól 133855-98-8 

1183 metýlísósýanat 624-83-9 

1184 N,N-dímetýlanilíníumtetrakis(pentaflúrfenýl)bórat 118612-00-3 

1185 O,O′-(etenýlmetýlsilýlen) dí[(4-metýlpentan-2-on)oxím] EB-nr. 421-870-1 

1186 a 2:1 blanda af: 4-(7-hýdroxý-2,4,4-trímetýl-2-
krómanýl)resorsínól-4-ýl-tris(6-díasó-5,6-díhýdró-5-
oxónaþalen-1-súlfonat) og 4-(7-hýdroxý-2,4,4-trímetýl-2-
krómanýl)resorsínólbis(6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaþalen-1-
súlfonat) 

140698-96-0 

1187 blanda af: myndefni 4,4′-metýlenbis[2-(4-hýdroxýbensýl)-3,6-
dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-naftalínsúlfonats 
(1:2) og myndefni 4,4′-metýlenbis[2-(4-hýdroxýbensýl)-3,6-
dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalínsúfonats 
(1:3) 

EB-nr. 417-980-4 

malakítgrænt hýdróklóríð [1] 569-64-2 [1] 1188 

malakítgrænt oxalat [2] 18015-76-4 [2] 

1189 1-(4-klórfenýl)-4,4-dímetýl-3-(1,2,4-tríasól-ýlmetýl)pentan-3-
ol 

107534-96-3 

1190 5-(3-bútýrýl-2,4,6-trímetýlfenýl)-2-[1-(etoxýimínó)própýl]-3-
hýdroxýsýklóhex-2-en-1-on 

138164-12-2 

1191 trans-4-fenýl-L-prólín 96314-26-0 

1192 brómoxýnílheptanóat (ISO) 56634-95-8 

1193 blanda af: 5-[(4-[(7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-2-naftýl) asó]-
2,5-díetoxýfenýl)asó]-2-[(3-fosfónfenýl)asó]bensósýra og 5-
[(4-[(7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-2-naftýl)asó]-2,5-
díetoxýfenýl)asó]-3-[(3-fosfónfenýl)asó]bensósýra 

163879-69-4 

1194 2-{4-(2-ammoníóprópýlamínó)-6-[4-hýdroxý-3-(5-metýl-2-
metoxý-4-súlfamóýlfenýlasó)-2-súlfonatónaft-7-ýlamínó]-
1,3,5-tríasín-2-ýlamínó}}-2-amínóprópýlformat 

EB-nr. 424-260-3 

5-nítró-o-tólúídín [1] 99-55-8 [1] 1195 

5-nítró-o-tólúídínhýdrókóríð [2] 51085-52-0 [2] 

1196 1-(1-naftýlmetýl)kínólíníum 65322-65-8 

1197 (R)-5-bróm-3-(1-metýl-2-pýrrólídínýlmetýl)-1H-indól 
 

143322-57-0 

1198 pýmetrósín (ISO) 123312-89-0 

1199 oxadíargýl (ISO) 39807-15-3 

1200 klórtólúron 3-(3-klór-p-tólýl)-1,1-dímetýlúrea) 
 

15545-48-9 

1201 N-[2-(3-asetýl-5-nítróþíófen-2-ýlasó)-5-díetýlamínófenýl] 
asetamíð 

EB-nr. 416-860-9 

 



Nr. 73/372  4.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

Tilv.nr. Efnaheiti CAS-nr. 
EB-nr. 

1202 1,3-bis(vinýlsúlfonýlasetamíð)-própan 93629-90-4 

1203 p-fenetídín (4-etoxýanilín) 156-43-4 

1204 m-fenýlendíamín og sölt þess 108-45-2 

1205 leifar (koltjara), eiming kreósótolíu, ef innihald 
bensó[a]pýrens er > 0,005% miðað við þyngd  

92061-93-3 

1206 kreósótolía, asenaftenhluti, ísogsolía, ef innihald 
bensó[a]pýrens er > 0,005 % miðað við þyngd 

90640-84-9 

1207 kreósótolía, ef innihald bensó[a]pýrens er > 0,005% miðað við 
þyngd  

61789-28-4 

1208 kreósótolía, ef innihald bensó[a]pýrens er > 0,005% miðað við 
þyngd  

8001-58-9 

1209 kretósótolía, hátt eimingarsvið, ísogsolía, ef innihald 
bensó[a]pýrens er > 0,005% miðað við þyngd  

70321-79-8 

1210 útdráttarleifar (kol), kreósótolíusýra, útdráttarleifar ísogsolíu, 
ef innihald bensó[a]pýrens er > 0,005% miðað við þyngd  

122384-77-4 

1211 kretósótolía, lágt eimingarsvið, ísogsolía, ef innihald 
bensó[a]pýrens er > 0,005% miðað við þyngd  

70321-80-1 

(1) sjá tilvísunarnúmer 364 í II. viðauka til að fá upplýsingar um einstök innihaldsefni. 
(2) sjá tilvísunarnúmer 413 í II. viðauka til að fá upplýsingar um einstök innihaldsefni.“ 

 

2. Fyrsta hluta í III. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) færslan undir tilvísunarnúmeri 19 falli brott, 

b) undir tilvísunarnúmeri 1a í b-dálki komi orðin „Bórsýra, bóröt og tetrabóröt að undanskildu efni nr. 1184 í II. 
viðauka“ í stað „Bórsýra, bóröt og tetrabóröt“,  

c) undir tilvísunarnúmeri 8, b-dálki komi orðin „p-fenýlendíamín, N-setnar afleiður og sölt þess, N-setnar afleiður o-
fenýlendíamíns (5), að undanskildum þeim afleiðum sem skráðar eru annars staðar í þessum viðauka“ í stað 
orðanna „m-og p-fenýlendíamín, N-setnar afleiður og sölt þess, N-setnar afleiður o-fenýlendíamín (5), að 
undanskildum þeim afleiðum sem skráðar eru annars staðar í þessum viðauka“. 
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                                                                 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                  2008/EES/73/20 

frá 13. október 2005 

um samræmi tiltekinna staðla við almennar öryggiskröfur í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  
2001/95/EB og birtingu tilvísana til þeirra í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (*) 

(tilkynnt með númeri C(2005) 3803) 

 (2005/718/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/95/EB frá 3. desember 2001 um öryggi vöru (1), einkum 
annarri og fjórðu undirgrein 2. mgr. 4. gr., 

að höfðu samræmi við fastanefndina sem komið var á fót í 
samræmi við 5. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun 
upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða (2). 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 1. mgr. 3. gr. í tilskipun 2001/95/EB er mælt fyrir um 
skyldu framleiðenda til að setja einungis öruggar vörur á 
markað. 

2) Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2001/95/EB skal 
gengið út frá að vara sé örugg, að því er varðar þær 
hættur og þá áhættuflokka sem falla undir viðeigandi 
landsstaðla, ef hún er í samræmi við valfrjálsa 
landsstaðla sem settir hafa verið til lögleiðingar 
Evrópustöðlum, en framkvæmdastjórnin hefur birt 
tilvísun í þá í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins í 
samræmi við 4. gr. þeirrar tilskipunar. 

3) Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar skulu 
evrópskar staðlastofnanir koma á Evrópustöðlum með 
umboði frá framkvæmdastjórninni. Framkvæmdastjórnin 
birtir vísanir til slíkra staðla. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 271, 15.10.2005, bls. 51. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 13. 

(1) Stjtíð. EB L 11, 15.1.2002, bls. 4. 
(2) Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37. Tilskipuninni var breytt með tilskipun 

98/48/EB (Stjtíð. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18). 

4) Í 2. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar er mælt fyrir um 
málsmeðferð fyrir birtingu vísana til staðla sem 
evrópskar staðlastofnanir samþykkja fyrir gildistöku 
tilskipunarinnar. Ef þeir staðlar tryggja samræmi við 
almennu öryggiskröfurnar skal framkvæmdastjórnin 
ákveða að birta tilvísanir í þá í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. Í þeim tilvikum skal 
framkvæmdastjórnin, að eigin frumkvæði eða að beiðni 
aðildarríkis, ákveða í samræmi við málsmeðferðina í 
2. mgr. 15. gr. tilskipunarinnar hvort téður staðall 
uppfyllir almennar öryggiskröfur. Framkvæmdastjórnin 
skal ákveða birtingu tilvísunarinnar að höfðu samráði við 
nefndina sem sett var á stofn í samræmi við 5. gr. 
tilskipunar 98/34/EB. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna 
aðildarríkjunum um ákvörðun sína. 

5) Evrópskar staðlastofnanir hafa hins vegar samþykkt 
suma staðla eftir gildistöku tilskipunarinnar án umboðs 
sem veitt er skv. 1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar. Ætlun 
löggjafans var að tryggja samstarf við evrópskar 
staðlastofnanir og að viðurkenna hentuga öryggisstaðla, 
fyrir vörur sem falla undir gildissvið tilskipunarinnar, og 
umboð framkvæmdastjórnarinnar var ekki gefið út fyrir í 
samræmi við viðeigandi ákvæði sem vísað er til í 4. gr. 
Því er rétt að íhuga birtingu tilvísana til slíkra staðla og 
halda áfram með það að markmiði, í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 4. gr. 

6) Þessi ákvörðun um samræmi staðlanna, sem skráðir eru í 
viðaukanum við almennar öryggiskröfur, er tekin að 
frumkvæði framkvæmdastjórnarinnar. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem fjallað er um í 
tilskipun 2001/95/EB, 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Staðlarnir, sem tilgreindir eru í viðaukanum, uppfylla almennar 
öryggiskröfur í tilskipun 2001/95/EB varðandi hættuna sem 
þeir ná yfir.  
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2. gr. 

Tilvísanir til staðlanna í viðaukanum skulu birtar í C-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 13. október 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Markos KYPRIANOU 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

Staðlarnir sem um getur í 1. og 2. gr. ákvörðunarinnar: 

1. EN 13899:2003 — Íþróttabúnaður á hjólum — Hjólaskautar — Öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

2. EN 13138-2:2003 — Flotbúnaður til nota við sundkennslu — 2. hluti: Öryggiskröfur og prófunaraðferðir fyrir flotbúnað 
sem fólk heldur á 

3. EN 13319:2000 — Fylgibúnaður til nota við köfun — Dýptarmælar og samstæður dýptar- og tímamæla — Virkni- og 
öryggiskröfur, prófunaraðferðir 

4. EN 1651:1999 — Svifhlífarbúnaður — Belti — Öryggiskröfur og styrkleikaprófanir 

5. EN 12491:2001 — Svifhlífarbúnaður — Neyðarfallhlíf — Öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

6. EN 913:1996 — Fimleikabúnaður — Almennar öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

7. EN 12655:1998 — Fimleikabúnaður — Hringir — Virkni- og öryggiskröfur, prófunaraðferðir 

8. EN 12197:1997 — Fimleikabúnaður — Svifrár — Öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

9. EN 12346:1998 — Fimleikabúnaður — Veggrimlar, reitarimlar og klifurgrindur — Öryggiskröfur og prófunaraðferðir 

10. EN 12432:1998 — Fimleikabúnaður — Jafnvægisslár — Virkni- og öryggiskröfur, prófunaraðferðir 

11. EN 916:2003 — Fimleikabúnaður — Stökkkistur — Kröfur og prófunaraðferðir, þ.m.t. öryggi. 

12. EN 12196:2003 — Fimleikabúnaður — Hestar og kubbar — Virkni- og öryggiskröfur, prófunaraðferðir 

13. EN 1860-1:2003 — Tæki, fast eldsneyti og kveikiefni til nota í grill — 1. hluti: Grilltæki sem brenna föstu eldsneyti - 
Kröfur og prófunaraðferðir. 

14. EN 1129-1:1995 — Húsgögn — Beddar sem leggjast saman — Öryggiskröfur og prófun — 1. hluti: Öryggiskröfur 

15. EN 1129-2:1995 — Húsgögn — Beddar sem leggjast saman — Öryggiskröfur og prófun — 2. hluti: Prófunaraðferðir 

16. EN 14344:2004 — Barnavara og vara til nota við umönnun barna — Barnastólar á reiðhjól — Öryggiskröfur og próf-
unaraðferðir 

17. EN 14350-1:2004 — Barnavara og vara til nota við umönnun barna - Drykkjaráhöld - 1. hluti: Almennar og tæknilegar 
kröfur og prófanir 
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                                                           ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                  2008/EES/73/21 

frá 22. nóvember 2005 

um breytingu á ákvörðun 2001/671/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er 
varðar flokkun þaka og þakklæðninga eftir nothæfi með tilliti til bruna af völdum 
 utanaðkomandi elds (*) 

(tilkynnt með númeri C(2005) 4437) 

 (2005/823/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/106/EBE frá 
21. desember 1988 um samræmingu á lögum og stjórnsýslu-
fyrirmælum aðildarríkjanna um byggingarvörur (1), einkum a-
lið 2. mgr. 20. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/671/EB frá 
21. ágúst 2001 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 
89/106/EBE um flokkun þaka og þakklæðninga eftir 
nothæfi með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi 
elds (2) er sett  fram flokkunarkerfi fyrir þök og þak-
klæðningar eftir nothæfi með tilliti til bruna af völdum 
utanaðkomandi elds. 

2) Í kjölfar endurskoðunar ber að setja fram nýja flokka til 
að mæta eftirlitsþörf Írlands og Breska konungsríkisins. 

3) Því ber að breyta ákvörðun 2001/671/EB til samræmis 
við þetta. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
byggingarmál. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðaukanum við ákvörðun 2001/671/EB er breytt til sam-
ræmis við viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 22. nóvember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 307, 25.11.2005, bls. 53. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 14. 

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 
284, 31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 235, 4.9.2001, bls. 20.  
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VIÐAUKI 

Viðaukanum við ákvörðun 2001/671/EB er breytt sem hér segir. 

1. þættinum FORMÁLSORÐ er breytt sem hér segir: 

a) í stað fyrstu málsgreinar komi „Nota skal ENV 1187:2002 og uppfærðar síðari útgáfur. Uppfærða útgáfan skal m.a. 
innihalda nýjar endurskoðanir/breytingar á ENV-útgáfu þessa staðals (evrópskur forstaðall) eða EN-útgáfu þessa 
staðals (evrópskur staðall)“, 

b í annarri málsgrein kemur „ENV 1187:2002“ í stað „CR 1187:2001“ og í fyrstu línu kemur „fjórar“ í stað „þrjár“, 

2. þættinum TÁKN er breytt sem hér segir: 

a) í fyrstu línu kemur „fjórum“ í stað „þremur“, 

b í stað allra tilvísana í „CR 1187:2001“ komi „ENV 1187:2002“, 

c) „— ENV 1187:2002 prófun 4: XROOF(t4), þar sem t4 = neistaflug + vindur + viðbótargeislahiti“ er sett inn á eftir lín-
unni fyrir CR 1187:2001 prófun 3, 

3. eftirfarandi línur bætist við í töfluna: 

Prófunaraðferð Flokkur Flokkunarviðmiðanir 

„ENV 1187:2002 prófun 4  BROOF (t4) Öll eftirtalin skilyrði skulu uppfyllt: 
— Enginn eldur kemst í gegnum þakkerfi innan 1 klukku-

stundar 
— Í forprófun, eftir að prófunarlogi hefur verið fjar-

lægður, 
— Sýni loga í < 5 mínútur 
— Í forprófun breiðast logar < 0,38 m yfir brunasvæðið 

 CROOF (t4) Öll eftirtalin skilyrði skulu uppfyllt: 
— Enginn eldur kemst í gegnum þakkerfi innan 30 

mínútna 
— Í forprófun, eftir að prófunarlogi hefur verið fjar-

lægður, loga sýni í < 5 mínútur 
— Í forprófun breiðast logar < 0,38 metra yfir bruna-

svæðið 

 DROOF (t4) — Öll eftirtalin skilyrði skulu uppfyllt: 
— Eldur kemst í gegnum þakkerfið á 30 mínútum en 

kemst ekki í gegn við forprófun með loga 
— Í forprófun, eftir að prófunarlogi hefur verið fjar-

lægður, loga sýni í < 5 mínútur 
— Í forprófun breiðast logar < 0,38 metra yfir bruna-

svæðið 

 EROOF (t4) 
 

— Öll eftirtalin skilyrði skulu uppfyllt: 
— Eldur kemst í gegnum þakkerfið á 30 mínútum en 

kemst ekki í gegn við forprófun með loga 
— Engin stjórn er á útbreiðslu logans 

 FROOF (t4) Ekkert nothæfisstig ákvarðað 

* Vekja skal athygli á því ef dropar falla frá neðri hlið sýnisins, vélrænum bilunum og myndun gata með því að bæta viðskeytinu „x“ 
við merkinguna til að tilgreina að eitt eða fleiri þessara atvika hafi átt sér stað meðan á prófuninni stóð. Að auki skal, í samræmi við 
halla vörunnar meðan á prófuninni stendur, bæta stöfunum EXT.F til að tilgreina „flatt eða lárétt sýni“ og EXT.S til að tilgreina 
„hallandi sýni“. 
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                                                                 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                  2008/EES/73/22 

frá 25. maí 2005 

um flokkun þaka og þakklæðninga eftir nothæfi með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi 
elds að því er varðar tilteknar byggingarvörur eins og kveðið er á um í tilskipun ráðsins 
 89/106/EBE (*) 

(tilkynnt með númeri C(2005) 1501) 

 (2005/403/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/106/EBE frá 21. desember 
1988 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
aðildarríkjanna um byggingarvörur (1), einkum 2. mgr. 20. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 89/106/EBE er gert ráð fyrir því að 
nauðsynlegt kunni að vera að setja fram flokka í 
grunnskjölum sem samsvara nothæfi vara með hliðsjón 
af einstökum grunnkröfum svo unnt sé að taka mið af 
mismunandi verndarstigi mannvirkja á lands-, svæðis- 
eða staðarvísu. Skjöl þessi hafa verið gefin út í 
„Orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar varðandi 
grunnskjöl með tilskipun ráðsins 89/106/EBE (2)“. 

2) Að því er varðar grunnkröfur um varnir gegn eldsvoða 
eru taldar upp ýmsar innbyrðis tengdar ráðstafanir í 
grunnskjali nr. 2 sem saman leggja grunn að mótun 
stefnu á sviði brunavarna sem má útfæra á mismunandi 
vegu í aðildarríkjunum. 

3) Í grunnskjali nr. 2 er gerð grein fyrir kröfum varðandi 
byggingavörur sem notaðar eru í þök sem verða fyrir 
brunaáraun af völdum utanaðkomandi elds. 

4) Í samhæfðri lausn var kerfi flokka samþykkt í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2001/671/EB frá 21. ágúst 
2001 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 135, 28.5.2005, bls. 37. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 14. 

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB C 62, 28.2.1994, bls. 1. 

því er varðar flokkun þaka og þakklæðninga eftir nothæfi 
með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi elds (3). 

5) Þegar um er að ræða tilteknar þakplötur úr 
plastisólhúðuðu stáli er nauðsynlegt að nota flokkunina 
sem sett var fram í ákvörðun 2001/671/EB. 

6) Nothæfi með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi 
elds að því er varðar margar byggingarvörur og/eða efni, 
sem falla undir flokkunina sem kveðið er á um í 
ákvörðun 2001/671/EB, hefur verið rækilega staðfest og 
er vel þekkt meðal brunaeftirlitsaðila í aðildarríkjunum 
og því er ekki þörf á að prófa vörurnar eða efnin með 
tilliti til þessara eiginleika. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
byggingarmál. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Byggingarvörurnar og/eða efnin, sem uppfylla allar kröfur um 
„nothæfi með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi elds“ 
án þess að þörf sé á frekari prófunum, eru settar fram í 
viðaukanum. 

2. gr. 

Sérstakir flokkar, sem gilda um mismunandi byggingavörur 
og/eða efni, innan flokkunar eftir nothæfi með tilliti til bruna af 
völdum utanaðkomandi elds sem samþykkt var í ákvörðun 
2001/671/EB, eru settir fram í viðaukanum við þessa ákvörðun.  

________________  

(3) Stjtíð. EB L 235, 4.9.2001, bls. 20. 
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3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 25. maí 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
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VIÐAUKI 

Í töflunni, sem sett er fram í þessum viðauka, eru taldar upp þær byggingarvörur og/eða efni sem uppfylla allar kröfur um 
„nothæfi með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi elds“ án þess að þörf sé á prófunum. 

Tafla 

Flokkun nothæfis þakplatna úr plastisólhúðuðu stáli með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi elds 

Vara Flokkur (1) 
Þakplötur úr plastisólhúðuðu stáli 

eins og þær eru tilgreindar hér á eftir og þegar þær eru felldar 
saman í eins lags eða uppbyggt þakkerfi eins og lýst er hér á 
eftir 

BROOF (t1) 

BROOF (t2) 

BROOF (t3) 

Þakplötur 

í samræmi við EN 14782 og EN 14783, þ.m.t. bylgjulaga stálplötur, flatar stálplötur eða stálplötur, rúlluhúðaðar, 
galvanhúðaðar eða húðaðar með álblöndu og sinki, með ≥ 0,40 mm þykkum málmi með lífrænni ytri (veðurmegin) húð og, 
valfrjálst, lífrænni húð á bakhlið (innri hlið). Ytri húðin er úr fljótandi plastisólmálningu með að hámarki 0,200 mm 
tilgreinda þykkt á þurru lagi, með mest 8,0 MJ/m2 heildarvarmaleiðni (PCS) og 330 g/m2 hámarksþurrmassa. 
Heildarvarmaleiðni (PCS) lífrænnar húðar á bakhlið (ef einhver er) er mest 4,0 MJ/m2 og hámarksþurrmassi 200 g/m2. 

Eins lags þakkerfi sem samanstendur af einfaldri, óeinangraðri þakklæðningu á burðarvirki (samfelldum eða aðskildum 
burðarbitum) sem heyra undir flokkun A2-s1, d0 eða betri með tilliti til viðbragða við bruna. 

Uppbyggt þakkerfi þar sem þakplötur úr plastisólhúðuðu stáli mynda ytra lagið í uppbyggðri samsetningu, þar sem 
burðarvirkið heyrir undir flokkun A2-s1, d0 eða betri með tilliti til viðbragða við bruna og þar sem beint undir 
plastisólhúðuðu stálplötunum er einangrunarlag sem heyrir undir flokkun A2-s1, d0 eða betri með tilliti til viðbragða við 
bruna. Þessi einangrun skal vera ófullfrágengin steinull sem uppfyllir EN 13162 og skal vera glertrefjateppi með 
lágmarksþéttleika 10 kg/m3 (hámarksnafninnihald resíns 5% af þyngd) og þykkt ≥ 80 mm eða steinull með lágmarksþéttleika 
25 kg/m3 (hámarksnafninnihald resíns 3,5% af þyngd) og þykkt ≥ 80 mm. 

Samskeyti þar sem samskeyti eru á efsta lagi skulu þau vera sem hér segir: 

— trapísulagaðar plötur 

— hliðarskörun minnst eitt rif og endaskörun að lágmarki 100 mm, 

— sínuslagaðar, báraðar plötur 
— hliðarskörun minnst 1,5 bára og endaskörun að lágmarki 100 mm, 

— flatar plötur/klæðningar 

— hliðarskörun og endaskörun skal vera að lágmarki 100 mm, 

— kerfi standandi samskeyta 

— hliðarsamskeyti skulu fela í sér lóðrétt, standandi, sköruð eða læst samskeyti sem duga til að tryggja samfellda nána 
snertingu á milli platnanna og mynda vatnsheld samskeyti og skulu endar skarast, þar sem við á, um a.m.k. 100 mm. 

Þéttiefni skulu gerð úr bútýl-þéttiefnum eða samsvarandi með nafnþéttleika á bilinu 1 500 til 1 700 kg/m3, borin á í 
samfelldri línu á samskeytin þar sem þau skarast í magninu 45 gr á lengdarmetra. 

Festingar þar sem þakplöturnar eru festar við burðarvirkið með málmfestingum sem nægja til að veita þakbyggingunni 
berandi stöðugleika með viðbótarmálmfestingum sem notaðar eru til að tryggja samfellda nána snertingu milli platnanna og 
gera samskeytin vatnsheld. 

(1) Nothæfisflokkur með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi elds eins og kveðið er á um í töflunni í viðaukanum við ákvörðun 
2001/671/EB. 
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                                                                 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                  2008/EES/73/23 

frá 4. júlí 2005 

um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 
89/106/EBE að því er varðar byggingarhlutakerfi kæligeymsla og byggingarhlutakerfi fyrir 
 hjúpfleti kæligeymsla (*) 

(tilkynnt með númeri C(2005) 1961) 

(2005/484/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/106/EBE frá 21. desember 
1988 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
aðildarríkjanna um byggingarvörur (1), einkum 4. mgr. 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Þegar framkvæmdastjórnin velur á milli aðferðanna 
tveggja, sem kveðið er á um í 3. mgr. 13. gr. tilskipunar 
89/106/EBE, við að staðfesta samræmi vöru skal velja 
ódýrustu aðferðina af þeim sem samrýmast 
öryggissjónarmiðum. Þetta merkir að nauðsynlegt er að 
ákveða, með tilliti til ákveðinnar vöru eða ákveðins 
vöruflokks, hvort framleiðslustýringarkerfi í verksmiðju, 
sem framleiðandi ber ábyrgð á, er nauðsynlegt og 
nægilegt skilyrði fyrir staðfestingu á samræmi eða hvort 
þörf er á afskiptum samþykkts vottunaraðila af ástæðum 
er varða samræmi við viðmiðanirnar sem um getur í 
4. mgr. 13. gr. tilskipunar 89/106/EBE. 

2) Samkvæmt 4. mgr. 13. gr. tilskipunar 89/106/EBE skal 
aðferðin, sem þannig er valin, tilgreind í umboðunum og 
tækniforskriftunum. Því er æskilegt að nota sömu 
skilgreiningu á hugtakinu vörur eða vöruflokkur og 
notuð er í umboðunum og tækniforskriftunum. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 173, 6.7.2005, bls. 15. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2006 frá 7. júlí 2006 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 14. 

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1882/2003 Evrópuþingsins og ráðsins (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

3) Aðferðunum tveimur, sem kveðið er á um í 3. mgr. 
13. gr. tilskipunar 89/106/EBE, er lýst ítarlega í III. 
viðauka við tilskipunina. Því er nauðsynlegt að tilgreina 
með skýrum hætti, með hliðsjón af III. viðauka, hvernig 
þessum tveimur aðferðum skuli beitt, að því er varðar 
hverja vöru eða hvern vöruflokk, þar eð ákveðin kerfi eru 
tekin fram yfir önnur í III. viðauka. 

4) Aðferðin, sem um getur í a-lið 3. mgr. 13. gr. í tilskipun 
89/106/EBE, svarar til kerfanna sem eru tilgreind í fyrsta 
kosti, án stöðugs eftirlits, og í öðrum og þriðja kosti í ii-
lið 2. liðar í III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE. 
Aðferðin, sem um getur í b-lið 3. mgr. 13. gr., svarar til 
kerfanna sem eru tilgreind í i-lið 2. liðar III. viðauka og í 
fyrsta kosti í ii-lið 2. liðar í III. viðauka með stöðugu 
eftirliti. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 
byggingarmál. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Staðfesta skal samræmi vara, sem eru tilgreindar í I. viðauka, 
með aðferð þar sem gert er ráð fyrir, til viðbótar við 
framleiðslustýringarkerfi í verksmiðjunni sem framleiðandinn 
starfrækir, þátttöku samþykkts vottunaraðila við mat og eftirlit 
með framleiðslustýringunni eða vörunni sjálfri.  
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2. gr. 

Tilgreina skal aðferðina, sem nota skal til að staðfesta samræmi eins og fram kemur í II. viðauka, í umboðum 
fyrir viðmiðunarreglur um evrópskt tæknisamþykki. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 4. júlí 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
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I. VIÐAUKI 

Byggingarhlutakerfi kæligeymsla og byggingarhlutakerfi fyrir hjúpfleti kæligeymsla: 

— Til notkunar í byggingaframkvæmdum. 

 
 

 

 

 

 

 

II. VIÐAUKI 

Athugasemd: þegar um er að ræða vörur sem hafa fleiri en eitt þeirra áformuðu notkunargilda, sem eru tilgreind fyrir 
eftirtalda vöruhópa, annast samþykktur aðili öll þau verkefni sem rekja má til viðkomandi kerfa til staðfestingar á samræmi. 

BYGGINGARHLUTAKERFI KÆLIGEYMSLA OG BYGGINGARHLUTAKERFI FYRIR HJÚPFLETI 
KÆLIGEYMSLA 

Kerfi til staðfestingar á samræmi 

Fyrir þær vörur og þau áformuðu not, sem eru talin upp hér á eftir, eru Evrópusamtökin um tæknisamþykki (EOTA) beðin að 
tilgreina eftirfarandi kerfi til staðfestingar á samræmi í viðeigandi viðmiðunarreglu um evrópskt tæknisamþykki: 

Vara/vörur Áformuð not Stig eða flokkur/flokkar 
(viðbrögð við bruna) Kerfi til staðfestingar á samræmi 

Byggingarhlutakerfi kæli-
geymsla og byggingarhluta-
kerfi fyrir hjúpfleti kæli-
geymsla 

Í byggingaframkvæmdum — 1 

1. kerfi: Sjá tilskipun 89/106/EBE, i-lið 2. liðar III. viðauka, án úttektarprófunar á sýnum. 
 

Forskriftin fyrir kerfið skal þannig úr garði gerð að hægt sé að nota hana, jafnvel þegar ekki er þörf á að ákvarða nothæfi 
vörunnar m.t.t. tiltekins eiginleika þar sem ekki hafa verið gerðar neinar lögboðnar kröfur um viðkomandi eiginleika í a.m.k. 
einu aðildarríki (sjá 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 89/106/EBE og, eftir atvikum, lið 1.2.3 í grunnskjalinu). Í slíkum tilvikum má 
ekki gera þá kröfu til framleiðandans að hann sannprófi viðkomandi eiginleika óski hann ekki eftir að tilgreina nothæfi 
vörunnar í þeim efnum.  
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                                                                ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                   2008/EES/73/24 

frá 9. ágúst 2005 

um flokkun eftir nothæfi með tilliti til bruna að því er varðar tilteknar byggingarvörur (*) 

(tilkynnt með númeri C(2005) 2925) 

 (2005/610/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/106/EBE frá 21. desember 
1988 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
aðildarríkjanna um byggingarvörur (1), einkum a-lið 2. mgr. 20. 
gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 89/106/EBE er gert ráð fyrir því að 
nauðsynlegt kunni að vera að setja fram flokka í grunn-
skjölum sem samsvara nothæfi vara með hliðsjón af ein-
stökum grunnkröfum svo unnt sé að taka mið af mis-
munandi verndarstigi mannvirkja á lands-, svæðis- eða 
staðarvísu. Skjöl þessi hafa verið gefin út sem 
„Orðsending framkvæmdastjórnarinnar varðandi grunn-
skjöl með tilskipun ráðsins 89/106/EBE (2)“. 

2) Að því er varðar grunnkröfur um varnir gegn eldsvoða 
eru taldar upp ýmsar innbyrðis tengdar ráðstafanir í 
grunnskjali nr. 2 sem saman leggja grunn að mótun 
stefnu á sviði brunavarna sem má útfæra á mismunandi 
vegu í aðildarríkjunum. 

3) Í grunnskjali nr. 2 er gerð grein fyrir einni þessara 
ráðstafana sem felst í því að takmarka myndun og út-
breiðslu elds og reyks á nánar tilgreindu svæði með því 
að draga úr möguleikanum á því að byggingarvörur 
stuðli að fullþróuðum bruna. 

4) Einungis er unnt að greina frá umfangi þessarar tak-
mörkunar með því að flokka nothæfi byggingarvara eftir 
stigum með tilliti til viðbragða við bruna við raunveru-
lega notkun. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 208, 11.8.2005, bls. 21. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 14. 

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1882/2003 Evrópuþingsins og ráðsins (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB 62, 28.2.1994, bls. 1. 

5) Í samhæfðri lausn var kerfi flokka samþykkt í ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/147/EB frá 8. febrúar 
2000 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að 
því er varðar flokkun byggingavara eftir nothæfi með til-
liti til viðbragða við bruna (3). 

6) Þegar um er að ræða tilteknar byggingarvörur er 
nauðsynlegt að nota flokkunina sem er sett fram í 
ákvörðun 2000/147/EB. 

7) Nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er 
varðar margar byggingarvörur og/eða efni, sem falla 
undir flokkunina sem kveðið er á um í ákvörðun 
2000/147/EB, hefur verið rækilega staðfest og er vel 
þekkt meðal brunaeftirlitsaðila í aðildarríkjunum og því 
er ekki þörf á að prófa vörurnar eða efnin með tilliti til 
þessara eiginleika. 

8) Vörur hafa verið metnar í tengslum við raunverulega 
notkun þar sem við á. 

9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um byggingar-
mál. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Byggingarvörurnar og/eða efnin sem uppfylla allar kröfur um 
„nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna“ án þess að þörf sé 
á frekari prófunum eru settar fram í viðaukanum. 

 

________________  

(3) Stjtíð. EB 50, 23.2.2000, bls. 14. Ákvörðuninni var síðast breytt með 
ákvörðun 2003/632/EB (Stjtíð. ??? L 220, 3.9.2003, bls. 5). 
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2. gr. 

Sérstakir flokkar, sem gilda um mismunandi byggingavörur og/eða efni, innan flokkunar eftir nothæfi með til-
liti til viðbragða við bruna sem samþykkt var í ákvörðun 2000/147/EB, eru settir fram í viðaukanum við þessa 
ákvörðun. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 9. ágúst 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
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VIÐAUKI 

Í töflunni, sem sett er fram í þessum viðauka, eru taldar upp þær byggingarvörur og/eða -efni sem uppfylla allar kröfur um 
„nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna“ án þess að þörf sé á prófunum. 

Tafla 1 

FLOKKAR LÍMTRÉS (1) EFTIR NOTHÆFI MEÐ TILLITI TIL VIÐBRAGÐA VIÐ BRUNA 

Efni Upplýsingar um vöruna Lágmarksmeðal-
þéttleiki 

(2)(kg/m3) 
Lágmarksheildarþykkt 

(mm) 
Flokkur (3) 

Límtré Lagskipt límtré í samræmi við EN 14080. 380 40 D-s2, d0 

(1) Gildir um allar tegundir og lím sem vörustaðallinn nær yfir. 
(2) Skilyrt skv. EN 13238. 
(3) Flokkar sem settir eru fram í töflu 1 í viðaukanum við ákvörðun 2000/147/EB. 
 

Tafla 2 

FLOKKAR SAMLÍMDRA GÓLFEFNA EFTIR NOTHÆFI MEÐ TILLITI TIL VIÐBRAGÐA VIÐ BRUNA 

Gerð gólfefnis (1) Upplýsingar um vöru Lágmarksþéttleiki 
(kg/m3) 

Lágmarksheildarþykkt 
(mm) Flokkur (2) gólfefnis 

Samlímd gólfefni Samlímd gólfefni framleidd í samræmi 
við EN 13329:2000. 

800 6,5 EFL 

(1) Gólfefni sem lögð eru laus yfir hvers kyns undirlag úr viði = D-s2, d0 eða hvers kyns undirlag í flokki A2-s1, d0. 
(2) Flokkar sem settir eru fram í töflu 2 í viðaukanum við ákvörðun 2000/147/EB. 
 

Tafla 3 

FLOKKAR FJAÐRANDI GÓLFEFNA EFTIR NOTHÆFI MEÐ TILLITI TIL VIÐBRAGÐA VIÐ BRUNA 

 

Gerð gólfefnis (1) EN 
vörustaðall 

Lágmarks-
massi 
(g/m2) 

Hámarksmassi 
(g/m2) 

Lágmarks-
heildar-
þykkt 
(mm) 

Flokkur (2) gólf-
efnis 

Einlitir og mynstraðir línóleum-dúkar EN 548 2 300 4 900 2 EFL 

Ósamsett og samsett gólfefni úr pólývínilklóríði EN 649 2 300 3 900 1,5 EFL 

Gólfefni úr pólývínilklóríði með svamplagi EN 651 1 700 5 400 2 EFL 

Gólfefni úr pólývínilklóríði með korkundirlagi EN 652 3 400 3 700 3,2 EFL 

Þanin (höggdeyfandi) gólfefni úr pólývínilklóríði EN 653 1 000 2 800 1,1 EFL 

Hálfsveigjanlegar flísar úr pólývínilklóríði EN 654 4 200 5 000 2 EFL 

Línóleum á korkundirlagi EN 687 2 900 5 300 2,5 EFL 

Ósamsett og samsett gólfefni úr sléttu gúmmíi með 
svampundirlagi 

EN 1816 3 400 4 300 4 EFL 

Ósamsett og samsett gólfefni úr sléttu gúmmíi EN 1817 3 000 6 000 1,8 EFL 

Ósamsett og samsett gólfefni úr upphleyptu gúmmíi EN 12199 4 600 6 700 2,5 EFL 

(1) Gólfefni sem lögð eru laus yfir hvers kyns undirlag úr viði = D-s2, d0 eða hvers kyns undirlag í flokki A2-s1, d0. 
(2) Flokkar sem settir eru fram í töflu 2 í viðaukanum við ákvörðun 2000/147/EB. 
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Tafla 4 

FLOKKAR TEXTÍLGÓLFEFNA EFTIR NOTHÆFI MEÐ TILLITI TIL VIÐBRAGÐA VIÐ BRUNA 

Gerð gólfefnis (1) EN vörustaðall Flokkur (2) gólfefnis 

Vélofin flosteppi, ekki eldþolin, sem lögð eru á heil gólf og í bútum (3) EN 1307 EFL 

Handofin textílgólfefni floslaus, ekki eldþolin (3) EN 1470 EFL 

Handofin textílgólfefni með flosi, ekki eldþolin (3) EN 13297 EFL 

(1) Gólfefni límd eða lögð laus á undirlag í flokki A2-s1, d0. 
(2) Flokkar sem settir eru fram í töflu 2 í viðaukanum við ákvörðun 2000/147/EB. 
(3) Textílgólfefni með hámarksheildarmassa 4 800 g/m2, lágmarksflosþykkt 1,8 mm (ISO 1766) og: 

— yfirborð úr 100% ull, 
— yfirborð úr 80% ull eða meira 
— 20% pólýamíð eða minna, 
— yfirborð úr 80% ull eða meira 
— 20% pólýamíð/pólýester eða minna, 
— yfirborð úr 100% pólíamíði, 
— yfirborð úr 100% pólýprópýleni og ef undirlag er úr SBR-kvoðu, heildarmassa > 780 g/m2. Öll pólýprópýlen-teppi með annars konar 

svampundirlagi eru undanskilin. 
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                                                 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 207/2006                2008/EES/73/25 

frá 7. febrúar 2006 

um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 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 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð 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 (1), 
einkum 122. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tiltekin aðildarríki eða lögbær yfirvöld þeirra hafa farið 
fram á að viðaukum við reglugerð (EBE) nr. 574/72 
verði breytt í samræmi við málsmeðferðina sem sett er 
fram í henni. 

2) Fyrirhugaðar breytingar eru til komnar vegna ákvarðana 
sem viðkomandi aðildarríki hafa tekið, eða lögbær 
yfirvöld þeirra, um tilnefningu yfirvalda sem er skylt að 
sjá til þess að löggjöf um almannatryggingar sé 
framkvæmd í samræmi við lög Bandalagsins. 

3) Í 9. viðauka er skrá yfir kerfi sem taka skal tillit til við 
útreikning á meðaltali ársútgjalda vegna veittrar aðstoðar 
í samræmi við 94. gr. og 95. gr. reglugerðar (EBE) 
nr. 574/72. 

4) Fengist hefur samhljóða álit framkvæmdaráðs um 
félagslegt öryggi farandlaunþega. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum 1.–5. viðauka og 7.–10. viðauka við reglugerð 
(EBE) nr. 574/72 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa 
reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 7. febrúar 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Vladimír ŠPIDLA 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 36, 8.2.2006, bls. 3. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2006 frá 7. júlí 2006 um 
breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 16. 

(1) Stjtíð. EB L 74, 27.3.1972, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 647/2005 (Stjtíð. ESB L 117, 
4.5.2005, bls. 1). 
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VIÐAUKI 

1. Ákvæðum 1. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „K. KÝPUR“: 

„K. KÝPUR: 

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ráðherra atvinnumála og almannatrygginga), Λευκωσία. 

2. Υπουργός Υγείας (heilbrigðisráðherra), Λευκωσία. 

3. Yπουργός Οικονοµικών (fjármálaráðherra), Λευκωσία.“ 

b) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „L. LETTLAND“: 

„L. LETTLAND: 

1. Labklājības ministrija, Rīga (félagsmálaráðuneytið, Riga). 

2. Veselības ministrija, Rīga (heilbrigðisráðuneytið, Riga).“ 

c) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „O. UNGVERJALAND“: 

„O. UNGVERJALAND: 

1. Egészségügyi Minisztérium (heilbrigðisráðuneytið), Budapest. 

2. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ráðuneyti æskulýðs-, fjölskyldu- og 
félagsmála og jafnra tækifæra), Budapest. 

3. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (atvinnumálaráðuneytið), Budapest. 

4. Pénzügyminisztérium (fjármálaráðuneytið), Budapest.“ 

d) Þættinum „Q. HOLLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 2. liðar: 

„2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (heilbrigðis-, félags- og íþróttamálaráðherrann), Den Haag.“ 

e) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „R. AUSTURRÍKI“: 

„R. AUSTURRÍKI: 

1. Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, (sambandsráðherra félagslegs 
öryggis, kynslóðamálefna og neytendaverndar), Wien. 

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (sambandsráðherra efnahags- og vinnumála), Wien. 

3. Bundesminister für Gesundheit und Frauen (sambandsráðherra heilbrigðismála og málefna kvenna), Wien. 

4. Sérstök bótakerfi fyrir opinbera starfsmenn: 

Bundeskanzler (kanslari sambandslýðveldisins), Wien, eða hlutaðeigandi fylkjastjórn.“ 

2. Ákvæðum 2. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Þættinum „J. ÍTALÍA“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað A-liðar 3. liðar: 

„A. Launþegar: 

a) almennt: 

Istituto nazionale della previdenza sociale (opinber félagsmálastofnun), umdæmisskrifstofur, 
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b) til þeirra sem starfa í skemmtanaiðnaði: 

Ente nazionale di previdenza e assisten¬za per i lavoratori dello spettacolo (opinber félagsmála- og 
aðstoðarskrifstofa fyrir þá sem starfa í skemmtanaiðnaði), Roma, 

c) til blaðamanna: 

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (opinber 
félagsmálastofnun Giovanni Amendola fyrir ítalska blaðamenn ), Roma.“, 

ii. Eftirfarandi komi í stað B-liðar 3. liðar: 

„B. Sjálfstætt starfandi einstaklingar: 

a) til lækna: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir lækna), 

b) til lyfjafræðinga: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir 
lyfjafræðinga), 

c) til dýralækna: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir 
dýralækna), 

d) til hjúkrunarfræðinga, aðstoðarfólks í heilbrigðisþjónustu og barnahjúkrunarfræðinga: 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti 
sanitari, vigilatrici d'infanzia (opinber félagsmálasjóður fyrir hjúkrunarfræðinga, aðstoðarfólk í 
heilbrigðisþjónustu og barnahjúkrunarfræðinga) (IPASVI), 

e) til verkfræðinga og arkitekta: 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti 
(opinber félagsmálasjóður fyrir sjálfstætt starfandi verkfræðinga og arkitekta) 

f) til landmælingamanna: 

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (opinber félagsmálasjóður fyrir 
landmælingamenn), 

g) til lögmanna og málaflutningsmanna: 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (opinber félagsmálasjóður fyrir lögmenn og 
málaflutningsmenn), 

h) til hagfræðinga: 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (opinber 
félagsmálasjóður fyrir hagfræðinga), 

i) til endurskoðenda: 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (opinber 
félagsmálasjóður fyrir endurskoðendur), 

j) til ráðgjafa á sviði ráðningamála: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (opinber félagsmála-
skrifstofa fyrir ráðgjafa á sviði ráðningamála), 

k) til lögbókenda: 

Cassa nazionale notariato (opinber félagsmálasjóður fyrir lögbókendur), 
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l) til tollmiðlara: 

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie 
marittime (FASC) (opinber lífeyrissjóður fyrir fulltrúa flutningafyrirtækja og tollmiðlara og 
miðlara í sjóflutningum), 

m) til líffræðinga: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir 
líffræðinga), 

n) til tæknimenntaðra manna og ráðunauta í landbúnaði: 

Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (opinber 
félagsmálasjóður fyrir tæknimenntaða menn og ráðunauta í landbúnaði), 

o) til sölufulltrúa: 

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (opinber 
félagsmálaskrifstofa fyrir sölumenn og sölufulltrúa), 

p) til sérfræðinga í iðnaði: 

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (opinber félagsmálaskrifstofa sérfræðinga í 
iðnaði), 

q) til tryggingafræðinga, efnafræðinga, jarðræktarfræðinga, skógfræðinga og jarðfræðinga: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, 
dei chimici e dei geologi (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir tryggingafræðinga, efnafræðinga, 
jarðræktarfræðinga, skógfræðinga og jarðfræðinga), 

r) til sálfræðinga: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir 
sálfræðinga), 

s) til blaðamanna: 

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (opinber 
félagsmálastofnun Giovanni Amendola fyrir ítalska blaðamenn).“ 

b) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „K. KÝPUR“: 

„K. KÝPUR: 

1. Aðstoð: 

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (heilbrigðisráðuneytið, Nicosia). 

2. Bætur í peningum: 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία 
(þjónustuskrifstofa almannatrygginga, atvinnumála- og almannatryggingaráðuneytið, Nicosia). 

3. Fjölskyldubætur: 

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδοµάτων, Υπουργείο Οικονοµικών, Λευκωσία (þjónustuskrifstofa styrkja og 
bóta, fjármálaráðuneytið), Nicosia.“ 

c) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „L. LETTLAND“: 

„L. LETTLAND: 

Ákvæði í lettneskri löggjöf gilda um valdsvið stofnana nema annað sé tekið fram hér á eftir. 

1. Í öllum tilvikum, þó ekki aðstoð vegna veikinda: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga 
(almannatryggingastofnun ríkisins, Riga). 

2. Aðstoð vegna veikinda: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (sjúkratryggingastofnun 
ríkisins, Riga).“ 
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d) Þættinum „O. Ungverjaland“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 6. liðar: 

„6. Fjölskyldubætur: 

Bætur í peningum: 

1. Magyar Államkincstár (ríkissjóður Ungverjalands), 

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (opinber sjúkratryggingasjóður).“ 

e) Þættinum „Q. HOLLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. Veikindi og meðganga og fæðing: 

a) aðstoð: 

— til einstaklinga sem, skv. 2. gr. sjúkratryggingalaganna, ber skylda til að kaupa sér tryggingu hjá 
sjúkratryggingafélagi: félaginu sem hlutaðeigandi einstaklingur hefur keypt sjúkratryggingu af í 
skilningi sjúkratryggingalaganna eða 

— til einstaklinga sem ekki falla undir liðinn hér á undan og búa erlendis og eiga, skv. reglugerðinni eða 
EES-samningnum eða samningnum við Sviss um frjálsa för einstaklinga, rétt á heilsugæslu í 
búsetulandi sínu samkvæmt hollenskri löggjöf: 

1. skráning og innheimta lögboðinna iðgjalda: College voor zorgverzekeringen í Diemen, eða 

2. heilsugæsla: CZ í Tilburg, 

b) bætur í peningum: 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (tryggingastofnun fyrir launþega, 
Amsterdam), 

c) sjúkratryggingagreiðslur: 

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.“ 

f) Þættinum „R. AUSTURRÍKI“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað b-liðar 2. liðar: 

„b) Við beitingu 6. mgr. 45. gr. reglugerðarinnar ef engu iðgjaldstímabili hefur verið lokið í Austurríki og ef 
um er að ræða tímabil herþjónustu og borgaralegrar þjónustu og tímabil barnauppeldis komi 
tryggingatímabil í Austurríki ekki strax á undan eða beint á eftir: Pensionsversicherungsanstalt 
(lífeyristryggingastofnun), Wien.“, 

ii. Eftirfarandi komi í stað 4. liðar: 

„4. Fjölskyldubætur: 

a) Fjölskyldubætur, aðrar en Kinderbetreuungsgeld (greiðsla vegna umönnunar barna): Finanzamt 
(skattstofan), 

b) Kinderbetreuungsgeld (greiðsla vegna umönnunar barna): sjúkratryggingastofnunin sem umsækjandi 
er eða var síðast tryggður hjá, að öðrum kosti sá Gebietskrankenkasse (sjúkratryggingasjóður 
héraðsins) þar sem sótt var um“. 

g) Þættinum „S. PÓLLAND“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað a-liðar 2. liðar: 

„a) til einstaklinga sem nýlega hafa verið launþegar eða sjálfstætt starfandi, að undanskildum sjálfstætt 
starfandi bændum og til atvinnuhermanna og starfsmanna sem hafa lokið öðrum starfstímabilum en þeim 
sem eru tilgreind í c-lið (i- og ii-liður), d-lið (i- og ii-liður) og e-lið (i- og ii-liður): 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnunin, ZUS), útibússkrifstofan í Łódź, fyrir 
einstaklinga sem hafa lokið: 

a) eingöngu tryggingatímabilum í Póllandi og eru búsettir á yfirráðasvæði Spánar, Portúgals, Ítalíu, 
Grikklands, Kýpur eða Möltu, 
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b) tryggingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast var lokið á Spáni, í Portúgal, á 
Ítalíu, í Grikklandi, á Kýpur eða Möltu, 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnunin, ZUS), útibússkrifstofan í Nowy Sącz, 
fyrir einstaklinga sem hafa lokið: 

a) tryggingatímabilum eingöngu í Póllandi og eru búsettir á yfirráðasvæði Austurríkis, Tékklands, 
Ungverjalands, Slóvakíu eða Slóveníu, 

b) tryggingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast var lokið í Austurríki, 
Tékklandi, Ungverjalandi, Slóvakíu eða Slóveníu, 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnunin, ZUS, útibússkrifstofan í Opole, fyrir 
einstaklinga sem hafa lokið: 

a) tryggingatímabilum eingöngu í Póllandi og eru búsettir á yfirráðasvæði Þýskalands, 

b) tryggingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast var lokið í Þýskalandi, 

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnunin, ZUS, útibússkrifstofan í Szczecin, fyrir 
einstaklinga sem hafa lokið: 

a) tryggingatímabilum eingöngu í Póllandi og eru búsettir á yfirráðasvæði Danmerkur, Finnlands, 
Svíþjóðar, Litháens, Lettlands eða Eistlands, 

b) tryggingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast var lokið í Danmörku, 
Finnlandi, Svíþjóð, Litháen, Lettlandi eða Eistlandi, 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnunin, ZUS), I Oddział w Warszawie, 
Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (útibú I í Varsjá, aðalskrifstofan fyrir 
alþjóðasamninga), fyrir einstaklinga sem hafa lokið: 

a) tryggingatímabilum eingöngu í Póllandi og eru búsettir á yfirráðasvæði Belgíu, Frakklands, 
Hollands, Lúxemborgar, Írlands eða Breska konungsríkisins, 

b) tryggingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast var lokið í Belgíu, Frakklandi, 
Hollandi, Lúxemborg, á Írlandi eða í Breska konungsríkinu,“. 

ii. Eftirfarandi komi í stað a-liðar 3. liðar: 

„a) aðstoð: Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (sjúkrasjóður ríkisins, Varsjá),“. 

iii. Eftirfarandi komi í stað ii-liðar í b-lið 3. liðar: 

„ii) örorka eða andlát þess sem telst fyrirvinna fjölskyldu: 

— til einstaklinga sem voru launþegar eða sjálfstætt starfandi (að undanskildum sjálfstætt starfandi 
bændum) þegar áhættan kom fram og til atvinnulausra einstaklinga með háskólapróf sem voru í 
starfsþjálfun eða starfsnámi þegar áhættan kom fram: 

einingar almannatryggingastofnunarinnar (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) sem eru tilgreindar í 
a-lið 2. liðar, 

— til einstaklinga sem voru sjálfstætt starfandi bændur þegar áhættan kom fram: 

einingar almannatryggingasjóðs landbúnaðarins (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) sem 
tilgreindar eru í b-lið 2. liðar, 

— til atvinnuhermanna ef áhættan kemur fram meðan á herþjónustu stendur: 

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (lífeyrisskrifstofa fyrir herinn í Varsjá),  

— til starfsmanna sem tilgreindir eru í d-lið 2. liðar, ef áhættan kemur fram á starfstímabili innan einnar af 
þeim stofnunum sem tilgreindar eru í d-lið 2. liðar: 

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 
(lífeyrisskrifstofa innanríkis- og stjórnsýsluráðuneytisins í Varsjá), 

— til fangavarða ef áhættan kemur fram meðan á slíku starfstímabili stendur: 

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (lífeyrisskrifstofa fangavarða í Varsjá), 

— til dómara og saksóknara: 

sérstofnanir dómsmálaráðuneytisins.“ 
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iv. Eftirfarandi komi í stað c-, d- og e-liðar 4. liðar: 

„c) til atvinnuhermanna: 

sérstofnanir varnarmálaráðuneytisins, 

d) til lögreglumanna, slökkviliðsmanna, landamæravarða, starfsmanna skrifstofu innra öryggis, leyni-
þjónustunnar erlendis og öryggisþjónustu ríkisstjórnarinnar: 

sérstofnanir innanríkis- og stjórnsýsluráðuneytisins, 

e) til fangavarða: 

sérstofnanir dómsmálaráðuneytisins.“ 

v. Eftirfarandi komi í stað g-liðar 4. liðar: 

„g) til lífeyrisþega: 

— sem eiga rétt á bótum samkvæmt almannatryggingakerfi fyrir launþega og sjálfstætt starfandi 
einstaklinga, að undanskildum sjálfstætt starfandi bændum: 

einingar almannatryggingastofnunarinnar (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) sem eru tilgreindar í 
a-lið 2. liðar, 

— sem eiga rétt á bótum frá almannatryggingakerfi fyrir bændur: 

einingar almannatryggingasjóðs landbúnaðarins (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) sem 
tilgreindar eru í b-lið 2. liðar, 

— sem eiga rétt á bótum frá lífeyristryggingakerfi fyrir atvinnuhermenn: 

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (lífeyrisskrifstofa fyrir herinn, í Varsjá), 

— sem eiga rétt á bótum frá lífeyristryggingakerfi fyrir starfsmenn sem um getur í d-lið 2. liðar: 

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 
(lífeyrisskrifstofa innanríkis- og stjórnsýsluráðuneytisins í Varsjá), 

— sem eiga rétt á bótum frá lífeyristryggingakerfi fyrir fangaverði: 

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (lífeyrisskrifstofa fyrir fangelsisþjónustuna í 
Varsjá), 

— sem voru áður dómarar og saksóknarar: 

sérstofnanir dómsmálaráðuneytisins.“ 

vi. Eftirfarandi komi í stað 6. liðar: 

„6. Fjölskyldubætur: 

héraðsmiðstöð fyrir félagsþjónustu, með svæðisbundna lögsögu á búsetu- eða dvalarstað þess einstaklings 
sem á rétt á bótum.“ 

h) Þættinum „X. SVÍÞJÓÐ“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 2. liðar: 

„2. Vegna atvinnuleysisbóta: 

a) við beitingu 80.-82. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar: 

— atvinnuleysistryggingasjóðurinn sem er til þess bær að fjalla um bótaumsókn þegar um er að ræða 
atvinnuleysi í Svíþjóð eða 

— eftirlitsyfirvaldið 
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b) við beitingu 83. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar: 

— Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (sænska atvinnuleysistryggingaráðið).“ 

3. Ákvæðum 3. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Þættinum „B. TÉKKLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. Aðstoð: 

a) almennt: 

sjúkratryggingafélag (að eigin vali). 

b) til flugbjörgunarsveitanna: 

Ministerstvo zdravotnictví (heilbrigðisráðuneytið).“ 

 

b) Þættinum „J. ÍTALÍA“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað A-liðar 3. liðar: 

„A. Launþegar: 
 

a) almennt: 

Istituto nazionale della previdenza sociale (opinbera félagsmálastofnunin), umdæmisskrifstofur, 

b) til þeirra sem starfa í skemmtanaiðnaði: 

Ente nazionale di previdenza e assisten¬za per i lavoratori dello spettacolo (opinber félagsmála-
skrifstofa fyrir þá sem starfa í skemmtanaiðnaði), Roma, 

c) til blaðamanna: 

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (opinber félagsmála-
stofnun Giovanni Amendola fyrir ítalska blaðamenn), Roma.“ 

ii. Eftirfarandi komi í stað 4. liðar: 

„4. Styrkir vegna andláts: 

Istituto nazionale della previdenza sociale (opinbera félagsmálastofnunin), umdæmisskrifstofur, 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (opinbera vinnuslysatrygginga-
stofnunin), umdæmisskrifstofur, IPSEMA.“ 

c) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „K. KÝPUR“: 

„K. KÝPUR: 

1. Aðstoð: 

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (heilbrigðisráðuneytið, Nicosia). 

2. Bætur í peningum: 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία 
(þjónustuskrifstofa almannatrygginga, atvinnumála- og almannatryggingaráðuneytið, Nicosia). 

3. Fjölskyldubætur: 

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων, Υπουργείο Οικονοµικών, Λευκωσία (þjónustuskrifstofa styrkja og bóta, 
fjármálaráðuneytið, Nicosia).“ 

d) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „L. LETTLAND“: 

„L. LETTLAND: 

1. Í öllum tilvikum, þó ekki aðstoð vegna veikinda:: 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (almannatryggingastofnun ríkisins, Riga). 

2. Aðstoð vegna veikinda: 

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (sjúkratryggingastofnun ríkisins, Riga).“ 
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e) Þættinum „O. Ungverjaland“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað liðar I.1: 

„1. Veikindi og meðganga og fæðing: 

Aðstoð og bætur í peningum: 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (opinber sjúkratrygginga-
sjóður og sjúkratryggingasjóðir héraðanna).“ 

ii. Eftirfarandi komi í stað liðar I.6: 

„6. Fjölskyldubætur: 

Bætur í peningum: 

1. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (héraðsskrifstofa ríkissjóðs 
Ungverjalands í Búdapest og Pest-sýslu), 

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (opinber sjúkratryggingasjóður).“ 

iii. Eftirfarandi komi í stað liðar II.1: 

„1. Veikindi og meðganga og fæðing: 

Aðstoð og bætur í peningum: 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (opinber sjúkratrygginga-
sjóður og sjúkratryggingasjóðir héraðanna).“ 

iv. Eftirfarandi komi í stað liðar II.6: 

„6. Fjölskyldubætur: 

Bætur í peningum: 

1. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (héraðsskrifstofa ríkissjóðs 
Ungverjalands í Búdapest og Pest-sýslu), 

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (opinber sjúkratryggingasjóður).“ 

f) Þættinum „Q. HOLLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað a-liðar 1. liðar: 

„a) aðstoð: 

i) stofnun á búsetustað: 

CZ, Tilburg, 

ii) stofnun á dvalarstað: 

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (gagnkvæma sjúkrasamlagið), 
Amersfoort.“  

g) Þættinum „R. AUSTURRÍKI“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað ii-liðar í b-lið 1.liðar:  

„ii) við meðferð á sjúkrahúsi sem héraðssjúkrasjóður ber ábyrgð á, þar til bær héraðssjúkrasjóður 
(Landesgesundheitsfonds) á búsetu- eða dvalarstað viðkomandi,“ 

ii. Eftirfarandi komi í stað b-liðar 2. liðar: 

„b) í öllum öðrum tilvikum að undanskilinni beitingu 53. gr. framkvæmdareglugerðarinnar: 

Pensionsversicherungsanstalt, Wien (lífeyristryggingastofnun, Vín).“ 

iii. Eftirfarandi komi í stað ii-liðar í a-lið 3. liðar: 

„ii) við meðferð á sjúkrahúsi sem héraðssjúkrasjóður ber ábyrgð á, þar til bær héraðssjúkrasjóður 
(Landesgesundheitsfonds) á búsetu- eða dvalarstað viðkomandi,“. 
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iv. Eftirfarandi komi í stað 5. liðar: 

„5. Fjölskyldubætur: 

Þar til bær Finanzamt (skattstofa) á búsetu- eða dvalarstað viðkomandi“. 

h) Þættinum „S. PÓLLAND“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað a-liðar 2. liðar: 

„a) til einstaklinga sem nýlega hafa verið launþegar eða sjálfstætt starfandi, að undanskildum sjálfstætt 
starfandi bændum og til atvinnuhermanna og starfsmanna sem hafa lokið öðrum starfstímabilum en þeim 
sem eru tilgreind í c-, d-, og e-undirlið: 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnun, ZUS), útibússkrifstofan í Łódź, fyrir 
einstaklinga sem hafa lokið tryggingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast var 
lokið á Spáni, í Portúgal, á Ítalíu, Grikklandi, Kýpur eða Möltu, 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnunin, ZUS), útibússkrifstofan í Nowy Sącz, 
fyrir einstaklinga sem hafa lokið: 

a) tryggingatímabilum eingöngu í Póllandi og eru búsettir á yfirráðasvæði Austurríkis, Tékklands, 
Ungverjalands, Slóvakíu eða Slóveníu, 

b) tryggingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast var lokið í Austurríki, 
Tékklandi, Ungverjalandi, Slóvakíu eða Slóveníu, 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnun, ZUS), útibússkrifstofan í Opole, fyrir 
einstaklinga sem hafa lokið tryggingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast var 
lokið í Þýskalandi, 

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnun — ZUS) — útibússkrifstofan í Szczecin 
— fyrir einstaklinga sem hafa lokið tryggingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. tímabil sem 
síðast var lokið í Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð, Litháen, Lettlandi eða Eistlandi, 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnun, ZUS), I Oddział w Warszawie, Centralne 
Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I útibú í Varsjá, aðalskrifstofan fyrir alþjóðasamninga), 
fyrir einstaklinga sem hafa lokið tryggingatímabilum í Póllandi og erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast 
var lokið í Belgíu, Frakklandi, Hollandi, Lúxemborg, á Írlandi eða í Breska konungsríkinu.“ 

ii. Eftirfarandi komi í stað g-liðar 2. liðar: 

„g) til einstaklinga sem eingöngu hafa lokið tryggingatímabilum erlendis: 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnun, ZUS), útibússkrifstofan í Łódź, fyrir 
einstaklinga sem hafa lokið tryggingatímabilum erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast var lokið á Spáni, í 
Portúgal, á Ítalíu, Grikklandi, Kýpur eða Möltu, 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnun, ZUS), útibússkrifstofan í Nowy Sącz, 
fyrir einstaklinga sem hafa lokið tryggingatímabilum erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast var lokið í 
Austurríki, Tékklandi, Ungverjalandi, Slóvakíu eða Slóveníu, 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnun, ZUS), útibússkrifstofan í Opole, fyrir 
einstaklinga sem hafa lokið tryggingatímabilum erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast var lokið í 
Þýskalandi, 

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnun, ZUS), útibússkrifstofan í Szczecin, fyrir 
einstaklinga sem hafa lokið tryggingatímabilum erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast var lokið í 
Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð, Litháen, Lettlandi eða Eistlandi, 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnun, ZUS), I Oddział w Warszawie, Centralne 
Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I útibú í Varsjá, aðalskrifstofan fyrir alþjóðasamninga), 
fyrir einstaklinga sem hafa lokið tryggingatímabilum erlendis, þ.m.t. tímabil sem síðast var lokið í 
Belgíu, Frakklandi, Hollandi, Lúxemborg, á Írlandi eða í Breska konungsríkinu.“ 
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iii. Eftirfarandi komi í stað ii-liðar í b-lið 3. liðar: 

„ii) örorka eða andlát þess sem telst fyrirvinna fjölskyldu: 

— til einstaklinga sem nýlega hafa verið launþegar eða sjálfstætt starfandi (að undanskildum sjálfstætt 
starfandi bændum): 

einingar almannatryggingastofnunarinnar (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) sem eru tilgreindar í 
a-lið 2. liðar, 

— til einstaklinga sem nýlega hafa verið sjálfstætt starfandi bændur: 

einingar almannatryggingasjóðs landbúnaðarins (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) sem 
tilgreindar eru í b-lið 2. liðar, 

— til atvinnuhermanna þegar um er að ræða tímabil herþjónustu í Póllandi, hafi síðasta tímabilið verið 
umrætt herþjónustutímabil, og tryggingatímabil erlendis: 

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (lífeyrisskrifstofa fyrir herinn í Varsjá), sé um að ræða þar 
til bæru stofnunina sem tilgreind er í þriðja undirlið ii-liðar í b-lið 3. liðar 2. viðauka, 

— til starfsmanna sem tilgreindir eru í d-lið 2. liðar, þegar um er að ræða tímabil herþjónustu í Póllandi, ef 
síðasta herþjónustutímabilið var innan einnar af þeim stofnunum sem tilgreindar eru í d-lið 2. liðar, og 
tryggingatímabil erlendis: 

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 
(lífeyrisskrifstofa innanríkis- og stjórnsýsluráðuneytisins í Varsjá), sé um að ræða þar til bæru 
stofnunina sem tilgreind er í fjórða undirlið ii-liðar í b-lið 3. liðar 2. viðauka, 

— til fangavarða þegar um er að ræða tímabil herþjónustu í Póllandi, hafi síðasta tímabilið verið umrætt 
herþjónustutímabil, og tryggingatímabil erlendis: 

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (lífeyrisskrifstofa fyrir fangelsisþjónustuna í 
Varsjá), sé um að ræða þar til bæru stofnunina sem tilgreind er í fimmta undirlið ii-liðar í b-lið 3. liðar 
2. viðauka, 

— til dómara og saksóknara: 

sérstofnanir dómsmálaráðuneytisins, 

— fyrir einstaklinga sem eingöngu hafa lokið tryggingatímabilum erlendis: 

einingar almannatryggingastofnunarinnar (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) sem eru tilgreindar í 
g-lið 2. liðar.“ 

4. Ákvæðum 4. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „K. KÝPUR“: 

„K. KÝPUR: 

1. Aðstoð: 

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (heilbrigðisráðuneytið, Nicosia). 

2. Bætur í peningum: 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία 
(þjónustuskrifstofa almannatrygginga, atvinnumála- og almannatryggingaráðuneytið, Nicosia). 

3. Fjölskyldubætur: 

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων, Υπουργείο Οικονοµικών, Λευκωσία (þjónustuskrifstofa styrkja og bóta, 
fjármálaráðuneytið, Nicosia).“ 

b) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „L. LETTLAND“: 

„L. LETTLAND 

1. Í öllum tilvikum, þó ekki heilsugæsla í fríðu: 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (almannatryggingastofnun ríkisins, Riga). 

2. Aðstoð vegna veikinda: 

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (sjúkratryggingastofnun ríkisins, Riga).“ 
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c) Þættinum „O. Ungverjaland“ er breytt sem hér segir: 

i) Eftirfarandi komi í stað 6. liðar: 

„6. Fjölskyldubætur: 

— Bætur í peningum: 

1. Magyar Államkincstár (ríkissjóður Ungverjalands), 

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (opinber sjúkratryggingasjóður). 

— Bætur og greiðslur vegna meðgöngu og fæðingar: 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (opinber sjúkratryggingasjóður).“ 

 

d) Þættinum „Q. HOLLAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. Veikindi, meðganga og fæðing, örorka, vinnuslys, atvinnusjúkdómar og atvinnuleysi: 

a) aðstoð: 

College voor zorgverzekeringen (umönnunartryggingaráð), Diemen, 

b) bætur í peningum: 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (tryggingastofnun fyrir launþega, 
Amsterdam), 

c) sjúkratryggingagreiðslur: 

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.“ 

 

e) Þættinum „R. AUSTURRÍKI“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 3. liðar: 

„3. Fjölskyldubætur 

a) Fjölskyldubætur, aðrar en Kinderbetreuungsgeld (greiðsla vegna umönnunar barna): 

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, (sambandsráðuneyti 
félagslegs öryggis, kynslóðamálefna og neytendaverndar), Wien. 

b) Kinderbetreuungsgeld (greiðsla vegna umönnunar barna): 

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (sjúkratryggingasjóður Niederösterreich), þar til bær miðstöð 
fyrir greiðslur vegna umönnunar barna.“ 

f) Þættinum „V. SLÓVAKÍA“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 2. liðar: 

„2. Aðstoð: 

Úrad pre dohľ ad nad zdravotnou starostlivosť ou (eftirlitsyfirvald með heilsugæslu), Bratislava“. 

 

g) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „W. FINNLAND“: 

„W. FINNLAND 

1. Trygging vegna veikinda og vegna meðgöngu og fæðingar, almannalífeyrir, fjölskyldubætur, 
atvinnuleysisbætur og starfslífeyrir: 

Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (almannatryggingastofnunin), Helsinki. 
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2. Starfslífeyrir. 

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki. 

3. Vinnuslys og atvinnusjúkdómar: 

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (samtök 
slysatryggingastofnana), Helsinki.“ 

5. Ákvæðum 5. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „67. DANMÖRK – FINNLAND“: 

„67. DANMÖRK — FINNLAND 

Ákvæði 15. gr. samnings Norðurlandanna um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003: samningur um gagnkvæma 
niðurfellingu endurgreiðslna skv. 36. gr., 63. gr. og 70. gr. reglugerðarinnar (kostnaður vegna aðstoðar við veikindi 
og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 105. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).“ 

b) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „130. SPÁNN — FRAKKLAND“: 

„130. SPÁNN — FRAKKLAND 

Samningur frá 17. maí 2005 þar sem komið er á sérstöku fyrirkomulagi varðandi meðhöndlun og uppgjör 
gagnkvæmra krafna vegna bóta vegna heilsugæsluþjónustu samkvæmt reglugerðum (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) 
nr. 574/72.“ 

c) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „142. SPÁNN — PORTÚGAL“: 

„142. SPÁNN — PORTÚGAL 

a) Beiting 42., 43. og 44. gr. framkvæmdasamningsins frá 22. maí 1970. 

b) Samningur frá 2. október 2002 milli Spánar og Portúgals um nákvæma tilhögun varðandi meðhöndlun og 
uppgjör gagnkvæmra krafna vegna heilsugæsluþjónustu samkvæmt reglugerðum (EBE) nr. 1408/71 og 574/72, 
með það fyrir augum að einfalda og hraða uppgjöri þessara krafna í samræmi við 93., 94. og 95. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 574/72.“ 

d) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „146. SPÁNN — SVÍÞJÓÐ“: 

„146. SPÁNN – SVÍÞJÓÐ 

Samningur frá 1. desember 2004 um endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoðar sem veitt er samkvæmt reglugerðum 
(EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72.“ 

e) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „290. PORTÚGAL - BRESKA KONUNGSRÍKIÐ“: 

„290. PORTÚGAL – BRESKA KONUNGSRÍKIÐ 

Fyrirkomulag frá 8. júní 2004 varðandi 3. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um að koma 
á öðrum aðferðum við endurgreiðslu kostnaðar vegna aðstoðar, sem veitt er samkvæmt reglugerðinni af hálfu beggja 
landanna og öðlast gildi 1. janúar 2003.“ 

f) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „298. FINNLAND — SVÍÞJÓÐ“: 

„298. FINNLAND — SVÍÞJÓÐ 

Ákvæði 15. gr. samnings Norðurlandanna um félagslegt öryggi frá 18. ágúst 2003: samningur um gagnkvæma 
niðurfellingu endurgreiðslna skv. 36. gr., 63. gr. og 70. gr. reglugerðarinnar (kostnaður vegna aðstoðar við veikindi 
og meðgöngu og fæðingu, vinnuslys og atvinnusjúkdóma og atvinnuleysisbætur) og 105. gr. framkvæmdarreglu-
gerðarinnar (kostnaður við eftirlit og læknisskoðanir).“  
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6. Ákvæðum 7. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Þættinum „G. SPÁNN“ er breytt sem hér segir: 

„G. SPÁNN 

Banco Popular, Madríd.“ 

b) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „W. FINNLAND“: 

„W. FINNLAND 

enginn.“ 

 

7. Ákvæðum 8. viðauka er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað a-liðar A-hluta: 

„a) viðmiðunartímabil einn almanaksmánuður í samskiptum: 

— milli Belgíu og Tékklands, 

— milli Belgíu og Þýskalands, 

— milli Belgíu og Grikklands, 

— milli Belgíu og Spánar, 

— milli Belgíu og Frakklands, 

— milli Belgíu og Írlands, 

— milli Belgíu og Litháens, 

— milli Belgíu og Lúxemborgar, 

— milli Belgíu og Austurríkis, 

— milli Belgíu og Póllands, 

— milli Belgíu og Portúgals, 

— milli Belgíu og Slóvakíu, 

— milli Belgíu og Finnlands, 

— milli Belgíu og Svíþjóðar, 

— milli Belgíu og Breska konungsríkisins, 

— milli Tékklands og Danmerkur, 

— milli Tékklands og Þýskalands, 

— milli Tékklands og Grikklands, 

— milli Tékklands og Spánar, 

— milli Tékklands og Frakklands, 

— milli Tékklands og Írlands, 

— milli Tékklands og Lettlands, 

— milli Tékklands og Litháens, 

— milli Tékklands og Lúxemborgar, 

— milli Tékklands og Ungverjalands, 

— milli Tékklands og Möltu, 

— milli Tékklands og Hollands, 

— milli Tékklands og Austurríkis, 

— milli Tékklands og Póllands, 

— milli Tékklands og Portúgals, 

— milli Tékklands og Slóveníu, 
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— milli Tékklands og Slóvakíu, 

— milli Tékklands og Finnlands, 

— milli Tékklands og Svíþjóðar, 

— milli Tékklands og Breska konungsríkisins, 

— milli Danmerkur og Litháens, 

— milli Danmerkur og Póllands, 

— milli Danmerkur og Slóvakíu, 

— milli Þýskalands og Grikklands, 

— milli Þýskalands og Spánar, 

— milli Þýskalands og Frakklands, 

— milli Þýskalands og Írlands, 

— milli Þýskalands og Litháens, 

— milli Þýskalands og Lúxemborgar, 

— milli Þýskalands og Austurríkis, 

— milli Þýskalands og Póllands, 

— milli Þýskalands og Slóvakíu, 

— milli Þýskalands og Finnlands, 

— milli Þýskalands og Svíþjóðar, 

— milli Þýskalands og Breska konungsríkisins, 

— milli Grikklands og Litháens, 

— milli Grikklands og Póllands, 

— milli Grikklands og Slóvakíu, 

— milli Spánar og Litháens, 

— milli Spánar og Austurríkis, 

— milli Spánar og Póllands, 

— milli Spánar og Slóveníu, 

— milli Spánar og Slóvakíu, 

— milli Spánar og Finnlands, 

— milli Spánar og Svíþjóðar, 

— milli Frakklands og Litháens, 

— milli Frakklands og Lúxemborgar, 

— milli Frakklands og Austurríkis, 

— milli Frakklands og Póllands, 

— milli Frakklands og Portúgals, 

— milli Frakklands og Slóveníu, 

— milli Frakklands og Slóvakíu, 

— milli Frakklands og Finnlands, 

— milli Frakklands og Svíþjóðar, 

— milli Írlands og Litháens, 

— milli Írlands og Austurríkis, 

— milli Írlands og Póllands, 

— milli Írlands og Portúgals, 

— milli Írlands og Slóvakíu, 

— milli Írlands og Svíþjóðar, 
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— milli Lettlands og Litháens, 

— milli Lettlands og Lúxemborgar, 

— milli Lettlands og Ungverjalands, 

— milli Lettlands og Póllands, 

— milli Lettlands og Slóveníu, 

— milli Lettlands og Slóvakíu, 

— milli Lettlands og Finnlands, 

— milli Litháens og Lúxemborgar, 

— milli Litháens og Ungverjalands, 

— milli Litháens og Hollands, 

— milli Litháens og Austurríkis, 

— milli Litháens og Portúgals, 

— milli Litháens og Slóveníu, 

— milli Litháens og Slóvakíu, 

— milli Litháens og Finnlands, 

— milli Litháens og Svíþjóðar, 

— milli Litháens og Breska konungsríkisins, 

— milli Lúxemborgar og Austurríkis, 

— milli Lúxemborgar og Póllands, 

— milli Lúxemborgar og Portúgals, 

— milli Lúxemborgar og Slóveníu, 

— milli Lúxemborgar og Slóvakíu, 

— milli Lúxemborgar og Finnlands, 

— milli Lúxemborgar og Svíþjóðar, 

— milli Ungverjalands og Austurríkis, 

— milli Ungverjalands og Póllands, 

— milli Ungverjalands og Slóveníu, 

— milli Ungverjalands og Slóvakíu, 

— milli Möltu og Slóvakíu, 

— milli Hollands og Austurríkis, 

— milli Hollands og Póllands, 

— milli Hollands og Slóvakíu, 

— milli Hollands og Finnlands, 

— milli Hollands og Svíþjóðar, 

— milli Austurríkis og Póllands, 

— milli Austurríkis og Portúgals, 

— milli Austurríkis og Slóveníu, 

— milli Austurríkis og Slóvakíu, 

— milli Austurríkis og Finnlands, 

— milli Austurríkis og Svíþjóðar, 

— milli Austurríkis og Breska konungsríkisins, 

— milli Póllands og Portúgals, 

— milli Póllands og Slóveníu, 

— milli Póllands og Slóvakíu, 
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— milli Póllands og Finnlands, 

— milli Póllands og Svíþjóðar, 

— milli Póllands og Breska konungsríkisins, 

— milli Portúgals og Slóveníu, 

— milli Portúgals og Slóvakíu, 

— milli Portúgals og Finnlands, 

— milli Portúgals og Svíþjóðar, 

— milli Portúgals og Breska konungsríkisins, 

— milli Slóveníu og Slóvakíu, 

— milli Slóveníu og Finnlands, 

— milli Slóveníu og Breska konungsríkisins, 

— milli Slóvakíu og Finnlands, 

— milli Slóvakíu og Svíþjóðar, 

— milli Slóvakíu og Breska konungsríkisins, 

— milli Finnlands og Svíþjóðar, 

— milli Finnlands og Breska konungsríkisins, 

— milli Svíþjóðar og Breska konungsríkisins.“ 

 

8. Ákvæðum 9. viðauka er breytt sem hér segir: 
 

a) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „L. LETTLAND“: 

„L. LETTLAND 

Taka skal tillit til aðstoðar (heilbrigðisþjónustu) frá heilbrigðistryggingastofnun ríkisins þegar árlegur 
meðaltalskostnaður vegna aðstoðar er reiknaður út.“ 

 

b) Þættinum „R. AUSTURRÍKI“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 2. liðar: 

„2. aðstoðar frá sjúkrahúsum sem Landesgesundheitsfonds (héraðssjúkrasjóður) er ábyrgur fyrir,“. 

 

9. Ákvæðum 10. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Þættinum „A. BELGÍA“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. Við beitingu 14. gr. reglugerðarinnar og 11. gr. (a-lið 1. mgr. og 2. mgr.), 12. gr. a, 13. gr. og 14. gr. 
framkvæmdarreglugerðarinnar: 

Office national de sécurité sociale, Bruxelles — Rijksdienst Sociale Zekerheid, Brussel (opinbera 
almannatryggingaskrifstofan Brussel).“ 

ii. Eftirfarandi komi í stað b-liðar 3. liðar: 

 

„3b. Við beitingu 14. gr. e og 14. gr. f í reglugerðinni og 12. gr. b í framkvæmdarreglugerðinni: 

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles — Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 
Brussel (opinber almannatryggingaþjónusta sambandssvæðanna, Brussel).“ 

iii. Eftirfarandi komi í stað 4. liðar: 

„4. Við beitingu 17. gr. reglugerðarinnar og 

— b-liðar 1. mgr. 11. gr. framkvæmdareglugerðarinnar: 

a) einungis í einstökum tilvikum: 

Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (opinbera 
almannatryggingaskrifstofan), Brussel, 
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b) undantekningar í þágu tiltekinna hópa starfandi manna: 

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid (opinber almannatrygginga-
þjónusta sambandssvæðanna, aðalskrifstofa félagsmálastefnu), Brussel, 

— b-liðar 1. mgr. 11. gr. a í framkvæmdareglugerðinni: 

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen (opinber almannatryggingaþjónusta sambands-
svæðanna, aðalskrifstofa sjálfstætt starfandi einstaklinga), Brussel.“ 

 

iv. Eftirfarandi komi í stað liðar 4a: 

„4a. Við beitingu 17. gr. reglugerðarinnar þegar um er að ræða sérstök bótakerfi fyrir opinbera starfsmenn: 

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel.“ 

b) Þættinum „D. ÞÝSKALAND“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 2. liðar: 

„2. Við beitingu: 

— a-liðar 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 14. gr. b reglugerðarinnar og, ef um samninga er að ræða, skv. 17. gr. 
reglugerðarinnar, 11. gr. framkvæmdareglugerðarinnar, 

— a-liðar 1. mgr. 14. gr. a og 2. mgr. 14. gr. b reglugerðarinnar og, ef um samninga er að ræða skv. 17. gr. 
reglugerðarinnar, 11. gr. a framkvæmdareglugerðarinnar, 

— 14. gr. (b-liður 2. mgr.), 14. gr. (3. mgr.), 14. gr. a (2.-4. mgr.) og 14. gr. c (a-liður) og, ef um samninga er 
að ræða skv. 17. gr. reglugerðarinnar, 12. gr. a framkvæmdareglugerðarinnar, 

i) einstaklingar sem eru sjúkratryggðir: 

stofnunin sem þeir eru tryggðir hjá ásamt tollyfirvöldum að því er varðar eftirlit, 

ii) einstaklingar sem eru ekki sjúkratryggðir: 

— launþegar: 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (tryggingastofnun skrifstofufólks), Berlín, ásamt 
tollyfirvöldum að því er varðar eftirlit, 

— verkafólk: 

þar til bær lífeyristryggingastofnun verkafólks, ásamt tollyfirvöldum að því er varðar eftirlit.“ 

c) Þættinum „G. SPÁNN“ er breytt sem hér segir: 

„G. SPÁNN 

1. Við beitingu 17. gr. reglugerðarinnar í einstökum tilvikum og 1. mgr. 6. gr. (að undanskildum sérsamningi milli 
sjómanna og Instituto social de la Marina (félagsmálastofnunar sjómanna)), 11. gr. (1. mgr.), 11. gr. a, 12. gr. a, 
13. gr. (2. og 3. mgr.), 14. gr. (1., 2. og 3. mgr.) og 109. gr. framkvæmdareglugerðarinnar: 

Tesorería General de la Seguridad Social (almannatryggingasjóðurinn), Madrid. 

2. Við beitingu 102. gr. (2. mgr.) (nema vegna sjómanna og atvinnuleysisbóta), 110. gr. (nema vegna sjómanna) 
og 113. gr. (2. mgr.) framkvæmdareglugerðarinnar: 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (opinber almannatryggingastofnun), Madrid. 
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3. Við beitingu 2. mgr. 102. gr. vegna sjómanna (nema vegna atvinnuleysisbóta) og 110. gr. framkvæmda-
reglugerðarinnar: 

Instituto Social de la Marina (félagsmálastofnun sjómanna), Madrid. 

4. Við beitingu 38. gr. (1. mgr.), 70. gr, (1. mgr.), 85. gr. (2. mgr.) og 86. gr. (2. mgr.) 
framkvæmdareglugerðarinnar, nema vegna sjómanna og, að því er varðar síðustu tvær greinarnar, sem nefndar 
voru, vegna þeirra sem falla undir sérstakt bótakerfi fyrir einstaklinga í hernum: 

Direcciones Provinciales del Instituto National de Seguridad Social (héraðsskrifstofa opinberu 
almannatryggingastofnunarinnar). 

5. Við beitingu 6. gr., (1. mgr.) (sérstakur samningur fyrir sjómenn), 38. gr. (1. mgr.) (vegna sjómanna), 70. gr. 
(1. mgr.), 80. gr. (2. mgr.), 81. gr., 82. gr. (2. mgr), 85. gr., (2. mgr.) og 86 gr. (2. mgr.) framkvæmdar-
reglugerðarinnar: 

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (héraðsskrifstofur á vegum félagsmálastofnunar 
sjómanna). 

6. Við beitingu 2. mgr. 102. gr. að því er varðar atvinnuleysisbætur: 

Servicio Público de Empleo Estatal (opinber vinnumiðlun ríkisins), INEM, Madrid. 

7. Við beitingu 80. gr., (2. mgr.), 81. gr. og 82. gr. (2. mgr.) framkvæmdarreglugerðarinnar, að því er varðar 
atvinnuleysisbætur, nema vegna sjómanna: 

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (héraðsskrifstofur opinberrar vinnumiðlunar 
ríkisins) INEM, Madrid. 

8. Við beitingu 2. mgr. 85. gr. og 2. mgr. 86. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar, að því er varðar fjölskyldubætur 
vegna þeirra sem heyra undir sérstakt bótakerfi fyrir einstaklinga í hernum: 

Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (aðalskrifstofa starfsmannamála, 
varnarmálaráðuneytið), Madrid. 

9. Sérstakt bótakerfi fyrir opinbera starfsmenn: Við beitingu 14. gr. e, 14. gr. f og 17. gr. reglugerðarinnar og 
12. gr. a framkvæmdarreglugerðarinnar: 

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (gagnkvæmt bótakerfi fyrir 
ríkisstarfsmenn, þjónustumiðstöð), Madrid. 

10. Sérstakt bótakerfi fyrir einstaklinga í hernum: Við beitingu 14. gr. e, 14. gr. f og 17. gr. reglugerðarinnar og 
12. gr. a framkvæmdarreglugerðarinnar: 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (almannatryggingastofnun hersins), Madrid. 

11. Sérstakt almannatryggingakerfi fyrir embættismenn réttarkerfisins: Við beitingu 14. gr. e, 14. gr. f og 17. gr. 
reglugerðarinnar og 12. gr. a framkvæmdarreglugerðarinnar: 

Mutualidad General Judicial (gagnkvæmt tryggingakerfi fyrir dómstólana), Madrid.“ 

d) Þættinum „J. ÍTALÍA“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað 1. liðar: 

„1. Við beitingu 1. mgr. 6. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar: 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (atvinnu- og félagsmálaráðuneytið), Roma.“ 

ii. Eftirfarandi komi í stað 3. liðar: 

„3. Við beitingu 11. gr. a og 12 gr. framkvæmdarreglugerðarinnar:  

til lækna: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir lækna), 

til lyfjafræðinga: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir lyfjafræðinga), 
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til dýralækna: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir dýralækna), 

 

til hjúkrunarfræðinga, aðstoðarfólks í heilbrigðisþjónustu og barnahjúkrunarfræðinga: 

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, 
vigilatrici d'infanzia (opinber félagsmálasjóður fyrir hjúkrunarfræðinga, aðstoðarfólk í heilbrigðisþjónustu 
og barnahjúkrunarfræðinga), 

 

til sölumanna og sölufulltrúa: 

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir 
sölumenn og sölufulltrúa), 

 

til líffræðinga: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir 
líffræðinga), 
 

til sérfræðinga í iðnaði: 

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir sérfræðinga í iðnaði), 

 

til sálfræðinga: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir sálfræðinga), 

 

til blaðamanna: 

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (opinber félagsmálastofnun 
Giovanni Amendola fyrir ítalska blaðamenn), 

 

til tryggingafræðinga, efnafræðinga, jarðræktarfræðinga, skógfræðinga og jarðfræðinga: 

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei 
geologi (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir tryggingafræðinga, efnafræðinga, jarðræktarfræðinga, 
skógfræðinga og jarðfræðinga), 

 

til tæknimenntaðra manna og ráðunauta í landbúnaði: 

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (opinber félagsmálaskrifstofa 
fyrir tæknimenntaða menn og ráðunauta í landbúnaði), 

 

til verkfræðinga og arkitekta: 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (opinber félagsmálasjóður fyrir 
verkfræðinga og arkitekta), 

 

til landmælingamanna: 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (opinber félagsmálasjóður fyrir 
landmælingamenn), 

 

til lögmanna og málaflutningsmanna: 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (opinber félagsmálasjóður fyrir lögmenn og 
málaflutningsmenn), 

 

til hagfræðinga: 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (opinber félagsmálasjóður 
fyrir hagfræðinga), 
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til endurskoðenda: 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (opinber 
félagsmálasjóður fyrir endurskoðendur), 

 

til ráðgjafa á sviði ráðningamála: 

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (opinber félagsmálaskrifstofa fyrir 
ráðgjafa á sviði ráðningamála), 

 

til lögbókenda: 

Cassa nazionale notariato (opinber félagsmálasjóður fyrir lögbókendur), 

 

til tollmiðlara: 

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (opinber félagsmálasjóður fyrir tollmiðlara).“ 

e) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „K. KÝPUR“: 

„K. KÝPUR: 

1. Við beitingu 14. gr. c, 14. gr. d (3. mgr.) og 17. gr. reglugerðarinnar og 6. gr. (1. mgr.), 10. gr. b, 11. gr. 
(1. mgr.), 11. gr. a (1. mgr.), 12. gr. a, 13. gr. (2. og 3. mgr.), 14. gr. (1., 2. og 3. mgr.), 38. gr. (1. mgr.), 70. gr. 
(1. mgr.), 80. gr. (2. mgr.), 81. gr., 82. gr. (2. mgr.), 85. gr. (2. mgr.), 86. gr. (2. mgr.), 91. gr. (2. mgr.) og 
109. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar: 

— Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία 
(þjónustuskrifstofa almannatrygginga, atvinnumála- og almannatryggingaráðuneytið, Nicosia). 

— Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων, Υπουργείο Οικονοµικών, Λευκωσία (þjónustuskrifstofa styrkja og 
bóta, fjármálaráðuneytið, Nicosia). 

 

2. Við beitingu 8. gr., 102. gr. (2. mgr.) og 110. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar (að því er varðar bætur í pen-
ingum): 

— Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία 
(þjónustuskrifstofa almannatrygginga, atvinnumála- og almannatryggingaráðuneytið, Nicosia). 

— Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων, Υπουργείο Οικονοµικών, Λευκωσία (þjónustuskrifstofa styrkja og 
bóta, fjármálaráðuneytið, Nicosia). 

 

3. Við beitingu 8. gr., 102. gr. (2. mgr.), 110. gr. og 113. gr. (2. mgr.) framkvæmdarreglugerðarinnar (að því er 
varðar aðstoð) og 36. og 63. gr. reglugerðarinnar: 

— Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (heilbrigðisráðuneytið, Nicosia).“ 

f) Eftirfarandi komi í stað þáttarins „L. LETTLAND“: 

„L. LETTLAND: 

Við beitingu: 

a) 14. gr. (1. mgr.), 14. gr. a (1. og 4. mgr.), 14. gr. b (1. mgr.), 14. gr. d (3. mgr.) og 17. gr. reglugerðarinnar. 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (almannatryggingastofnun ríkisins, Riga), 

 

b) 10. gr. b, 11. gr. (1. mgr.), 11. gr. a (1. mgr.), 13. gr. (2. og 3. mgr.), 14. gr. (1., 2. og 3. mgr.), 82. gr. (2. mgr.) 
og 109. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar: 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (almannatryggingastofnun ríkisins, Riga), 

 

c) 2. mgr. 102. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar (í tengslum við 36. og 63. gr. reglugerðarinnar): 

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (sjúkratryggingastofnun ríkisins, Riga), 

 

d) 2. mgr. 70. gr. reglugerðarinnar: 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (almannatryggingastofnun ríkisins, Riga).“ 
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g) Þættinum „Q. HOLLAND“ er breytt sem hér segir: 

2. liður. falli brott. Núverandi 3. liður verði 2. liður og núverandi 4. liður verði 3. liður. 

h) Þættinum „S. PÓLLAND“ er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað 3. liðar: 

„3. Að því er varðar beitingu 6. gr. (1. mgr.), 10. gr. b, 13. gr. (2. og 3. mgr.) og 14. gr. framkvæmdar-
reglugerðarinnar: 

a) aðstoð: 

Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa (sjúkrasjóður ríkisins, Varsjá), 

b) aðrar bætur: 

i) til launþega og sjálfstætt starfandi einstaklinga, þó ekki sjálfstætt starfandi bænda: 

svæðisskrifstofur Zakład Ubezpieczeń Społecznych (almannatryggingastofnunin, ZUS), með 
svæðisbundna lögsögu yfir opinberu aðsetri vinnuveitanda hins tryggða (eða sjálfstætt starfandi 
einstaklings), 

ii) til sjálfstætt starfandi bænda: 

héraðsútibú Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (almannatryggingasjóðs 
landbúnaðarins, KRUS), með svæðisbundna lögsögu á staðnum þar sem bóndinn er tryggður.“ 

ii. Við bætist svohljóðandi nýr 13. liður: 

„13. Við beitingu 109. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar: 

svæðisskrifstofur almannatryggingastofnunarinnar (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) með svæðisbundna 
lögsögu á búsetustað launþegans.“ 

i) Þættinum „V. SLÓVAKÍA“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 12. liðar: 

„12. Við beitingu 2. mgr. 102. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar: 

a) að því er varðar endurgreiðslur sem um getur í 36. og 63. gr. reglugerðarinnar: 

Úrad pre dohľ ad nad zdravotnou starostlivosť ou (eftirlitsyfirvöld með heilsugæslu), Bratislava, 

b) í sambandi við endurgreiðslur sem um getur í 70. gr. reglugerðarinnar: 

Sociálna poisťovňa (almannatryggingastofnunin), Bratislava.“ 

j) Þættinum „X. SVÍÞJÓÐ“ er breytt sem hér segir: 

Eftirfarandi komi í stað 7. liðar: 

„7. Við beitingu 2. mgr. 102. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar: 

a) Försäkringskassan (tryggingastofnun ríkisins), 

b) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (atvinnuleysistryggingaráðið).“ 
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                                                       TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2005/14/EB                             2008/EES/73/26 

frá 11. maí 2005 

um breytingu á tilskipunum ráðsins 72/166/EBE, 84/5/EBE, 88/357/EBE og 90/232/EBE og á 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/26/EB að því er varðar ábyrgðartryggingu vélknúinna 
 ökutækja (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
fyrsta og þriðja málslið 2. mgr. 47. gr., 55. gr. og 1. mgr. 95. 
gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Ábyrgðartrygging vélknúinna ökutækja (ökutækja-
tryggingar) er sérstaklega mikilvæg fyrir evrópska 
ríkisborgara hvort sem þeir eru tryggingartakar eða hafa 
lent í slysum. Hún hefur líka mikla þýðingu fyrir 
vátryggingafélög vegna þess að hún er mikilvægur þáttur 
í starfsemi skaðatryggingafélaga í Bandalaginu. 
Ökutækjatryggingar hafa einnig áhrif á frjálsa för fólks 
og ökutækja. Það skal því vera höfuðmarkmið 
Bandalagsaðgerða á sviði fjármálaþjónustu að styrkja og 
sameina innri markaðinn í ökutækjatryggingum. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 149, 11.6.2005, bls. 14. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 86/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, 
bls. 17. 

(1) Stjtíð. EB C 227 E, 24.9.2002, bls. 387. 
(2) Stjtíð. ESB C 95, 23.4.2003, bls. 45. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 22. október 2003 (Stjtíð. ESB C 82 E, 1.4.2004, bls. 

297), sameiginleg afstaða ráðsins frá 26. apríl 2004 (hefur enn ekki verið 
birt í Stjórnartíðindum ESB) og afstaða Evrópuþingsins frá 12. janúar 2005 
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB). Ákvörðun ráðsins frá 18. 
apríl 2005. 

2) Þegar hafa orðið mjög mikilvægar framfarir í þessu tilliti 
með tilskipun ráðsins 72/166/EBE frá 24. apríl 1972 um 
samræmingu á lögum aðildarríkja um ábyrgðartryggingu 
vegna notkunar vélknúinna ökutækja, og til að kveða á 
um skyldu til að viðhalda vátryggingu gagnvart slíkri 
ábyrgð  (4), með annarri tilskipun ráðsins 84/5/EBE frá 
30. desember 1983 um samræmingu á lögum 
aðildarríkjanna um ábyrgðartryggingu vegna notkunar á 
vélknúnum ökutækjum(5), með þriðju tilskipun ráðsins 
90/232/EBE frá 14. maí 1990 um samræmingu á lögum 
aðildarríkjanna um ábyrgðartryggingu vegna notkunar á 
vélknúnum ökutækjum (6) og með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2000/26/EB frá 16. maí 2000 
um samræmingu á lögum aðildarríkja um 
ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja 
(fjórða tilskipunin um ökutækjatryggingar) (7). 

3) Uppfæra þarf og bæta kerfi Bandalagsins um 
ökutækjatryggingar. Þessi þörf hefur verið staðfest að 
höfðu samráði við atvinnulífið, neytendur og 
félagasamtök fórnarlamba umferðaslysa. 

4) Til þess að útiloka hugsanlegar mistúlkanir á ákvæðum 
tilskipunar 72/166/EBE og til að auðvelda það að fá 
tryggingavernd fyrir ökutæki með tímabundin 
skráningarmerki skal skilgreiningin á yfirráðasvæðinu 
þar sem ökutækið er að öllu jöfnu staðsett vísa til 
yfirráðasvæðis þess ríkis sem er tilgreint á 
skráningarmerki ökutækisins, óháð því hvort merkið er 
varanlegt eða til bráðabirgða. 

5) Í samræmi við tilskipun 72/166/EBE eru ökutæki, sem 
eru með fölsuð eða ólögleg merki, að öllu jöfnu talin 
vera staðsett á yfirráðasvæði þess aðildarríkis sem gaf út 
upphaflegu merkin. Þessi regla þýðir oft að 
landsskrifstofur bifreiðatrygginga eru skuldbundnar til að 
bregðast við fjárhagslegum afleiðingum slysa sem eru 
ekki að neinu leyti tengd því aðildarríki þar sem 
skrifstofurnar eru. Ákveða skal sérstaka reglu um slys 

________________  

(4) Stjtíð. EB L 103, 2.5.1972, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 84/5/EBE (Stjtíð. EB L 8, 11.1.1984, bls. 17). 

(5) Stjtíð. EB L 8, 11.1.1984, bls. 17. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 90/232/EBE (Stjtíð. EB L 129, 19.5.1990, bls. 33). 

(6) Stjtíð. EB L 129, 19.5.1990, bls. 33. 
(7) Stjtíð. EB L 181, 20.7.2000, bls. 65. 
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sem eru af völdum ökutækja sem hafa ekki 
skráningarmerki eða eru með skráningarmerki sem 
samsvarar ekki eða samsvarar ekki lengur ökutækinu án 
þess að hún breyti almennu viðmiðuninni um 
skráningarmerki sem ákvarðar yfirráðasvæðið þar sem 
ökutækið er að öllu jöfnu staðsett. Í slíku tilviki og ef 
eini tilgangurinn er að gera upp bótakröfuna skal litið á 
yfirráðasvæðið þar sem ökutækið er að öllu jöfnu 
staðsett sem yfirráðasvæðið þar sem slysið varð. 

6) Til að auðvelda túlkun og beitingu hugtaksins 
„slembiathuganir“ í tilskipun 72/166/EBE skal skýra 
nánar ákvæðið sem um ræðir. Bann við kerfisbundnu 
eftirliti með ökutækjatryggingum skal gilda um ökutæki 
sem eru að öllu jöfnu staðsett á yfirráðasvæði annars 
aðildarríkis og einnig um ökutæki sem eru að öllu jöfnu 
staðsett á yfirráðasvæði þriðja lands við heimkomu frá 
yfirráðasvæði annars aðildarríkis. Einungis má heimila 
ókerfisbundið eftirlit sem felur ekki í sér mismunun og 
fer fram sem þáttur í eftirliti sem miðast ekki eingöngu 
við tryggingareftirlit. 

7) Ákvæði a-liðar 4. gr. tilskipunar 72/166/EBE heimila að 
aðildarríki veiti undanþágu frá almennu skuldbind-
ingunni um lögboðnar vátryggingar að því er varðar 
ökutæki í eigu tiltekinna einstaklinga eða lögaðila, sem 
er annaðhvort opinber aðili eða einkaaðili. Að því er 
varðar slys sem slík ökutæki valda skal aðildarríki, sem 
veitir slíka undanþágu, tilnefna yfirvald eða stofnun sem 
sér um að bæta skaða fórnarlamba slysa í öðru 
aðildarríki. Til þess að tryggja að tilhlýðilegar bætur séu 
greiddar, ekki eingöngu til fórnarlamba slysa af völdum 
þessara ökutækja í öðrum löndum heldur einnig til þeirra 
sem eru fórnarlömb slysa í sama aðildarríki og ökutækið 
er að öllu jöfnu staðsett, hvort heldur þeir eru búsettir á 
yfirráðasvæði þess eða ekki, skal gera breytingar á 
fyrrnefndri grein. Enn fremur skulu aðildarríki tryggja að 
skrá yfir aðila, sem eru undanþegnir lögboðnum 
tryggingum, og yfirvöld eða stofnanir, sem bera ábyrgð á 
bótum til fórnarlamba slysa af völdum slíkra ökutækja, 
sé send framkvæmdastjórninni til birtingar.  

8) Ákvæði b-liðar 4. gr. tilskipunar 72/166/EBE heimila að 
aðildarríki veiti undanþágu frá almennu 
skuldbindingunni um að hafa lögboðnar vátryggingar 
þegar um er að ræða tilteknar gerðir ökutækja eða 
tiltekin ökutæki sem merkt eru með sérstöku merki. Í því 
tilviki er hinum aðildarríkjunum heimilt að krefjast þess 
að gildu, grænu skírteini eða vottorði um 
vátryggingasamning, sem gildir yfir landamæri, sé 
framvísað við komu á yfirráðasvæði þeirra til þess að 
tryggja að þeim sem lenda í slysum séu veittar bætur 
vegna hvers kyns slysa sem þessi ökutæki gætu valdið á 
yfirráðasvæðum þeirra. Á hinn bóginn þýðir afnám 
landamæraeftirlits innan Bandalagsins það að ekki er 
mögulegt að tryggja að ökutæki, sem fara yfir 
landamæri, séu tryggð og þess vegna er ekki lengur hægt 
að ábyrgjast bætur til fórnarlamba slysa sem valdið er 

erlendis. Enn fremur skal einnig tryggja að tilhlýðilegar 
bætur séu veittar ekki einungis fórnarlömbum slysa af 
völdum þessara ökutækja erlendis heldur einnig í því 
aðildarríki þar sem ökutækið er að öllu jöfnu staðsett. Í 
þessu skyni skulu aðildarríki fara með fórnarlömb slysa 
af völdum þessara ökutækja á sama hátt og fórnarlömb 
slysa af völdum ótryggðra ökutækja. Eins og kveðið er á 
um í tilskipun 84/57/EBE skulu bætur til fórnarlamba 
slysa af völdum ótryggðra ökutækja greiddar af 
tjónauppgjörsstofnun í því aðildarríki þar sem slysið 
varð. Þegar fórnarlömbum slysa af völdum ökutækja, 
sem falla undir þessa undanþágu, eru greiddar bætur skal 
tjónauppgjörsstofnunin eiga kröfu á tjónauppgjörs-
stofnun í því aðildarríki þar sem ökutækið er að öllu 
jöfnu staðsett. Eftir fimm ára tímabil frá gildistökudegi 
þessarar tilskipunar skal framkvæmdastjórnin, ef við á, í 
ljósi þeirrar reynslu sem orðin er af framkvæmd og 
beitingu þessarar undanþágu, leggja fram tillögur um að 
skipta henni út eða fella hana úr gildi. Einnig skal fella 
brott samsvarandi ákvæði í tilskipun 2000/26/EB. 

9) Í því skyni að skýra nánar gildissvið tilskipananna um 
ökutækjatryggingar í samræmi við 299. gr. sáttmálans 
skal fella niður tilvísun til yfirráðasvæða aðildarríkjanna 
utan Evrópu í 6. gr. og 1. mgr. 7. gr. í tilskipun 
72/166/EBE. 

10) Skuldbindingar aðildarríkja um að ábyrgjast 
tryggingavernd, a.m.k. að því er varðar tilteknar 
lágmarksfjárhæðir, er mikilvægur þáttur í því að tryggja 
vernd fórnarlamba slysa.  Lágmarksfjárhæðirnar, sem 
kveðið er á um í tilskipun 84/5/EBE, skulu því ekki 
einungis uppfærðar m.t.t. verðbólgu heldur einnig 
hækkaðar að raunvirði til að auka vernd fórnarlamba 
slysa. Reikna skal lágmarksfjárhæð slysatryggingar 
þannig að öllum þeim sem verða fyrir alvarlegu 
líkamstjóni séu tryggðar fullar og sanngjarnar bætur en 
um leið skal taka tillit til lágrar tíðni slysa þar sem 
fórnarlömb er nokkur í einu og lítils fjölda slysa þar sem 
nokkur fórnarlömb verða fyrir alvarlegum meiðslum 
þegar um er að ræða einn og sama atburðinn. 
Lágmarkstryggingarfjárhæð, sem nemur 1 000 000 evra 
á hvert fórnarlamb eða 5 000 000 evra á hverja kröfu, 
óháð því hver fjöldi fórnarlamba er, er sanngjörn og 
viðeigandi fjárhæð. Til að auðvelda að þessar 
lágmarksfjárhæðir verði teknar upp skal fastsetja fimm 
ára aðlögunartímabil frá þeim degi sem þessi tilskipun 
kemur til framkvæmda. Aðildarríki skulu hækka 
fjárhæðir sínar í a.m.k. helming þessara fjárhæða innan 
30 mánaða frá framkvæmdardegi. 
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11) Í því skyni að tryggja að lágmarkstryggingarfjárhæð 
rýrni ekki með tímanum skal innleiða reglubundið 
endurskoðunarákvæði og nota sem viðmiðun evrópska 
vísitölu neysluverðs (EICP), sem Hagstofa 
Evrópubandalaganna birtir, eins og kveðið er á um í 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá 23. október 1995 
um samræmdar vísistölur neysluverðs (1). Nauðsynlegt 
er að fastsetja verklagsreglur um slíka endurskoðun. 

12) Samkvæmt tilskipun 84/5/EBE er aðildarríkjunum 
heimilt, til þess að koma í veg fyrir svik, að takmarka 
eða útiloka greiðslur frá tjónauppgjörsstofnun ef um er 
að ræða skemmd á eign af völdum óþekkts ökutækis, en 
ákvæði hennar geta í sumum tilvikum komið í veg fyrir 
réttmætar bætur til tjónþola. Sá möguleiki að takmarka 
eða útiloka bætur á þeim grundvelli að ökutækið sé 
óþekkt skal ekki gilda ef stofnunin hefur greitt bætur 
vegna verulegs líkamstjóns til einhvers fórnarlambs 
sama slyss þar sem eignatjón varð. Aðildarríki geta 
kveðið á um sjálfsábyrgð þess sem fyrir eignartjóninu 
varð upp að því marki sem sett er fram í fyrrgreindri 
tilskipun. Ákvarða skal í innlendri löggjöf eða 
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkisins þar sem slysið 
verður við hvaða aðstæður líkamstjón telst verulegt. 
Þegar þessar aðstæður eru ákvarðaðar getur aðildarríki 
m.a. tekið tillit til þess hvort þörf hafi verið á 
aðhlynningu á sjúkrahúsi vegna meiðslanna. 

13) Eins og sakir standa geta aðildarríkin, samkvæmt 
heimildarákvæði í tilskipun 84/5/EBE, heimilað 
sjálfsábyrgð tjónþola upp að tilteknum efri mörkum, 
þegar um er að ræða eignatjón af völdum ótryggðra 
ökutækja. Þessi möguleiki dregur úr vernd tjónþola á 
óréttmætan hátt og skapar mismunun gagnvart tjónþolum 
annarra slysa. Því skal ekki lengur heimila þennan 
möguleika. 

14) Breyta skal annarri tilskipun ráðsins 88/357/EBE frá 
22. júní 1988 um samræmingu á lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum á sviði frumtrygginga, annarra en 
líftrygginga, um að greiða fyrir því að réttur til að stunda 
þjónustustarfsemi sé nýttur (2) í því skyni að heimila 
útibúum vátryggingafélaga að verða fulltrúar í starfsemi 
á sviði ökutækjatrygginga eins og þegar er orðið að því 
er varðar aðra vátryggingaþjónustu en ökutækja-
tryggingar. 

________________  

(1) Stjtíð. EB  L 257, 27.10.1995, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. EB L 284, 
31.10.2003, bls. 1) 

(2) Stjtíð. EB L 172, 4.7.1988, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2000/26/EB. 

15) Það að tryggingaverndin nær til allra farþega í ökutækinu 
er mikilvægur árangur sem náðst hefur með gildandi 
löggjöf. Þessu markmiði yrði stefnt í hættu ef innlend 
löggjöf eða eitthvert samningsákvæði í 
vátryggingasamningi undanskildi farþega frá 
tryggingavernd sökum þess að þeir vissu eða hefðu átt að 
vita að ökumaður ökutækisins hefði verið undir áhrifum 
áfengis eða einhvers annars vímugjafa þegar slysið varð. 
Farþeginn er yfirleitt ekki í aðstöðu til að meta rétt í hve 
mikilli vímu ökumaðurinn er. Því markmiði að aftra 
einstaklingum frá því að aka undir áhrifum vímuefna 
verður ekki náð með því að minnka tryggingavernd 
farþega sem eru fórnarlömb slysa af völdum vélknúinna 
ökutækja. Trygging þessara farþega, samkvæmt 
lögbundinni tryggingu vélknúinna ökutækja, hefur ekki 
áhrif á skuldbindingu sem þeir gætu stofnað til 
samkvæmt gildandi innlendri löggjöf eða á skaðabótastig 
í tilteknu slysi. 

16) Líkamstjón og eignatjón, sem gangandi vegfarendur, 
hjólreiðamenn eða aðrir sem fara um veginn án þess að 
nota vélknúin ökutæki verða fyrir og eru oftast veikasti 
hlekkurinn í slysinu, skulu njóta verndar lögbundinnar 
tryggingar þess ökutækis sem á hlut að máli í slysinu ef 
viðkomandi eiga rétt á bótum samkvæmt innlendum 
einkamálarétti. Þetta ákvæði hefur ekki áhrif á 
einkaréttarábyrgð eða skaðabótastig í tilteknu slysi 
samkvæmt innlendri löggjöf. 

17) Sum vátryggingafélög fella inn í vátryggingasamninga 
sína ákvæði þess efnis að samningurinn falli úr gildi ef 
ökutækið er utan aðildarríkisins þar sem ökutækið er 
skráð um lengri tíma en tiltekið er. Þessi venja stríðir 
gegn meginreglunni sem sett er fram í tilskipun 
90/232/EBE en samkvæmt henni skal lögboðin 
ökutækjatrygging ná til alls yfirráðasvæðis Bandalagsins 
á grundvelli eins iðgjalds. Það skal því tilgreint 
sérstaklega að tryggingaverndin skuli gilda allan 
samningstímann óháð því hvort ökutækið er um kyrrt í 
öðru aðildarríki í tiltekinn tíma með fyrirvara um 
skuldbindingar samkvæmt innlendri löggjöf í 
aðildarríkinu að því er varðar skráningu ökutækja. 

18) Gera skal ráðstafanir til að auðvelda það að fá tryggingu 
fyrir ökutæki sem eru flutt frá einu aðildarríki inn til 
annars jafnvel þótt ökutækið sé ekki skráð í 
viðtökuaðildarríkinu. Gefa skal kost á 
bráðabirgðaundanþágu frá almennu reglunni sem 
ákvarðar í hvaða aðildarríki áhættan liggur. Í 30 daga frá 
þeim degi sem ökutækið er afhent, er tiltækt eða sent til 
kaupandans skal líta svo á að viðtökuaðildarríkið sé það 
aðildarríki þar sem áhættan liggur. 
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19) Sérhverjum einstaklingi, sem óskar eftir því að gera 
nýjan samning um ökutækjatryggingu við annan 
vátryggjanda, skal vera kleift að færa sönnur á slysa- og 
bótasögu sína samkvæmt gamla samningnum.  
Tryggingartakinn skal eiga rétt á því að fara hvenær sem 
er fram á yfirlýsingu varðandi kröfur eða að engar kröfur 
hafi komið fram, í tengslum við ökutækið eða ökutækin 
sem tryggingarsamningurinn nær til a.m.k. fimm 
næstliðin ár sem samningsbundin tengsl hafa varað. 
Vátryggingarfélagið eða annar aðili, sem aðildarríki kann 
að hafa tilnefnt til að veita lögboðna tryggingu eða til að 
gefa slíkar yfirlýsingar, skal gefa tryggingartaka slíka 
yfirlýsingu innan 15 daga frá því að beiðni berst. 

20) Til að tryggja tjónþolum úr slysum á vélknúnum 
ökutækjum tilhlýðilega vernd skulu aðildarríki ekki 
heimila vátryggingafélögum að reiða sig á sjálfsábyrgð 
gagnvart tjónþola. 

21) Rétturinn til að skírskota til vátryggingasamningsins og 
gera beina kröfu á vátryggingafélagið er afar mikilvægur 
í tengslum við vernd tjónþola í slysum vélknúinna 
ökutækja. Með tilskipun 2000/26/EB er fórnarlömbum 
slysa, sem verða í öðru aðildarríki en aðildarríkinu þar 
sem tjónþolinn hefur aðsetur og þau hafa orðið af 
völdum vátryggðra ökutækja sem eru að öllu jöfnu 
staðsett í aðildarríki, veittur réttur til beina kröfu sinni 
beint til vátryggingafélagsins sem aðilinn, sem ber 
ábyrgð á slysinu, er ábyrgðartryggður hjá. Til að 
auðvelda skilvirkt og skjótt tjónauppgjör og forðast eins 
og unnt er kostnaðarsaman málarekstur skal þessi réttur 
rýmkaður þannig að hann nái til tjónþola úr hvers konar 
slysi vélknúinna ökutækja. 

22) Til að auka vernd tjónþola úr slysum vélknúinna 
ökutækja skal rýmka málsmeðferðina við „rökstudda 
boðið“ sem kveðið er á um í tilskipun 2000/26/EB 
þannig að hún nái til allra slysa vélknúinna ökutækja. 
Þessi sama málsmeðferð skal einnig gilda að breyttu 
breytanda ef farið er með slysið samkvæmt kerfi 
landsskrifstofa bifreiðatrygginga sem kveðið er á um í 
tilskipun 72/166/EBE. 

23) Til að auðvelda tjónþolanum að fara fram á bætur skulu 
upplýsingamiðstöðvarnar, sem komið er á fót í samræmi 
við tilskipun 2000/26/EB, ekki einungis veita 
upplýsingar um þau slys sem sú tilskipun fjallar um 
heldur skal henni einnig gert kleift að veita sams konar 
upplýsingar um hvers konar slys vélknúinna ökutækja. 

24) Samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 11. gr. sem túlkuð eru í 
tengslum við b-lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 44/2001 frá 22. desember 2000 um dómsvald og 
viðurkenningu á og fullnustu dóma í einkamálum og 
viðskiptamálum (1) geta tjónþolar hafið málarekstur 
vegna einkaréttarábyrgðar vátryggingaveitandans í því 
aðildarríki þar sem þeir eru með lögheimili. 

25) Þar eð tilskipun 2000/26/EB var samþykkt fyrir 
gildistöku reglugerðar (EB) nr. 44/2001 sem kom í stað 
Brussel-samningsins frá 27. september 1968 um sama 
efni fyrir nokkur aðildarríki skal aðlaga tilvísun til þessa 
samnings í tilskipuninni eftir því sem við á. 

26) Því ber að breyta tilskipunum ráðsins 72/166/EBE, 
84/5/EBE, 88/357/EBE og 90/232/EBE og tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2000/26/EB til samræmis við 
þetta. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á tilskipun 72/166/EBE 

Tilskipun 72/166/EBE skal breytt sem hér segir: 

1. Ákvæðum 4. mgr. 1. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað fyrsta undirliðar komi eftirfarandi:: 

„— yfirráðasvæði þess ríkis þaðan sem 
skráningarmerkið á ökutækinu er frá, óháð því 
hvort merkið er varanlegt eða til bráðabirgða eða“, 

b) eftirfarandi liður bætist við: 

„— í þeim tilvikum að ökutæki er ekki með neitt 
skráningarmerki eða er með skráningarmerki, sem 
samsvarar ekki eða samsvarar ekki lengur 
ökutækinu sem lent hefur í slysi, yfirráðasvæði 
ríkisins þar sem slysið varð þegar um er að ræða 
uppgjör bótakröfu eins og kveðið er á um í fyrsta 
undirlið 2. mgr. 2. gr. í þessari tilskipun eða í 4. 
mgr. 1. gr. í annarri tilskipun ráðsins 84/5/EBE frá 
30. desember 1983 um samræmingu á lögum 
aðildarríkjanna um ábyrgðartryggingu vegna 
notkunar á vélknúnum ökutækjum (*), 

 
(*) Stjtíð. EB L 8, 11.1.1984, bls. 17.“ 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 12, 16.1.2001, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 2245/2004 (Stjtíð. ESB L 381, 28.12.2004, bls. 10).  
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2. Í stað 1. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Aðildarríki skulu láta vera að hafa eftirlit með 
ábyrgðartryggingu ökutækja sem að öllu jöfnu eru staðsett 
á yfirráðasvæði annars aðildarríkis og ökutækja sem eru að 
öllu jöfnu staðsett á yfirráðasvæði þriðja lands þegar þau 
koma inn á yfirráðasvæði þeirra frá yfirráðasvæði annars 
aðildarríkis. Þau geta þó haft ókerfisbundið eftirlit með 
tryggingum að því tilskildu að það feli ekki í sér mismunun 
og að það fari fram sem liður í eftirliti sem miðar ekki 
eingöngu að því að staðfesta að tryggingar séu fyrir hendi.“ 

3. Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir: 

a) annar undirliður í a-lið: 

i) í stað fyrsta málsliðar komi eftirfarandi: 

„Aðildarríki, sem veitir slíka undanþágu, skal gera 
viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að bætur sé 
greiddar vegna hvers konar tjóns eða meiðsla sem 
verða á yfirráðasvæði þess og á yfirráðasvæði 
annarra aðildarríkja af völdum ökutækja sem eru í 
eigu þessara aðila.“, 

ii) í stað síðasta málsliðar komi eftirfarandi: 

„Það skal senda framkvæmdastjórninni skrá yfir 
aðila sem eru undanþegnir lögboðnum tryggingum 
og hvaða yfirvöld eða stofnanir eru ábyrgar fyrir 
bótum. Framkvæmdastjórnin skal birta skrána.“, 

b) í b-lið komi eftirfarandi í stað annarrar undirgreinar: 

„Í slíku tilviki skulu aðildarríkin tryggja að farið sé 
með ökutæki sem getið er í fyrsta undirlið þessa liðar á 
sama hátt og ökutæki sem ekki uppfylla 
tryggingarkvöðina sem kveðið er á um í 1. mgr. 3. gr. 
Tjónauppgjörsstofnun þess aðildarríkis þar sem slysið 
varð skal þá hafa kröfu á hendur ábyrgðarsjóðunum 
sem kveðið er á um í 4. mgr. 1. gr. í tilskipun 84/5/EBE 
í aðildarríkinu þar sem ökutækið er að öllu jöfnu 
staðsett. 

Að loknu fimm ára tímabili eftir gildistöku tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2005/14/EB frá 11. maí 
2005 um breytingu á tilskipunum ráðsins 72/166/EBE, 
84/5/EBE, 88/357/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2000/26/EB um samræmingu á lögum 
aðildarríkja um ábyrgðartryggingu vegna notkunar 
vélknúinna ökutækja (*) skulu aðildarríkin senda 
framkvæmdastjórninni skýrslu um framkvæmd og 
hagnýta beitingu þessa liðar. Framkvæmdastjórnin skal, 
þegar hún hefur lokið athugun á þessum skýrslum, 
leggja fram tillögur um endurnýjun eða niðurfellingu á 
þessari undanþágu, eftir því sem við á. 

 
(*) Stjtíð. ESB L 149, 11.6.2005, bls. 14.“ 

4. Í 6. gr. og 1. mgr. 7. gr. skal fella brott „eða yfirráðasvæði 
aðildarríkis utan Evrópu“. 

2. gr. 

Breytingar á tilskipun 84/5/EBE 

Í stað 1. gr. tilskipunar 84/5/EBE komi eftirfarandi: 

„1. gr. 

1. Skylt er að vátrygging sem um getur í 1. mgr. 3. gr. 
tilskipunar nr. 72/166/EBE nái bæði til eignatjóns og 
líkamstjóns. 

2. Aðildarríki skulu gera vátryggingar lögboðnar, a.m.k. að 
því er varðar eftirfarandi fjárhæðir með fyrirvara um að 
aðildarríki geta kveðið á um hærri fjárhæðir: 

a) sé um að ræða líkamstjón, 1 000 000 evrur fyrir hvern 
tjónþola eða 5 000 000 evrur fyrir hverja kröfu óháð fjölda 
tjónþola,  

b) sé um að ræða eignatjón, 1 000 000 evrur fyrir hverja 
kröfu, óháð fjölda tjónþola. 

Ef nauðsynlegt þykir geta aðildarríkin ákvarðað 
aðlögunartímabil í allt að fimm ár eftir dagsetningu 
framkvæmdar tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2005/14/EB frá 11. maí 2005 um breytingu á tilskipunum 
ráðsins 72/166/EBE, 84/5/EBE, 88/357/EBE og 90/232/EBE 
og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/26/EB um 
ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja (*) til 
að laga lágmarkstryggingarfjárhæð þeirra að fjárhæðunum sem 
kveðið er á um í þessari málsgrein. 

Aðildarríki, sem koma á slíku aðlögunartímabili, skulu tilkynna 
framkvæmdastjórninni um það og tilgreina hve langt 
aðlögunartímabilið er. 

Aðildarríki skulu auka tryggingar í a.m.k. helming þess sem 
kveðið er á um í þessari málsgrein innan 30 mánaða frá þeim 
degi sem tilskipun 2005/14/EB kemur til framkvæmda. 

3. Á fimm ára fresti eftir gildistöku tilskipunar 2005/14/EB 
eða við lok aðlögunartímabilsins sem um getur í 2. mgr. skal 
endurskoða fjárhæðirnar sem um getur í þeirri málsgrein í 
samræmi við evrópska vísitölu neysluverðs (EICP), eins og 
fram kemur í reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá 23. 
október 1995 um samræmdar vísitölur neysluverðs (**). 
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Fjárhæðirnar skulu aðlagaðar sjálfkrafa. Slíkar fjárhæðir skulu 
hækkaðar um þann hundraðshluta sem tilgreindur er í evrópskri 
vísitölu neysluverðs (EICP) fyrir viðeigandi tímabil, þ.e. næstu 
fimm ár fyrir endurskoðun, og námundaðar að næsta margfeldi 
af 10 000 evrum. 

Framkvæmdastjórnin skal senda upplýsingar um aðlöguðu 
fjárhæðirnar til Evrópuþingsins og ráðsins og skal tryggja 
birtingu þeirra í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. Hvert aðildarríki skal koma á fót eða veita leyfi stofnun til 
að annast bótagreiðslur, a.m.k. upp að mörkum 
tryggingarkvaðar fyrir eignatjón eða líkamstjón af völdum 
óþekkts ökutækis eða ökutækis þar sem trygginga-
skuldbindingunni, sem kveðið er á um í 1. mgr., hefur ekki 
verið fullnægt. 

Fyrsta undirgreinin skerðir hvorki rétt aðildarríkis til að meta 
hvort bætur stofnunarinnar teljist fullnaðarbætur né til að setja 
ákvæði um tjónauppgjör milli stofnunarinnar og þess eða þeirra 
sem báru ábyrgð á slysinu og annarra vátryggjenda eða 
almannatryggingastofnana sem eiga að greiða fórnarlambinu 
bætur vegna sama slyss. Aðildarríki mega þó ekki veita stofnun 
heimild til þess að setja skilyrði fyrir greiðslu bóta til 
fórnarlambsins að það geti sýnt fram á að sá sem ber 
skaðabótaábyrgð sé ófær um eða neiti að bæta tjónið. 

5. Fórnarlambið getur undir öllum kringumstæðum snúið sér 
beint til stofnunarinnar sem, á grundvelli upplýsinga sem 
fórnarlambið lét henni í té að fenginni beiðni, ber skylda til að 
veita fórnarlambinu rökstutt svar varðandi bótagreiðslur. 
Aðildarríki geta hins vegar útilokað bótagreiðslur frá þeirri 
stofnun að því er varðar einstaklinga sem fóru sjálfviljugir upp 
í ökutækið, sem olli skaðanum eða tjóninu, þegar stofnunin 
getur sýnt fram á að þeir hafi vitað að það var ótryggt. 

6. Aðildarríki geta takmarkað eða útilokað bótagreiðslur frá 
stofnuninni ef um er að ræða eignatjón af völdum óþekkts 
ökutækis. 

Aðildarríki geta hins vegar ekki útilokað bótagreiðslur fyrir 
eignatjón á grundvelli þess að ökutæki sé óþekkt ef stofnunin 
hefur greitt bótagreiðslur fyrir verulegt líkamstjón hjá 
einhverju fórnarlambi sama slyss þar sem eignatjón orsakaðist 
af óþekktu ökutæki. Aðildarríki geta kveðið á um mest 500 
evra sjálfsábyrgð þess sem fyrir eignatjóninu varð. 

Ákvarða skal, í samræmi við ákvæði þeirrar löggjafar eða 
stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkisins þar sem slysið verður, við 
hvaða aðstæður líkamstjón er talið verulegt. Að þessu leyti 
getur aðildarríki m.a. tekið tillit til þess hvort þörf hafi verið á 
aðhlynningu á sjúkrahúsi vegna meiðslanna. 

7. Sérhvert aðildarríki skal beita sínum lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum við borgun bótagreiðslna frá 
stofnuninni, með fyrirvara um aðrar aðferðir sem eru 
hagstæðari fyrir fórnarlambið. 
 
(*) Stjtíð. ESB L 149, 11.6.2005, bls. 14. 
(**) Stjtíð. EB L 257, 27.10.1995, bls. 1. Reglugerðinni var 

breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1).“ 

3. gr. 

Breyting á tilskipun 88/357/EBE 

Annar málsliður fjórðu undirgreinar 4. mgr. 12. gr. a í tilskipun 
88/357/EBE falli brott. 

4. gr. 

Breytingar á tilskipun 90/232/EBE 

Tilskipun 90/232/EBE skal breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi málsgrein bætist við á milli fyrstu og annarrar 
málsgreinar í 1. gr.: 

„Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að hvert lagaákvæði eða samningsákvæði, sem er í 
tryggingarsamningi sem undanskilur farþega frá 
tryggingavernd á þeim grundvelli að hann vissi eða hefði 
átt að vita að ökumaður ökutækisins var undir áhrifum 
áfengis eða einhvers annars vímugjafa þegar slysið varð, 
skuli teljast ógild að því er varðar bótakröfur slíks 
farþega.“ 

2. Eftirfarandi grein bætist við: 

„1. gr. a 

Vátryggingin, sem um getur í 1. mgr. 3. gr. í tilskipun 
72/166/EBE, skal ná til líkamstjóns og eignatjóns sem 
gangandi vegfarendur, reiðhjólamenn eða aðrir sem fara 
um vegina án þess að nota vélknúin ökutæki verða fyrir 
vegna slyss sem vélknúið ökutæki á hlut að máli og eiga 
þeir rétt á bótum samkvæmt innlendum einkamálarétti. 
Þessi grein skal gilda með fyrirvara um einkaréttarábyrgð 
eða umfang skaðabóta.“ 

3. Í stað fyrstu undirgreinar 2. gr. komi eftirfarandi: 

„— nær til alls yfirráðasvæðis Bandalagsins, á grundvelli 
eins iðgjalds og allan samningstímann, þ.m.t. hvert það 
tímabil sem ökutækið er um kyrrt í öðrum 
aðildarríkjum á samningstímanum og“. 
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4. Eftirfarandi greinar bætist við: 

„4. gr. a 

1. Þrátt fyrir annan undirlið d-liðar 2. mgr. í tilskipun 
88/357/EBE (*) skal litið svo á þegar ökutæki er sent frá 
einu aðildarríki til annars að aðildarríkið, þar sem áhættan 
liggur, teljist viðtökuaðildarríki um leið og kaupandi 
samþykkir viðtöku sendingar um 30 daga skeið, jafnvel 
þótt ökutækið hafi ekki verið skráð formlega í 
viðtökuaðildarríkinu. 

2. Ef slys verður, sem ökutækið á þátt í á því tímabili sem 
um getur í 1. mgr. þessarar greinar þegar það er ótryggt, 
skal sá aðili í viðtökuaðildarríkinu, sem um getur í 4. mgr. 
1. gr. í tilskipun 84/5/EBE, bera ábyrgð á bótum sem 
kveðið er á um í 1. gr. fyrrnefndrar tilskipunar. 

4. gr. b 

Aðildarríkin skulu tryggja að tryggingartakinn eigi rétt á 
því að fara hvenær sem er fram á yfirlýsingu varðandi 
bótaábyrgðarkröfu þriðja aðila í tengslum við ökutækið eða 
ökutækin sem falla undir tryggingarsamninginn a.m.k. 
fimm næstliðin ár sem samningsbundin tengsl hafa varað, 
eða að slík krafa hafi ekki verið lögð fram. 
Vátryggingarfélagið eða annar aðili, sem aðildarríki kann 
að hafa tilnefnt til að veita lögboðna tryggingu eða til að 
gefa slíkar yfirlýsingar, skal afhenda tryggingartaka slíka 
yfirlýsingu innan 15 daga frá því að beiðni berst. 

4. gr. c 

Vátryggingafélög skulu ekki reiða sig á sjálfsábyrgð 
gagnvart tjónþola í slysi að því er varðar vátryggingar sem 
um getur í 1. mgr. 3. gr. í tilskipun 72/166/EBE. 

4. gr. d 

Aðildarríkin skulu tryggja að tjónþolar í slysi sem hlýst af 
ökutæki sem fellur undir tryggingu, eins og um getur í 1. 
mgr. 3. gr. í tilskipun 72/166/EBE, eigi rétt á að beina 
kröfu sinni beint til vátryggingafélagsins sem aðilinn, sem 
ber ábyrgð á slysinu, er ábyrgðartryggður hjá 

4. gr. e 

Aðildarríkin skulu ákveða málsmeðferðina sem kveðið er á 
um í 6. mgr. 4. gr. í tilskipun 2000/26/EB (**) um 

tjónauppgjör vegna hvers kyns slysa sem hljótast af 
ökutæki sem fellur undir tryggingu eins og um getur í 1. 
mgr. 3. gr. í tilskipun 72/166/EBE. 

Þegar um ræðir slys, sem unnt er að gera upp í kerfi 
landsskrifstofu bifreiðatrygginga sem kveðið er á um í 
2. mgr. 2. gr. í tilskipun 72/166/EBE, skulu aðildarríkin 
beita sömu málsmeðferð og kveðið er á um í 6. mgr. 4. gr. í 
tilskipun 2000/26/EB. Að því er varðar beitingu þessarar 
málsmeðferðar skal litið á allar tilvísanir í 
vátryggingarfélag sem tilvísun í landsskrifstofu 
bifreiðatrygginga eins og hún er skilgreind í 3. lið 1. gr. í 
tilskipun 72/166/EBE. 
 
(*) Önnur tilskipun ráðsins 88/357/EBE frá 22. júní 1988 

um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum á 
sviði frumtrygginga, annarra en líftrygginga, um að 
greiða fyrir því að réttur til að stunda 
þjónustustarfsemi sé nýttur (Stjtíð. EB L 172, 
4.7.1988, bls. 1). Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/26/EB 
(Stjtíð. EB L 181, 20.7.2000, bls. 65). 

(**) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/26/EB frá 
16. maí 2000 um samræmingu á lögum aðildarríkja 
um ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna 
ökutækja (fjórða tilskipunin um ökutækjatryggingar) 
(Stjtíð. EB L 181, 20.7.2000, bls. 65).“ 

5. Í stað 1. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Með fyrirvara um skyldur samkvæmt tilskipun 
200/26/EB skulu aðildarríkin tryggja að upplýsinga-
miðstöðvar, sem er komið á fót eða eru samþykktar í 
samræmi við 5. gr. þeirrar tilskipunar, veiti þær 
upplýsingar, sem tilgreindar eru í þeirri grein, hverjum 
þeim aðila sem á aðild að umferðaslysi sem hlýst af 
ökutæki sem fellur undir tryggingu eins og um getur í 1. 
mgr. 3. gr. í tilskipun 72/166/EBE.“ 

5. gr. 

Breytingar á tilskipun 2000/26/EB 

Tilskipun 2000/26/EB skal breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi forsenda bætist við sem 16. forsenda a: 

„16a) Samkvæmt 2. mgr. 11. gr., sem túlkuð er í 
tengslum við b-lið 1. mgr. 9. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 44/2001 frá 22. desember 2000 um 
dómsvald og viðurkenningu á og fullnustu dóma í 
einkamálum (*), geta tjónþolar hafið málarekstur á 
sviði einkaréttarábyrgðar gegn vátrygginga-
veitandanum í því aðildarríki þar sem þeir eru með 
lögheimili. 

 
(*) Stjtíð. EB L 12, 16.1.2001, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 2245/2004 (Stjtíð. ESB L 381, 28.12.2004, bls. 
10).“ 
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2. Í stað 8. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi: 

„8. Tilnefning tjónauppgjörsfulltrúa skal ekki í sjálfu sér 
teljast opnun útibús í skilningi b-liðar 1. gr. tilskipunar 
92/49/EBE og tjónauppgjörsfulltrúi skal ekki talinn vera 
starfsstöð í skilningi c-liðar 2. gr. tilskipunar 88/357/EBE 
eða: 

— starfsstöð í skilningi Brussel-samningsins frá 27. 
september 1968 um dómsvald og um fullnustu dóma í 
einkamálum (*) 

— að því er varðar Danmörk, 

— starfsstöð í skilningi reglugerðar (EB) nr. 44/2001 

— að því er varðar önnur aðildarríki. 

 
(*) Stjtíð. EB C 27, 26.1.1998, bls. 1 (samsteypt skjal).“ 

3. Ákvæði ii. liðar 2. liðar í a-lið 1. mgr. 5. gr. falli brott. 

4. Eftirfarandi grein bætist við: 

„6. gr. a 

Miðlæg stofnun 

Aðildarríkin skulu grípa til allra viðeigandi ráðstafana til 
þess að greiða fyrir því að grunngögn, sem nauðsynleg eru 
vegna tjónauppgjörs, séu tiltæk í tæka tíð fyrir 
fórnarlömbin, vátryggjendur þeirra eða lögskipaðra fulltrúa 
þeirra. 

Þar sem við á skulu grunngögnin vera aðgengileg á rafrænu 
formi í miðlægu gagnasafni í hverju aðildarríki fyrir sig og 
aðgengileg aðilum sem eiga aðild að málinu, fari þeir þess 
eindregið á leit.“ 

6. gr. 

Framkvæmd 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli eigi síðar en 11. júní 2007 til að fara að 
tilskipun þessari. 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 verða birtar opinberlega. 

Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin mega, í samræmi við sáttmálann, viðhalda eða 
samþykkja ákvæði sem eru hagstæðari fyrir tjónþola en 
ákvæðin sem nauðsynleg eru til að fara að tilskipun þessari. 

3. 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 Strassborg 11. maí 2005. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. P. BORRELL FONTELLES  N. SCHMIT  

forseti. forseti. 
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                             TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2005/60/EB                               2008/EES/73/27 

frá 26. október 2005 

um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis og til fjármögnunar 
hryðjuverkastarfsemi (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
fyrsta og þriðja málslið 2. mgr. 47. gr. og 95. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu (2), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Mikið streymi illa fengins fjár getur skaðað stöðugleika 
og orðstír fjármálageirans og ógnað innri markaðnum, 
enda vegur hryðjuverkastarfsemi að rótum samfélags 
okkar. Til viðbótar við hegningarlög geta forvarnir í 
fjármálakerfinu borið árangur. 

2) Aðgerðir afbrotamanna og samstarfsmanna þeirra geta 
stofnað í hættu festu, heilleika og stöðugleika lána- og 
fjármálastofnana og trausti gagnvart fjármálakerfinu í 
heild, annaðhvort með því að dylja hvaðan ágóði af 
afbrotastarfsemi er fenginn eða með því að láta löglega 
eða ólöglega fengið fé renna til fjármögnunar 
hryðjuverka. Til að koma í veg fyrir að aðildarríkin 
samþykki ráðstafanir til verndar eigin fjármálakerfi, sem 
gætu verið ósamrýmanlegar starfsemi innri markaðarins 
og lagafyrirmælum og allsherjarreglu í Bandalaginu, er 
nauðsynlegt að Bandalagið grípi til aðgerða á þessu 
sviði. 

3) Ef engar tilteknar ráðstafanir eru gerðar til samræmingar 
innan Bandalagsins gætu peningaþvættar og fjármögn-
unaraðilar hryðjuverkamanna reynt að nýta sér frelsi til 
fjármagnsflutninga og frelsi til að veita fjármálaþjónustu, 
sem hið samþætta fjármálasvæði felur í sér, í því skyni 
að auðvelda afbrotastarfsemi sína. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 309, 25.11.2005, bls. 15. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 87/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, 
bls. 19. 

(1) Áliti var skilað 11. maí 2005 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum 
ESB). 

(2) Stjtíð. ESB C 40, 17.2.2005, bls. 9. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 26. maí 2005 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 19. september 2005. 

4) Til að bregðast við þessum áhyggjuefnum sem tengjast 
peningaþvætti var tilskipun ráðsins 91/308/EBE frá 
10. júní 1991 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið 
sé notað til peningaþvottar (4) samþykkt. Sú tilskipun 
gerir aðildarríkjunum skylt að banna peningaþvætti og að 
skylda fjármálageirann, að meðtöldum lánastofnunum og 
ýmsum öðrum fjármálastofnunum, til að bera kennsl á 
viðskiptamenn sína, halda viðeigandi bókhald, koma á 
innra verklagi til að verjast peningaþvætti, þjálfa 
starfsfólk og tilkynna sérhverja vísbendingu um 
peningaþvætti til lögbærra yfirvalda. 

5) Peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka á sér iðulega 
stað í alþjóðlegu samhengi. Ráðstafanir, sem eru ein-
göngu samþykktar innanlands og jafnvel á vettvangi 
Bandalagsins, án tillits til alþjóðasamræmingar og sam-
vinnu, hefðu mjög takmörkuð áhrif. Þær ráðstafanir, sem 
Bandalagið samþykkirá þessu sviði, ættu því að vera í 
samræmi við aðrar aðgerðir sem ráðist er í á 
alþjóðavettvangi. Í öllum aðgerðum Bandalagsins ætti 
áfram að taka sérstakt tillit til tilmæla fjármála-
aðgerðahópsins (FATF), sem er sá alþjóðaaðili sem er í 
fararbroddi í baráttunni gegn peningaþvætti og fjár-
mögnun hryðjuverka. Þar sem tilmæli fjármálaaðgerða-
hópsins voru endurskoðuð að verulegum hluta og 
útvíkkuð árið 2003 ætti þessi tilskipun að vera í samræmi 
við þá nýju, alþjóðlegu viðmiðun. 

6) Hinn almenni samningur um þjónustuviðskipti (GATS) 
gerir samningsaðilum kleift að samþykkja nauðsynlegar 
ráðstafanir til að standa vörð um almennt siðgæði, koma 
í veg fyrir svik og að samþykkja ráðstafanir í varúðar-
skyni, m.a. til að tryggja stöðugleika og ráðvendni í 
fjármálakerfinu. 

7) Þó að peningaþvætti hafi í upphafi verið takmarkað við 
fíkniefnabrot, hefur verið tilhneiging undanfarin ár til að 
skilgreina það með mun víðtækari hætti á grundvelli 
breiðari vettvangs frumbrota. Breiðari vettvangur frum-
brota gerir að verkum að auðveldara er að tilkynna grun-
samleg viðskipti og vinna að alþjóðlegu samstarfi á 
þessu sviði. Því ber að breyta skilgreiningunni á alvar-
legum afbrotum til samræmis við skilgreininguna á 
alvarlegum afbrotum í rammaákvörðun ráðsins 
2001/500/DIM frá 26. júní 2001 um peningaþvætti, 
greiningu, leit, frystingu, hald og upptöku tækja og 
ávinnnings af afbrotum (5). 

________________  

(4) Stjtíð. EB L 166, 28.6.1991, bls. 77. Tilskipuninni var breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/97/EB (Stjtíð. EB L 344, 28.12.2001, bls. 
76). 

(5) Stjtíð. EB L 182, 5.7.2001, bls. 1. 
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8) Enn fremur felur það í sér raunverulega hættu m.t.t. 
heilleika, eðlilegrar starfrækslu, orðstírs og stöðugleika 
fjármálakerfisins ef það er misnotað í þeim tilgangi að 
láta ólöglega eða jafnvel löglega fengið fé renna til 
hryðjuverkastarfsemi. Í samræmi við það ættu forvarnar-
aðgerðir þessarar tilskipunar ekki aðeins að ná til 
meðferðar fjár sem aflað hefur verið með afbrotastarf-
semi heldur einnig til söfnunar fjár eða fasteigna til 
hryðjuverkastarfsemi. 

9) Tilskipun 91/308/EBE innihélt tiltölulega litlar upplýs-
ingar um viðkomandi málsmeðferð, þrátt fyrir að þar sé 
þess krafist að staðfest séu deili á viðskiptavini. Í ljósi 
þess hve mikilvægur þessi þáttur er þegar hindra skal 
peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka er rétt, í 
samræmi við nýjar, alþjóðlegar viðmiðanir, að innleiða 
sértækari og nákvæmari ákvæði í tengslum við að 
staðfesta deili á viðskiptamönnum og raunverulegum 
eigendum og sannprófunar á því hverjir þeir eru. Í því 
skyni er nákvæm skilgreining á „raunverulegur eigandi“ 
nauðsynleg. Ef raunverulegir eigendur lögaðila eða 
fyrirkomulags á borð við stofnun eða sjóði hafa ekki enn 
verið skilgreindir og því ómögulegt að tilgreina 
einstakling sem raunverulegan eiganda, nægir að 
tilgreina þann hóp einstaklinga sem áformað er að verði 
rétthafi stofnunar eða sjóðs. Þessi krafa ætti ekki að 
innifela að staðfesta deili á einstaklingunum innan þessa 
hóps manna. 

10) Þær stofnanir og einstaklingar, sem þessi tilskipun tekur 
til, ættu, í samræmi við þessa tilskipun, að staðfesta deili 
á og sannreyna hver hinn raunverulegi rétthafi er. Til að 
verða við þessari kröfu skal þeim stofnunum og 
einstaklingum í sjálfsvald sett hvort þau nota opinber 
gögn raunverulegra eigenda, biðja viðskiptamenn sína 
um að afhenda viðeigandi upplýsingar eða afla 
upplýsinganna með öðrum hætti, með hliðsjón af þeirri 
staðreynd að umfang ráðstafana við könnun á 
áreiðanleika viðskiptamanna ræðst af tegund 
viðskiptamanna, viðskiptatengslum, afurð eða 
viðskiptum með tilliti til hættunnar á peningaþvætti og 
fjármögnun hryðjuverka. 

11) Lánasamninga, þar sem bankareikningurinn er til þess 
eins að gera upp lánið og endurgreiðslur á láninu koma 
frá reikningi, sem stofnaður var í nafni viðskipta-
mannsins hjá lánastofnun, sem þessi tilskipun tekur til í 
samræmi við a- til c-lið 1. mgr. 8. gr., ætti alla jafna að 
skoða sem dæmi um lítt áhættusöm viðskipti. 

12) Svo fremi að þeir sem leggja fram eignir lögaðila eða 
fyrirkomulags hafi næg yfirráð yfir notkun á eigninni 
skal tilgreina þá sem raunverulega eigendur. 

13) Fjárvörslutengsl eru mikið notuð vegna viðskiptavara og 
eru alþjóðlega viðurkenndur þáttur í heildsölufjármagns-
mörkuðum sem ítarlegt eftirlit er haft með. Kvöðin um 
að staðfesta deili á raunverulegum eigendum verður ekki 
til eingöngu vegna þeirrar staðreyndar að um sé að ræða 
fjárvörslutengsl í þessu tiltekna tilfelli. 

14) Þessi tilskipun skal einnig taka til þeirrar starfsemi 
stofnana eða einstaklinga sem fer fram á Netinu. 

15) Þar sem aukið eftirlit með fjármálageiranum hefur orðið 
til þess að peningaþvættar og fjármögnunaraðilar hryðju-
verka hafa leitað annarra aðferða til að dylja hvaðan 
ávinningur af afbrotum kemur og þar sem hægt er nota 
þessar leiðir til að fjármagna hryðjuverk ætti skuldbind-
ingin um að hindra peningaþvætti og fjármögnun hryðju-
verka einnig að taka til milligöngumanna um 
líftryggingar, fjárvörslusjóða og þjónustuveitenda fyrir-
tækja. 

16) Aðila, sem þegar falla undir lagalega ábyrgð vátrygg-
ingafélags og heyra því undir gildissvið þessarar tilskip-
unar, ætti ekki að telja með tryggingamilligöngu-
mönnum. 

17) Að sinna starfi framkvæmdastjóra fyrirtækis eða ritara 
gerir í sjálfu sér viðkomandi ekki að þjónustuveitanda á 
sviði fjárvörslu og fyrirtækjaþjónustu. Af þeirri ástæðu 
tekur skilgreiningin aðeins til þeirra einstaklinga sem 
sinna starfi framkvæmdastjóra eða ritara fyrir þriðja aðila 
og þá í viðskiptaskyni. 

18) Það hefur ítrekað sýnt sig að notkun hárra greiðslna í 
reiðufé getur skapað áhættu með tilliti til peningaþvættis 
og fjármögnunar hryðjuverka. Í þeim aðildarríkjum, þar 
sem leyfðar eru greiðslur í reiðufé yfir settum viðmið-
unarmörkum, skal þessi tilskipun taka til einstaklinga 
eða lögaðila sem versla með vörur í viðskiptaskyni þegar 
þeir taka við slíkum greiðslum í reiðufé. Þessi tilskipun 
tekur til söluaðila dýrrar vöru, s.s. eðalsteina, málma eða 
listmuna, og uppboðshaldara, þegar greiðslur til þeirra 
eru í reiðufé að upphæð 15 000 evrur eða meira. Til að 
tryggja skilvirkt eftirlit með að ákvæðum þessarar 
tilskipunar sé fylgt af þessum fjölmenna hópi stofnana 
og einstaklinga geta aðildarríkin beint eftirlitsaðgerðum 
sínum einkum að þeim einstaklingum eða lögaðilum, 
sem versla með vörur sem eru áhættusamar með tilliti til 
peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka, í sam-
ræmi við meginregluna um eftirlit, byggt á áhættumati. Í 
ljósi mismunandi aðstæðna innan ýmissa aðildarríkja 
geta aðildarríkin ákveðið að samþykkja strangari ákvæði 
til að taka á þeirri áhættu sem tengist háum greiðslum í 
reiðufé. 
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19) Með tilskipun 91/308/EBE eru lögbókendur og aðrir 
óháðir lögfræðingar felldir undir reglur Bandalagsins 
sem vinna gegn peningaþvætti. Þetta gildissvið skal 
haldast óbreytt í þessari tilskipun. Þessir lögfræðingar, 
eins og aðildarríkin skilgreina þá, falla undir ákvæði 
þessarar tilskipunar þegar þeir taka þátt í fjármála- eða 
fyrirtækjaviðskiptum, þ.m.t. að veita skattaráðgjöf, þar 
sem hættan er mest á því að þjónustu þessara lögfræð-
inga sé misbeitt til að þvætta ávinning af afbrotum eða til 
að fjármagna hryðjuverk. 

20) Þegar óháðir einstaklingar í starfsgreinum á sviði lögf-
ræðiráðgjafar, sem eru löglega viðurkenndir og sæta 
löglegu eftirliti, s.s. lögmenn, ganga úr skugga um 
réttarstöðu skjólstæðings eða flytja mál skjólstæðings, er 
samt sem áður ekki við hæfi samkvæmt tilskipuninni að 
þessum lögfræðingum sé skylt að tilkynna grunsemdir 
um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka. Veita 
verður undanþágu frá kröfunni um að tilkynna 
upplýsingar sem er aflað annaðhvort áður en málaferli 
hefjast, meðan þau standa yfir eða eftir að þeim lýkur 
eða þegar gengið er úr skugga um réttarstöðu skjól-
stæðings. Lögfræðiráðgjöf heyrir því áfram undir 
þagnarskyldu nema ráðgjafinn taki þátt í peningaþvætti 
eða fjármögnun hryðjuverka, lögfræðiráðgjöfin sé veitt í 
því skyni að stunda peningaþvætti eða fjármagna 
hryðjuverk, eða lögfræðingurinn viti að skjólstæðing-
urinn sé að leita eftir lögfræðiráðgjöf í því skyni að 
stunda peningaþvætti eða fjármagna hryðjuverk. 

21) Þjónustu, sem er samanburðarhæf með beinum hætti, 
verður að meðhöndla á sama hátt þegar einhver annar 
fagmaður, sem þessi tilskipun tekur til, veitir hana. Til að 
tryggja að þau réttindi, sem mælt er fyrir um í 
Evrópusáttmálanum um verndun mannréttinda og mann-
frelsis (ECHR) og sáttmálanum um Evrópusambandið, 
séu virt skulu upplýsingar, sem endurskoðendur, löggiltir 
bókarar og skattaráðgjafar, sem í nokkrum aðildarríkjum 
mega verja eða flytja mál skjólstæðings eða ganga úr 
skugga um réttarstöðu skjólstæðings, afla þegar þeir 
stunda þessi störf, ekki falla undir tilkynningarskyldu í 
samræmi við þessa tilskipun. 

22) Viðurkenna ber að hættan á peningaþvætti og fjár-
mögnun hryðjuverka er ekki sú sama í öllum tilfellum. Í 
samræmi við nálgun byggða á áhættumati skal sú 
meginregla innleidd í löggjöf Bandalagsins að í 
viðeigandi tilfellum skuli leyfa að viðhöfð sé einfölduð 
könnun á áreiðanleika viðskiptamanna. 

23) Undanþágan varðandi það að staðfesta deili á raunveru-
legum eigendum safnreikninga, sem löggiltir bókarar og 
aðrir óháðir lögfræðingar hafa umsjón með, hefur ekki 
áhrif á þær skyldur sem þessir löggiltu bókarar og aðrir 
óháðir lögfræðingar hafa samkvæmt þessari tilskipun. 
Meðal þessara skyldna er sú kvöð að slíkir löggiltir 
bókarar eða aðrir óháðir lögfræðingar staðfesti sjálfir 
deili á raunverulegum eigendum safnreikninganna í 
umsjá þeirra. 

24) Á sama hátt skal löggjöf Bandalagsins endurspegla að 
tilteknar kringumstæður bjóða upp á aukna hættu á 
peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þrátt fyrir að 
deili og viðskiptasvið allra viðskiptamanna eigi að liggja 
fyrir er í sumum tilvikum þörf á sérstaklega ströngum 
aðferðum við að staðfesta deili á á viðskiptamönnum og 
um sannprófun þeirra. 

25) Þetta á sérstaklega við um viðskiptatengsl einstaklinga 
sem sinna eða hafa sinnt áhrifamiklum, opinberum 
störfum, einkum ef þeir eru frá löndum þar sem spilling 
hefur verið útbreidd. Slík tengsl geta, að því er varðar 
fjármálageirann, stofnað orðstír hans í hættu og/eða 
valdið lagalegri áhættu. Alþjóðlegt átak í baráttunni gegn 
spillingu réttlætir einnig þörfina á því að beina athyglinni 
í auknum mæli að slíkum tilvikum og að beita til 
fullnustu venjulegum ráðstöfunum við könnun á 
áreiðanleika viðskiptamanna með tilliti til innlendra 
einstaklinga sem eru í áhættuhópi af stjórnmálaástæðum 
eða ítarlegri ráðstöfunum við könnun á áreiðanleika 
viðskiptamanna með tilliti til einstaklinga í pólitískum 
áhættuhópi sem búa í öðrum aðildarríkjum eða í þriðja 
landi. 

26) Öflun samþykkis frá yfirstjórn til að koma á fót 
viðskiptatengslum ætti ekki að fela í sér að samþykkis 
stjórnar sé aflað heldur samþykkis frá næsta þrepi fyrir 
ofan þann sem óskar slíks samþykkis. 

27) Til að komast hjá endurtekningum í að staðfesta deili á á 
viðskiptamönnum, sem leiða til tafa og óhagkvæmni í 
viðskiptum, er við hæfi, að teknu tilliti til viðeigandi 
verndaraðgerða, að leyfa kynningu viðskiptamanna sem 
deili hafa verið staðfest á annars staðar. Ef stofnun eða 
einstaklingur, sem þessi tilskipun tekur til, leitar til þriðja 
aðila hvílir endanleg ábyrgð á ráðstöfunum við könnun á 
áreiðanleika viðskiptamanns á þeirri stofnun eða 
einstaklingi sem viðskiptamaður er kynntur fyrir. Þriðji 
aðili, eða sá sem annaðist kynninguna, ber einnig eigin 
ábyrgð gagnvart öllum kröfum þessarar tilskipunar, 
einnig kröfunni um að tilkynna grunsamleg viðskipti og 
að halda skrár, að því marki að hann hafi samband við 
viðskiptamanninn og þessi tilskipun taki til þess 
sambands. 
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28) Þegar um er að ræða tengsl við stofnun eða tengsl vegna 
utankaupa með samningi milli stofnana eða einstaklinga, 
sem þessi tilskipun tekur til, og utanaðkomandi ein-
staklinga eða lögaðila sem þessi tilskipun tekur ekki til 
getur fjármögnunarskylda þeirra aðila eða veitenda 
utankaupaþjónustu, sem tengjast stofnunum eða 
einstaklingum, sem þessi tilskipun tekur til, vegna 
baráttunnar gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðju-
verka, aðeins orðið til í gegnum samning en ekki 
gegnum þessa tilskipun. Sú stofnun eða einstaklingur, 
sem þessi tilskipun tekur til, ber ábyrgðina á því að fara 
að þessari tilskipun. 

29) Grunsamleg viðskipti ber að tilkynna fjármálaeftirlitinu 
(FIU), sem starfar sem innlend miðstöð fyrir öflun, 
greiningu og miðlun upplýsinga til lögbærra yfirvalda 
um grunsamlegar viðskiptatilkynningar og aðrar upplýs-
ingar sem varða hugsanlegt peningaþvætti eða fjár-
mögnun hryðjuverka. Þetta ætti þó ekki að þvinga 
aðildarríkin til að breyta núverandi skýrslugjafakerfi þar 
sem skýrslugjöf fer fram gegnum saksóknara eða önnur 
löggæsluyfirvöld, svo fremi að upplýsingunum sé miðlað 
samstundis og óritskoðuðum til fjármálaeftirlitsins, sem 
þannig hefur tök á að sinna skyldum sínum til fulls, þar á 
meðal alþjóðlegri samvinnu við fjármálaeftirlitsstofnanir 
í öðrum löndum. 

30) Þrátt fyrir hið almenna bann við grunsamlegum viðskipt-
um er stofnunum og einstaklingum, sem þessi tilskipun 
tekur til, heimilt að sinna grunsamlegum viðskiptum 
áður en þeir tilkynna það lögbærum yfirvöldum í 
tilvikum þar sem það að viðskiptin eigi sér ekki stað er 
ómögulegt eða líklegt til að koma í veg fyrir að unnt 
verði að hafa upp á þeim sem raunverulega hagnast ef 
grunur leikur á að um sé að ræða peningaþvætti eða 
starfsemi til fjármögnunar hryðjuverka. Þó hefur þetta 
ekki áhrif á alþjóðlegar skyldur sem aðildarríkið hefur 
samþykkt um að frysta án tafar sjóði eða aðrar eignir 
hryðjuverkamanna, hryðjuverkasamtaka eða þeirra sem 
fjármagna hryðjuverk, í samræmi við viðeigandi 
ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. 

31) Þegar aðildarríki ákveður að nýta undanþágur sem 
kveðið er á um í 2. mgr. 23. gr. getur það heimilað eða 
krafist þess af sjálfseftirlitsstofnun, sem er í forsvari fyrir 
þá einstaklinga sem um getur þar, að sendi fjármála-
eftirlitinu ekki neinar upplýsingar sem aflað hefur verið 
frá þessum einstaklingum við þær kringumstæður sem 
um getur í þeirri grein. 

32) Allmargir starfsmenn, sem tilkynnt hafa grunsemdir um 
peningaþvætti, hafa sætt hótunum eða fjandsamlegum 
aðgerðum. Þótt þessi tilskipun geti ekki haft áhrif á 
réttarfarslega málsmeðferð aðildarríkis er þetta lykilatriði 

fyrir að árangur náist í baráttunni gegn peningaþvætti og 
fjármögnun hryðjuverka. Aðildarríkin þurfa að gera sér 
grein fyrir þessu vandamáli og gera hvaðeina sem þau 
geta til að vernda starfsmenn gegn slíkum hótunum eða 
fjandsamlegum aðgerðum. 

33) Afhending upplýsinga, sem um getur í 28. gr., skal vera í 
samræmi við reglur um flutning persónuupplýsinga 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 (1). Enn fremur skal 28. gr. ekki hafa áhrif á 
innlenda löggjöf um gagnavernd og þagnarskyldu. 

34) Einstaklingar, sem eingöngu umbreyta pappírsskjölum í 
rafræn gögn og starfa samkvæmt samningi við lána-
stofnun eða fjármálastofnun, falla ekki undir gildissvið 
þessarar tilskipunar, né heldur einstaklingar og lögaðilar, 
sem útvega lán, eða fjármálastofnanir, sem einvörðungu 
hafa með höndum að koma boðum áleiðis, eða önnur 
stoðkerfi til millifærslu fjár eða við greiðslujöfnunar- og 
uppgjörskerfi. 

35) Peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka eru alþjóðleg 
vandamál og baráttan gegn þeim þarf að vera á alþjóða-
vísu. Þegar lána- og fjármálastofnanir Bandalagsins hafa 
útibú og dótturfyrirtæki í þriðju löndum þar sem löggjöf 
á þessu sviði er ábótavant ættu þær, til að forðast 
beitingu mjög ólíkra staðla innan stofnunar eða hóps 
stofnana, að beita stöðlum Bandalagsins eða tilkynna 
lögbæru yfirvaldi í heimaaðildarríkinu að þessi beiting sé 
ómöguleg. 

36) Mikilvægt er að lána- og fjármálastofnanir séu færar um 
að bregðast skjótt við beiðnum um upplýsingar varðandi 
það hvort þær séu í viðskiptatengslum við tiltekna 
einstaklinga. Í þeim tilgangi að bera kennsl á slík 
viðskiptatengsl og geta veitt slíkar upplýsingar hratt 
þurfa lána- og fjármálastofnanir að hafa skilvirkt kerfi til 
staðar sem samsvarar umfangi og eðli viðskiptanna. Það 
væri einkum viðeigandi fyrir lánastofnanir og stærri 
fjármálastofnanir að hafa rafræn kerfi til afnota. Þetta 
ákvæði er sérstaklega mikilvægt í samhengi við 
málsmeðferð sem leitt getur til ráðstafana á borð við 
frystingu eða haldlagningu fjármuna (þ.m.t. fjármagn til 
hryðjuverka), samkvæmt innlendri löggjöf eða Banda-
lagslöggjöf sem beita má í baráttunni gegn 
hryðjuverkum.  

________________  

(1) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. Tilskipuninni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 
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37) Með þessari tilskipun eru settar ítarlegar reglur um 
könnun á áreiðanleika viðskiptamanna, m.a. ítarlega 
könnun á áreiðanleika mjög áhættusamra 
viðskiptamanna eða viðskiptatengsla, þar á meðal 
viðeigandi málsmeðferð til að ákvarða hvort 
einstaklingur teljist vera í pólitískri áhættu, sem og 
tilteknar viðbótarkröfur sem eru ítarlegri, s.s. að til séu 
stjórnunaraðferðir og -stefnur til að tryggja fullt sam-
ræmi. Stofnanir og einstaklingar, sem þessi tilskipun 
tekur til, skulu uppfylla allar þessar kröfur um leið og 
þess er vænst að aðildarríkin sérsníði nákvæma fram-
kvæmd þessara ákvæða að séreinkennum hverrar 
starfsgreinar og að mismunandi umfangi og stærð þeirra 
stofnana og einstaklinga sem þessi tilskipun tekur til. 

38) Til að tryggja að þær stofnanir og aðrir, sem falla undir 
löggjöf Bandalagsins á þessu sviði, styðji verkefnið 
áfram dyggilega ber að veita þeim upplýsingar, eftir því 
sem mögulegt er, um gagn af og eftirfylgni vegna þeirra 
skýrslna sem þeir leggja fram. Aðildarríkin skulu halda 
og bæta viðeigandi hagskýrslur til að gera þetta kleift og 
til að þau geti endurskoðað virkni kerfa til nota í 
baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðju-
verka. 

39) Þegar gjaldeyrismiðlun, þjónustuveitandi á sviði fjár-
vörslu og fyrirtækjaþjónustu eða innlent spilavíti er skráð 
eða veitt starfsleyfi skulu lögbær yfirvöld tryggja að 
einstaklingarnir, sem í reynd stjórna eða munu stjórna 
slíkri starfsemi og raunverulegir eigendur slíkra eininga, 
séu hæfir og viðeigandi. Ákveða þarf viðmiðanir til að 
ákvarða hvort einstaklingur sé hæfur og viðeigandi í 
samræmi við innlend lög. Slíkar viðmiðanir skulu að 
lágmarki endurspegla þörfina á að vernda slíkar 
starfseiningar gegn misnotkun af hálfu stjórnenda þeirra 
og raunverulegra eigenda í þeim tilgangi að fremja 
afbrot. 

40) Með hliðsjón af alþjóðlegri útbreiðslu peningaþvættis og 
fjármögnunar hryðjuverka er eindregið hvatt til 
samræmingar og samvinnu milli fjármálaeftirlitsstofnana 
með vísan til ákvörðunar ráðsins 2000/642/DIM frá 
17. október 2000 varðandi ráðstafanir sem stuðla að 
samvinnu milli fjármálaeftirlitsstofnana aðildarríkjanna 
með tilliti til upplýsingaskipta (1), þ.m.t. að koma á fót 
neti fjármálaeftirlitsstofnana Evrópusambandsins (FIU-
net ESB). Í því skyni ber framkvæmdastjórninni að veita 
þá aðstoð sem þörf er á til að auðvelda slíka 
samræmingu, þ.m.t. fjárhagsaðstoð. 

41) Mikilvægi þess að berjast gegn peningaþvætti og 
fjármögnun hryðjuverka ætti að hvetja aðildarríkin til að 
kveða á um viðurlög í innlendum lögum, sem eru 
árangursrík, í réttu hlutfalli við brotið og letjandi, við því 
að virða ekki innlend ákvæði sem innleidd eru 
samkvæmt þessari tilskipun. Því er rétt að setja ákvæði 
um viðurlög með tilliti til einstaklinga og lögaðila. Þar 
sem lögaðilar tengjast oft flóknum peningaþvættis-
aðgerðum eða aðgerðum til fjármögnunar hryðjuverka 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 271, 24.10.2000, bls. 4. 

ættu viðurlög að taka mið af þeirri starfsemi sem fram 
fer af hálfu lögaðila. 

42) Einstaklingar, sem hafa með höndum einhverja þá 
starfsemi sem tilgreind er í a- og b-liðum í 1. og 3. mgr. 
2. gr., sem telst til skipulags lögaðila, sem starfar á 
sjálfstæðum grunni, ættu að bera persónulega ábyrgð á 
því að fara að ákvæðum þessarar tilskipunar, að 35. gr. 
undanskilinni. 

43) Skýring tæknilegra atriða við reglurnar, sem mælt er 
fyrir um í þessari tilskipun, kann að vera nauðsynleg til 
að tryggja skilvirka og nægilega samkvæma framkvæmd 
þessarar tilskipunar, með hliðsjón af ólíkum fjármála-
gerningum, starfsgreinum og áhættu í mismunandi 
aðildarríkjum og tækniþróuninni í baráttunni gegn 
peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Til samræmis 
við það skal framkvæmdastjórnin hafa vald til að 
samþykkja framkvæmdarráðstafanir á borð við tilteknar 
viðmiðanir til að meta aðstæður með ýmist lítilli eða 
mikilli áhættu, þar sem einfaldaðar reglur um könnun á 
áreiðanleika viðskiptamanna myndu nægja eða þar sem 
við hæfi væri að beita reglum um ítarlega könnun á 
áreiðanleika viðskiptamanna, að því tilskildu að þær 
breyti ekki tilskipun þessari í grundvallaratriðum og að 
því tilskildu að framkvæmdastjórnin fari eftir þeim 
meginreglum, sem settar eru fram í þessari tilskipun, að 
höfðu samráði við nefndina um baráttu gegn 
peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

44) Gerðar skulu nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar 
þessari tilskipun í samræmi við ákvörðun ráðsins 
1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um meðferð 
framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er 
falið (2). Í því skyni ber að setja á fót nýja nefnd um 
baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðju-
verka sem kæmi í stað tengslanefndar um ráðstafanir 
gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis 
sem stofnuð var með tilskipun 91/308/EBE. 

45) Í ljósi þeirra umtalsverðu breytinga sem nauðsynlegt er 
að gera á tilskipun 91/308/EBE skal til glöggvunar fella 
hana úr gildi. 

46) Þar sem aðildarríkin ná ekki nægilega vel markmiðum 
þessarar tilskipunar, þ.e. að koma í veg fyrir misnotkun 
fjármálakerfisins til peningaþvættis og fjármögnunar 
hryðjuverka, og auðveldara er að ná markmiðunum á 
vettvangi Bandalagsins vegna þess hve aðgerðirnar eru 
umfangsmiklar og hafa víðtæk áhrif, getur Bandalagið 
samþykkt ráðstafanir 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 þessu markmiði. 

________________  

(2) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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47) Við beitingu framkvæmdavalds í samræmi við þessa 
tilskipun skal framkvæmdastjórnin virða eftirfarandi 
meginreglur: þörfina á miklu gagnsæi og samráði við 
stofnanir og einstaklinga, sem þessi tilskipun tekur til, og 
við Evrópuþingið og ráðið, þörfina á að tryggja að 
lögbær yfirvöld séu fær um að tryggja að alltaf verði 
farið að reglunum, að jafnvægi haldist milli kostnaðar 
stofnana og einstaklinga við framkvæmdarráðstafanir og 
ávinnings af þeim, þegar til lengri tíma er litið, þörfina á 
að virða nauðsynlegan sveigjanleika við beitingu fram-
kvæmdarráðstafana í samræmi við áhættunæma nálgun, 
þörfina á að samræma áætlunina við aðrar aðgerðir 
Bandalagsins á þessu sviði, þörfina á að vernda Banda-
lagið, aðildarríkin og borgara þeirra gegn afleiðingum 
peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka. 

48) Í þessari tilskipun er tekið tillit til þeirra grundvallar-
réttinda og þeim meginreglum fylgt sem einkum eru 
viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins um grund-
vallarréttindi. Ekkert í þessari tilskipun skyldi túlkað eða 
hrint í framkvæmd á einhvern hátt sem er í ósamræmi 
við mannréttindasáttmála Evrópu. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

I. KAFLI 

VIÐFANGSEFNI, GILDISSVIÐ OG SKILGREININGAR 

1. gr. 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að peningaþvætti og 
fjármögnun hryðjuverka sé bönnuð. 

2. Í þessari tilskipun skal eftirfarandi athæfi, þegar það er 
framið af ásetningi, talið peningaþvætti: 

a) ummyndun eða yfirfærsla á eign, þegar vitað er að slík eign 
er til komin vegna afbrota eða vegna þátttöku í slíkri 
starfsemi, í þeim tilgangi að hylma yfir eða leyna 
ólögmætum uppruna eignarinnar eða aðstoð við hvern þann 
sem á þátt í slíkri starfsemi í að sneiða hjá lögfylgjum 
athafna sinna, 

b) yfirhylming eða launung að því er varðar raunverulegt eðli, 
uppruna, staðsetningu, ráðstöfun, flutning, réttindi yfir eða 

eignarrétt eignar, þegar vitað er að slík eign er til komin 
vegna afbrota eða þátttöku í slíkri starfsemi, 

c) öflun, umráð eða notkun eignar þegar vitað er við móttöku 
að slík eign er til komin vegna afbrota eða þátttöku í slíkri 
starfsemi, 

d) þátttaka í, samtök um, tilraunir til, liðveisla, hvatning, 
fyrirgreiðsla eða ráðgjöf við sérhverjar þær athafnir sem 
nefndar eru í undanfarandi undirliðum. 

3. Um peningaþvætti er að ræða jafnvel þótt starfsemin, sem 
gaf af sér viðkomandi fjármuni, hafi farið fram á yfirráðasvæði 
annars aðildarríkis eða í þriðja landi. 

4. Að því er þessa tilskipun varðar merkir „fjármögnun 
hryðjuverka“ útvegun eða söfnun fjármuna, með öllum leiðum 
beint eða óbeint, með það að markmiði að nota þá til að fremja 
eitthvert þeirra brota sem um getur í 1. til 4. gr. í ramma-
ákvörðun ráðsins 2002/475/DIM frá 13. júní 2002 um 
baráttuna gegn hryðjuverkum (1). 

5. Af raunverulegum málavöxtum má ráða hvort um er að 
ræða vitneskju, ásetning eða tilefni sem skal liggja fyrir sem 
þáttur í þeirri starfsemi sem getið er um í 2. og 4. mgr. 

2. gr. 

1. Þessi tilskipun gildir um: 

1) lánastofnanir, 

2) fjármálastofnanir, 

3) eftirtalda lögaðila eða einstaklinga þegar þeir stunda störf 
sín: 

a) endurskoðendur, löggilta bókara og skattaráðgjafa, 

b) lögbókendur eða aðra óháða lögfræðinga, þegar þeir 
taka þátt í, hvort heldur sem er með því að starfa fyrir 
hönd og fyrir umbjóðendur sína við hvers kyns 
fjármála- eða fasteignaviðskipti, eða með því að 
aðstoða við skipulagningu eða framkvæmd viðskipta 
fyrir umbjóðanda sinn að því er varðar: 

i) að kaupa og selja fasteignir eða fyrirtæki, 

ii) að hafa umsjón með peningum, verðbréfum eða 
öðrum eignum skjólstæðinganna, 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 164, 22.6.2002, bls. 3. 
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iii) að opna eða hafa umsjón með banka-, spari- eða 
verðbréfareikningum, 

iv) að útvega nauðsynlegt fjármagn til að stofna, reka 
eða stýra fyrirtækjum, 

v) að stofna, reka eða stýra fjárvörslusjóðum, 
fyrirtækjum og áþekkum stofnunum, 

c) þjónustu við fjárvörslusjóði og fyrirtæki sem a- eða b-
liður tekur ekki til, 

d) fasteignasala, 

e) aðra einstaklinga eða lögaðila sem versla með vörur, þó 
aðeins ef greiðslur eru í reiðufé með fjárhæðum sem 
eru 15 000 evrur eða þar yfir, hvort sem viðskiptin fara 
fram í einni aðgerð eða fleiri aðgerðum sem virðast 
tengjast hver annarri, 

f) spilavíti. 

2. Aðildarríkin geta ákveðið að einstaklingar og lögaðilar, 
sem taka þátt í fjármálastarfsemi stöku sinnum eða að mjög 
takmörkuðu leyti og þar sem lítil hætta er á peningaþvætti eða 
fjármögnun hryðjuverka, falli ekki undir gildissvið 1. eða 
2. mgr. 3. gr. 

3. gr. 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1) „lánastofnun“: lánastofnun, eins og hún er skilgreind í 
fyrstu undirgrein 1. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2000/12/EB frá 20. mars 2000 um að hefja 
rekstur og starfsemi lánastofnana (1), þ.m.t. útibú, í 
skilningi 3. mgr. 1. gr. sömu tilskipunar um lánastofnanir 
sem starfa í Bandalaginu og hafa aðalstöðvar sínar innan 
eða utan Bandalagsins, 

2) „fjármálastofnun“ merkir: 

a) fyrirtæki sem ekki er lánastofnun og annast einn eða 
fleiri af þeim þáttum sem taldir eru í 2. til 12. lið og 
14. lið í I. viðauka við tilskipun 2000/12/EB, þetta 
tekur m.a. til starfsemi gjaldeyrismiðlana og greiðslu-
miðlana, 

b) vátryggingarfélag með gilt leyfi samkvæmt tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/83/EB frá 5. nóvember 
2002 varðandi líftryggingar (2) svo fremi að það annist 
þá starfsemi sem sú tilskipun tekur til, 

c) fjárfestingarfyrirtæki samkvæmt skilgreiningu í 1. lið 
1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 126, 26.5.2000, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2005/1/EB (Stjtíð. ESB L 79, 24.3.2005, bls. 9). 

(2) Stjtíð. EB L 345, 19.12.2002, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2005/1/EB. 

2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um markaði fyrir 
fjármálagerninga (3), 

d) fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu sem markaðs-
setur hlutdeildarskírteini sín eða hlutabréf, 

e) vátryggingamiðlari samkvæmt skilgreiningu í 5. mgr. 
2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/92/EB frá 9. desember 2002 um miðlun 
vátrygginga (4), að undanskildum miðlurum sem 
nefndir eru í 7. mgr. 2. gr. þeirrar tilskipunar, þegar þeir 
starfa við líftryggingar og aðra þjónustu tengda 
fjárfestingum, 

f) útibú sem tekur til útibúa í Bandalaginu frá fjármála-
stofnunum sem um getur í a- til e-lið, sem eru með 
aðalstöðvar sínar innan eða utan Bandalagsins, 

3) „eign“: eign af hvaða tagi sem er, hvort sem hún er 
áþreifanleg eða óáþreifanleg, lausafé eða fasteign, efnisleg 
eða óefnisleg og skjöl eða gerningar í hvaða formi sem er, 
þ.m.t. rafræn eða stafræn, sem að lögum sýna eignarrétt að 
slíkum eignum eða réttindi til þeirra, 

4) „afbrot“: hvers kyns brotlegt athæfi í tengslum við alvarleg 
afbrot, 

5) „alvarleg afbrot“: eru að lágmarki: 

a) athæfi eins og það er skilgreint í 1. til 4. gr. 
rammaákvörðunar ráðsins 2002/475/DIM, 

b) afbrot, eins og þau eru skilgreind í a-lið 1. mgr. 3. gr. 
samnings Sameinuðu þjóðanna frá 1998 gegn ólög-
legum viðskiptum með fíkniefni og geðvirk efni, 

c) afbrotastarfsemi, eins og hún er skilgreind í 1. gr. 
sameiginlegrar aðgerðar ráðsins 98/733/DIM frá 
21. desember 1998 um að það verði refsiverður 
verknaður að taka þátt í afbrotastarfsemi í aðildar-
ríkjum Evrópusambandsins (5), 

d) svik, eins og þau eru skilgreind í 1. mgr. 1. gr. og 2. gr. 
samningsins um verndun fjárhagslegra hagsmuna 
Evrópubandalaganna (6), a.m.k. gróf tilvik, 

e) spilling, 

f) hvert það afbrot annað, sem varðar frjálsræðissviptingu 
eða öryggisráðstöfun í a.m.k. 12 mánuði, eða, að því er 
varðar þau ríki sem hafa lágmarksskilgreiningu fyrir 
afbrot í réttarkerfi sínu, öll afbrot, sem varða 
frjálsræðissviptingu eða öryggisráðstöfun í a.m.k. sex 
mánuði, 

________________  

(3) Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 9, 15.1.2003, bls. 3. 
(5) Stjtíð. EB L 351, 29.12.1998, bls. 1. 
(6) Stjtíð. EB C 316, 27.11.1995, bls. 49. 
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6) „raunverulegur eigandi“: sá einstaklingur eða þeir 
einstaklingar sem í raun eiga starfsemina eða stjórna 
viðskiptamanninum og/eða einstaklingnum í hvers nafni 
viðskipti eða starfsemi er stunduð. Raunverulegur eigandi 
skal a.m.k. vera: 

a) þegar um er að ræða viðskiptafyrirtæki: 

i) sá einstaklingur eða þeir einstaklingar sem í raun 
eiga eða stjórna lögaðila gegnum beina eða óbeina 
eignaraðild eða ráða yfir nægilegu hlutfalli 
hlutabréfanna eða atkvæðisrétti í viðkomandi lög-
aðila, þ.m.t. gegnum handhafahlutabréf, nema um 
sé að ræða fyrirtæki sem skráð er á skipulögðum 
markaði sem fellur undir upplýsingakröfur í 
samræmi við löggjöf Bandalagsins eða fellur undir 
jafngilda, alþjóðlega staðla. Hlutfall, sem jafngildir 
25% að viðbættum einum hlut, skal teljast nægilegt 
til að uppfylla þessar kröfur, 

ii) einstakling eða einstaklinga sem að öðru leyti hafa 
yfirráð yfir stjórn lögaðila, 

b) þegar um er að ræða lögaðila á borð við stofnanir og 
löglegt fyrirkomulag á borð við sjóði sem fara með og 
útdeila fjármunum: 

i) sá einstaklingur eða þeir einstaklingar sem eru 
raunverulegir eigendur 25% eða meira af eignum 
löglegs fyrirkomulags eða lögaðila þegar ákvarðað 
hefur verið hverjir raunverulegir framtíðareigendur 
eru, 

ii) sá einstaklingur eða þeir einstaklingar sem eru 
raunverulegir eigendur 25% eða meira af eignum 
löglegs fyrirkomulags eða lögaðila þegar eftir er að 
ákvarða hverjir hagnast á löglegu fyrirkomulagi eða 
lögaðila, 

iii) sá einstaklingur eða þeir einstaklingar sem hafa 
yfirráð yfir 25% eða meira af eignum löglegs 
fyrirkomulags eða lögaðila, 

7) „þjónustuveitandi: á sviði fjárvörslu og fyrirtækjaþjónustu“ 
einstaklingur eða lögaðili sem með viðskiptum annast 
eitthvað af eftirfarandi þjónustu fyrir þriðja aðila: 

a) stofnun fyrirtækja eða annarra lögaðila, 

b) starfar sem eða útvegar annan einstakling til að starfa 
sem forstjóri eða framkvæmdastjóri fyrirtækis, sem 
meðeigandi í sameignarfélagi, eða til að gegna svipaðri 
stöðu með tilliti til annarra lögaðila, 

c) útvegar skráða skrifstofu, heimilisfang fyrirtækis, 
annast bréfaskipti eða stjórnunarheimilisfang og aðra 

tengda þjónustu fyrir fyrirtæki, sameignarfélag eða 
annan lögaðila eða fyrirkomulag, 

d) starfar sem eða útvegar annan einstakling til að starfa 
sem fjárvörsluaðili sjóðs eða svipaðs löglegs 
fyrirkomulags, 

e) starfar sem eða fær annan einstakling til að starfa sem 
tilnefndur hluthafi fyrir annan aðila en fyrirtæki sem 
skráð er á skipulegum markaði sem fellur undir 
upplýsingakröfur Bandalagsins eða sambærilegar 
alþjóðlegar reglur, 

8) „einstaklingar í pólitískum áhættuhópi“: einstaklingar sem 
eru falin eða hafa verið falin mikilvæg, opinber störf og 
nánustu fjölskyldumeðlimir eða einstaklingar sem vitað er 
að eru nánir samstarfsmenn slíkra einstaklinga, 

9) „viðskiptatengsl“: viðskipti, faglegs eða viðskiptalegs eðlis 
sem tengjast þeirri grein starfsemi sem stofnanirnar eða 
einstaklingarnir, sem þessi tilskipun tekur til, og sem búist 
er við, á þeim tíma, sem tengslunum er komið á, að vari til 
lengri tíma, 

10) „skelbanki“: lánastofnun, eða stofnun með starfsemi á 
sambærilegu sviði, innan lögsögu þar sem bankinn hefur 
enga raunaðstöðu, notar markvissa áhættustjórnun og er 
ótengdur eftirlitsskyldri fjármálasamstæðu. 

4. gr. 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að ákvæði þessarar 
tilskipunar nái að fullu eða að hluta til starfsgreina og flokka 
fyrirtækja, annarra en þeirra fjármálastofnana sem um getur í 1. 
mgr. 2. gr., sem hafa með höndum starfsemi sem líklegt er að 
nýtt verði til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka. 

2. Þegar aðildarríki ákveður að láta ákvæði þessarar 
tilskipunar ná til starfsgreina og fyrirtækja, annarra en þeirra 
sem vísað er til í 1. mgr. 2. gr., skal aðildarríkið tilkynna 
framkvæmdastjórninni það. 

5. gr. 

Aðildarríkjunum er heimilt að samþykkja eða viðhalda 
strangari ákvæðum á því sviði, sem tilskipun þessi tekur til, í 
þeim tilgangi að koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun 
hryðjuverka. 
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2. KAFLI 

KÖNNUN Á ÁREIÐANLEIKA VIÐSKIPTAMANNA 

1. ÞÁTTUR 

Almenn ákvæði 

6. gr. 

Aðildarríkin skulu banna lána- og fjármálastofnunum sínum að 
halda nafnlausa reikninga og nafnlausar bankabækur. Þrátt fyrir 
ákvæði 6. mgr. 9. gr. skulu aðildarríkin í öllum tilvikum 
krefjast þess að eigendum og raunverulegum rétthöfum 
núverandi nafnlausra reikninga eða nafnlausra bankabóka verði 
gert að sæta ráðstöfunum um könnun á áreiðanleika 
viðskiptamanna eins fljótt og auðið er og alltaf áður en slíkir 
reikningar eða bankabækur eru notaðar á nokkurn hátt. 

7. gr. 

Stofnanir og einstaklingar, sem þessi tilskipun tekur til, skulu 
beita ráðstöfunum um könnun á áreiðanleika viðskiptamanna í 
eftirfarandi tilvikum: 

a) þegar viðskiptatengslum er komið á, 

b) þegar tilfallandi viðskipti að fjárhæð 15 000 evrur eða 
meira eiga sér stað, hvort sem viðskiptin eru einstök aðgerð 
eða í mörgum aðgerðum sem virðast tengjast hver annarri, 

c) þegar grunur leikur á að um peningaþvætti eða fjármögnun 
hryðjuverka sé að ræða, burtséð frá undantekningum, 
undanþágum eða mörkum sem kveðið er á um, 

d) þegar efasemdir eru uppi um sannleiksgildi og áreiðanleika 
áður fenginna upplýsinga til að staðfesta deili á viðskipta-
manni. 

8. gr. 

1. Ráðstafanir um könnun á áreiðanleika viðskiptamanna 
skulu fela í sér að: 

a) staðfesta deili á viðskiptamanninum og sannreyna hver 
hann er á grundvelli skjala, gagna eða upplýsinga sem 
aflað er frá áreiðanlegum, sjálfstæðum heimildum, 

b) staðfesta deili á, þar sem við á, raunverulegum eiganda 
og gera viðeigandi ráðstafanir, byggðar á áhættumati, 
til að sannreyna það hver hann er þannig að stofnunin 
eða einstaklingurinn, sem þessi tilskipun tekur til, sé 
þess fullviss að upplýst sé hver raunverulegur eigandi 
sé, þ.m.t., að því er varðar lögaðila, sjóði og svipað 
löglegt fyrirkomulag, en þá er gripið til viðeigandi 
ráðstafana, sem byggjast á áhættumati, til að skilja 
eignarhald og stjórnunarkerfi viðskiptamannsins, 

c) afla upplýsinga um tilgang og eðli fyrirhugaðra 
viðskiptatengsla, 

d) sinna stöðugt eftirliti með viðskiptatengslunum, þ.m.t. 
athugun á viðskiptum sem átt hafa sér stað á meðan á 
viðskiptatengslunum hefur staðið til að tryggja að 
viðskiptin, sem fram fara, séu í samræmi við vitneskju 
stofnunar eða einstaklings um viðskiptamanninn, 
fyrirtækið og áhættumatið, þ.m.t., ef nauðsyn krefur, 
uppruna fjármagns og tryggingu fyrir því að skjölum, 

gögnum og upplýsingum sé haldið til haga og þessar 
upplýsingar uppfærðar. 

2. Þær stofnanir og einstaklingar, sem þessi tilskipun tekur til, 
skulu beita öllum kröfum um könnun á áreiðanleika 
viðskiptamanna sem settar eru fram í 1. mgr., en mega ákvarða 
umfang slíkra ráðstafana með tilliti til tegundar viðskipta-
manns, viðskiptatengsla, afurðar eða viðskipta. Þær stofnanir 
og einstaklingar, sem þessi tilskipun tekur til skulu geta sýnt 
fram á gagnvart þeim lögbæru yfirvöldum, sem nefnd eru í 
37. gr., þ.m.t. innri eftirlitsaðilar, að umfang ráðstafananna sé 
viðeigandi með tilliti til áhættunnar af peningaþvætti og 
fjármögnun hryðjuverka. 

9. gr. 

1. Aðildarríkin skulu gera kröfu um að sannreynt sé hver 
viðskiptamaðurinn og hinn raunverulegi eigandi er áður en 
viðskiptatengslum er komið á eða viðskiptin eiga sér stað. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skulu aðildarríkin leyfa að 
sannreynt sé endanlega hver viðskiptamaðurinn og hinn 
raunverulegi eigandi er á meðan verið er að koma 
viðskiptatengslunum á ef það telst nauðsynlegt til að trufla ekki 
eðlilegan framgang viðskiptanna og þar sem lítil áhætta telst 
vera á peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka. Við slíkar 
aðstæður skal ljúka ferlinu eins fljótt og auðið er eftir fyrstu 
samskipti. 

3. Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. mega aðildarríkin með tilliti 
til líftryggingaviðskipta, heimila að fá staðfest hver er 
raunverulegur eigandi líftryggingarinnar, eftir að viðskipta-
tengslunum hefur verið komið á. Í slíkum tilfellum skal 
staðfesting eiga sér stað við greiðslu eða áður en greiðsla á sér 
stað eða við eða áður en raunverulegur eigandi hyggst nýta sér 
rétt þann sem felst í tryggingunni. 

4. Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. mega aðildarríkin leyfa 
opnun bankareiknings, að því tilskildu að nægilegar 
verndarráðstafanir séu fyrir hendi til að tryggja að viðskipti 
verði ekki framkvæmd af viðskiptamanninum eða fyrir hans 
hönd áður en framangreindum ákvæðum hefur verið fullnægt. 

5. Aðildarríkin skulu krefjast þess, ef viðkomandi stofnun eða 
einstaklingur getur ekki farið að ákvæðum a-, b- og c-liðar 
1. mgr. 8. gr., að viðkomandi megi ekki eiga viðskipti gegnum 
bankareikning, stofna til viðskiptatengsla eða sinna viðskiptum, 
heldur skuli slíta viðskiptatengslunum og íhuga að gefa 
fjármálaeftirlitinu skýrslu í samræmi við 22. gr. að því er 
varðar viðskiptamann.  
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Aðildarríkjunum er ekki skylt að beita áðurnefndri undirgrein 
við aðstæður þar sem lögbókendur, óháðir lögfræðingar, 
endurskoðendur, löggiltir bókarar og skattaráðgjafar eru að 
ganga úr skugga um lagalega stöðu skjólstæðings eða verja eða 
flytja mál þess skjólstæðings við eða varðandi málarekstur, 
þ.m.t. ráðgjöf um að hefja eða komast hjá málsmeðferð. 

6. Aðildarríkin skulu krefjast þess að stofnanir og 
einstaklingar, sem þessi tilskipun tekur til, beiti ráðstöfunum 
um könnun á áreiðanleika viðskiptamanna ekki aðeins við alla 
nýja viðskiptamenn, heldur einnig við viðeigandi tækifæri 
gagnvart viðskiptamönnum, sem þegar eru fyrir hendi, eftir því 
sem þau meta áhættuna. 

10. gr. 

1. Aðildarríkin skulu krefjast þess að staðfest séu deili á 
öllum viðskiptamönnum spilavíta og fái upplýsingarnar 
sannreyndar ef þeir kaupa eða selja spilapeninga að jafngildi 
2 000 evra eða meira. 

2. Spilavíti, sem heyra undir ríkiseftirlit, teljast fullnægja 
kröfunni um könnun á áreiðanleika viðskiptamanna ef 
viðskiptamennirnir eru í það minnsta skráðir, borin eru kennsl á 
þá og upplýsingarnar sannprófaðar við inngang eða áður en 
komið er að inngangi án tillits til þess hve margir spilapeningar 
eru keyptir. 

2. ÞÁTTUR 

Einfölduð könnun á áreiðanleika viðskiptamanna 

11. gr. 

1. Þrátt fyrir ákvæði 7. gr. (a-, b- og d-liður), 8. gr. og 9. gr. 
(1. mgr.) skulu stofnanir og aðilar, sem þessi tilskipun tekur til, 
ekki falla undir kröfurnar í þessum greinum þegar viðskipta-
maðurinn er lána- eða fjármálastofnun sem tilskipun þessi tekur 
til, eða lána- eða fjármálastofnun í þriðja landi sem gerir 
sambærilegar kröfur við þær sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun og sem haft er eftirlit með að séu uppfylltar. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 7. gr. (a-, b- og d-liður), 8. gr. og 9. gr. 
(1. mgr.) geta aðildarríkin leyft stofnunum og aðilum sem 
tilskipun þessi tekur til að beita ekki ráðstöfunum um könnun á 
áreiðanleika viðskiptamanna að því er varðar: 

a) skráð félög, ef verðbréf þeirra hafa verið tekin til 
skráningar á skipulegum markaði í skilningi tilskipunar 

2004/39/EB í einu eða fleiri aðildarríkjum, og skráð félög 
frá þriðju löndum, sem falla undir upplýsingakröfur í 
samræmi við löggjöf Bandalagsins, 

b) raunverulega eigendur safnreikninga, sem færðir eru af 
lögbókendum og öðrum óháðum lögfræðingum frá 
aðildarríkjunum eða frá þriðju löndum, að því tilskildu að 
þeir falli undir kröfur um baráttu gegn peningaþvætti og 
fjármögnun hryðjuverka í samræmi við alþjóðlega staðla 
og eftirlit haft með því hvort þeir uppfylli þessar kröfur og 
að því tilskildu að upplýsingar liggi fyrir um hver 
raunverulegur eigandi er, ef þess er krafist af innláns-
stofnunum söfnunarreikninganna, 

c) innlend, opinber yfirvöld. 

eða einhvern annan viðskiptavin sem telst í lítilli áhættu vegna 
peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka og uppfyllir 
tæknilegar kröfur sem settar eru fram í samræmi við b-lið 1. 
mgr. 40. gr. 

3. Í þeim tilvikum, sem nefnd eru í 1. og 2. mgr., skulu 
stofnanir og aðilar, sem þessi tilskipun tekur til, ávallt safna 
nægilegum upplýsingum til að sannreyna hvort viðskiptavinur 
uppfyllir kröfur um undanþágur sem tilgreindar eru í þessum 
málsgreinum. 

4. Aðildarríkin skulu tilkynna hvert öðru og framkvæmda-
stjórninni um tilvik, þar sem þau telja að þriðja land uppfylli 
skilyrðin sem sett eru fram í 1. og 2. mgr., eða aðrar 
kringumstæður þar sem þau uppfylla tæknilegar kröfur sem 
settar hafa verið fram í samræmi við b-lið 1. mgr. 40. gr. 

5. Þrátt fyrir ákvæði 7. gr. (a-, b- og d- liður), 8. gr. og 9. gr. 
(1. mgr.) geta aðildarríkin leyft stofnunum og aðilum, sem 
tilskipun þessi tekur til, að beita ekki ráðstöfunum um könnun 
á áreiðanleika viðskiptamanna að því er varðar: 

a) líftryggingar, þar sem árlegt iðgjald er lægra en 1 000 evrur 
eða eingreiðsla er lægri en 2 500 evrur, 

b) vátryggingarsamninga fyrir lífeyriskerfi, ef ekki er um 
endurkaupaákvæði að ræða og samninginn er ekki hægt að 
nota sem tryggingu, 

c) lífeyri, jafngreiðslulífeyri eða svipað kerfi, sem tryggir 
eftirlaun starfsmanna, þar sem framlög eru í formi 
frádráttar af launum og reglurnar leyfa ekki framsal á 
ráðstöfun réttinda aðila að kerfinu, 
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d) rafeyri, eins og hann er skilgreindur í b-lið 3. mgr. 1. gr. 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2000/46/EB frá 
18. september 2000 um stofnun og rekstur rafeyrisstofnana 
og eftirlit með þeim (1), þar sem hámarksfjárhæð, sem 
vistuð er í tækinu, skal vera 150 evrur, ef ekki er unnt að 
endurhlaða tækið, eða, ef hægt er að endurhlaða tækið, 
fjárhæð að hámarki 2 500 evrur á almanaksárinu, nema 
þegar handhafi innleysir fjárhæð að upphæð 1 000 evrur 
eða meira á sama almanaksári eins og um getur í 3. gr. 
tilskipunar 2000/46/EB, 

eða þegar um er að ræða einhverja aðra vöru eða viðskipti sem 
skapa litla áhættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 
og sem uppfyllir tæknilegar kröfur sem settar eru fram í 
samræmi við b-lið 1. mgr. 40. gr. 

12. gr. 

Þegar framkvæmdastjórnin samþykkir ákvörðun skv. 4. mgr. 
40. gr. skal framkvæmdastjórnin banna þeim stofnunum og 
einstaklingum, sem þessi tilskipun tekur til, að beita einfaldaðri 
könnun á áreiðanleika gagnvart lána- og fjármálastofnunum 
eða skráðum fyrirtækjum frá viðkomandi þriðja landi eða 
öðrum aðilum í kjölfar kringumstæðna sem uppfylla þær 
tæknilegu viðmiðanir sem settar eru fram í samræmi við b-lið 
1. mgr. 40. gr. 

3. ÞÁTTUR 

Ítarleg  könnun á áreiðanleika viðskiptamanna 

13. gr. 

1. Aðildarríkin skulu krefjast þess af þeim stofnunum og 
einstaklingum, sem þessi tilskipun tekur til, að beita, 
samkvæmt áhættumati, ítarlegri könnun á áreiðanleika 
viðskiptamanna, til viðbótar þeim ráðstöfunum sem kveðið er á 
um í 7. og 8. gr. og 6. mgr. 9. gr., við aðstæður sem eru þannig 
í eðli sínu að aukin hætta er á peningaþvætti eða fjármögnun 
hryðjuverka, og í það minnsta við þær kringumstæður sem lýst 
er í 2., 3. og 4. mgr. og við þær kringumstæður aðrar sem 
uppfylla þær tæknilegu viðmiðanir sem settar eru fram í 
samræmi við c-lið 1. mgr. 40. gr., þar sem mikil hætta er á 
peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka. 

2. Ef viðskiptavinurinn hefur ekki verið sjálfur á staðnum til 
að hægt sé að staðfesta deili á honum skulu aðildarríkin krefja 
þessar stofnanir og einstaklinga um að grípa til sértækra og 
fullnægjandi ráðstafana til að mæta aukinni áhættu, t.d. með 
því að grípa til einnar eða fleiri eftirfarandi ráðstafana:  

________________  

(1) Stjtíð. EB L 275, 27.10.2000, bls. 39. 

a) að tryggja að staðfest séu deili á viðskiptamanni með því 
að framvísa viðbótarskjölum, gögnum eða upplýsingum, 

b) að gera viðbótarráðstafanir til að sannreyna eða staðfesta 
framlögð skjöl eða með því að óska eftir staðfestingar-
vottun lána- eða fjármálastofnunar sem þessi tilskipun 
tekur til, 

c) að tryggja að fyrsta greiðsla viðskiptanna sé gerð gegnum 
reikning sem hefur verið opnaður á nafni 
viðskiptamannsins hjá lánastofnun. 

3. Að því er varðar millibankatengsl sem ná yfir landamæri til 
verkbeiðendastofnana í þriðju löndum skulu aðildarríkin krefja 
lánastofnanir sínar um: 

a) að afla fullnægjandi upplýsinga um verkbeiðendastofnanir 
til að skilja til fullnustu eðli starfsemi verkbeiðenda-
stofnunar og ákvarða út frá fyrirliggjandi, opinberum 
gögnum orðstír stofnunar og gæði eftirlits, 

b) að meta eftirlitstæki verkbeiðendastofnunar með tilliti til 
peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka, 

c) að afla samþykkis frá yfirstjórn áður en nýjum 
bankaviðskiptatengslum er komið á fót, 

d) að skrásetja skyldur hverrar stofnunar fyrir sig, 

e) að vera þess fullviss, með tilliti til greiðslumiðlunarreikn-
inga, að verkbeiðendalánastofnun hafi staðfest deili á 
viðskiptamanninum og gert samfellda könnun á 
áreiðanleika viðskiptamanna, sem hafa beinan aðgang að 
reikningum þess sem viðskiptin eru við, og geti, sé þess 
óskað, veitt þeirri stofnun, sem viðskiptin eru við, 
viðeigandi upplýsingar um viðskiptamann sem aflað hefur 
verið með könnun á áreiðanleika viðskiptamannsins, 

4. Að því er varðar viðskipti eða viðskiptatengsl við 
einstaklinga sem eru í pólitískum áhættuhópi og búsettir eru í 
öðru aðildarríki eða í þriðja landi skulu aðildarríkin krefja þær 
stofnanir eða einstaklinga, sem þessi tilskipun tekur til, um: 

a) að viðhafa hæfilegar aðferðir, byggðar á áhættumati, til að 
ákvarða hvort viðskiptamaður er í pólitískum áhættuhópi, 

b) að afla samþykkis frá yfirstjórn áður en viðskiptatengslum 
við slíka viðskiptamenn er komið á fót, 

c) að grípa til viðeigandi ráðstafana til að sannreyna uppruna 
fjármuna og uppruna fjármagns sem notað er í viðskipta-
tengslin eða viðskiptin, 

d) að sinna stöðugt auknu eftirliti með viðskiptatengslunum. 
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5. Aðildarríkin skulu banna lánastofnunum að stofna til eða 
halda áfram bankaviðskiptatengslum við skelbanka og skulu 
krefjast þess að lánastofnanir grípi til viðeigandi ráðstafana til 
að tryggja að þær taki ekki þátt í eða haldi áfram 
bankaviðskiptatengslum við banka sem þekktur er að því að 
leyfa skelbanka að nota reikninga sína. 

6. Aðildarríkin skulu sjá til þess að þær stofnanir og 
einstaklingar, sem þessi tilskipun tekur til, veiti sérstaka athygli 
hverri þeirri ógn sem stafar af peningaþvætti eða fjármögnun 
hryðjuverka sem getur orðið til af völdum vöru eða viðskipta 
þar sem hvatt er til nafnleyndar, og gera ráðstafanir, ef þörf 
krefur, til að koma í veg fyrir notkun þeirra til peningaþvættis 
eða fjármögnunar hryðjuverka. 

4. ÞÁTTUR 

Framkvæmd þriðju aðila 

14. gr. 

Aðildarríkin geta leyft þeim stofnunum eða einstaklingum, sem 
þessi tilskipun tekur til, að reiða sig á þriðju aðila til að 
fullnægja þeim kröfum sem mælt er fyrir um í a- til c-lið 
1. mgr. 8. gr. Sú stofnun eða einstaklingur, sem þessi tilskipun 
tekur til og reiðir sig á þriðja aðila, skal bera endanlega ábyrgð 
á því að farið sé að þessari tilskipun. 

15. gr. 

1. Þegar aðildarríki veitir lána- eða fjármálastofnunum, sem 
um getur í 1. og 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. og staðsettar eru á 
yfirráðasvæði þess, leyfi til þess að hægt sé að reiða sig á þær 
sem þriðja aðila innanlands, skal það aðildarríki í öllum 
tilvikum leyfa stofnunum og einstaklingum, sem um getur í 
1. mgr. 2. gr. og staðsettar eru á yfirráðasvæði þess, að 
viðurkenna og samþykkja, í samræmi við ákvæðin sem mælt er 
fyrir um í 14. gr., niðurstöðu úr rannsókn sem framkvæmd er 
eftir kröfum um könnun á áreiðanleika viðskiptamanna sem 
mælt er fyrir um í a- til c-lið 1. mgr. 8. gr. og framkvæmdar 
hafa verið í samræmi við þessa tilskipun af stofnun, sem um 
getur í 1. eða 2. lið 1. mgr. 2. gr., í öðru aðildarríki, að 
undanskildum gjaldeyrismiðlunum og greiðslumiðlunum, sem 
uppfylla kröfur þær sem mælt er fyrir um í 16. og 18. gr., þótt 
skjölin eða gögnin, sem þessar kröfur eru byggðar á, séu annars 
konar en þau sem krafist er í því aðildarríki sem 
viðskiptamanninum er vísað til. 

2. Þegar aðildarríki veitir gjaldeyrismiðlunum eða greiðslu-
miðlunum, sem um getur í a-lið 2. mgr. 3. gr., sem staðsett eru 
á yfirráðasvæði þess, leyfi til þess að hægt sé að reiða sig á þær 
sem þriðja aðila innanlands skal það aðildarríki í öllum 

tilvikum leyfa þeim að viðurkenna og samþykkja, í samræmi 
við 14. gr., niðurstöðu úr rannsókn sem unnin er samkvæmt 
kröfum um könnun á áreiðanleika viðskiptamanna sem mælt er 
fyrir um í a- til c-lið 1. mgr. 8. gr. og framkvæmdar hafa verið í 
samræmi við þessa tilskipun af stofnun sömu tegundar í öðru 
aðildarríki og skoðunin uppfyllir kröfurnar sem mælt er fyrir 
um í 16. og 18. gr., þótt skjölin eða gögnin, sem þessar kröfur 
eru byggðar á, séu önnur en þau sem krafist er í því aðildarríki 
sem viðskiptamanninum er vísað til. 

3. Þegar aðildarríki veitir einstaklingum, sem um getur í a- til 
c-lið 3. liðar 1. mgr. 2. gr., sem staðsettir eru á yfirráðasvæði 
þess, leyfi til þess að hægt sé að reiða sig á þá sem þriðju aðila 
innanlands skal það aðildarríki ávallt leyfa þeim að viðurkenna 
og samþykkja, í samræmi við 14. gr., niðurstöðu úr rannsókn 
sem unnin er samkvæmt kröfum um könnun á áreiðanleika 
viðskiptamanna, sem settar eru fram í a- til c-lið 1. mgr. 8. gr., 
og framkvæmd hefur verið í samræmi við þessa tilskipun af 
einstaklingi, sem um getur í a- til c-lið 3. liðar 1. mgr. 2. gr., í 
öðru aðildarríki og uppfyllir kröfurnar sem mælt er fyrir um í 
16. og 18. gr., þótt skjölin eða gögnin, sem þessar kröfur eru 
byggðar á, séu annars konar en þau sem krafist er í því 
aðildarríki sem viðskiptamanninum er vísað til. 

16. gr. 

1. Í þessum þætti merkir „þriðji aðili“ þær stofnanir og 
einstaklinga, sem skráðir eru í 2. gr., eða sambærilegar 
stofnanir og einstaklinga, sem staðsettir eru í þriðja landi, sem 
uppfylla eftirfarandi kröfur: 

a) þeir eru skráningarskyldir samkvæmt lögum, 

b) þeir beita kröfum um könnun á áreiðanleika 
viðskiptamanna og kröfum um að halda skrár eins og mælt 
er fyrir um þær í þessari tilskipun eða kröfum sem eru 
sambærilegar við þær sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun og eftirlit er haft með að þær uppfylli kröfur 
þessarar tilskipunar í samræmi við 2. þátt V. kafla eða þeir 
eru staðsettir í þriðja landi sem beitir sambærilegum 
kröfum við þær sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun. 

2. Aðildarríkin skulu tilkynna hvert öðru og framkvæmda-
stjórninni um tilvik þar sem þau telja að þriðja land uppfylli 
skilyrðin sem mælt er fyrir um í b-lið 1. mgr. 

17. gr. 

Þegar framkvæmdastjórnin samþykkir ákvörðun skv. 4. mgr. 
40. gr. skulu aðildarríkin banna stofnunum eða einstaklingum, 
sem þessi tilskipun tekur til, að reiða sig á að þriðju aðilar frá 
viðkomandi þriðja landi uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir 
um í a- til c-lið 1. mgr. 8. gr. 
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18. gr. 

1. Þriðju aðilar verða tafarlaust að veita þeirri stofnun eða 
einstaklingi, sem viðskiptamanni er vísað til og þessi tilskipun 
tekur til, umbeðnar upplýsingar í samræmi við þær kröfur sem 
mælt er fyrir um í a- til c-lið 1. mgr. 8. gr. 

2. Þriðji aðili skal tafarlaust áframsenda, samkvæmt beiðni, 
þeirri stofnun eða einstaklingi, sem þessi tilskipun tekur til og 
viðskiptamanni hefur verið vísað til, viðeigandi afrit af gögnum 
um að staðfest hafi verið deili á viðskiptamanni og þau 
sannreynd ásamt öðrum viðeigandi skjölum. 

19. gr. 

Þessi þáttur skal ekki eiga við um útvistun eða umboð þar sem, 
veitandi útvistunarþjónustunnar eða umboðsaðilinn telst hluti 
stofnunar eða einstaklings, sem þessi tilskipun tekur til, á 
grundvelli bindandi samnings.  

III. KAFLI 

SKÝRSLUGERÐARKVÖÐ 

1. ÞÁTTUR 

Almenn ákvæði 

20. gr. 

Aðildarríkin skulu krefjast þess að þær stofnanir og 
einstaklingar, sem þessi tilskipun tekur til, veiti sérstaka athygli 
hverri þeirri starfsemi sem þær álíta sérstaklega líklegar, eðlis 
síns vegna, til að tengjast peningaþvætti eða fjármögnun 
hryðjuverka og einkum þó flóknum eða óvenjulega miklum 
viðskiptum sem og öllum óvenjulegum viðskiptamynstrum sem 
hafa að því er virðist engan efnahagslegan eða sýnilega 
löglegan tilgang. 

21. gr. 

1. Sérhvert aðildarríki skal setja á stofn fjármálaeftirlits-
stofnun til að geta með áhrifaríkum hætti barist gegn 
peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

2. Fjármálaeftirlitið skal stofnsett sem miðlæg innlend eining. 
Fjármálaeftirlitið skal bera ábyrgð á (og óska eftir, eftir því 
sem leyft er) móttöku upplýsinga, greiningu og miðlun 
upplýsinga til lögbærra yfirvalda, upplýsingagjöf sem varðar 
hugsanlegt peningaþvætti, hugsanlega fjármögnun hryðjuverka, 
eða annað sem gerð er krafa um í innlendri löggjöf eða 
reglugerð. Fjármálaeftirlitinu skulu látnar í té nægar 
fjárheimildir til að rækja skyldur sínar. 

3. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fjármálaeftirlitið hafi, 
beint eða óbeint, tímanlega aðgang að þeim upplýsingum um 
fjárhag, stjórnsýslu og framkvæmd laga sem það þarf á að 
halda til að rækja skyldur sínar til fulls. 

22. gr. 

1. Aðildarríkin skulu fara fram á við stofnanir og aðila, sem 
þessi tilskipun tekur til, og, þar sem við á, stjórnendur þeirra og 
starfsmenn, að þeir eigi náið samstarf: 

a) með því að upplýsa fjármálaeftirlitið þegar í stað, að eigin 
frumkvæði, þegar stofnun eða einstaklingur, sem þessi 
tilskipun tekur til, grunar eða hefur ástæðu til að ætla að 
peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka sé fyrirhuguð 
eða hafi þegar verið framið eða reynt, 

b) með því að láta fjármálaeftirlitinu þegar í té, að beiðni þess, 
allar nauðsynlegar upplýsingar í samræmi við málsmeðferð 
samkvæmt gildandi löggjöf. 

2. Upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., skulu sendar til 
fjármálaeftirlits þess aðildarríkis sem ræður því yfirráðasvæði 
þar sem stofnunin eða aðilinn er sem sendir upplýsingarnar. Sá 
einstaklingur eða einstaklingar, sem tilnefndir eru í samræmi 
við málsmeðferð skv. 34. gr., skulu að öllu jöfnu senda 
upplýsingarnar. 

23. gr. 

1. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 22. gr. mega aðildarríkin, þegar 
um er að ræða einstaklinga sem um getur í a- og b-lið 3. liðar 
1. mgr. 2. gr., tilgreina viðeigandi sjálfseftirlitsstofnun þeirrar 
starfsgreinar sem um er að ræða sem það yfirvald sem fyrst 
skal upplýst í stað fjármálaeftirlitsins. Með fyrirvara um 
2. mgr. skal tilgreind sjálfseftirlitsstofnun í slíkum tilvikum 
áframsenda upplýsingarnar til fjármálaeftirlitsins þegar í stað 
og í heild sinni. 

2. Aðildarríkjunum er ekki skylt að beita kröfunum, sem mælt 
er fyrir um í 1. mgr. 22. gr., gagnvart lögbókendum, óháðum 
lögfræðingum, endurskoðendum, löggiltum bókurum og skatta-
ráðgjöfum að því er varðar upplýsingar sem þeir fá frá 
skjólstæðingi eða sem varða skjólstæðing þeirra, þegar þeir 
ganga úr skugga um lagalega stöðu skjólstæðings eða verja eða 
flytja mál þess skjólstæðings við eða varðandi málaferli, þ.m.t. 
ráðgjöf um að hefja eða komast hjá málaferlum, hvort sem 
upplýsinganna er aflað áður en slík málaferli hefjast, meðan 
þau standa yfir eða eftir að þeim lýkur. 

24. gr. 

1. Aðildarríkin skulu krefjast þess að stofnanir og aðilar, sem 
falla undir þessa tilskipun, forðist að eiga viðskipti sem þessir 
aðilar vita eða hafa grun um að tengist peningaþvætti eða 
fjármögnun hryðjuverka, þar til þeir hafa lokið nauðsynlegum 
aðgerðum í samræmi við a-lið 1. mgr. 22. gr. Í samræmi við 
löggjöf aðildarríkjanna er heimilt að gefa fyrirmæli um að 
viðskiptin fari ekki fram. 

2. Þegar grunur leikur á að slík viðskipti kunni að leiða til 
peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka og ómögulegt er 
að koma í veg fyrir þau eða það gæti hindrað lögsókn á hendur 
þeim sem hagnast á viðskiptum, sem grunur leikur á að varði 
peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka, skulu viðkomandi 
stofnanir gera fjármálaeftirlitinu viðvart um leið og viðskiptin 
hafa farið fram. 
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25. gr. 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að ef lögbær yfirvöld, sem 
um getur í í 37. gr., uppgötva atriði, sem er hugsanlegt að 
tengist peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, við 
eftirlitsstörf sín í stofnunum og hjá einstaklingum, sem þessi 
tilskipun tekur til, eða á annan hátt skuli þau samstundis gera 
fjármálaeftirlitinu viðvart. 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að stofnanir, sem hafa 
heimild samkvæmt lögum til að annast eftirlit með verðbréfa-, 
gjaldeyris- og afleiðumörkuðum, tilkynni fjármálaeftirlitinu um 
þau atriði sem hugsanlegt er að tengist peningaþvætti eða 
fjármögnun hryðjuverka. 

26. gr. 

Stofnun eða aðili, sem fellur undir þessa tilskipun, eða 
starfsmaður eða stjórnandi slíkrar stofnunar eða aðila er veitir 
yfirvöldum upplýsingar þær, sem um getur í 1. mgr. 22. gr. og 
23. gr., í góðri trú telst ekki hafa brotið gegn ákvæðum um 
takmörkun á birtingu upplýsinga sem mælt er fyrir um í 
samningi eða laga- eða stjórnsýsluákvæðum og leggur veiting 
upplýsinga með þessum hætti enga ábyrgð á herðar þessum 
stofnunum eða aðilum, stjórnendum eða starfsmönnum þeirra. 

27. gr. 

Aðildarríkin skulu grípa til allra viðeigandi ráðstafana til að 
vernda starfsmenn stofnana eða einstaklinga sem þessi 
tilskipun tekur til, sem tilkynna grunsemdir um peningaþvætti 
eða fjármögnun hryðjuverka annaðhvort innan fyrirtækis eða til 
fjármálaeftirlitsins, gegn hótunum eða fjandsamlegum 
aðgerðum. 

2. ÞÁTTUR 

Bann við upplýsingagjöf 

28. gr. 

1. Þær stofnanir og einstaklingar, sem þessi tilskipun tekur til, 
og forstjórar og starfsmenn þeirra skulu ekki veita upplýsingar 
til viðkomandi viðskiptamanns eða þriðja aðila þess efnis að 
upplýsingar hafi verið sendar í samræmi við 22. og 23. gr. eða 
að rannsókn á hugsanlegu peningaþvætti eða fjármögnun 
hryðjuverka standi yfir eða kunni að verða hrundið af stað. 

2. Bannið, sem mælt er fyrir um í 1. mgr., skal ekki innifela 
upplýsingagjöf til lögbærra yfirvalda sem um getur í 37. gr., 

þ.m.t. innri eftirlitsaðilar, eða upplýsingagjöf í því skyni að 
framfylgja lögum. 

3. Bannið, sem mælt er fyrir um í 1. mgr., skal ekki hindra 
upplýsingagjöf milli stofnana aðildarríkjanna eða þriðju ríkja, 
að því tilskildu að þau uppfylli skilyrðin sem mælt er fyrir um í 
1. mgr. 11. gr., sem tilheyra sama hópi og skilgreindur er í 
12. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/87/EB frá 16. desember 2002 um viðbótareftirlit með 
lánastofnunum, vátryggingafyrirtækjum og fjárfestingafyrir-
tækjum í fjármálasamsteypu (1).  

4. Bannið, sem mælt er fyrir um í 1. mgr., skal ekki koma í 
veg fyrir upplýsingagjöf milli einstaklinga, sem um getur í a- 
og b-lið 3. liðar 1. mgr. 2. gr., sem koma frá aðildarríkjunum 
eða frá þriðju löndum sem gera kröfur sambærilegar þeim sem 
mælt er fyrir um í þessari tilskipun, sem sinna starfsemi í grein 
sinni, hvort heldur sem starfsmenn eða ekki, innan sama 
lögaðila eða hjá neti. Að því er varðar þessa grein skal „net“ 
merkja stærri heild sem einstaklingur tilheyrir og deilir 
sameiginlegu eignarhaldi, stjórn og eftirliti með því að 
viðeigandi kröfur séu uppfylltar. 

5. Að því er varðar stofnanir og einstaklinga, sem um getur í 
2. gr. (1. lið 1. mgr.), 2. gr. (2. lið 1. mgr.) og 2. gr. (a- og b-lið 
3. liðar 1. mgr.), í tilvikum sem varða sama viðskiptamann og 
sömu viðskipti sem innifela tvær eða fleiri stofnanir eða 
einstaklinga skulu bannákvæðin, sem mælt er fyrir um í 
1. mgr., ekki hindra upplýsingagjöf milli viðkomandi stofnana 
eða einstaklinga, að því tilskildu að þau séu staðsett í 
aðildarríki eða í þriðja landi sem setur sambærilegar kröfur við 
þær sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun, og að því tilskildu 
að þær séu úr sömu starfsgrein og falli undir sambærilegar 
skyldur með tilliti til þagnarskyldu og verndar persónulegra 
upplýsinga. Upplýsingaskiptin skulu eingöngu notuð í þeim 
tilgangi að hindra peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 

6. Þegar einstaklingar, sem um getur í a- og b-lið 3. liðar 
1. mgr. 2. gr., reyna að ráða viðskiptavini frá að taka þátt í 
ólöglegu athæfi skal það ekki jafngilda upplýsingagjöf í 
skilningi 1. mgr. 

7. Aðildarríkin skulu tilkynna hvert öðru og framkvæmda-
stjórninni um tilvik þar sem þau telja að þriðja land uppfylli 
skilyrðin sem sett eru fram í 3., 4. eða 5. mgr. 

29. gr. 

Þegar framkvæmdastjórnin samþykkir ákvörðun skv. 4. mgr. 
40. gr. skulu aðildarríkin banna stofnunum eða einstaklingum, 
sem þessi tilskipun tekur til, að veita stofnunum eða 
einstaklingum frá viðkomandi þriðja landi upplýsingar. 

________________  

(1) Stjtíð. ESB L 35, 11.2.2003, bls. 1. 
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IV. KAFLI 

SKRÁNING OG HAGSKÝRSLUR 

30. gr. 

Aðildarríkin skulu krefjast þess að stofnanir og aðilar, sem 
þessi tilskipun tekur til, haldi til haga eftirfarandi skjölum og 
upplýsingum sem nota má af hálfu fjármálaeftirlitsins eða 
annarra lögbærra yfirvalda í samræmi við innlend lög, við 
rannsókn eða greiningu á hugsanlegu peningaþvætti eða 
fjármögnun hryðjuverka: 

a) þar sem um könnun á áreiðanleika viðskiptamanna er að 
ræða skal varðveita afrit eða heimildir um sönnunargögn, 
sem krafist hefur verið, í a.m.k. fimm ár eftir að 
viðskiptatengslunum við viðskiptamann þeirra lauk, 

b) þar sem um viðskiptatengsl og viðskipti er að ræða skal 
varðveita stoðefni og skrár sem innihalda upprunalegu 
skjölin eða afritin, sem leggja má fram fyrir rétti 
samkvæmt gildandi innlendri löggjöf, í a.m.k. fimm ár eftir 
að viðskiptin hafa farið fram eða eftir að 
viðskiptatengslunum lýkur. 

31. gr. 

1. Aðildarríkin skulu krefjast þess, eftir því sem við á, að 
lánastofnanir og fjármálafyrirtæki, sem þessi tilskipun tekur til, 
grípi til ráðstafana sem eru a.m.k. sambærilegar við þær sem 
mælt er fyrir um í þessari tilskipun með tilliti til könnunar á 
áreiðanleika viðskiptamanna og skráningu þeirra, í útibúum 
sínum og dótturfyrirtækjum þar sem þau eiga meirihluta og 
sem staðsett eru í þriðja landi.  

Ef löggjöf þriðja lands leyfir ekki að gripið sé til slíkra 
sambærilegra ráðstafana skulu aðildarríkin krefja viðkomandi 
lána- og fjármálastofnanir um að þær upplýsi lögbær yfirvöld í 
viðkomandi heimaaðildarríki í samræmi við það. 

2. Aðildarríkin skulu tilkynna hvert öðru um tilvik þar sem 
löggjöf þriðja lands leyfir ekki að gripið sé til þeirra ráðstafana 
sem krafist er samkvæmt fyrstu undirgrein 1. mgr. og að grípa 
þurfi til samræmdra aðgerða til að fá fram lausn. 

3. Þegar löggjöf þriðja lands leyfir ekki að gripið sé til þeirra 
ráðstafana sem krafist er samkvæmt fyrstu undirgrein 1. mgr. 
skulu aðildarríkin krefjast þess að lána- og fjármálastofnanir 
grípi til viðbótarráðstafana til að takast á við áhættuna af 
peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka með árangursríkum 
hætti. 

32. gr. 

Aðildarríkin skulu krefjast þess að lána- og fjármálastofnanir 
þeirra búi yfir kerfi sem gerir þeim kleift að bregðast með 
skjótum hætti og til fulls við fyrirspurnum frá 
fjármálaeftirlitinu eða öðrum yfirvöldum í samræmi við 
innlend lög sem varða hvort þær eigi í eða hafi verið í 
viðskiptatengslum við sl. fimm ár við tilgreinda einstaklinga 
eða lögaðila og um eðli þeirra viðskiptatengsla. 

33. gr. 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að þau geti skoðað skilvirkni 
þessara kerfa til nota í baráttunni gegn peningaþvætti eða 
fjármögnun hryðjuverka með því að varðveita tæmandi 
tölfræðiupplýsingar um efni sem varðar skilvirkni slíkra kerfa. 

2. Slíkar tölfræðiupplýsingar skulu a.m.k. innihalda fjölda 
þeirra tilkynninga um grunsamleg viðskipti sem tilkynnt hafa 
verið fjármálaeftirlitinu, hvaða eftirfylgni hefur verið um að 
ræða við þessar tilkynningar, ásamt því að gefa upp hvaða 
fjöldi tilvika er rannsakaður á ársgrundvelli, þann fjölda 
einstaklinga sem saksóttur er, þann fjölda einstaklinga sem 
dæmdur er fyrir peningaþvætti eða brot varðandi fjármögnun 
hryðjuverka ásamt upplýsingum um hve mikið af eignum hafa 
verið frystar, haldlagðar eða gerðar upptækar. 

3. Aðildarríkin skulu sjá til þess að vandlega endurskoðuð 
útgáfa þessara tölfræðigagna verði birt. 

V. KAFLI 

RÁÐSTAFANIR TIL FRAMFYLGDAR 

1. ÞÁTTUR 

Innra verklag, þjálfun og upplýsingaflæði 

34. gr. 

1. Aðildarríkin skulu krefjast þess að lánastofnanir og 
fjármálafyrirtæki, sem þessi tilskipun tekur til, komi á fót 
nægilegum og viðeigandi stefnu- og málsmeðferðarreglum 
varðandi könnun á áreiðanleika viðskiptamanna, skýrslugjöf, 
skráningu, innra eftirlit, áhættumat, áhættustjórnun, stjórnun í 
tengslum við að uppfylla kröfur og samskipti til að koma í veg 
fyrir og fyrirbyggja aðgerðir sem tengjast peningaþvætti og 
fjármögnun hryðjuverka. 

2. Aðildarríkin skulu krefjast þess að lána- og fjármála-
stofnanir, sem þessi tilskipun tekur til, upplýsi útibú og 
dótturfyrirtæki í þriðju löndum sem eru í meirihlutaeigu þeirra 
um viðkomandi stefnumið og málsmeðferðarreglur þar sem 
við á. 
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35. gr. 

1. Aðildarríkin skulu krefjast þess að stofnanir og aðilar, sem 
þessi tilskipun tekur til, grípi til viðeigandi ráðstafana til að 
viðkomandi starfsmenn þeirra þekki til þeirra ákvæða sem í 
gildi eru á grundvelli þessarar tilskipunar. 

Þessar ráðstafanir skulu fela í sér að hlutaðeigandi starfsmenn 
fái sérstaka, stöðuga þjálfun sem auðveldi þeim að átta sig á 
því hvaða viðskipti gætu tengst peningaþvætti eða fjármögnun 
hryðjuverka og að þeim sé kennt hvernig þeir skuli bregðast 
við í slíkum tilvikum. 

Ef einstaklingur, sem fellur undir einhvern flokkanna sem 
skráðir eru í 3. lið 1. mgr. 2. gr., stundar sérfræðistörf sín sem 
launamaður hjá lögaðila skulu skyldur samkvæmt þessum þætti 
eiga við um þann lögaðila en ekki um einstaklinginn. 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að stofnanir og aðilar, sem 
þessi tilskipun tekur til, hafi aðgang að nýjustu upplýsingum 
um starfsemi peningaþvætta og um fjármögnun hryðjuverka og 
um vísbendingar sem gera kleift að komast á snoðir um 
grunsamleg viðskipti. 

3. Aðildarríkin skulu sjá til þess, hvar sem því verður við 
komið, að tímanleg viðbrögð séu tryggð varðandi skilvirkni og 
eftirfylgni við skýrslur um grunsemdir um peningaþvætti og 
fjármögnun hryðjuverka. 

2. ÞÁTTUR 

Eftirlit 

36. gr. 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að gjaldeyrismiðlanir og 
þjónustuveitendur á sviði fjárvörslu og fyrirtækjaþjónustu, sem 
og spilavíti, hafi leyfi og séu skráð til að starfsemi þeirra geti 
farið löglega fram. Með fyrirvara um framtíðarlöggjöf 
Bandalagsins skulu aðildarríkin sjá til þess að gjaldeyris-
miðlanir og greiðslumiðlanir hafi leyfi eða séu skráð til að 
starfsemi þeirra teljist lögleg. 

2. Aðildarríkin skulu krefjast þess að lögbært yfirvald synji 
um leyfisveitingu eða skráningu eininganna sem um getur í 1. 
mgr. ef það er þess ekki fullvisst að þeir einstaklingar, sem í 
raun stjórna eða muni stjórna starfsemi slíkra eininga eða 
raunverulegir eigendur slíkra eininga, séu hæfir og viðeigandi. 

37. gr. 

1. Aðildarríkin skulu krefjast þess að lögbær yfirvöld hafi 
a.m.k. virkt eftirlit með og geri nauðsynlegar ráðstafanir í því 

skyni að tryggja að allar stofnanir og einstaklingar, sem þessi 
tilskipun tekur til, fari að kröfum þessarar tilskipunar. 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að lögbær yfirvöld hafi 
nægilegar valdheimildir, þ.m.t. vald til að þvinga fram 
sérhverjar þær upplýsingar sem varða eftirlit með samræmi og 
að sinna eftirliti, ásamt því að hafa nægilegar fjárheimildir til 
að starfa með viðunandi hætti. 

3. Lögbær yfirvöld skulu hafa auknar valdheimildir til eftirlits 
þegar um er að ræða lána- og fjármálastofnanir, einkum 
möguleikann á að annast vettvangsskoðanir. 

4. Ef um er að ræða einstaklinga og lögaðila sem um getur í a- 
til e-lið 3. liðar 1. mgr. 2. gr. mega aðildarríkin, á grundvelli 
áhættumats, leyfa aðgerðir sem um getur í 1. mgr. 

5. Ef um er að ræða einstaklinga sem um getur í a- og b-lið 
3. liðar 1. mgr. 2. gr. mega aðildarríkin, á grundvelli áhættu-
mats, leyfa sjálfseftirlitsstofnunum að sinna þeim störfum, sem 
um getur í 1. mgr., að því tilskildu að þær séu í samræmi við 
2. mgr. 

3. ÞÁTTUR 

Samvinna 

38. gr. 

Framkvæmdastjórninni ber að veita þá aðstoð sem þörf er á til 
að auðvelda samræmingu, þ.m.t. upplýsingaskipti milli fjár-
málaeftirlitsstofnana innan Bandalagsins. 

4. ÞÁTTUR 

Viðurlög 

39. gr. 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að unnt sé að lýsa ábyrgð á 
hendur einstaklingum og lögaðilum, sem þessi tilskipun tekur 
til, fyrir brot á innlendum ákvæðum sem samþykkt hafa verið 
samkvæmt þessari tilskipun. Viðurlögin skulu vera skilvirk, í 
réttu hlutfalli við brot og letjandi. 

2. Með fyrirvara um rétt aðildarríkis til að beita viðurlögum á 
sviði refsiréttar skulu aðildarríkin tryggja, í samræmi við 
innlend lög, að gerðar verði viðeigandi stjórnsýsluráðstafanir 
eða stjórnsýsluviðurlögum verði beitt gagnvart lána- og 
fjármálastofnunum fyrir brot gegn innlendum ákvæðum sem 
samþykkt hafa verið samkvæmt þessari tilskipun. Aðildarríkin 
skulu tryggja að þessar ráðstafanir eða viðurlög séu árangurs-
rík, í réttu hlutfalli við brot og letjandi.  
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3. Þegar um lögaðila er að ræða skal sérhvert aðildarríki 
a.m.k. tryggja að draga megi lögaðila til ábyrgðar fyrir brot, 
sem um getur í 1. mgr. og einstaklingur, sem annaðhvort kemur 
fram á eigin vegum eða sem hluti af einingu innan lögaðilans 
og gegnir stjórnunarstöðu innan lögaðilans, fremur í þágu 
lögaðila, á grundvelli: 

a) heimildar til að koma fram fyrir hönd lögaðilans, 

b) valds til að taka ákvörðun fyrir hönd lögaðilans, 

eða 

c) heimildar til að annast innra eftirlit hjá lögaðilanum. 

4. Til viðbótar þeim tilvikum sem kveðið er á um í 3. mgr. 
skal hvert aðildarríki tryggja að draga megi lögaðila til 
ábyrgðar ef skortur á eftirliti eða skoðunum af hálfu 
einstaklings, sem um getur í 3. mgr., hefur gert einstaklingi 
undir stjórn lögaðilans kleift að fremja brotin, sem um getur í 
1. mgr., í þágu lögaðila. 

VI. KAFLI 

FRAMKVÆMDARRÁÐSTAFANIR 

40. gr. 

1. Til að taka tillit til tækniframfara í baráttunni gegn 
peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka og tryggja sam-
ræmda framkvæmd þessarar tilskipunar má framkvæmda-
stjórnin, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 
41. gr., samþykkja eftirfarandi framkvæmdarráðstafanir 
varðandi: 

a) nánari útskýringu á tæknilegum þáttum skilgreininganna 
sem kveðið er á um í 3. gr. (a- og d-lið 2.mgr.), 6., 7., 8., 9. 
og 10. gr. 

b) skilgreiningu tæknilegra viðmiðana til að meta hvort 
tilteknar aðstæður gefi til kynna litla áhættu á 
peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka, eins og um 
getur í 2. og 5. mgr. 11. gr., 

c) skilgreiningu tæknilegra viðmiðana til að meta hvort 
tilteknar aðstæður gefi til kynna mikla áhættu á 
peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka, eins og um 
getur í 13. gr., 

d) skilgreiningu tæknilegra viðmiðana til að meta hvort 
réttlætanlegt sé, í samræmi við 2. mgr. 2. gr., að beita ekki 
þessari tilskipun gagnvart tilteknum lögaðilum eða 
einstaklingum sem stunda fjármálastarfsemi stöku sinnum 
eða að mjög takmörkuðu leyti. 

2. Í öllum tilvikum skal framkvæmdastjórnin samþykkja 
fyrstu framkvæmdarráðstafanirnar til að ákvæði b-l og d-liðar 
1. mgr. öðlist gildi fyrir 15. júní 2006. 

3. Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við málsmeðferðina 
sem um getur í 2. mgr. 41. gr., aðlaga þær fjárhæðir sem um 
getur í 2. gr. (e-lið 3. liðar 1. mgr.), 7. gr. (b-lið), 10. gr. (1. 
mgr.) og 11. gr. (a- og d-lið 5. mgr.), að teknu tilliti til 

löggjafar Bandalagsins, efnahagslegrar þróunar og breytinga á 
alþjóðlegum stöðlum. 

4. Komist framkvæmdastjórnin að því að þriðja land uppfylli 
ekki skilyrðin, sem mælt er fyrir um í 11. gr. (1. eða 2. mgr.), 
28. gr. (3., 4. eða 5. mgr.) eða í þeim ráðstöfunum sem komið 
hefur verið á í samræmi við þessa grein (b-lið 1. mgr.) eða 
16.gr. (b-lið 1. mgr.), eða að löggjöf þessa þriðja lands leyfi 
ekki beitingu þeirra ákvæða sem krafist er samkvæmt fyrstu 
undirgrein 1. mgr. 31. gr. skal hún samþykkja ákvörðun sem 
kveður á um það í samræmi við málsmeðferðina sem um getur 
í 2. mgr. 41. gr. 

41. gr. 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar um 
baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, hér 
á eftir nefnd „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, að því tilskildu að framkvæmdarráðstafanirnar, sem 
samþykktar eru samkvæmt þessari málsmeðferð, breyti ekki 
grundvallarákvæðum þessarar tilskipunar. Fresturinn, sem um 
getur 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, skal framkvæmd ákvæðanna í þessari 
tilskipun, sem varða samþykkt tæknilegra reglna og ákvarðana 
í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr., falla 
niður fjórum árum eftir gildistöku þessarar tilskipunar. 
Evrópuþinginu og ráðinu er heimilt, að fenginni tillögu fram-
kvæmdastjórnarinnar, að endurnýja viðkomandi ákvæði í 
samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans, og skulu þau, í því skyni, endurskoða þau áður en 
fjögurra ára tímabilinu lýkur. 

VII. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

42. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal taka saman skýrslu um framkvæmd 
þessarar tilskipunar og leggja fyrir Evrópuþingið og ráðið fyrir 
15. desember 2009 og á a.m.k. þriggja ára fresti eftir það. 
Fyrsta skýrsla framkvæmdastjórnarinnar skal innihalda 
sérstaka rannsókn á meðferð lögmanna og annarra óháðra 
lögfræðinga. 
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43. gr. 

Framkvæmdastjórnin skal leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og 
ráðið eigi síðar en 15. desember 2010 um viðmiðunarhlutfall í 
6. mgr. 3. gr. þar sem athygli er sérstaklega beint að 
hugsanlegu notagildi og afleiðingum af lækkun hlutfallsins í i-
lið a-liðar 6. mgr. 3. gr. og i- og iii-lið b-liðar 6. mgr. 3. gr. úr 
25% í 20%. Á grundvelli skýrslunnar getur framkvæmda-
stjórnin lagt fram tillögu að breytingum á þessari tilskipun. 

44. gr. 

Tilskipun 91/308/EBE er hér með felld úr gildi.  

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í 
þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í viðaukanum. 

45. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
15. desember 2007. Aðildarríkin skulu senda framkvæmda-
stjórninni þegar í stað þessi ákvæði og töflu sem sýnir hvernig 
ákvæði þessarar tilskipunar samsvara ákvæðum innlendra 
ákvæða sem samþykkt hafa verið. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir 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. 

46. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

47. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 26. október 2005. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BORRELL FONTELLES D. ALEXANDER  

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 
 

SAMANBURÐARTAFLA 
 

Þessi tilskipun Tilskipun 91/308/EBE 

1. mgr. 1. gr. 2. gr. 

2. mgr. 1. gr. C-liður 1. gr. 

a-liður 2. mgr. 1. gr. fyrsti tölul. C-liðar 1. gr. 

b-liður 2. mgr. 1. gr. annar tölul. C-liðar 1. gr. 

c-liður 2. mgr. 1. gr. þriðji tölul. C-liðar 1. gr. 

d-liður 2. mgr. 1. gr. fjórði tölul. C-liðar 1. gr. 

3. mgr. 1. gr. þriðja málsgrein C-liðar 1. gr. 

4. mgr. 1. gr.  

5. mgr. 1. gr. önnur málsgrein C-liðar 1. gr. 

1. tölul. 1. mgr. 2. gr. 1. tölul. 2. gr. a 

2. tölul. 1. mgr. 2. gr. 2. tölul. 2. gr. a 

a-, b- og d- til f-liður 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. 3.-7. tölul. 2. gr. a 

c-liður 3. tölul. 1. mgr. 2. gr.  

2. mgr. 2. gr.  

1. tölul. 3. gr. A-liður 1. gr. 

a-liður 2. tölul. 3. gr. 1. tölul. B-liðar 1. gr. 

b-liður 2. tölul. 3. gr. 2. tölul. B-liðar 1. gr. 

c-liður 2. tölul. 3. gr. 3. tölul. B-liðar 1. gr. 

d-liður 2. tölul. 3. gr. 4. tölul. B-liðar 1. gr. 

e-liður 2. tölul. 3. gr.  

f-liður 2. tölul. 3. gr. önnur málsgrein B-liðar 1. gr. 

3. tölul. 3. gr. D-liður 1. gr. 

4. tölul. 3. gr. fyrsta málsgrein E-liðar 1. gr. 

5. tölul 3. gr. önnur málsgrein E-liðar 1. gr. 

a-liður 5. tölul. 3. gr.  

b-liður 5. tölul. 3. gr. fyrsti undirliður E-liðar 1. gr. 
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Þessi tilskipun Tilskipun 91/308/EBE 

c-liður 5. tölul. 3. gr. annar undirliður E-liðar 1. gr. 

d-liður 5. tölul. 3. gr. þriðji undirliður E-liðar 1. gr. 

e-liður 5. tölul. 3. gr. fjórði undirliður E-liðar 1. gr. 

f-liður 5. tölul. 3. gr. fimmti undirliður E-liðar 1. gr. og þriðja málsgrein 

6. tölul. 3. gr.  

7. tölul. 3. gr.  

8. tölul. 3. gr.  

9. tölul. 3. gr.  

10. tölul. 3. gr.  

4. gr. 12. gr. 

5. gr. 15. gr. 

6. gr.  

a-liður 7. gr. 1. mgr. 3. gr. 

b-liður 7. gr.° 2. mgr. 3. gr. 

c-liður 7. gr. 8. mgr. 3. gr. 

d-liður 7. gr. 7. mgr. 3. gr. 

a-liður 1. mgr. 8. gr. 1. mgr. 3. gr. 

b- til d-liður 1. mgr. 8. gr.  

2. mgr. 8. gr.  

1. mgr. 9. gr. 1. mgr. 3. gr. 

2.–6. mgr. 9. gr.  

10. gr. 5. og 6. mgr. 3. gr. 

1. mgr. 11. gr. 9. mgr. 3. gr. 

2. mgr. 11. gr.  

3. og 4. mgr. 11. gr.  

a-liður 5. mgr. 11. gr. 3. mgr. 3. gr. 

b-liður 5. mgr. 11. gr. 4. mgr. 3. gr. 

c-liður 5. mgr. 11. gr. 4. mgr. 3. gr. 

d-liður 5. mgr. 11. gr.  
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Þessi tilskipun Tilskipun 91/308/EBE 

12. gr.  

1. og 2. mgr. 13. gr. 10. og 11. mgr. 3. gr. 

3.-5. mgr. 13. gr.  

6. mgr. 13. gr. 5. gr. 

14. gr.  

15. gr.  

16. gr.  

17. gr.  

18. gr.  

19. gr.  

20. gr. 5. gr. 

21. gr.  

22. gr. 1. og 2. mgr. 6. gr. 

23. gr. 3. mgr. 6. gr. 

24. gr. 7. gr. 

25. gr. 10. gr. 

26. gr. 9. gr. 

27. gr.  

1. mgr. 28. gr. 1. mgr. 8. gr. 

2.-7. mgr. 28. gr.  

29. gr.  

a-liður 30. gr. Fyrsti undirliður 4. gr. 

b-liður 30. gr. Annar undirliður 4. gr. 

31. gr.  

32. gr.  

33. gr.  

1. mgr. 34. gr. a-liður 1. mgr. 11. gr. 

2. mgr. 34. gr.  

fyrsta málsgrein 1. málsliðar 35. gr. fyrsti málsliður b-liðar 1. mgr. 11. gr. 

önnur málsgrein 1. mgr. 35. gr. annar málsliður b-liðar 1. mgr. 11. gr. 

þriðja málsgrein 1. mgr. 35. gr. önnur undirgrein 1. mgr. 11. gr. 
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Þessi tilskipun Tilskipun 91/308/EBE 

2. mgr. 35. gr.  

3. mgr. 35. gr.  

36. gr.  

37. gr.  

38. gr.  

1. mgr. 39. gr. 14. gr. 

2.-4. mgr. 39. gr.  

40. gr.  

41. gr.  

42. gr. 17. gr. 

43. gr.  

44. gr.  

45. gr. 16. gr. 

46. gr. 16. gr. 
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                                TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2003/41/EB                            2008/EES/73/28 

frá 3. júní 2003 

um starfsemi og eftirlit með stofnunum sem sjá um starfstengdan lífeyri (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 47. 
gr. (2. mgr.), 55. gr. og 95. gr. (1. mgr.), 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (2), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Einn heill og óskiptur markaður fyrir fjármálaþjónustu 
hefur mikla þýðingu fyrir hagvöxt og atvinnusköpun í 
Bandalaginu. 

2) Gríðarlegur árangur hefur þegar náðst í að stofna innri 
markaðinn sem gerir fjármálastofnunum kleift að starfa í 
öðrum aðildarríkjum og tryggir víðtæka vernd fyrir 
neytendur fjármálaþjónustu. 

3) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar „Að setja 
ramma um starfsemi fjármálamarkaða: aðgerðaáætlun“ 
er gerð grein fyrir röð aðgerða sem nauðsynlegar eru til 
að gera innri markað fyrir fjármálaþjónustu að veruleika 
og á fundi leiðtogaráðsins í Lissabon 23. og 24. mars 
2000 var kallað eftir framkvæmd þeirrar aðgerðaáætlunar 
eigi síðar en 2005. 

4) Í aðgerðaáætluninni fyrir fjármálaþjónustu er lögð rík 
áhersla á brýna nauðsyn þess forgangsverkefnis að semja 
drög að tilskipun um varfærniseftirlit með stofnunum um 
starfstengdan lífeyri í ljósi þess að þessar stofnanir eru 
mikilvægar fjármálastofnanir og gegna lykilhlutverki í 
því að tryggja samþættingu, skilvirkni og lausafjárstöðu 
fjármálamarkaða, en falla ekki undir samfelldan 
lagaramma Bandalagsins en það gerir þeim kleift að nýta 
sér til fulls gagnlega kosti innri markaðarins. 

5) Almannatryggingakerfi verða fyrir sífellt meiri þrýstingi 
og þess vegna verður í framtíðinni enn frekar treyst á 
starfstengdar lífeyrisgreiðslur sem viðbótartrygginga-
vernd. Af þeim sökum skal þróa starfstengdar 
lífeyrisgreiðslur, án þess þó að dregið sé í efa mikilvægi 
lífeyristryggingar almannatryggingakerfa sem veita 
örugga, varanlega og árangursríka, félagslega vernd, sem 
skulu tryggja sanngjörn lífskjör á efri árum og skulu því 
vera kjarninn í því að stuðla að styrkari félagsgerð 
Evrópu. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 235, 23.9.2003, bls. 10. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 88/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, 
bls. 21. 

(1) Stjtíð. EB C 96 E, 27.3.2001, bls. 136. 
(2) Stjtíð. EB C 155, 29.5.2001, bls. 26. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 4. júlí 2001 (ESB C 65 E, 14.3.2002, bls. 135). 

Sameiginleg afstaða ráðsins frá 5. nóvember 2002 (hefur enn ekki verið birt 

6) Með þessari tilskipun er þannig tekið fyrsta skrefið í átt 
að innri markaði fyrir starfstengdan lífeyri sem er 
skipulagður um alla Evrópu. Með því að beita varfærnis-
reglunni sem meginreglunni að baki fjárfestingum og 
með því að stofnunum er gert kleift að stunda rekstur yfir 
landamæri er hvatt til þess að sparifé sé aftur beint í 
geirann fyrir starfstengdan lífeyri og þannig stuðlað að 
efnahagslegum og félagslegum framförum. 

7) Varfærnisreglunum, sem mælt er fyrir um þessari 
tilskipun, er ætlað hvort tveggja, að tryggja víðtækt 
öryggi lífeyrisþega í framtíðinni með setningu strangra 
eftirlitsstaðla og að auðvelda skilvirka stjórnun 
starfstengdra lífeyriskerfa. 

8) Stofnanir, sem eru algjörlega aðskildar frá 
aðildarfyrirtækjum og eru reknar á grundvelli 
fjármögnunar með það eitt að markmiði að annast 
eftirlaunagreiðslur, skal veitt frelsi til að veita þjónustu 
og frelsi til fjárfestinga, þó með fyrirvara um samræmdar 
varfærniskröfur, óháð því hvort litið er á þessar stofnanir 
sem lögaðila. 

9) Aðildarríkin skulu, í samræmi við dreifræðisregluna, 
bera áfram fulla ábyrgð á uppbyggingu lífeyriskerfa 
sinna og á því hvernig þau ákveða hvaða hlutverki hver 
og ein stoðanna þriggja í lífeyriskerfum einstakra 
aðildarríkja gegnir. Innan ramma annarrar stoðarinnar 
skulu þau einnig bera fulla ábyrgð á hlutverki og 
starfsemi hinna ýmsu stofnana sem greiða út starfstengd 
lífeyrisréttindi, s.s. lífeyrissjóða atvinnugreina, 
lífeyrissjóða félaga og líftryggingafélaga. Tilskipuninni 
er ekki ætlað að draga þetta fyrirkomulag í efa. 

10) Innlendar reglur um þátttöku sjálfstætt starfandi 
einstaklinga í stofnunum um starfstengdan lífeyri eru 
mismunandi. Í sumum aðildarríkjum geta stofnanir um 
starfstengdan lífeyri ýmist starfað á grundvelli samninga 
við atvinnugrein eða atvinnugreinasamtök þar sem 
sjóðfélagarnir koma fram sem sjálfstætt starfandi eða 
með beinum samningum við sjálfstætt starfandi og 
launaða einstaklinga. Í sumum aðildarríkjum getur 
sjálfstætt starfandi einstaklingur einnig orðið aðili að 
stofnun ef sjálfstætt starfandi einstaklingurinn starfar 
sem vinnuveitandi eða veitir fyrirtæki faglega þjónustu 
sína. Í sumum aðildarríkjum geta sjálfstætt starfandi 
einstaklingar ekki orðið aðilar að stofnun um 
starfstengdan lífeyri nema að uppfylltum tilteknum 
skilyrðum, þ.m.t. eru skilyrði sem eru lögbundin með 
félagsmála- og vinnulöggjöf. 

                                                                           
í Stjórnartíðindum) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 12. mars 2003 hefur 
enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum) og ákvörðun ráðsins frá 13. maí 2003. 
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11) Stofnanir, sem hafa umsjón með almanna-
tryggingakerfum sem hafa þegar verið samræmd á 
vettvangi Bandalagsins, skulu undanskildar gildissviði 
þessarar tilskipunar. Þó skal taka tillit til sérstöðu 
stofnana sem bæði stýra almannatryggingakerfum og 
starfstengdum lífeyriskerfum í einu og sama 
aðildarríkinu. 

12) Fjármálastofnanir, sem nýta sér nú þegar lagaramma 
Bandalagsins, skulu að öllu jöfnu falla utan gildissviðs 
þessarar tilskipunar. Þó er mikilvægt að tryggja að þessi 
tilskipun leiði ekki til röskunar á samkeppni vegna þess 
að í sumum tilvikum bjóða þessar stofnanir einnig 
þjónustu innan starfstengdra lífeyriskerfa. Komast má 
hjá slíkri röskun með því að beita varfærniskröfum 
þessarar tilskipunar gagnvart rekstri starfstengds lífeyris 
hjá líftryggingafélögum. Framkvæmdastjórnin skal 
einnig hafa vökult eftirlit með aðstæðum á markaðinum 
fyrir starfstengdan lífeyri og meta hvort unnt sé að rýmka 
valfrjálsa beitingu þessarar tilskipunar þannig að hún nái 
einnig til annarra fjármálastofnana sem starfa samkvæmt 
lögum. 

13) Þegar stefnt er að því að tryggja fjárhagslegt öryggi á 
eftirlaunaárum skulu réttindagreiðslur frá stofnunum um 
starfstengdan lífeyri að öllu jöfnu vera lífeyrir til 
æviloka. Einnig skal vera möguleiki á tímabundnum 
greiðslum eða eingreiðslu. 

14) Mikilvægt er að tryggja að eldra fólk og fatlaðir lendi 
ekki í þeim aðstæðum að þurfa að búa við fátækt og að 
það geti notið mannsæmandi lífskjara. Viðeigandi 
trygging fyrir áhættu er tengist ævilíkum manna í 
starfstengdum lífeyriskerfum er mikilvægur þáttur í 
baráttunni gegn fátækt og óöryggi meðal aldraðra. Þegar 
lífeyriskerfi er komið á skulu vinnuveitendur og 
launamenn, eða fulltrúar þessara tveggja hópa, skoða 
þann möguleika að í lífeyriskerfinu felist einnig trygging 
sem nær yfir áhættu vegna langlífis og skertrar starfsgetu 
auk lífeyris til eftirlifenda sem voru á framfæri hins 
látna. 

15) Það getur auðveldað eftirlit í sumum aðildarríkjum ef 
þeim er gefinn kostur á að undanskilja stofnanir, sem sjá 
um kerfi þar sem sjóðfélagar eru samtals innan við 100, 
frá gildissviði innlendra framkvæmdarlöggjafar, án þess 
þó að slíkt grafi undan eðlilegri starfsemi innri 
markaðarins í þessum geira. Þetta ætti þó ekki að draga 
úr rétti þessara stofnana til að tilnefna forstöðumenn 
fjárfestinga og vörsluaðila með staðfestu í öðru 
aðildarríki og tilhlýðilegt umboð til að stýra 
fjárfestingasamvali þeirra og vörslu á eignum þeirra. 

16) Stofnanir eins og „Unterstützungskassen“ í Þýskalandi, 
þar sem sjóðfélagar hafa engin lagaleg réttindi til 
tiltekinnar fjárhæðar réttindagreiðslna og hagsmunir 
þeirra eru varðir með lögboðinni skyldutryggingu gegn 
gjaldþroti, skulu ekki falla undir gildissvið þessarar 
tilskipunar. 

17) Í því skyni að vernda félaga og lífeyrisþega skulu 
stofnanir um starfstengdan lífeyri takmarka starfsemi 
sína þannig að hún nái aðeins til þeirrar starfsemi sem 
um getur í þessari tilskipun og starfsemi sem af henni 
leiðir. 

18) Ef til þess kemur að aðildarfyrirtæki verður gjaldþrota 
stendur félagi andspænis þeirri hættu að missa bæði starf 
sitt og áunnin lífeyrisréttindi sín. Þetta skapar þá nauðsyn 
að tryggja að skýr skil séu á milli fyrirtækisins og 
stofnunarinnar og að mælt sé fyrir um 
lágmarksvarfærnisviðmiðanir í því skyni að vernda 
félaga. 

19) Umtalsverður munur er á því í aðildarríkjunum hvernig 
stofnanir um starfstengdan lífeyri starfa og hvernig 
eftirliti með þeim er háttað. Í sumum aðildarríkjum getur 
eftirlit verið haft bæði með stofnuninni sjálfri og einnig 
einingum eða félögum sem heimilað er að stýra þessum 
stofnunum. Aðildarríki skulu vera fær um að taka tillit til 
slíkrar sérstöðu svo fremi sem allar kröfur, sem mælt er 
fyrir um í þessari tilskipun, séu uppfylltar. Aðildarríkin 
skulu einnig vera fær um að heimila 
vátryggingafyrirtækjum og öðrum fjármálafyrirtækjum 
að stýra stofnunum um starfstengdan lífeyri. 

20) Stofnanir um starfstengdan lífeyri eru veitendur 
fjármálaþjónustu en þeir bera ríka ábyrgð við greiðslu 
starfstengdra eftirlaunaréttinda og af þeim sökum skulu 
þeir uppfylla tiltekin lágmarksviðmið um varfærni að því 
er varðar starfsemi sína og rekstrarskilyrði. 

21) Vegna feikilegs fjölda stofnana í tilteknum aðildarríkjum 
er nauðsynlegt að finna hagnýta lausn á því hvernig hægt 
er að veita stofnunum starfsleyfi fyrir fram.. Ef, á hinn 
bóginn, stofnun æskir þess að stýra kerfi í öðru 
aðildarríki skal krefjast þess að lögbært yfirvald í 
heimaaðildarríkinu hafa veitt starfsleyfi fyrir fram. 

22) Sérhvert aðildarríki skal krefjast þess að sérhver stofnun 
á yfirráðasvæði þess geri ársreikninga og ársskýrslur þar 
sem fram kemur sérhvert lífeyriskerfi sem stofnunin 
rekur og, þar sem við á, ársreikningar og ársskýrslur fyrir 
hvert þeirra. Ársreikningarnir og ársskýrslurnar, sem 
gefa glögga mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu 
stofnunarinnar, þar sem tekið er tillit til allra lífeyriskerfa 
sem stofnunin stýrir og viðurkenndir aðilar hafa 
samþykkt, eru mikilvæg upplýsingaheimild fyrir félaga 
og lífeyrisþega kerfa sem og lögbær yfirvöld. Sér í lagi 
gera þær lögbærum yfirvöldum kleift að fylgjast með 
fjárhagslegum styrkleika stofnunar og að þau geti metið 
hvort stofnunin hafi getu til að standa við allar 
samningsbundnar skuldbindingar sínar. 
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23) Það er höfuðatriði að sjóðfélagar og lífeyrisþegar 
lífeyriskerfis fái réttar upplýsingar. Einkum skiptir þetta 
máli vegna beiðna um upplýsingar varðandi 
fjárhagslegan styrkleika stofnunarinnar, samnings-
reglurnar, réttindin og raunfjármögnun áunninna 
lífeyrisréttinda, fjárfestingastefnu og áhættu- og 
kostnaðarstýringu. 

24) Fjárfestingastefna stofnunar er ákvarðandi þáttur bæði 
fyrir öryggi og hagkvæmni starfstengdra lífeyris-
greiðslna. Stofnanirnar skulu því setja fram og endur-
skoða að lágmarki á þriggja ára fresti greinargerð um 
meginreglur við fjárfestingar. Hún skal vera aðgengileg 
lögbærum yfirvöldum og einnig sjóðfélögum og 
lífeyrisþegum í hverju lífeyriskerfi, sé þess óskað. 

25) Til að lögbær yfirvöld geti sinnt lögboðnu hlutverki sínu 
skulu þau hafa fullnægjandi réttindi til að fá upplýsingar 
og heimildir til íhlutunar að því er varðar stofnanir og 
aðilana sem stjórna þeim í reynd. Í því tilviki að stofnun 
um starfstengdan lífeyri hefur yfirfært verulega mikilvæg 
verkefni til annarra félaga (utankaup), s.s. stýringu 
fjárfestinga, upplýsingatækni eða bókhald, skal vera unnt 
að útvíkka réttindi til að fá upplýsingar og heimildir til 
íhlutunar þannig að þau ná yfir þessi utanaðkeyptu 
verkefni til þess að unnt sé að hafa eftirlit með því hvort 
þessari starfsemi sé sinnt í samræmi við eftirlitsreglur. 

26) Það er grundvallarskilyrði að reikna tryggingaskuld með 
varfærni til að tryggja að unnt sé að standa við 
skuldbindingar um greiðslu eftirlauna. Reikna skal 
tryggingaskuld á grundvelli viðurkenndra trygginga-
fræðilegra aðferða og hún skal vottuð af hæfum aðilum. 
Velja skal hámarksvexti með varfærni í samræmi við 
viðeigandi innlendar reglur. Lágmarksfjárhæð trygginga-
skuldar skal nægja bæði fyrir réttindagreiðslum sem 
þegar eru greiddar til lífeyrisþega og verða greiddar 
áfram sem og fyrir skuldbindingum sem myndast vegna 
áunninna lífeyrisréttinda sjóðfélaga. 

27) Verulegur munur er í aðildarríkjunum á því til hvers 
konar áhættu tryggingar taka hjá stofnunum. 
Heimaaðildarríki skulu því eiga þess kost að setja 
viðbótarreglur sem eru ítarlegri en þær sem mælt er fyrir 
um í þessari tilskipun um útreikning á tryggingaskuld. 

28) Nægar og viðeigandi eignir, sem standa undir 
tryggingaskuld, vernda hagsmuni sjóðfélaga og 
lífeyrisþega lífeyriskerfisins ef aðildarfyrirtækið verður 
gjaldþrota. Einkum á það við þegar starfsemi fer fram 
yfir landamæri en þá er nauðsynlegt, samkvæmt 
gagnkvæmri viðurkenningu á eftirlitsreglum sem beitt er 
í aðildarríkjum, að tryggingaskuld sé ævinlega 
fjármögnuð að fullu. 

29) Ef starfsemi stofnunar fer ekki fram yfir landamæri skal 
aðildarríkjum unnt að heimila vanfjármögnun að því 
tilskildu að gerð sé viðeigandi áætlun um að koma aftur 
á fullri fjármögnun og með fyrirvara um kröfur sem 
gerðar eru í tilskipun ráðsins 80/987/EBE frá 20. október 
1980 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vernd 
til handa launþegum verði vinnuveitandi gjaldþrota 1). 

30) Oft getur það verið aðildarfyrirtækið en ekki stofnunin 
sjálf sem sér annaðhvort fyrir nægum tryggingum vegna 
hvers kyns áhættu sem tengist ævilíkum manna eða 
ábyrgist tiltekin réttindi eða árangur af fjárfestingum. Í 
sumum tilvikum er það þó stofnunin sjálf sem sér um 
þessa tryggingu eða ábyrgðir og skuldbindingar þess 
aðila sem greiðir til hennar eru einungis bundnar til 
greiðslu nauðsynlegra framlaga. Við slíkar aðstæður eru 
þær tryggingar, sem í boði eru, sambærilegar þeim sem 
líftryggingafélög bjóða og hlutaðeigandi stofnanir skulu 
að lágmarki eiga jafnmikið viðbótar eigið fé og 
líftryggingafélög. 

31) Stofnanir eru fjárfestar sem fjárfesta til mjög langs tíma. 
Að öllu jöfnu er ekki unnt að innleysa eignir þessara 
stofnana í neinum öðrum tilgangi en að sjá fyrir 
eftirlaunum. Í því skyni að verja réttindi sjóðfélaga og 
lífeyrisþega á fullnægjandi hátt skulu stofnanir enn 
fremur vera færar um að velja eignaskiptingu sem fellur 
nákvæmlega að eðli og gildistíma skuldbindinga þeirra. 
Þessir þættir kalla á skilvirkt eftirlit og nálgun við 
fjárfestingarreglur sem veita stofnunum nægilegan 
sveigjanleika til að ákveða öruggustu og skilvirkustu 
fjárfestingastefnuna og skyldar þær til að sýna varfærni. 
Sé farið að varfærnisreglunni krefst það fjárfestingar-
stefnu sem er sniðin að samsetningu sjóðfélaga sér-
hverrar stofnunar um starfstengdan lífeyri. 

32) Eftirlitsaðferðir og –venjur eru mismunandi í 
aðildarríkjunum. Þess vegna skulu aðildarríkin hafa 
nokkuð valfrelsi um nákvæmar fjárfestingareglur sem 
þau æskja að setja um stofnanir sem eru á þeirra 
yfirráðasvæði. Þessar reglur skulu þó ekki takmarka 
frjálsa fjármagnsflutninga nema slíkt sé réttlætanlegt út 
frá varfærnissjónarmiði. 

33) Vegna þess að stofnanir um starfstengdan lífeyri eru 
langtímafjárfestar með litla lausafjáráhættu er þeim fært 
að fjárfesta í bundnum eignum, s.s. hlutabréfum og 
einnig í áhættufjármagnsmörkuðum innan varfærnis-
marka. Þær geta einnig nýtt sér kosti alþjóðlegrar 
fjölbreytni. Af þeim sökum skal ekki takmarka 
fjárfestingu í hlutabréfum, áhættufjármagnsmörkuðum 
og gjaldmiðlum, öðrum en þeim sem skuldirnar eru í, að 
öðru leyti en út frá varfærni. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 283, 28.10.1980, bls. 23. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2002/74/EB Evrópuþingsins og ráðsins (Stjtíð. EB L 270, 
8.10.2002, bls. 10). 
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34) Ef starfsemi stofnunarinnar fer fram yfir landamæri getur 
þó verið að lögbær yfirvöld gistiaðildarríkisins æski þess 
að það virði mörk um fjárfestingar í hlutabréfum og 
sambærilegum eignum, sem eru ekki skráð á skipulegan 
markað, í hlutabréfum og öðrum gerningum sem gefin 
eru út af sama fyrirtæki eða í eignum, sem eru ekki í 
samstæðum gjaldmiðlum, að því tilskildu að þessar 
reglur eigi einnig við um stofnanir í gistiaðildarríkinu. 

35) Takmarkanir varðandi frjálst val stofnana á 
viðurkenndum forstöðumönnum eigna og vörsluaðilum 
takmarka samkeppni á innri markaðinum og skal því 
fella þær niður. 

36) Með fyrirvara um innlenda félagsmála- og vinnulöggjöf 
um skipulag lífeyriskerfa, þ.m.t. skylduaðild og 
niðurstöður almennra kjarasamninga, skulu stofnanir 
hafa möguleika á að veita þjónustu sína í öðrum 
aðildarríkjum. Þeim skal heimilað að taka við greiðslum 
frá fyrirtækjum í öðrum aðildarríkjum og að starfrækja 
lífeyriskerfi þar sem sjóðfélagarnir eru í fleiri en einu 
aðildarríki. Þetta gæti hugsanlega leitt til töluverðrar 
stærðarhagkvæmni fyrir þessar stofnanir, bætt 
samkeppnishæfni atvinnulífsins í Bandalaginu og ýtt 
undir hreyfanleika vinnuafls. Þetta krefst gagnkvæmrar 
viðurkenningar varfærnisviðmiða. Lögbær yfirvöld í 
heimaaðildarríkinu skulu hafa eftirlit með því að þessum 
varfærnisviðmiðunum sé framfylgt á réttan hátt. 

37) Ef stofnun í aðildarríki nýtir sér réttinn til að starfrækja 
starfstengt lífeyriskerfi, sem samið er um í öðru 
aðildarríki, skal hún fara að öllu leyti að ákvæðum 
gildandi félagsmála- og vinnulöggjafar í 
gistiaðildarríkinu að svo miklu leyti sem það varðar 
starfstengdan lífeyri, t.d. skilgreiningu og greiðslu 
eftirlauna og skilyrði varðandi yfirfærslu lífeyrisréttinda. 

38) Þegar kerfi er haldið aðgreindu skulu ákvæði þessarar 
tilskipunar gilda sérstaklega um það kerfi.  

39) Mikilvægt er að kveða á um samstarf um eftirlit milli 
lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna og samstarf í öðru 
skyni milli þessara yfirvalda og framkvæmda-
stjórnarinnar. Lögbær yfirvöld skulu, í því skyni að sinna 
skyldum sínum og stuðla að samkvæmni og tímanlegri 
framkvæmd þessarar tilskipunar, veita hvert öðru 
upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að unnt sé að beita 
ákvæðum tilskipunarinnar. Framkvæmdastjórnin hefur 
látið í ljós ætlun sína að koma á fót nefnd eftirlitsmanna 
til þess að hvetja til samvinnu, samræmingar og 
skoðanaskipta milli innlendra lögbærra yfirvalda og til 
þess að stuðla að samræmdri framkvæmd þessarar 
tilskipunar. 

40) Þar sem aðildarríkin geta ekki með fullnægjandi hætti 
náð því markmiði sem fyrirhuguð aðgerð felur í sér, þ.e. 

að koma á lagaramma í Bandalaginu sem nær yfir 
stofnanir um starfstengdan lífeyri, og auðveldara er fyrir 
Bandalagið að ná markmiðinu vegna þess hve aðgerðin 
er umfangsmikil og hefur víðtæk áhrif, getur Bandalagið 
samþykkt ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna, 
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. 

Viðfangsefni 

Í þessari tilskipun eru settar reglur um stofnun og rekstur 
starfsemi sem stofnanir um starfstengdan lífeyri stunda. 

2. gr. 

Gildissvið 

1. Tilskipunin gildir um stofnanir um starfstengdan lífeyri. Í 
þeim tilvikum að stofnanir um starfstengdan lífeyri hafa ekki 
réttarstöðu lögaðila í samræmi við innlend lög skulu aðildarríki 
beita þessari tilskipun annaðhvort gagnvart þessum stofnunum 
eða, með fyrirvara um 2. mgr., gagnvart aðilum sem veitt hefur 
verið leyfi og bera ábyrgð á rekstri þeirra og koma fram fyrir 
þeirra hönd. 

2. Tilskipun þessi gildir ekki um: 

a) stofnanir sem stýra almannatryggingakerfi og falla undir 
reglugerð (EBE) nr. 1408/71 (1) og reglugerð (EBE) nr. 
574/72 (2), 

________________  

(1) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 frá 14. júní um beitingu 
almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi 
einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja 
(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) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 frá 21. mars 1972 sem fastsetur 
málsmeðferð vegna framkvæmdar reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um 
beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi 
einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja 
(Stjtíð. 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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b) stofnanir sem falla undir tilskipun 73/239/EBE (1), 
tilskipun 85/611/EBE (2), tilskipun 93/22/EBE (3), tilskipun 
2000/12/EB (4) og tilskipun 2002/83/EB (5), 

c) stofnanir sem reknar eru með gegnumstreymiskerfi, 

d) stofnanir þar sem starfsmenn aðildarfyrirtækjanna hafa 
engan lagalegan rétt til réttinda og aðildarfyrirtækið getur 
innleyst eignirnar hvenær sem er og þarf ekki endilega að 
fullnægja skuldbindingum sínum um greiðslu eftirlauna, 

e) félög með sjóði sem ekki byggja á sjóðsöfnun í því skyni 
að greiða starfsmönnum sínum eftirlaun.  

3. gr. 

Beiting að því er varðar stofnanir sem starfrækja 
almannatryggingakerfi 

Stofnanir um starfstengdan lífeyri, sem einnig starfrækja 
skyldubundin atvinnutengd lífeyriskerfi sem litið er á sem 
almannatryggingakerfi sem falla undir reglugerðir (EBE) nr. 
1408/71 og (EBE) nr. 574/72, skulu falla undir þessa tilskipun 
að því er varðar þann hluta þeirra sem er vegna starfstengdra 
lífeyrisgreiðslna sem ekki eru skyldubundnar. Í slíku tilviki 
skulu skuldbindingunum og samsvarandi eignum haldið 
aðgreindum og ekki skal unnt að yfirfæra þær til 
skyldubundinna lífeyriskerfa sem litið er á sem 
almannatryggingakerfi eða öfugt. 

4. gr. 

Valfrjáls beiting að því er varðar stofnanir sem falla undir 
tilskipun 2002/83/EB 

Heimaaðildarríki geta kosið að beita ákvæðum 9.–16. gr. og 
18.–20. gr. þessarar tilskipunar gagnvart rekstri 
vátryggingafélaga, sem falla undir tilskipun 2002/83/EB, sem 
annast starfstengdan lífeyri. Í því tilviki skal halda aðgreindum, 
stýra og skipuleggja allar eignir og skuldbindingar, sem 
samsvara fyrrgreindum rekstri, og hafa þær aðgreindar frá allri 
annarri starfsemi vátryggingafélagsins, og enginn möguleiki 
skal vera á yfirfærslu. 

Vátryggingafélög skulu, í því tilviki og aðeins að því er varðar 
rekstur varðandi starfstengdan lífeyri, ekki falla undir 20.–26. 
gr., 31. gr. og 36. gr. tilskipunar 2002/83/EB. 
________________  

(1) Fyrsta 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 (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) Tilskipun ráðsins 85/611/EBE frá 20. desember 1985 um samræmingu á 
lögum og stjórnsýslufyrirmælum um fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu 
í framseljanlegum verðbréfum (UCITS) (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). 

(3) Tilskipun ráðsins 93/22/EBE frá 10. maí 1993 um fjárfestingarþjónustu á 
sviði verðbréfaviðskipta (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). 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB frá 20. mars 2000 um 
stofnun og rekstur lánastofnana (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). 

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/83/EB frá 5. nóvember 2002 um 
líftryggingar (Stjtíð. EB L 345, 19.12.2002, bls. 1). 

Heimaaðildarríkið skal tryggja að annaðhvort lögbær yfirvöld 
eða þau yfirvöld, sem bera ábyrgð á eftirliti með 
vátryggingafélögum, sem falla undir tilskipun 2002/83/EB, og 
það sé hluti af eftirlitsverkefnum þeirra, sannreyni að rekstur 
varðandi starfstengdan lífeyri sé algerlega aðskilinn öðrum 
rekstri. 

5. gr. 

Litlar lífeyrisstofnanir og almannatryggingakerfi 

Aðildarríki geta valið að beita ekki þessari tilskipun, að fullu 
eða að hluta, að undanskilinni 19. gr., gagnvart öllum 
stofnunum á yfirráðasvæðum þeirra sem starfrækja lífeyriskerfi 
þar sem sjóðfélagar þeirra allra eru alls innan við 100. Með 
fyrirvara um 2. mgr. 2. gr. skulu þessar stofnanir þó eiga rétt á 
að beita þessari tilskipun ef þau æskja þess. Einungis er heimilt 
að beita 20. gr. ef öll önnur ákvæði þessarar tilskipunar gilda. 

Aðildarríki geta valið að beita ekki 9.–17. gr. gagnvart 
stofnunum sem annast lögboðinn starfstengdan lífeyri sem 
opinber yfirvöld ábyrgjast. Einungis er heimilt að beita 20. gr. 
ef öll önnur ákvæði þessarar tilskipunar gilda. 

6. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „stofnun um starfstengdan lífeyri“ eða „stofnun“: stofnun, 
án tillits til rekstrarforms að lögum, sem rekin er með 
fjármögnun og er stofnuð aðskilin frá aðildarfyrirtæki eða 
atvinnugrein í þeim tilgangi að annast atvinnutengdar 
eftirlaunagreiðslur á grundvelli samkomulags eða 
samnings: 

— sem er gerður fyrir hvern og einn eða í heild milli 
vinnuveitanda eða vinnuveitenda og starfsmanns eða 
starfsmanna eða fulltrúa þeirra hvors eða hvorra um sig 
eða 

— sem er gerður við sjálfstætt starfandi aðila í samræmi 
við löggjöf heima- og gistiaðildarríkja, 

og annast starfsemi sem rekja má beint til þess,  

b) „lífeyriskerfi“: samningur, samkomulag, vörslusjóðsskjal 
eða reglur sem kveða á um greiðslu eftirlauna og þá með 
hvaða skilyrðum, 

c) „aðildarfyrirtæki“: fyrirtæki eða annar aðili, hvort sem til 
þess teljast eða það samanstendur af einum eða fleiri 
lögaðilum eða einstaklingum, sem starfar sem 
vinnuveitandi eða er sjálfstætt starfandi eða með einhverri 
slíkri samsetningu og greiðir framlög til stofnunar um 
starfstengdan lífeyri, 
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d) „eftirlaun“: réttindi sem eru greidd út þegar eftirlaunaaldri 
er náð eða þegar þess er vænst að honum verði náð eða 
þegar þau eru greidd sem viðbótarframlag, í formi 
greiðslna við andlát, örorku eða starfslok, eða í formi 
stuðningsgreiðslna eða þjónustu vegna sjúkdóms, fátæktar 
eða andláts. Í því skyni að stuðla að fjárhagslegu öryggi á 
eftirlaunaárum eru þessi réttindi yfirleitt í formi ævilangra 
greiðslna. Þetta geta þó einnig verið tímabundnar greiðslur 
eða eingreiðslur, 

e) „sjóðfélagi“: einstaklingur sem á rétt á eða mun eiga rétt á 
eftirlaunum í krafti atvinnu sinnar í samræmi við ákvæði 
lífeyriskerfis, 

f) „lífeyrisþegi“: aðili sem fær greidd eftirlaun, 

g) „lögbær yfirvöld“: innlend yfirvöld sem eru tilnefnd til að 
inna af hendi þær skyldur sem kveðið er á um í þessari 
tilskipun, 

h) „áhætta sem tengist ævilíkum manna“: áhætta tengd 
andláti, örorku og langlífi, 

i) „heimaaðildarríki“: aðildarríkið þar sem stofnunin er með 
skráða skrifstofu sína og aðalskrifstofu eða aðalskrifstofu 
ef hún er ekki með skráða skrifstofu, 

j) „gistiaðildarríki“: aðildarríkið þar sem félagsmála- og 
vinnulöggjöf sem tengist starfstengdum lífeyriskerfum á 
við um tengslin milli aðildarfyrirtækisins og sjóðfélaga. 

7. gr. 

Starfsemi stofnunar 

Sérhvert aðildarríki skal krefjast þess að stofnanir, sem eru 
innan yfirráðasvæðis þess, takmarki starfsemi sína við rekstur, 
tengdan lífeyri og starfsemi sem af þeim leiðir. 

Þegar vátryggingafyrirtæki stýrir rekstri sínum varðandi 
starfstengdan lífeyri með því að halda eignum sínum og 
skuldum aðgreindum, í samræmi við 4. gr., skulu aðgreindu 
eignirnar og skuldirnar takmarkast við rekstur, tengdan 
eftirlaunum og starfsemi sem leiðir beint af þeim. 

8. gr. 

Lögformlegur aðskilnaður milli aðildarfyrirtækja og 
stofnana um starfstengdan lífeyri 

Sérhvert aðildarríki skal tryggja að aðildarfyrirtæki og stofnun 
um starfstengdan lífeyri séu lögformlega aðskilin svo að eignir 
stofnunarinnar séu varðar í þágu sjóðfélaga og lífeyrisþega í 
því tilviki að aðildarfyrirtækið yrði gjaldþrota. 

9. gr. 

Skilyrði varðandi rekstur 

1. Sérhvert aðildarríki skal tryggja eftirfarandi að því er 
varðar sérhverja stofnun sem er á yfirráðasvæði þess: 

a) að lögbært eftirlitsyfirvald skrái stofnunina í innlenda skrá 
eða veiti henni leyfi; ef um er að ræða starfsemi yfir 
landamæri, sem um getur í 20. gr., skal einnig koma fram í 
skránni í hvaða aðildarríkjum stofnunin er með rekstur, 

b) að stofnunin sé rekin á hagkvæman hátt af einstaklingum 
með óflekkað mannorð og þeir verði að hafa viðeigandi 
starfsmenntun og hæfi eða hafi í vinnu sinni ráðgjafa með 
viðeigandi starfsmenntun og hæfi og reynslu, 

c) að komið hafi verið til framkvæmda reglum um starfrækslu 
lífeyriskerfa sem stofnunin rekur og þær hafi verið settar á 
viðeigandi hátt og sjóðfélögum hafi verið kynntar þessar 
reglur nægilega vel, 

d) að allar tryggingaskuldir séu reiknaðar og vottaðar af 
tryggingafræðingi eða, ef tryggingafræðingur sér ekki um 
það, af öðrum sérfræðingi á þessu sviði, m.a., í samræmi 
við innlenda löggjöf, af endurskoðanda á grundvelli 
tryggingafræðilegra aðferða sem viðurkenndar eru af 
lögbærum yfirvöldum í heimaaðildarríkinu, 

e) að aðildarfyrirtækið ábyrgist greiðslu eftirlauna í því tilviki 
að það hafi skuldbundið sig til reglulegrar fjármögnunar, 

f) sjóðfélagarnir séu nægilega vel upplýstir um skilyrði 
lífeyriskerfisins, einkum varðandi: 

i) réttindi og skyldur þeirra aðila sem eiga aðild að 
lífeyriskerfinu, 

ii) fjárhagslega, tæknilega og aðra áhættu, tengda lífeyris-
kerfinu, 

iii) eðli og dreifingu þessarar áhættu. 

2. Í samræmi við dreifræðisregluna og að teknu tilhlýðilegu 
tilliti til umfangs lífeyrisgreiðslna sem almannatryggingakerfi 
bjóða geta aðildarríki kveðið á um að sjóðfélögum standi til 
boða trygging sem nær yfir langlífi og örorku, greiðslur til 
eftirlifandi aðstandenda og trygging fyrir endurgreiðslu 
framlaga í formi viðbótarréttinda ef vinnuveitendur og 
starfsmenn eða fulltrúar þeirra hvorra um sig koma sér saman 
um það. 

3. Aðildarríki getur sett skilyrði um rekstur stofnunar á 
yfirráðasvæði þess sem eru háð öðrum kröfum í því skyni að 
tryggja að hagsmunir sjóðfélaga og lífeyrisþega séu varðir með 
fullnægjandi hætti. 

4. Aðildarríki getur heimilað eða krafist þess að stofnanir á 
yfirráðasvæði þess feli rekstur þessara stofnana, að öllu leyti 
eða að hluta, öðrum einingum sem starfa fyrir hönd þessara 
stofnana. 
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5. Í því tilviki að starfsemin nái yfir landamæri, eins og um 
getur í 20. gr., skulu skilyrði fyrir rekstri stofnunarinnar vera 
með fyrirvara um að lögbær yfirvöld heimaaðildarríkisins hafi 
veitt henni starfsleyfi fyrir fram. 

10. gr. 

Ársreikningar og ársskýrsla 

Sérhvert aðildarríki skal krefjast þess að sérhver stofnun á 
yfirráðasvæði þess geri ársreikninga og ársskýrslur þar sem 
fram kemur sérhvert lífeyriskerfi sem stofnunin rekur og, þar 
sem við á, ársreikningar og ársskýrslur fyrir hvert þeirra. 
Ársreikningarnir og ársskýrslurnar skulu gefa rétta og sanna 
mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu stofnunarinnar. 
Ársskýrslurnar og upplýsingar í skýrslunum skulu vera í fullu 
samræmi, heildstæðar, rétt fram settar og samþykktar með 
tilhlýðilegum hætti af aðilum sem til þess hafa heimild í 
samræmi við innlend lög. 

11. gr. 

Upplýsingar sem ber að veita sjóðfélögum og lífeyrisþegum 

1. Sérhvert aðildarríki skal tryggja að sérhver stofnun á 
yfirráðasvæði þess leggi a.m.k. fram þær upplýsingar sem 
settar eru fram í þessari grein, eftir því hvers eðlis lífeyriskerfið 
er sem komið er á fót. 

2. Sjóðfélagar og lífeyrisþegar og/eða, þar sem við á, fulltrúar 
þeirra skulu fá: 

a) að fenginni beiðni, ársreikningana og ársskýrslurnar, sem 
um getur í 10. gr., og, þegar stofnun ber ábyrgð á fleiri en 
einu kerfi, þá ársreikninga og þær ársskýrslur sem tengjast 
tilteknu lífeyriskerfi, 

b) allar viðeigandi upplýsingar um breytingar á reglum 
lífeyriskerfis innan hæfilegs tímaramma. 

3. Yfirlýsing um meginreglur um fjárfestingastefnu, sem um 
getur í 12. gr., skal vera aðgengileg sjóðfélögum og 
lífeyrisþegum og/eða, þar sem við á, fulltrúum þeirra að 
fenginni beiðni. 

4. Sérhver sjóðfélagi skal einnig fá, að fenginni beiðni, 
ítarlegar og greinagóðar upplýsingar um: 

a) fyrirhugað stig eftirlauna, ef við á, 

b) fjárhæð réttindagreiðslna ef um er að ræða starfslok,  

c) í því tilviki að sjóðfélagi beri fjárfestingaáhættuna, hverjir 
fjárfestingarmöguleikar eru, ef við á, og raunverulegt 
fjárfestingasamval, auk upplýsinga um áhættu og kostnað 
tengdan fjárfestingunum, 

d) fyrirkomulag sem tengist yfirfærslu lífeyrisréttinda til 
annarrar stofnunar um starfstengdan lífeyri ef um er að 
ræða lok ráðningarsambands. 

Sjóðfélagar skulu árlega fá stutt yfirlit yfir stöðu 
stofnunarinnar og einnig hvert núverandi fjármögnunarstig 
áunninna réttinda hvers og eins er.  

5. Við lífeyrisaldur eða þegar réttur til útgreiðslu annarra 
réttinda skapast skal sérhver lífeyrisþegi fá viðeigandi 
upplýsingar um réttindi sem koma eiga til útgreiðslu og 
valmöguleika um útgreiðslu þeirra. 

12. gr. 

Yfirlýsing um meginreglur um fjárfestingastefnu 

Sérhvert aðildarríki skal tryggja að sérhver stofnun á 
yfirráðasvæði þess semji og endurskoði að lágmarki á þriggja 
ára fresti skriflega yfirlýsingu um meginreglur í 
fjárfestingastefnu. Þessa yfirlýsingu skal endurskoða tafarlaust 
ef orðið hafa umtalsverðar breytingar á fjárfestingastefnunni. 
Aðildarríkin skulu kveða á um að þessi yfirlýsing hafi a.m.k. 
að geyma efni á borð við aðferðir við mælingu á 
fjárfestingaráhættu, ferlin sem komið hefur verið á við 
áhættustjórnun og skipulagða eignaskiptingu að því er varðar 
eðli og gildistíma lífeyrisskuldbindinga. 

13. gr. 

Upplýsingar sem ber að veita lögbærum yfirvöldum 

Sérhvert aðildarríki skal tryggja að lögbær yfirvöld hafi 
nauðsynlegar heimildir og leiðir að því er varðar hverja þá 
stofnun á yfirráðasvæði þess: 

a) til að krefjast þess að stofnunin, stjórn og stjórnarmenn eða 
aðilar sem stýra stofnuninni veiti upplýsingar um öll 
viðskiptaleg málefni eða framsendi öll viðskiptaskjöl, 

b) til að hafa eftirlit með tengslum milli stofnunarinnar og 
annarra félaga eða milli stofnana þegar þær flytja starfssvið 
til þessara félaga eða stofnana (utankaup) og hafi þannig 
áhrif á fjárhagssstöðu stofnunarinnar eða skipti verulegu 
máli vegna skilvirks eftirlits, 

c) til að fá reglubundið yfirlýsingu um meginreglur um 
fjárfestingastefnu, ársreikninga og ársskýrslur og öll skjöl 
sem nauðsynleg eru vegna eftirlits með starfseminni. Þetta 
geta m.a. verið skjöl á borð við: 

i) innri árshlutaskýrslur, 

ii) tryggingafræðilegt virðismat og ítarlegar forsendur 
þess, 

iii) kannanir á eignum og skuldbindingum  

iv) staðfesting á því að stofnunin fylgi meginreglum um 
fjárfestingastefnu, 

v) staðfesting á því að framlög hafi verið greidd 
samkvæmt áætlun, 

vi) skýrslur þeirra einstaklinga sem bera ábyrgð á 
endurskoðun ársreikninganna sem um getur í 10. gr., 

d) til að annast vettvangsskoðun á athafnasvæði 
stofnunarinnar og, þar sem við á, þar sem starfssvið hafa 
verið utankeypt til að ganga úr skugga um hvort starfsemin 
fari fram í samræmi við eftirlitsreglur. 
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14. gr. 

Vald lögbærra yfirvalda til íhlutunar og skyldur þeirra 

1. Lögbær yfirvöld skulu krefjast þess að sérhver stofnun á 
yfirráðasvæði þeirra hafi traust stjórnunar- og bókhaldsfyrir-
komulag og fullnægjandi innra eftirlitskerfi. 

2. Lögbær yfirvöld skulu hafa vald til þess að gera hvaða 
ráðstafanir sem er annaðhvort beint gagnvart stofnun á 
yfirráðasvæðum þeirra eða aðilunum sem reka stofnunina, 
m.a., þar sem við á, viðeigandi og nauðsynlegar ráðstafanir 
sem eru stjórnunar- eða fjárhagslegs eðlis til að koma í veg 
fyrir eða ráða bót á vanrækslu sem skaðar hagsmuni sjóðfélaga 
og lífeyrisþega. 

Þau geta einnig takmarkað eða bannað frjálsa ráðstöfun 
stofnunarinnar á eignum sínum, einkum þegar 

a) stofnunin hefur ekki getað myndað fullnægjandi 
tryggingaskuld vegna starfseminnar í heild eða á ekki nógar 
eignir til að standa undir tryggingaskuldinni, 

b) stofnunin á ekki skyldubundinn viðbótarsjóð. 

3. Í því skyni að verja hagsmuni sjóðfélaga og lífeyrisþega er 
lögbærum yfirvöldum heimilt að flytja það vald, sem aðilar 
sem reka stofnun sem er á yfirráðasvæðum þeirra hafa í 
samræmi við lög heimaaðildarríkisins, að öllu leyti eða að 
hluta, til sérstaks fulltrúa sem er hæfur til að fara með þetta 
vald. 

4. Lögbæru yfirvöldin geta bannað eða takmarkað starfsemi 
stofnunar sem er á yfirráðasvæðum þeirra, einkum ef: 

a) stofnunin stendur ekki nægilega vel vörð um hagsmuni 
sjóðfélaga og lífeyrisþega, 

b) stofnunin uppfyllir ekki lengur skilyrði fyrir rekstri, 

c) stofnunin bregst alvarlega skyldum sem á henni hvíla 
samkvæmt gildandi reglum, 

d) í því tilviki að starfsemi fari fram yfir landamæri, stofnunin 
virðir ekki kröfur samkvæmt félagsmála- og vinnulöggjöf í 
gistiaðildarríkinu sem eiga við um starfstengdan lífeyri. 

Ákvörðun um að banna starfsemi stofnunar skal ítarlega 
rökstudd og tilkynnt hlutaðeigandi stofnun. 

5. Aðildarríkin skulu tryggja að hægt sé að leita til dómstóla 
með allar ákvarðanir sem teknar eru um stofnanir samkvæmt 
lögum og stjórnsýslufyrirmælum sem eru samþykkt samkvæmt 
þessari tilskipun. 

15. gr. 

Tryggingaskuld 

1. Heimaaðildarríkið skal tryggja að stofnanir, sem starfrækja 
starfstengd lífeyriskerfi, ákvarði ávallt, að því er varðar öll 
lífeyriskerfi þeirra, fullnægjandi fjárhæð skuldbindinga sem 
samsvarar fjárhagslegum skuldbindingum sem myndast vegna 
heildarsafns gildandi lífeyrissamninga. 

2. Heimaaðildarríkið skal tryggja að stofnanir, sem starfrækja 
starfstengd lífeyriskerfi þar sem boðnar eru tryggingar gegn 
áhættu sem tengist ævilíkum manna og/eða ábyrgjast 
annaðhvort fjárfestingarárangur eða tiltekin réttindi, ákvarði 
nægilega tryggingaskuld að því er varðar öll þessi kerfi. 

3. Útreikningur á tryggingaskuld skal gerður ár hvert. 
Heimaaðildarríki getur þó heimilað að útreikningur sé gerður 
einu sinni á þriggja ára fresti ef stofnunin lætur sjóðfélögum 
og/eða lögbærum yfirvöldum í té vottun eða skýrslu með 
jöfnun fyrir hvert ár sem líður á milli. Staðfestingin eða 
skýrslan skal endurspegla leiðrétta þróun tryggingaskuldar og 
breytingar á þeirri áhættu sem tryggð er. 

4. Útreikningur á tryggingaskuld skal framkvæmdur og 
staðfestur af tryggingafræðingi eða, ef tryggingafræðingur sér 
ekki um það, af öðrum sérfræðingi á þessu sviði, m.a., í 
samræmi við innlenda löggjöf, af endurskoðanda á grundvelli 
tryggingafræðilegra aðferða, sem eru viðurkenndar af 
lögbærum yfirvöldum í heimaaðildarríkinu, í samræmi við 
eftirfarandi meginreglur: 

a) lágmarksfjárhæð tryggingaskuldar skal reiknuð út 
samkvæmt nægilega varfærnu tryggingafræðilegu mati, að 
teknu tilliti til allra skuldbindinga vegna réttinda og vegna 
framlaga í samræmi við lífeyrisfyrirkomulag 
stofnunarinnar. Hún skal nægja bæði fyrir lífeyri og 
áframhaldandi útgreiðslum réttinda sem komið hafa til 
útgreiðslu til lífeyrisþega og jafnframt endurspegla 
skuldbindingar vegna áunninna lífeyrisréttinda lífeyrisþega. 
Efnahagslegar og tryggingafræðilegar forsendur, sem 
valdar eru fyrir mat á skuldbindingum, skulu einnig valdar 
með varfærni og tillit skal tekið til, ef við á, viðeigandi 
svigrúms vegna óhagstæðs fráviks, 

b) hámarksvextir skulu valdir með varfærni og ákvarðaðir í 
samræmi við allar viðeigandi reglur í heimaaðildarríkinu. 
Þessir varfærnu vextir skulu ákvarðaðir með hliðsjón af: 

— ávöxtun samsvarandi eigna sem stofnunin á og með 
hliðsjón af framtíðarfjárfestingatekjum og/eða 

— markaðsávöxtun hágæðaskuldabréfa eða 
ríkisskuldabréfa, 

c) töflurnar um áhættu sem tengist ævilíkum manna, sem 
notaðar eru til útreiknings á tryggingaskuld, skulu byggðar 
á varfærnisreglum með hliðsjón af megineinkennum 
sjóðfélagahópsins og lífeyriskerfanna, einkum væntra 
breytinga á þeirri áhættu sem um er að ræða, 
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d) aðferðin og grunnurinn við útreikning á tryggingaskuld 
skulu að öllu jöfnu vera óbreytt milli fjárhagsára. Þeim má 
þó breyta með því að færa rök fyrir því að breyting hafi 
orðið á lagalegum, lýðfræðilegum eða efnahagslegum 
aðstæðum sem liggja til grundvallar forsendunum. 

5. Aðildarríkið getur sett aukin og ítarlegri skilyrði um 
útreikning á tryggingaskuld í því skyni að tryggja að hagsmunir 
sjóðfélaganna og lífeyrisþeganna séu varðir með fullnægjandi 
hætti. 

6. Í því skyni að samræma betur reglur um útreikning á 
tryggingaskuld sem unnt er að færa rök fyrir, einkum um 
vaxtastig og aðrar forsendur sem hafa áhrif á fjárhæð 
tryggingaskuldar, skal framkvæmdastjórnin gefa út skýrslu á 
tveggja ára fresti eða að beiðni aðildarríkis um það með hvaða 
hætti starfsemi yfir landamæri þróast. 

Framkvæmdastjórnin skal gera tillögu um nauðsynlegar 
ráðstafanir til að koma í veg fyrir hugsanlega röskun vegna 
mismunandi vaxtastigs og til að verja hagsmuni lífeyrisþega og 
sjóðfélaga að kerfum. 

16. gr. 

Fjármögnun tryggingaskuldar 

1. Heimaaðildarríkið skal krefjast þess að sérhver stofnun hafi 
ávallt yfir að ráða nægum og viðeigandi eignum til að standa 
undir tryggingaskuld að því er varðar öll lífeyriskerfi sem 
starfrækt eru.  

2. Heimaaðildarríkið getur heimilað að stofnun hafi ekki 
nægar eignir til að standa undir tryggingaskuld í takmarkaðan 
tíma. Í slíku tilviki skulu lögbær yfirvöld krefjast þess að 
stofnunin samþykki raunhæfa og framkvæmanlega 
endurreisnaráætlun til þess að tryggja að farið sé aftur að 
kröfunum sem gerðar eru í 1. mgr. Eftirfarandi reglur skulu 
gilda um áætlunina: 

a) stofnunin skal gera raunhæfa og framkvæmanlega áætlun 
um það hvernig eignir munu ná tilskilinni fjárhæð til að 
standa undir tryggingaskuld innan tilskilins tíma. Áætlunin 
skal vera tiltæk sjóðfélögum eða, þegar við á, fulltrúum 
þeirra og/eða vera með fyrirvara um samþykki lögbærra 
yfirvalda í heimaaðildarríkinu, 

b) þegar áætlunin er gerð skal tekið tillit til sérstakra aðstæðna 
stofnunarinnar, einkum samsetningu eigna/skulda, 
áhættustefnu, lausafjáráætlunar, aldursdreifingar sjóðfélaga 
sem eiga rétt á eftirlaunum, nýstofnaðra kerfa og kerfa sem 
færast frá því að vera ekki fjármögnuð eða fjármögnuð að 
hluta yfir í það að vera fjármögnuð að fullu, 

c) ef til þess kemur að hætt er með lífeyriskerfi á tímabilinu 
sem um getur framar í þessari málsgrein skal stofnunin 
tilkynna það lögbærum yfirvöldum í heimaaðildarríkinu. 
Stofnunin skal fastsetja málsmeðferð til þess að flytja 
eignir og samsvarandi skuldir til annarrar fjármálastofnunar 
eða sambærilegs aðila. Lögbær yfirvöld heimaaðildar-
ríkisins skulu upplýst um þessa málsmeðferð og almennt 

ágrip hennar skal vera aðgengilegt sjóðfélögum eða, þar 
sem við á, fulltrúum þeirra í samræmi við meginregluna 
um trúnaðarskyldu. 

3. Ef um er að ræða starfsemi yfir landamæri, sem um getur í 
20. gr., skal tryggingaskuld ávallt fjármögnuð að fullu í öllum 
lífeyriskerfum sem starfrækt eru. Ef þessi skilyrði eru ekki 
uppfyllt skulu lögbær yfirvöld heimaaðildarríkisins hlutast til í 
samræmi við 14. gr. Til þess að fara að þessari kröfu getur 
heimaaðildarríkið krafist þess að eignum og skuldum sé haldið 
aðgreindum. 

17. gr. 

Lögboðið eigið fé 

1. Heimaaðildarríkið skal tryggja að stofnanir, sem starfrækja 
lífeyriskerfi, þar sem stofnunin sjálf en ekki aðildarfyrirtækið 
tekur að sér skuldbindingu gagnvart áhættu sem tengist 
ævilíkum manna eða ábyrgist tiltekinn fjárfestingarárangur eða 
tiltekin réttindi, hafi yfir að ráða varanlegum viðbótareignum 
umfram tryggingaskuld til að verjast sveiflum. Umrædd 
fjárhæð skal endurspegla tegund áhættu og eignagrunn allra 
þeirra kerfa sem starfrækt eru. Þessar eignir skulu vera án allra 
fyrirsjáanlegra skuldbindinga og mynda öryggisfjármagn til að 
jafna út mismun á ætluðum og raunverulegum kostnaði og 
hagnaði. 

2. Við útreikning á lágmarksfjárhæð viðbótareignanna skulu 
reglur, sem mælt er fyrir um í 27. og 28. gr. tilskipunar 
2002/83/EB, gilda. 

3. Ákvæði 1. mgr. skulu þó ekki koma í veg fyrir að 
aðildarríki krefjist þess af stofnunum á yfirráðasvæði þeirra að 
þær hafi yfir að ráða lögboðnu eigin fé eða setji ítarlegri reglur 
að því tilskildu að þær sé rökstuddar út frá varfærnissjónarmiði. 

18. gr. 

Fjárfestingareglur 

1. Aðildarríki skulu krefjast þess að stofnanir á 
yfirráðasvæðum þeirra fjárfesti í samræmi við varfærnis-
regluna, einkum í samræmi við eftirfarandi reglur: 

a) við fjárfestingar í eignum skal hafa hagsmuni sjóðfélaga og 
lífeyrisþega að leiðarljósi. Ef um er að ræða hugsanlegan 
hagsmunaárekstur skal stofnunin eða einingin sem stýrir 
safni hennar sjá til þess að fjárfestingin sé eingöngu í þágu 
sjóðfélaga og lífeyrisþega, 
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b) fjárfest skal í eignum með þeim hætti að öryggi, gæði, 
lausafjárstaða og arðsemi safnsins í heild sé tryggt. 

Við fjárfestingar í eignum til jöfnunar á móti 
tryggingaskuld skal hafa hliðsjón af eðli og tímalengd 
væntanlegra eftirlauna í framtíðinni, 

c) fyrst og fremst skal fjárfest með eignunum á skipulegum 
mörkuðum. Fjárfesting í eignum, sem eru ekki skráðar á 
skipulegum fjármálamarkaði, verður ávallt að vera innan 
varfærnismarka, 

d) fjárfesting í afleiddum gerningum skal möguleg að því 
marki sem þeir geta dregið úr fjárfestingaáhættu eða 
stuðlað að skilvirkri stýringu eignasafnsins. Þá skal meta á 
varfærnisgrundvelli, með hliðsjón af eigninni sem liggur til 
grundvallar, og fella inn í matið á eignum stofnunarinnar. 
Stofnunin skal einnig forðast óþarfa áhættu gagnvart einum 
mótaðila og gagnvart annarri notkun afleiðna, 

e) eignirnar skulu vera nægilega fjölbreytilegar þannig að 
komast megi hjá því að treyst sé óþarflega mikið á tiltekna 
eign, útgefanda eða fyrirtækjasamstæðu og uppsöfnun 
áhættu í eignasafninu í heild. 

Fjárfestingar í eignum, sem eru gefnar út af sama útgefanda 
eða af útgefendum sem tilheyra sömu samstæðu, skulu ekki 
leiða til þess að stofnunin lendi í óhóflegri 
áhættusamþjöppun, 

f) fjárfesting í aðildarfyrirtækinu skal ekki vera meiri en 5% 
eignasafnsins í heild og, þegar aðildarfyrirtækið er hluti af 
samstæðu, skal fjárfesting í fyrirtækjum í sömu samstæðu 
og aðildarfyrirtækið tilheyrir ekki vera yfir 10% 
eignasafnsins. 

Þegar nokkur fyrirtæki greiða til stofnunarinnar skal 
fjárfesting í þessum aðildarfyrirtækjum vera varfærin og 
með hliðsjón af nauðsyn þess að dreifingin sé nægjanlega 
mikil. 

Aðildarríkin geta ákveðið að framfylgja ekki kröfunum, sem 
um getur í e- og f-lið, gagnvart fjárfestingum í 
ríkisskuldabréfum. 

2. Heimaaðildarríkið skal banna stofnuninni að taka lán eða 
taka á sig ábyrgð fyrir hönd þriðju aðila. Aðildarríki geta hins 
vegar heimilað stofnunum að stunda lántökur að nokkru marki, 
þó einungis til að afla lausafjár og til skamms tíma. 

3. Aðildarríkin skulu ekki gera kröfu um að stofnanir á 
yfirráðasvæði þeirra fjárfesti í tilteknum eignaflokkum. 

4. Aðildarríkin skulu ekki skilyrða fjárfestingarákvarðanir 
stofnunar á yfirráðasvæði þeirra eða forstöðumann fjárfestinga 
við neins konar fyrirframsamþykki eða kerfisbundna 
tilkynningarskyldu, sbr. þó 12. gr. 

5. Aðildarríkjunum er heimilt, í samræmi við ákvæði 1.–4. 
mgr., að mæla fyrir um ítarlegri reglur um stofnanir á 
yfirráðasvæðum þeirra, þar á meðal reglur um magn, að því 
tilskildu að þær séu rökstuddar út frá varfærnissjónarmiði, til 
að endurspegla öll lífeyriskerfi sem þessar stofnanir starfrækja. 

Aðildarríkjunum er einkum heimilt að beita ákvæðum um 
fjárfestingar sem eru sambærilegar við ákvæðin í tilskipun 
2002/83/EB. 

Aðildarríkin skulu þó ekki hindra stofnanir í eftirfarandi 
atriðum: 

a) að fjárfesta fyrir allt að 70% eignanna sem eru til jöfnunar 
tryggingaskuldar eða alls stofnsins í kerfum þar sem 
sjóðfélagarnir bera fjárfestingaáhættuna í hlutabréfum, 
framseljanlegum verðbréfum sem farið er með eins og 
hlutabréf og fyrirtækjaskuldabréfum, skráðum á 
skipulegum mörkuðum og að ákveða hlutfallslegt vægi 
þessara verðbréfa í fjárfestingasamvali þeirra. 
Aðildarríkjum er þó heimilt, að því tilskildu að slíkt sé 
rökstutt út frá varfærnissjónarmiði, að nota lægri mörk 
gagnvart stofnunum sem bjóða lífeyriskjör með 
langtímavaxtaábyrgð, bera fjárfestingaáhættuna og gangast 
sjálf í ábyrgðir, 

b) að fjárfesta fyrir allt að 30% eignanna sem eru til jöfnunar 
tryggingaskuldar í eignum sem tilgreindar eru í öðrum 
gjaldmiðlum en þeim sem skuldbindingarnar eru tilgreindar 
í, 

c) að fjárfesta í áhættufjármagnsmörkuðum. 

6. Ákvæði 5. mgr. skulu ekki koma í veg fyrir að aðildarríkin 
geti krafist þess að stofnanir á yfirráðasvæði þeirra beiti 
strangari reglum um fjárfestingar, einnig gagnvart einstökum 
stofnunum, að því tilskildu að þær séu rökstuddar út frá 
varfærnissjónarmiði, einkum með hliðsjón af þeim 
skuldbindingum sem stofnunin gengst undir. 

7. Þegar um er að ræða starfsemi yfir landamæri, eins og 
getur um í 20. gr., geta lögbær yfirvöld í sérhverju 
gistiaðildarríki krafist þess að reglurnar, sem settar eru fram í 
annarri undirgrein, gildi um stofnunina í heimaaðildarríkinu. Í 
því tilviki gilda þessar reglur einungis um þann hluta eigna 
stofnunarinnar sem er sambærilegur starfseminni sem fer fram í 
tilteknu gistiaðildarríki. Þær skulu enn fremur einungis gilda ef 
sömu eða strangari reglur gilda einnig um stofnanir í 
gistiaðildarríkinu. 

Reglurnar, sem um getur í fyrstu undirgrein, eru sem hér segir: 

a) stofnunin skal ekki fjárfesta fyrir meira en 30% af þessum 
eignum í hlutabréfum, öðrum verðbréfum sem farið er með 
sem hlutabréf og skuldabréfum sem eru ekki skráð á 
skipulegan markað eða fjárfesta fyrir a.m.k. 70% af þessum 
eignum í hlutabréfum, öðrum verðbréfum sem farið er með 
sem hlutabréf og skuldabréfum sem eru skráð á skipulegan 
markað, 

b) stofnunin skal ekki fjárfesta fyrir meira en 5% af þessum 
eignum í hlutabréfum og öðrum verðbréfum sem farið er 
með eins og hlutabréf, skuldabréf og aðra peninga- og 
fjármagnsmarkaðsgerninga sem sama fyrirtæki gefur úti, 
og ekki fyrir meira en 10% af þessum eignum í 
hlutabréfum og öðrum verðbréfum sem farið er með eins 
og hlutabréf, skuldabréfum og skuldabréfum sem ekki er 
verslað með á almennum markaði og öðrum peninga- og 
fjármagnsmarkaðargerningum sem fyrirtæki sem tilheyra 
sömu samstæðu gefa út, 
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c) stofnunin skal ekki fjárfesta fyrir meira en 30% af þessum 
eignum í eignum sem tilgreindar eru í öðrum gjaldmiðlum 
en þeim sem skuldbindingarnar eru tilgreindar í. 

Til þess að fara að þessum kröfum getur heimaaðildarríkið 
krafist þess að eignunum sé haldið aðgreindum. 

19. gr. 

Stjórnun og varsla 

1. Aðildarríkin skulu ekki standa gegn því að stofnanir 
tilnefni forstöðumenn fjárfestinga sem hafa staðfestu í öðru 
aðildarríki og tilhlýðilegt umboð til að annast þessa starfsemi, 
til að stýra fjárfestingasamvalinu í samræmi við tilskipun 
/85/611/EBE, 93/22/EBE, 2000/12/EB and 2002/83/EB og 
einnig þá sem um getur í 1. mgr. 2. gr. í þessari tilskipun. 

2. Aðildarríki skulu ekki standa gegn því að stofnanir tilnefni 
aðila til vörslu á eignum sínum, vörsluaðila, sem hafa staðfestu 
í öðru aðildarríki og tilhlýðilegt umboð í samræmi við tilskipun 
93/22/EBE eða tilskipun 2000/12/EB eða eru viðurkennd 
fjárvörslufyrirtæki í skilningi tilskipunar 85/611/EBE. 

Ákvæðið sem um getur í þessari málsgrein skal ekki koma í 
veg fyrir að heimaaðildarríkið geri tilnefningu vörsluaðila eða 
fjárvörslufyrirtækis lögboðna. 

3. Sérhvert aðildarríki skal gera þær ráðstafanir sem 
nauðsynlegar eru til að það geti bannað samkvæmt landslögum, 
í samræmi við 14. gr., að eignum í umsjón vörsluaðila eða 
fjárvörslufyrirtækis á yfirráðasvæði þess sé ráðstafað að vild ef 
heimaðildarríki stofnunarinnar fer fram á slíkt. 

20. gr. 

Starfsemi yfir landamæri 

1. Með fyrirvara um innlenda félagsmála- og vinnulöggjöf um 
skipulag lífeyriskerfa, þ.m.t. skylduaðild og niðurstöður 
almennra kjarasamninga, skulu aðildarríki heimila fyrirtækjum 
á yfirráðasvæðum sínum að greiða til stofnana um 
starfstengdan lífeyri sem veitt hefur verið leyfi fyrir í öðrum 
aðildarríkjum. Þau skulu einnig heimila stofnunum um 
starfstengdan lífeyri, sem veitt hefur verið leyfi fyrir á 
yfirráðasvæðum þeirra, að samþykkja greiðslur frá fyrirtækjum 
á yfirráðasvæðum annarra aðildarríkja. 

2. Um stofnun, sem óskar eftir því að samþykkja greiðslur frá 
aðildarfyrirtæki á yfirráðasvæði annars aðildarríkis, gildir að 
lögbær yfirvöld í heimaaðildarríki hennar hafi veitt til þess 
heimild áður, eins og um getur í 5. mgr. 9. gr. Hún skal 
tilkynna lögbærum yfirvöldum heimaaðildarríkisins, þar sem 
henni hefur verið veitt leyfi, að hún hyggist samþykkja 
greiðslur frá aðildarfyrirtæki á yfirráðasvæði annars 
aðildarríkis. 

3. Aðildarríki skulu krefjast þess að stofnanir á yfirráðasvæði 
þeirra, sem áforma að fá greiðslur frá fyrirtæki á yfirráðasvæði 
annars aðildarríkis, leggi fram eftirfarandi upplýsingar þegar 
þau gefa út tilkynningu skv. 2. mgr.: 

a) gistiaðildarríkið eða gistiaðildarríkin, 

b) heiti aðildarfyrirtækisins, 

c) aðaleinkenni lífeyriskerfisins sem starfrækja skal fyrir 
aðildarfyrirtækið. 

4. Í því tilviki að lögbært yfirvald í heimaðildarríki fær 
tilkynningu skv. 2. mgr., og ef það hefur ekki ástæðu til að 
efast um að stjórnskipulag eða fjárhagsstaða stofnunarinnar eða 
orðstír og fagþekking eða reynsla þeirra aðila sem reka 
stofnunina séu samrýmanleg rekstrinum sem áformaður er í 
gistiaðildarríkinu, skal það, innan þriggja mánaða frá því að 
það fær allar upplýsingar, sem um getur í 3. mgr., senda þessar 
upplýsingar til lögbærra yfirvalda gistiaðildarríkisins og láta 
stofnunina vita. 

5. Lögbær yfirvöld í gistiaðildarríki skulu, áður en stofnunin 
hefur rekstur lífeyriskerfis fyrir aðildarfyrirtæki í öðru 
aðildarríki, og eigi síðar en tveimur mánuðum eftir að þau fá 
upplýsingarnar sem um getur í 3. mgr., tilkynna lögbærum 
yfirvöldum í heimaaðildarríkinu, ef við á, um þær kröfur í 
félagsmála- og vinnulöggjöf sem eiga við um starfstengdan 
lífeyri og segir til um hvernig lífeyriskerfi, sem fyrirtæki í 
gistiaðildarríki greiðir til, skuli starfrækt og aðrar reglur sem 
beita skal í samræmi við 7. mgr. 18. gr. og 7. mgr. þessarar 
greinar. Lögbær yfirvöld í heimaaðildarríkinu skulu láta 
stofnuninni í té þessar upplýsingar. 

6. Þegar stofnun berst tilkynning, sem um getur í 5. mgr., eða 
ef engin tilkynning hefur borist frá lögbærum yfirvöldum í 
heimaaðildarríki þegar sá frestur rennur út, sem kveðið er á um 
í 5. mgr., er stofnuninni heimilt að hefja rekstur 
lífeyriskerfisins sem fyrirtæki í gistiaðildarríkinu greiðir til, í 
samræmi við kröfur félagsmála- og vinnulöggjafar 
gistiaðildarríkisins sem eiga við um starfstengdan lífeyri og 
allar reglur sem beita skal í samræmi við 7. mgr. 18. gr. og 7. 
mgr. þessarar greinar. 

7. Um stofnun, sem fyrirtæki í öðru aðildarríki greiðir til, 
skulu einnig gilda, að því er varðar sambærilega sjóðfélaga 
allar upplýsingakröfur sem settar eru af lögbærum yfirvöldum í 
gistiaðildarríkinu um stofnanir í því aðildarríki, í samræmi við 
11. gr. 

8. Lögbær yfirvöld í gistiaðildarríkinu skulu tilkynna 
lögbærum yfirvöldum í heimaaðildarríkinu um allar verulegar 
breytingar á kröfum í félagsmála- og vinnulöggjöf 
heimaaðildarríkisins sem eiga við um starfstengd lífeyriskerfi 
sem kunna að hafa áhrif á eiginleika lífeyriskerfisins að því 
marki sem það snertir rekstur lífeyriskerfisins sem fyrirtæki í 
gistiaðildarríkinu greiðir til og breytingar á öllum reglum sem 
verður að beita í samræmi við 7. mgr. 18. gr. og 7. mgr. 
þessarar greinar. 
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9. Stofnunin skal sæta stöðugu eftirliti lögbærra yfirvalda í 
gistiaðildarríkinu þar sem fylgst er með því að starfsemin fari 
fram í samræmi við kröfur í vinnu- og félagsmálalöggjöf 
gistiaðildarríkisins sem eiga við um starfstengd lífeyriskerfi, 
sem um getur í 5. mgr., og upplýsingakröfur sem um getur í 7. 
mgr. Ef þetta eftirlit leiðir í ljós brot á reglum ber lögbærum 
yfirvöldum í gistiaðildarríkinu að tilkynna lögbærum 
yfirvöldum í heimaaðildarríkinu um það tafarlaust. Lögbær 
yfirvöld í heimaaðildarríkinu skulu, með samhæfingu við 
lögbær yfirvöld í gistiaðildarríkinu, gera þær ráðstafanir sem 
nauðsynlegar eru til að tryggja að stofnunin láti af hinu 
uppgötvaða broti á félagsmála- og vinnulöggjöf. 

10. Ef stofnunin heldur áfram að brjóta viðeigandi ákvæði í 
félagsmála- og vinnulöggjöf gistiaðildarríkisins, sem eiga við 
um svið starfstengdra lífeyriskerfa, þrátt fyrir ráðstafanir sem 
lögbær yfirvöld í heimaaðildarríkinu hafa gert eða vegna þess 
að viðeigandi ráðstafanir eru ekki gerðar í heimaðildarríkinu, er 
lögbærum yfirvöldum í gistiaðildarríkinu heimilt, eftir að hafa 
tilkynnt lögbærum yfirvöldum í heimaðildarríkinu um það, að 
gera viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir eða refsa 
fyrir frekari brot, þ.m.t. að koma í veg fyrir rekstur 
stofnunarinnar í gistiaðildarríkinu fyrir aðildarfyrirtækið að því 
marki sem ýtrustu nauðsyn ber til. 

21. gr. 

Samvinna milli aðildarríkjanna og 
framkvæmdastjórnarinnar 

1. Aðildarríkin skulu tryggja með viðeigandi hætti að beiting 
þessarar tilskipunar sé samræmd með reglulegum skiptum á 
upplýsingum og reynslu í því skyni að þróa bestu starfsvenjur á 
þessu sviði og nánara samstarf og skulu á þann hátt koma í veg 
fyrir röskun á samkeppni og skapa aðstæður sem nauðsynlegar 
eru fyrir snurðulausa félagsaðild yfir landamæri.  

2. Framkvæmdastjórnin og lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum 
skulu hafa nána samvinnu í því skyni að auðvelda eftirlit með 
rekstri stofnana um starfstengdan lífeyri. 

3. Hvert aðildarríki skal skýra framkvæmdastjórninni frá 
öllum meiri háttar vandkvæðum sem upp kunna að koma við 
framkvæmd þessarar tilskipunar. 

Framkvæmdastjórnin og lögbær yfirvöld þeirra aðildarríkja 
sem hlut eiga að máli skulu skoða slík vandkvæði svo fljótt 
sem unnt er til þess að finna viðeigandi lausn. 

4. Fjórum árum eftir gildistöku þessarar tilskipunar skal 
framkvæmdastjórnin leggja fram skýrslu þar sem eftirfarandi 
atriði hafa verið endurskoðuð: 

a) beiting 18. gr. og framfarir sem hafa orðið í aðlögun 
innlendra eftirlitskerfa og 

b) beiting annarrar undirgreinar 2. mgr. 19. gr., einkum 
aðstæður sem fyrir hendi eru í aðildarríkjum varðandi 
notkun fjárvörslufyrirtækja og hvaða hlutverki þau gegna 
þar sem við á. 

5. Lögbærum yfirvöldum í gistiaðildarríkinu er heimilt að fara 
fram á það við lögbær yfirvöld í heimaaðildarríkinu að þau 
ákveði að halda eignum og skuldum stofnunarinnar 
aðgreindum, eins og kveðið er á um í 3. mgr. 16. gr. og 7. mgr. 
18. gr. 

22. gr. 

Framkvæmd 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 23. 
september 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 verða 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 nær til. 

3. Aðildarríkjunum er heimilt að fresta til 23. september 2010 
beitingu 1. og 2. mgr. 17. gr. gagnvart stofnunum á 
yfirráðasvæði þeirra sem ekki ná lágmarksmörkum um eigið fé 
sem krafist er skv. 1. og 2. mgr. 17. gr. á þeim degi sem 
tiltekinn er í 1. mgr. þessarar greinar. Hins vegar er stofnunum, 
sem æskja þess að starfrækja lífeyriskerfi yfir landamæri í 
skilningi 20. gr., ekki heimilt að gera það fyrr en þær uppfylla 
reglur þessarar tilskipunar. 

4. Aðildarríkjum er heimilt að fresta til 23. september 2010 að 
beita f-lið 1. mgr. 18. gr. gagnvart stofnunum á yfirráðasvæði 
þeirra. Hins vegar er stofnunum, sem æskja þess að starfrækja 
lífeyriskerfi yfir landamæri í skilningi 20. gr., ekki heimilt að 
gera það fyrr en þær hlíta reglum þessarar tilskipunar. 

23. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

24. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Lúxemborg 3. júní 2003. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX N. CHRISTODOULAKIS 

forseti. forseti. 
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                                                          TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2004/52/EB                          2008/EES/73/29 

frá 29. apríl 2004  

um rekstrarsamhæfi rafræns vegatollkerfis í Bandalaginu (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 7. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ályktun sinni frá 17. júní 1997 um notkun fjarvirkni við 
flutninga á vegum, einkum að því er varðar rafræna 
innheimtu gjalda (RIG) (4), hvatti ráðið 
framkvæmdastjórnina og aðildarríkin til að móta 
starfsáætlun um samleitni RIG-kerfa svo viðunandi 
rekstrarsamhæfi verði að veruleika innan Evrópu. 
Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um rekstrar-
samhæf kerfi fyrir rafræna innheimtu gjalda í Evrópu var 
fyrsti áfangi þessarar áætlunar. 

2) Flest aðildarríkjanna, sem hafa komið á rafrænum 
vegatollkerfum til að fjármagna kostnað vegna 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 200, 7.6.2004, bls. 50. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2006 frá 7. júlí 2006 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006,  
bls. 22. 

(1) Stjtíð. ESB C 32, 5.2.2004, bls. 36. 
(2) Stjtíð. ESB C 73, 23.3.2004, bls. 54. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 18. desember 2003 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB), sameiginleg afstaða ráðsins frá 22. mars 2004 
(Stjtíð. ESB C 95 E, 20.4.2004, bls. 53) og afstaða Evrópuþingsins frá 
20. apríl 2004. 

(4) Stjtíð. EB C 194, 25.6.1997, bls. 5. 

vegagrunnvirkja eða til að innheimta veggjöld (hér á eftir 
nefnd „rafræn vegatollkerfi“), nota skammdræga 
örbylgjutækni og tíðnisvið nálægt 5,8 GHz en þessi kerfi 
eru sem stendur ekki algerlega samhæfð. Vinna 
staðlasamtaka Evrópu (CEN) á sviði örbylgjutækni 
leiddi, í janúar 2003, til undirbúnings á tæknistöðlum 
sem bæta samhæfi rafrænna vegatollkerfa sem starfa á 
5,8 GHz örbylgju, eftir að tæknilegir forstaðlar höfðu 
verið samþykktir 1997. Þessir forstaðlar ná þó ekki til 
allra sérhæfðra, skammdrægra fjarskiptakerfa (DSRC) á 
tíðnisviðinu 5,8 GHz sem starfrækt eru í Bandalaginu og 
fela í sér tvö afbrigði sem eru ekki algerlega samhæfð. 
Þeir grundvallast á líkaninu fyrir samtengingu opinna 
kerfa sem Alþjóðlegu staðlasamtökin skilgreindu fyrir 
fjarskipti milli tölvukerfa. 

 

 

3) Framleiðendur búnaðar og stjórnendur grunnvirkja hafa 
þó komið sér saman um það í Bandalaginu að þróa 
rekstrarsamhæfar vörur sem grundvallast á fyrirliggjandi 
sérhæfðum, skammdrægum fjarskiptakerfum á 
tíðnisviðinu 5,8 GHz. Notendur verða því að hafa 
aðgang að búnaði sem hægt er að nota til fjarskipta með 
tækniaðferðum sem eingöngu verður heimilt að nota í 
nýju, rafrænu vegatollkerfunum, sem tekin verða í 
notkun eftir 1. janúar 2007, þ.e. staðsetningartækni um 
gervihnött, farsímafjarskiptatækni þar sem GSM- og 
GPRS-staðallinn er notaður og 5,8 GHz örbylgjutækni. 

 

 

4) Nauðsynlegt er að staðlasetningu ljúki sem fyrst til að 
koma á tæknistöðlum sem tryggja tæknilegt samhæfi 
milli rafrænna vegatollkerfa sem grundvallast á 5,8 GHz 
örbylgjutækni og staðsetningartækni um gervihnött og 
farsímafjarskiptatækni til þess að koma í veg fyrir frekari 
uppskiptingu markaðarins. 
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5) Nauðsynlegt er að gera ráðstafanir vegna víðtækrar 
notkunar rafrænna vegatollkerfa í aðildarríkjunum og 
grannlöndum þeirra og þörfin fer vaxandi fyrir 
rekstrarsamhæf kerfi til að mæta framtíðarþróun á sviði 
stefnumótunar Bandalagsins í innheimtu veggjalda sem 
og frekari tækniþróun. 

6) Rafræn vegatollkerfi skulu vera rekstrarsamhæf og 
grundvallast á opnum og opinberum stöðlum sem allir 
kerfisbirgjar hafa aðgang að án mismununar. 

7) Við innleiðingu nýrra, rafrænna vegatollkerfa skal 
nægilegur búnaður vera tiltækur til þess að komast hjá 
því að viðkomandi fyrirtækjum verði mismunað. 

8) Notkun nýrra tækniaðferða við staðsetningu um 
gervihnött (GNSS) og í farsímafjarskiptum 
(GSM/GPRS) í rafrænum vegatollkerfum getur, einkum 
sökum þess hve sveigjanlegar og alhliða þær eru, gert 
kleift að uppfylla þær kröfur sem leiðir af nýrri stefnu í 
innheimtu veggjalda sem fyrirhuguð er á vettvangi 
Bandalagsins og innan aðildarríkjanna. Þessar 
tækniaðferðir gera kleift að skrá hversu margir 
kílómetrar eru farnir á hvern vegarflokk án þess að þörf 
sé á dýrum fjárfestingum í grunnvirkjum. Þetta opnar 
einnig möguleikann á nýrri viðbótaröryggis- og 
upplýsingaþjónustu fyrir ferðamenn, s.s. sjálfvirku 
neyðarboði frá ökutæki sem á hlut að slysi sem gefur upp 
staðsetningu þess og rauntímaupplýsingar um 
umferðarskilyrði, umferðarþunga og ferðatíma. Að því er 
varðar staðsetningu um gervihnött er Galíleó-verkefnið, 
sem Bandalagið hleypti af stokkunum árið 2002, hannað 
til að veita, frá 2008, betri upplýsingaþjónustu en er veitt 
með núverandi leiðsögukerfi um gervihnött og 
ákjósanlegust er fyrir fjarvirkniþjónustu á vegum. 
Forveri þess, EGNOS-kerfið (European geostationary 
navigation overlay service, þ.e. evrópska víðfeðma 
leiðréttingarkerfið) mun þegar verða tekið í notkun á 
árinu 2004 og hafa sambærilega skilvirkni. Þó kunna 
þessi nýju kerfi að valda vanda að því er varðar 
áreiðanleika eftirlits og varnir gegn svikum. Vegna þess 
verulega hagræðis, sem um getur hér að framan, ber þó 
að meginreglu til að mæla með notkun staðsetningar-
tækni um gervihnött og farsímafjarskiptatækni þegar 
nýjum, rafrænum vegatollkerfum er komið á fót.  

9) Fjölgun tækniaðferða, sem nú þegar eru notaðar fyrir 
rafræn vegatollkerfi, eða sem fyrirhugaðar eru á næstu 
árum, (einkum 5,8 GHz örbylgjutækni, stað-
setningartækni um gervihnött og farsímafjarskipti), og 
fjölgun forskrifta, sem aðildarríkin og nærliggjandi lönd 
setja fyrir rafræn vegatollkerfi sín, getur bæði raskað 
snurðulausri starfsemi hins innri markaðar og 
stefnumarkmiðum í flutningamálum. Slík staða gæti leitt 
til fjölgunar á ósamrýmanlegum og dýrum rafrænum 
einingum í stýrishúsum þungaflutningabifreiða og til 
þess að ökumenn geri mistök við notkun þeirra með 
þeim afleiðingum, t.d. að þeir í ógáti láta hjá líða að 
greiða toll. Af kostnaðar-, öryggis- og lagalegum 

ástæðum er slík fjölgun óviðunandi fyrir notendur og 
framleiðendur ökutækja. 

10) Afnema skal tilbúnar hindranir fyrir starfsemi hins innri 
markaðar án þess að það komi í veg fyrir að aðildarríkin 
og Bandalagið hrindi í framkvæmd ýmsum stefnumiðum 
um innheimtu veggjalda fyrir allar gerðir ökutækja hvort 
sem er á staðar-, lands- eða alþjóðavísu. Búnaður, sem 
settur er í ökutæki, skal gera kleift að slíkum 
stefnumiðum um innheimtu veggjalda sé hrundið í 
framkvæmd í samræmi við meginreglur um bann við 
mismunun meðal borgara allra aðildarríkjanna. Því 
verður að tryggja rekstrarsamhæfi rafrænna vegatollkerfa 
í Bandalaginu eins skjótt og auðið er. 

11) Ökumenn eiga með réttu að geta vænst þess að þjónustan 
á vegagrunnvirkjum batni, einkum að því er öryggi 
varðar, sem og að tafir styttist til muna við 
vegatollstöðvar, einkum á dögum þegar umferð er mikil 
og á tilteknum stöðum í vegakerfinu þar sem verulegar 
umferðarteppur eru. Við skilgreiningu á evrópskri, 
rafrænni vegatollþjónustu verður að taka tillit til þessa. 
Enn fremur skal setja ákvæði til að tryggja að einnig sé 
hægt að tengja fyrirhugaðar tækniaðferðir og íhluti 
öðrum ökutækjaíhlutum, ef því verður tæknilega við 
komið, einkum rafrænum ökurita og neyðarupp-
hringingarþjónustu. Á síðara stigi skal ekki útiloka 
samþætt kerfi. 

12) Möguleikinn á aðgangi að frekari notkunarmöguleikum 
síðar til viðbótar við innheimtu vegatolla skal tryggður 
með uppsetningu viðeigandi búnaðar. 

13) Evrópsk, rafræn vegatollþjónusta skal tryggja 
rekstrarsamhæfi út frá tæknilegu, samningsbundnu og 
málsmeðferðarlegu sjónarmiði, sem nær yfir: 

a) einn samning milli viðskiptavina og rekstraraðila, 
sem bjóða þjónustuna, í samræmi við 
samningsbundnar reglur sem gefa öllum 
rekstraraðilum og/eða útgefendum greiðslumiðla 
kost á að veita þjónustu sem veitir aðgang að öllu 
netinu, 

b) samstæðu tæknistaðla og krafna sem gerir iðnaðinum 
kleift að útvega nauðsynlegan búnað til þess að veita 
þjónustuna. 
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14) Samningsbundið rekstrarsamhæfi felur í sér möguleikann 
á að gera vegakerfið auðveldara í notkun fyrir tiltekna 
notendur og spara verulega í stjórnunarkostnaði fyrir þá 
sem nota það í atvinnuskyni. 

15) Rafræn vegatollkerfi stuðla verulega að því að draga úr 
slysahættu, og auka þar með öryggi á vegum, sem og að 
draga úr greiðslu í reiðufé og umferðarteppu við 
vegatollstöðvar, einkum á dögum þegar umferð er mikil. 
Þau geta einnig dregið úr neikvæðum umhverfisáhrifum 
ökutækja í bið, ökutækja sem eru endurræst og 
umferðarteppu, sem og umhverfisáhrifum í tengslum við 
uppsetningu nýrra tollhliða eða stækkun fyrirliggjandi 
vegatollstöðva. 

16) Í hvítbók um stefnu Evrópu í flutningamálum fram til 
2010 er að finna markmið um öryggi og jafnt flæði í 
umferð á vegum. Rekstrarsamhæf, skynvædd 
flutningsþjónusta og –kerfi gegna lykilhlutverki við að 
hrinda þessum markmiðum í framkvæmd. 

17) Uppsetning rafrænna vegatollkerfa mun hafa í för með 
sér vinnslu persónuupplýsinga. Slík vinnsla verður að 
fara fram í samræmi við reglur Bandalagsins, eins og 
þær eru m.a. settar fram 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 (1) og tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB frá 12. júlí 2002 
um vinnslu persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á 
sviði rafrænna fjarskipta (2). Skýrt er kveðið á um réttinn 
til verndunar persónuupplýsinga í 8. gr. sáttmála 
Evrópusambandsins um grundvallarréttindi. 

18) Sjálfvirk færsla vegatollgjalda af bankareikningi eða 
greiðslukortum peningastofnana í Bandalaginu eða utan 
þess er háð því að greiðslusvæði sé starfrækt til fulls 
innan Bandalagsins án mismununar í þjónustugjöldum. 

19)  Kerfi fyrir rafræna innheimtu vegatolla, sem komið er á í 
aðildarríkjunum, skulu uppfylla eftirfarandi grundvallar-
viðmiðanir: kerfið verður að vera þannig að 
vandræðalaust sé að fella inn í það tæknilegar eða 
kerfislegar endurbætur og þróun síðar meir án þess að 
lagt sé í of mikinn kostnað við að skipta út eldri búnaði 
og aðferðum, kostnaður vegfarenda, hvort sem þeir nota 
vegina í atvinnuskyni eða í einkaerindum, við að taka 
kerfið upp verður að vera óverulegur miðað við 
ávinninginn sem þeir hafa af því sem og þjóðfélagið í 
heild, og innleiðing þess í aðildarríkjunum skal vera án 
þess að nokkur greinarmunur sé gerður á innlendum 
vegfarendum og vegfarendum frá öðrum aðildarríkjum. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. Tilskipuninni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 201, 31.7.2002, bls. 37. 

20) Þar eð aðildarríkin geta ekki náð markmiðum þessarar 
tilskipunar á fullnægjandi hátt, einkum að því er varðar 
rekstrarsamhæfi rafrænna vegatollkerfa á hinum innri 
markaði og innleiðingu evrópskrar, rafrænnar 
vegatollþjónustu fyrir allt vegakerfið í Bandalaginu þar 
sem tollur er innheimtur, og með tilliti til þess að 
auðveldara er að ná þeim á vettvangi Bandalagsins, þar 
eð þau eru á Evrópuvísu, er Bandalaginu heimilt að gera 
ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna eins og hún 
er sett fram í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við 
meðalhófsregluna, sem er sett fram í þeirri grein, ganga 
ákvæði þessarar tilskipunar ekki lengra en nauðsynlegt er 
til að þessum markmiðum verði náð. 

21) Hagsmunaaðilar (s.s. þeir sem starfrækja vegatoll-
þjónustu, stjórnendur grunnvirkja, rafeinda- og öku-
tækjaiðnaðurinn og notendur) skulu hafðir með í samráði 
framkvæmdastjórnarinnar um tæknileg og samnings-
bundin atriði við að koma á evrópskri, rafrænni vega-
tollþjónustu. Framkvæmdastjórnin skal, eftir því sem við 
á, einnig hafa samráð við frjáls félagasamtök sem starfa á 
sviði verndunar einkalífs, umferðaröryggis og 
umhverfismála. 

22) Til þess að koma á evrópskri, rafrænni vegatollþjónustu 
verður nefndin um rafræna vegatolla, sem komið er á fót 
með þessari tilskipun, fyrst að setja nauðsynlegar 
viðmiðunarreglur. 

23) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á frelsi aðildarríkjanna til 
þess að setja reglur um veggjöld vegna vegagrunnvirkja 
og í skattamálum. 

24) 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 framkvæmdastjórninni 
er falið (3). 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Markmið og gildissvið 

1. Í þessari tilskipun er kveðið á um nauðsynleg skilyrði til að 
tryggja rekstrarsamhæfi rafrænna vegatollkerfa í Bandalaginu. 
Hún gildir um rafræna innheimtu allra tegunda veggjalda í öllu 
vegakerfi Bandalagsins, í borgum og milli borga, á 
hraðbrautum, aðalvegum og smærri vegum og við ýmis 
mannvirki, s.s. göng, brýr og ferjur. 

________________  

(3) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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2. Þessi tilskipun gildir ekki um: 

a) vegatollkerfi þar sem engar rafrænar aðferðir við innheimtu 
vegatolls eru fyrir hendi, 

b) rafræn vegatollkerfi þar sem ekki er þörf á uppsetningu 
búnaðar um borð í ökutækjum, 

c) lítil, algerlega staðbundin vegatollkerfi þar sem 
kostnaðurinn við að fara að kröfum þessarar tilskipunar 
væri í engu samræmi við ávinninginn sem af því hlytist. 

3. Til þess að ná markmiðinu, sem sett er fram í 1. mgr., skal 
koma á evrópskri, rafrænni vegatollþjónustu. Þessi þjónusta, 
sem er til viðbótar innlendri, rafrænni vegatollþjónustu í 
aðildarríkjunum, á að tryggja þeim sem nota rafræn 
vegatollkerfi, sem þegar hefur verið komið á í aðildarríkjunum 
og sem komið verður á í framtíðinni innan ramma þessarar 
tilskipunar, rekstrarsamhæfi alls staðar í Bandalaginu. 

2. gr. 

Tæknilegar lausnir 

1. Í öllum nýjum, rafrænum vegatollkerfum, sem tekin verða í 
notkun frá og með 1. janúar 2007, skal styðjast við eina eða 
fleiri eftirfarandi tækniaðferðir þegar vegatollar eru innheimtir 
á rafrænan hátt: 

a) staðsetningu um gervihnött, 

b) farsímafjarskipti þar sem GSM-GPRS-staðallinn er notaður 
(tilvísun GSM TS 03.60/23.060), 

c) 5,8 GHz örbylgjutækni. 

2. Evrópska, rafræna vegatollþjónustan skal tekin í notkun 
skv. 1. mgr. 3. gr. Rekstraraðilar skulu útvega öllum 
áhugasömum notendum búnað um borð í ökutæki, sem hentar 
öllum rafrænum vegatollkerfum, sem starfrækt eru í 
aðildarríkjunum og þar sem stuðst er við þær tækniaðferðir, 
sem um getur í 1. mgr., og sem hentar til notkunar í allar gerðir 
ökutækja, í samræmi við tímatöfluna sem sett er fram í 4. mgr. 
3. gr. Þessi búnaður skal a.m.k. vera rekstrarsamhæfur og geta 
tengst öllum kerfum, sem starfrækt eru í aðildarríkjunum, sem 
styðjast við eina eða fleiri þeirra tækniaðferða sem taldar eru 
upp í 1. mgr. Nefndin, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., skal 
ákvarða nákvæmt fyrirkomulag á þessu, þ.m.t. fyrirkomulagið 
á því hvernig anna megi eftirspurn áhugasamra notenda sem 
vilja fá búnað um borð í ökutæki. 

3. Mælt er með því að öll ný, rafræn vegatollkerfi, sem tekin 
eru í notkun eftir að þessi tilskipun hefur verið samþykkt, noti 
staðsetningartækni um gervihnött og farsímafjarskiptatækni 
sem um getur í 1. mgr. Að því er varðar þau tilvik þar sem 
kerfi, sem nota aðrar tækniaðferðir, flytjast yfir í kerfi, sem 
nota téðar tækniaðferðir, skal framkvæmdastjórnin í samstarfi 
við nefndina, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., semja skýrslu fyrir 
31. desember 2009. Þessi skýrsla skal taka til rannsóknar á 
notkun hverrar tækniaðferðar fyrir sig, sem um getur í 1. mgr., 
sem og kostnaðargreiningar. Framkvæmdastjórnin skal, ef við 
á, senda skýrsluna til Evrópuþingsins og ráðsins ásamt tillögu 
að áætlun um flutning úr einu kerfi í annað. 

4. Með fyrirvara um 1. mgr. getur búnaður um borð í 
ökutækjum einnig verið sniðinn að öðrum tækniaðferðum með 
því skilyrði að það íþyngi ekki notendum frekar eða leiði til 
mismununar þeirra á milli. Þar sem við á er einnig heimilt að 
tengja búnað um borð í ökutæki við rafrænan ökurita þess. 

5. Aðildarríki, þar sem vegatollkerfi eru, skulu gera 
nauðsynlegar ráðstafanir til þess að auka notkun rafrænna 
vegatollkerfa. Þau skulu kappkosta að tryggja að fyrir 1. janúar 
2007 verði hægt að nota rafræn vegatollkerfi fyrir a.m.k. 50% 
umferðar um hverja vegatollstöð. Einnig er heimilt að nota 
akreinar, sem eru notaðar fyrir rafræna innheimtu vegatolla, til 
að innheimta toll með öðrum aðferðum, að teknu tilhlýðilegu 
tilliti til öryggis. 

6. Vinnan við að gera núverandi tolltækniaðferðir 
rekstrarsamhæfar, með tilliti til evrópskrar, rafrænnar 
vegatollþjónustu, skal tryggja fullt samræmi við og 
skilflatatengingu milli þessara tækniaðferða og tækni-
aðferðanna, sem um getur í 1. mgr., og milli viðeigandi 
búnaðar innbyrðis. 

7. Aðildarríkin skulu sjá til þess að vinnsla 
persónuupplýsinga, sem nauðsynlegar eru vegna starfrækslu 
evrópsku, rafrænu vegatollþjónustunnar, fari fram í samræmi 
við reglur Bandalagsins um verndun frelsis og 
grundvallarréttinda einstaklinga, þ.m.t. einkalíf þeirra, og 
einkum að ákvæði tilskipana 95/46/EB og 2002/58/EB séu virt.  

3. gr. 

Evrópskri, rafrænni vegatollþjónustu komið á fót 

1. Koma skal á fót evrópskri, rafrænni vegatollþjónustu sem 
nær yfir allt vegakerfið í Bandalaginu þar sem vegatollar eða 
gjöld vegna veganotkunar eru innheimt á rafrænan hátt. Þessi 
rafræna vegatollþjónusta verður skilgreind með 
samningsbundnum reglum, sem gera öllum rekstraraðilum 
og/eða útgefendum greiðslumiðla kleift að veita þjónustuna, 
bálki reglna um tæknilega staðla og kröfur og einum 
áskriftarsamningi milli viðskiptavina og rekstraraðila og/eða 
útgefenda greiðslumiðla Þessi samningur á að veita aðgang að 
þjónustunni alls staðar í vegakerfinu og áskriftir að hvaða hluta 
kerfisins sem er skulu vera tiltækar hjá rekstraraðila og/eða 
útgefanda greiðslumiðla. 
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2. Evrópska, rafræna vegatollþjónustan skal vera óháð 
grundvallarákvörðunum aðildarríkjanna um innheimtu 
vegatolla af ákveðnum gerðum ökutækja, upphæðir þessara 
tolla og í hvaða tilgangi þeir eru lagðir á. Hún varðar eingöngu 
aðferðina við að innheimta vegatolla eða –gjöld. Þjónustan skal 
gera það kleift að hægt sé að gera samninga óháð 
skráningarstað ökutækisins, ríkisfangi samningsaðilanna, 
svæðinu eða staðnum í vegakerfinu þar sem vegatollurinn skal 
greiddur. 

3. Kerfið skal gera kleift að þróa rekstrarsamhæfi án þess að 
af því skapist óhagræði fyrir annan flutningsmáta. 

4. Ef aðildarríkin eru með innlend kerfi fyrir rafræna 
innheimtu vegatolla skulu þau tryggja að rekstraraðilar og/eða 
útgefendur greiðslumiðla bjóði viðskiptavinum sínum 
evrópska, rafræna vegatollþjónustu í samræmi við eftirfarandi 
tímaáætlun: 

a) fyrir öll ökutæki yfir 3,5 tonnum og öll ökutæki sem mega 
flytja fleiri en níu farþega (ökumaður + 8), eigi síðar en 
þremur árum eftir að ákvarðanir um skilgreiningu á 
evrópskri, rafrænni vegatollþjónustu, eins og um getur í 4. 
mgr. 4. gr., hafa verið teknar, 

b) fyrir allar gerðir ökutækja, eigi síðar en fimm árum eftir að 
ákvarðanir um skilgreiningu á evrópskri, rafrænni 
vegatollaþjónustu, eins og um getur í 4. mgr. 4. gr., hafa 
verið teknar. 

4. gr. 

Lýsing á evrópsku, rafrænu vegatollþjónustunni 

1. Evrópska, rafræna vegatollþjónustan skal byggjast á þeim 
atriðum sem talin eru upp í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. Eftir því sem við á, er heimilt að breyta þessum viðauka af 
tæknilegum ástæðum í samræmi við málsmeðferðina sem um 
getur í 2. mgr. 5. gr. 

3. Evrópska, rafræna vegatollþjónustan skal byggjast á 
tæknilausnunum, sem um getur í 2. gr., í samræmi við 
forskriftir sem eru öllum aðgengilegar. 

4. Framkvæmdastjórnin tekur ákvarðanir varðandi 
skilgreiningu á evrópsku, rafrænu vegatollþjónustunni í 
samræmi við málsmeðferðina, sem um getur í 2. mgr. 5. gr., 
eigi síðar en 1. júlí 2006.Slíkar ákvarðanir skulu ekki teknar 
nema öll skilyrði, sem metin eru á grundvelli viðeigandi 
rannsókna, séu fyrir hendi svo rekstrarsamhæfi virki frá öllum 
hliðum séð, þ.m.t. í tæknilegu, lagalegu og viðskiptalegu tilliti. 

5. Hafi ákvarðanir, sem um getur í 4. mgr., ekki verið teknar 
fyrir 1. júlí 2006 skal framkvæmdastjórnin, í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 5. gr., ákveða nýja 
dagsetningu fyrir slíka ákvarðanatöku. 

6. Framkvæmdastjórnin skal taka tæknilegar ákvarðanir er 
varða uppsetningu evrópsku, rafrænu vegatollþjónustunnar í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 5. gr. 

7. Framkvæmdastjórnin skal fara þess á leit við viðkomandi 
staðlastofnanir, einkum Staðlasamtök Evrópu (CEN), í 
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem 
setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra 
staðla og reglugerða (1), að þær geri sem fyrst nauðsynlegar 
ráðstafanir til þess að staðlar verði samþykktir fyrir rafræn 
vegatollkerfi, með hliðsjón af tækniaðferðunum sem taldar eru 
upp í 1. mgr. 2. gr. 

8. Búnaður fyrir evrópsku, rafrænu vegatollþjónustuna verður 
einkum að vera í samræmi við kröfur tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB frá 9. mars 1999 um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta og gagnkvæma 
viðurkenningu á samræmi þeirra (2) og tilskipunar ráðsins 
89/336/EBE frá 3. maí 1989 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um rafsegulsviðssamhæfi (3). 

5. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um 
rafræna vegatolla (hér á eftir kölluð „nefndin“). 

2. Þar sem vísað er til þessarar málsgreinar skulu ákvæði 5. 
og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB gilda, með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37. Tilskipuninni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 2003. 

(2) Stjtíð. EB L 91, 7.4.1999, bls. 10. Tilskipuninni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1882/2003. 

(3) Stjtíð. EB L 139, 23.5.1989, bls. 19. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 93/68/EBE (Stjtíð. EB L 220, 30.8.1993, bls. 1). 
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3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

6. gr. 

Framkvæmd 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslu-
fyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 20. nóvember 
2005. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni 
texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu milli viðkomandi 
ákvæða og þessarar tilskipunar. 

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. 

7. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

8. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 29. apríl 2004. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX M. McDOWELL 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 

Nauðsynleg atriði vegna skilgreiningar og útfærslu á evrópsku, rafrænu vegatollþjónustunni. 

Atriðin, sem talin eru upp hér á eftir, eru nauðsynleg vegna skilgreiningar og útfærslu á evrópsku, rafrænu 
vegatollþjónustunni sem komið er á með þessari tilskipun. Greint er á mill tæknilegra, aðferðafræðilegra og lagalegra atriða. 

Tæknileg atriði: 

a) verklagsreglur þjónustunnar: áskrift, notkunarleiðbeiningar, uppsetning og tenging búnaðar um borð í ökutækjum, 
greiðslufyrirkomulag við tollstöðvar eða fyrirkomulag á samfelldri innheimtu, aðferðir við að endurheimta færslugögn ef 
búnaður bilar eða starfar ekki sem skyldi, eftirlitskerfi, gerð reikninga og innheimta ógoldinna upphæða, þjónusta eftir 
sölu, aðstoð við viðskiptavini, skilgreining á því hversu mikil þjónusta er í boði fyrir viðskiptavini; þegar slíkar 
verklagsreglur eru settar skal taka mið af gildandi reglum í aðildarríkjunum, 

b) virkniforskriftir þjónustunnar: lýsing á virkni búnaðar um borð í ökutækjum og búnaðar utan ökutækisins, 

c) tækniforskriftir búnaðar utan ökutækja og um borð í ökutækjum, sem þjónustan byggist á, og staðlar, vottunarreglur og 
takmarkanir sem fara skal eftir, 

d) gangsetning og eftirfylgni, sem viðeigandi staðlastofnanir taka þátt í, og allar tæknilegar viðbætur við staðla eða 
forstaðla sem eru notaðir til að tryggja rekstrarsamhæfi, 

e) forskriftir fyrir uppsetningu á búnaði um borð í ökutækjum, 

f) færsluaðferðir: nákvæm skilgreining á færslureikniritum fyrir mismunandi gerðir tolla (greiðsla á ákveðnum tollstað eða 
samfelld innheimta) og skilgreining á gagnaskiptum milli búnaðar um borð í ökutækjum og búnaðar utan ökutækja og 
gagnaeyðublöðum, 

g) fyrirkomulag á því hvernig anna megi eftirspurn áhugasamra notenda sem vilja fá búnað um borð í ökutæki. 

Aðferðafræðileg atriði: 

h) aðferðir við sanngreiningu á tæknilegum afköstum búnaðar um borð í ökutækjum, búnaði við vegi og hvernig búnaður er 
settur upp í ökutækjum, 

i) færibreytur við flokkun ökutækis: fullgilding á skrá Bandalagsins yfir tæknilegar færibreytur sem hvert aðildarríki getur 
valið úr fyrir sína innheimtustefnu. Færibreyturnar sýna eiginleika ökutækisins, þ.e smíðaeiginleika, eiginleika hreyfils 
og eiginleika með tilliti til umhverfisverndar. Aðildarríkin annast skilgreiningu á ökutækjaflokkum sem grundvallast á 
þessum færibreytum, 

j) framkvæmd aðferða við að sjá um sérstök tilvik, s.s. hvers konar truflanir. Þetta varðar einkum tilvik þegar þeir sem reka 
vegatollkerfi og viðskiptavinir eru frá ólíkum löndum. 
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Lagaleg atriði: 

k) fullgilding þeirra tæknilausna sem valdar eru með tilliti til reglna Bandalagsins um verndun frelsis og grundvallarréttinda 
einstaklinga, þ.m.t. einkalíf þeirra. Einkum er nauðsynlegt að tryggja að farið sé að tilskipunum 95/46/EB og 
2002/58/EB, 

l) almennar reglur, án mismununar, eru settar og lágmarkskröfur sem mögulegir þjónustuveitendur skulu virða þegar þeir 
veita þjónustuna, 

m) mat á möguleikanum á að samræma reglur um framkvæmd er varðar rafræna vegatolla, 

n) greinargerð um samkomulag milli rekstraraðila vegatollkerfa sem gerir kleift að koma á evrópsku, rafrænu 
vegatollþjónustunni, þ.m.t. málsmeðferð til lausnar deilumálum. 
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                                                     REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 240/2006            2008/EES/73/30 

frá 10. febrúar 2006 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 622/2003 um ráðstafanir til framkvæmdar 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, samkvæmt reglugerð (EB) 
nr. 2320/2002, að samþykkja ráðstafanir til að framfylgja 
sameiginlegum grunnreglum um flugvernd í öllu 
Evrópubandalaginu. Reglugerð framkvæmdastjórnar-
innar (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) Þörf er á ráðstöfunum til að gera sameiginlegu grunn-
reglurnar nákvæmari. 

3) 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. 

4) Breyta ber reglugerð (EB) nr. 622/2003 til samræmis við 
það. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um flugvernd í 
almenningsflugi. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Markmið 

Viðaukanum við reglugerð (EBE) 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. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.  

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 10. febrúar 2006. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jacques BARROT 

varaforseti. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 40, 11.2.2006, bls. 3. Hennar var getið í 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 90/2006 frá 7. júlí 2006 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006,  
bls. 23. 

(1) Stjtíð. EB L 355, 30.12.2002, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 849/2004 (Stjtíð. ESB L 158, 30.4.2004, bls. 1). 

(2) Stjtíð. ESB L 89, 5.4.2003, bls. 9. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 65/2006 (Stjtíð. ESB L 11, 17.1.2006, bls. 5).  
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VIÐAUKI 

Í samræmi við 1. gr. er viðaukinn leynilegur og skal ekki birtur í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.  
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                                                         TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2005/81/EB                       2008/EES/73/31 

frá 28. nóvember 2005 

um breytingu á tilskipun 80/723/EBE um gagnsæi fjármálatengsla milli aðildarríkjanna og 
 opinberra fyrirtækja og gagnsæi í fjármálum tiltekinna fyrirtækja (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
3. mgr. 86. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 80/723/EBE (1) er 
aðildarríkjunum gert skylt að tryggja gagnsæi 
fjármálatengsla milli opinberra yfirvalda og opinberra 
fyrirtækja svo og innan tiltekinna fyrirtækja. Fyrirtæki, 
sem skylt er að færa aðskilið bókhald, eru öll fyrirtæki 
sem aðildarríki veitir sérstök réttindi eða einkarétt skv. 
1. mgr. 86. gr. sáttmálans eða sem falið er að veita 
þjónustu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, skv. 
2. mgr. 86. gr. sáttmálans og sem njóta einhvers konar 
ríkisaðstoðar í tengslum við slíka þjónustu og stunda 
einnig aðra starfsemi. 

2) Aðildarríkjunum er heimilt að veita fyrirtækjum, sem 
falið hefur verið að veita þjónustu sem hefur almenna 
efnahagslega þýðingu, bætur til að standa straum af 
sérstökum kostnaði vegna slíkrar þjónustu. Slíkar bætur 
mega þó ekki vera hærri en nauðsynlegt er til að veita 
viðkomandi þjónustu og óheimilt er að nota þær til að 
fjármagna aðra starfsemi en þjónustu sem hefur almenna 
efnahagslega þýðingu. 

3) Samkvæmt tilskipun 80/723/EBE skal því aðeins færa 
aðskilið bókhald að fyrirtækið, sem falið hefur verið að 
veita þjónustu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, 
njóti ríkisaðstoðar. Dómstóll Evrópubandalaganna komst 
að þeirri niðurstöðu í dómi sínum í máli Altmark Trans 
GmbH (2) að við tilteknar aðstæður teldust bætur vegna 
opinberrar þjónustu ekki vera ríkisaðstoð í skilningi 1. 
mgr. 87. gr. sáttmálans. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 312, 29.11.2005, bls. 47. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2006 frá 7. júlí 
2006 um breytingu á XV. viðauka (Ríkisaðstoð) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006,  
bls. 24. 

(1) Stjtíð. EB L 195, 29.7.1980, bls. 35. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2000/52/EB (Stjtíð. EB L 193, 29.7.2000, bls. 75). 

(2) Mál C-280/00 Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg 
gegn Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [2003], dómasafn EB I-7747. 

4) Óháð flokkun samkvæmt lögum á bótum vegna 
opinberrar þjónustu, í skilningi 1. mgr. 87. gr. 
sáttmálans, skal sú skylda að færa aðskilið bókhald þó 
eiga við um öll fyrirtæki sem þiggja slíkar bætur ef þau 
stunda einnig aðra starfsemi en þjónustu sem hefur 
almenna efnahagslega þýðingu. Einungis er hægt að 
skilgreina kostnað, sem rekja má til þjónustu sem hefur 
almenna efnahagslega þýðingu, og reikna rétta 
bótafjárhæð með því að færa aðskilið bókhald. 

5) Tilskipun 80/723/EBE skal því breytt í samræmi við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað d-liðar 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 80/723/EBE komi 
eftirfarandi. 

,,d) „fyrirtæki sem skylt er að færa aðskilið bókhald“: öll 
fyrirtæki sem aðildarríki veitir sérstök réttindi eða einkarétt 
skv. 1. mgr. 86. gr. sáttmálans eða sem falið er að veita 
þjónustu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu skv. 
2. mgr. 86. gr. sáttmálans og sem njóta einhvers konar 
ríkisaðstoðar í tengslum við slíka þjónustu og stundar 
einnig aðra starfsemi,“. 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslu-
fyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
19. desember 2006. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni 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. 
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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 28. nóvember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Neelie KROES 

framkvæmdastjóri. 
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                                                                ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                   2008/EES/73/32 

frá 28. nóvember 2005 

um beitingu 2. mgr. 86. gr. EB-sáttmálans gagnvart ríkisaðstoð í formi bóta til tiltekinna 
fyrirtækja sem veita opinbera þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu (*) 

(tilkynnt með númeri C(2005) 2673) 

(2005/842/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 3. 
mgr. 86. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 16. gr. sáttmálans er gerð krafa um að Bandalagið noti 
heimildir sínar þannig, með fyrirvara um 73., 86. og 87. 
gr., að tryggt sé að þjónusta, sem hefur almenna, 
efnahagslega þýðingu, sé starfrækt á grundvelli 
meginreglna og skilyrða sem gerir henni kleift að leysa 
verkefni sín. 

2) Til að unnt sé að starfrækja tiltekna þjónustu sem hefur 
almenna, efnahagslega þýðingu á grundvelli meginreglna 
og við skilyrði sem gera henni kleift að uppfylla 
markmið sín getur verið nauðsynlegt að ríkið veiti 
fjárstuðning sem ætlað er að standa straum af sérstökum 
kostnaði í tengslum við skyldur um opinbera þjónustu að 
einhverju eða öllu leyti. Í samræmi við 295. gr. 
sáttmálans, eins og hún hefur verið túlkuð með 
dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og dómstóls á 
fyrsta dómstigi, skiptir það litlu máli út frá lögum 
Bandalagsins hvort opinber fyrirtæki eða einkafyrirtæki 
veita þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega 
þýðingu. 

3) Í 2. mgr. 86. gr. sáttmálans er því lýst yfir í þessu 
sambandi að fyrirtæki, sem falið er að starfrækja 
þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu eða 
sem hafa einkenni fjáröflunarfyrirtækis í skjóli 
einokunar, skuli lúta reglum sáttmálans, einkum 
samkeppnisreglum. Ákvæði 2. mgr. 86. gr. heimila þó 
undantekningu frá reglum sáttmálans, að því tilskildu að 
nokkur skilyrði séu uppfyllt. Í fyrsta lagi verður að vera 
fyrir hendi umboð þar sem ríkið felur fyrirtæki að  
 

framkvæma tiltekið verkefni. Í öðru lagi verður umboðið 
að tengjast þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega 
þýðingu. Í þriðja lagi verður undanþágan að vera 
nauðsynleg til að unnt sé að framkvæma þau verkefni 
sem er úthlutað og hún verður að vera í réttu hlutfalli við 
þann tilgang (hér á eftir nefnd nauðsynjarkrafan). Loks 
má þetta ekki hafa áhrif á þróun viðskipta í þeim mæli að 
það stríði gegn hagsmunum Bandalagsins. 

4) Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu í dómi sínum í 
máli Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium 
Magdeburg gegn Nahverkehrsgesellschaft Altmark 
GmbH (1) (Altmark) að bætur vegna opinberrar þjónustu 
teldust ekki vera ríkisaðstoð í skilningi 87. gr. 
sáttmálans, enda væru fjögur eftirfarandi skilyrði væru 
uppfyllt. Í fyrsta lagi verður viðtökufyrirtækið í reynd að 
hafa skyldur að rækja um opinbera þjónustu og þær 
skyldur verða að vera nákvæmlega skilgreindar. Í öðru 
lagi verður að fastsetja færibreyturnar, sem bæturnar eru 
reiknaðar út frá, fyrir fram með hlutlægum og 
gagnsæjum hætti. Í þriðja lagi geta bæturnar ekki verið 
hærri en nauðsynlegt er til að standa straum af 
kostnaðinum við að rækja skyldurnar um opinbera 
þjónustu í heild eða að hluta til, að teknu tilliti til 
viðeigandi tekna og sanngjarns hagnaðar. Að lokum, 
þegar fyrirtækið sem á skyldur að rækja um opinbera 
þjónustu í tilteknu tilviki er ekki valið samkvæmt reglum 
um opinber innkaup, sem gera kleift að velja þann 
bjóðanda sem getur veitt þessa þjónustu fyrir minnstan 
kostnað fyrir samfélagið, verður að ákvarða hversu háar 
bæturnar eiga að vera á grundvelli greiningar á þeim 
kostnaði sem dæmigert fyrirtæki, vel rekið og með 
fullnægjandi flutningatæki, hefði stofnað til. 

5) Ef þessi fjögur skilyrði eru uppfyllt teljast bætur fyrir 
opinbera þjónustu ekki vera ríkisaðstoð og 87. og 88. gr. 
sáttmálans gilda ekki. Ef aðildarríkin virða ekki þessi 
skilyrði og ef almenn skilyrði fyrir beitingu 1. mgr. 87. 
gr. sáttmálans hafa verið uppfyllt teljast bætur fyrir 
opinbera þjónustu vera ríkisaðstoð sem fellur undir 73., 
86., 87. og 88. gr. sáttmálans. Þessi ákvörðun skal því 
aðeins gilda um bætur fyrir opinbera þjónustu að því 
marki sem hún telst vera ríkisaðstoð.  

 
________________  

(1) Dómasafn EB (ECR), 2003, bls. I-7747. 

 (*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 312, 29.11.2005, bls. 67. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2006 frá 7. júlí 2006 
um breytingu á XV. viðauka (Ríkisaðstoð) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 24. 
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6) Í 3. mgr. 86. gr. sáttmálans er framkvæmdastjórninni 
veitt heimild til að tilgreina merkingu og umfang 
undanþágunnar skv. 2. mgr. 86. gr. sáttmálans og til að 
setja fram reglur sem gera kleift að hafa skilvirkt eftirlit 
með því að skilyrðin, sem sett eru fram í 2. mgr. 86. gr., 
séu uppfyllt ef nauðsyn krefur. Því skal tilgreina við 
hvaða skilyrði tiltekin bótakerfi samrýmast 2. mgr. 
86. gr. og falla ekki undir kröfuna um fyrirfram-
tilkynningu sem er í 3. mgr. 86. gr. sáttmálans. 

7) Aðeins er unnt að lýsa því yfir að slík aðstoð samrýmist 
sáttmálanum ef hún er veitt í því skyni að tryggja 
veitingu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega 
þýðingu eins og um getur í 2. mgr. 86. gr. sáttmálans. Í 
dómaframkvæmdinni kemur skýrt fram að aðildarríkin 
hafa víðtækan sjálfsákvörðunarrétt þegar þau skilgreina 
hvaða þjónustu er unnt að flokka sem þjónustu sem hefur 
almenna, efnahagslega þýðingu, að undanskildum 
sviðum þar sem reglur Bandalagsins gilda um það. 
Verkefni framkvæmdastjórnarinnar er því, að 
undanskildum sviðum þar sem reglur Bandalagsins gilda 
um það, að tryggja að engar augljósar skekkjur sé að 
finna í skilgreiningunni á þjónustu sem hefur almenna, 
efnahagslega þýðingu. 

8) Til að ákvæði 2. mgr. 86. gr. sáttmálans gildi verður 
aðildarríkið að hafa falið fyrirtækinu, sem þiggur 
aðstoðina, sérstaklega að starfrækja sérstaka þjónustu 
sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu. Samkvæmt 
dómaframkvæmdinni um túlkun 2. mgr. 86. gr. 
sáttmálans verður í slíku umboði eða slíkum umboðum 
að tilgreina, að lágmarki, nákvæmlega um eðli, 
gildissvið og tímalengd skyldunnar um opinbera 
þjónustu sem hefur verið lögð á og nafn viðkomandi 
fyrirtækis. 

9) Í því skyni að tryggja að viðmiðunarreglurnar, sem eru 
settar fram í 2. mgr. 86. gr. sáttmálans, séu uppfylltar er 
nauðsynlegt að kveða á um nákvæmari skilyrði sem 
verður að uppfylla að því er varðar umboðið til að 
starfrækja þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega 
þýðingu. Það er nefnilega aðeins unnt að reikna fjárhæð 
bótanna rétt og sannreyna hana ef skyldurnar um 
opinbera þjónustu sem fyrirtækinu ber að rækja og allar 
skyldur sem ríkinu ber að rækja séu settar fram á skýran 
hátt í formlegri gerð lögbærra opinberra yfirvalda í 
viðkomandi aðildarríki. Tegund gerningsins getur verið 
mismunandi frá einu aðildarríki til annars en í honum 
skal, að lágmarki, tilgreina nákvæmt eðli, gildissvið og 
tímalengd skyldunnar um opinbera þjónustu sem hefur 
verið lögð á, nafn viðkomandi fyrirtækis og kostnaðinn 
sem viðkomandi fyrirtæki þarf að bera. 

10) Þegar skyldur um opinbera þjónustu eru skilgreindar og 
við mat á því hvort viðkomandi fyrirtæki hafi uppfyllt 
þessar skyldur eru aðildarríkin hvött til að hafa víðtækt 
samráð, einkum við notendur. 

11) Í því skyni að komast hjá óréttmætri röskun á samkeppni 
er auk þess gerð um það krafa í 2. mgr. 86. gr. sáttmálans 
að bæturnar séu ekki hærri en nauðsynlegt er til að 
standa straum af kostnaði sem fyrirtækið stofnar til við 
að rækja skyldur um opinbera þjónustu, að teknu tilliti til 
viðeigandi tekna og sanngjarns hagnaðar. Þetta ber að 
skilja sem raunverulegan kostnað sem viðkomandi 
fyrirtæki hefur stofnað til. 

12) Bætur, sem eru umfram það sem nauðsynlegt er til að 
standa straum af kostnaði sem viðkomandi fyrirtæki 
hefur stofnað til, eru ekki nauðsynlegar fyrir starfrækslu 
þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu og 
þar af leiðandi teljast þær vera ósamrýmanleg ríkisaðstoð 
sem skal endurgreiða ríkinu. Bætur sem eru veittar fyrir 
starfrækslu þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega 
þýðingu en sem viðkomandi fyrirtæki notar í raun til að 
starfa á öðrum markaði eru heldur ekki nauðsynlegar 
fyrir starfrækslu þjónustu sem hefur almenna, 
efnahagslega þýðingu og þar af leiðandi teljast þær vera 
ósamrýmanleg ríkisaðstoð sem skal endurgreiða. 

13) Í því skyni að tryggja að farið sé að nauðsynjarkröfunni, 
sem er sett fram í 2. mgr. 86. gr. sáttmálans, er 
nauðsynlega að mæla fyrir um ákvæði varðandi 
útreikning og eftirlit með fjárhæð veittra bóta. 
Aðildarríkin skulu fylgjast reglulega með því að veittar 
bætur leiði ekki til of mikilla bótagreiðslna. Í því skyni 
að gefa fyrirtækjum og aðildarríkjum lágmarkssvigrúm 
skal engu að síður að vera unnt að flytja of miklar 
bótagreiðslur til næsta tímabils, ef fjárhæð ofgreiddra 
bóta fer ekki yfir 10% af árlegum bótum, og draga þær 
frá bótafjárhæðinni sem hefði að öðrum kosti komið til 
greiðslu. Tekjur fyrirtækja sem hefur verið falið að 
starfrækja þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega 
þýðingu á sviði félagsbústaða geta sveiflast mikið, 
einkum vegna hættu á að leigutakar lendi í 
greiðsluerfiðleikum. Ef slík fyrirtæki starfrækja aðeins 
þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu, skal 
þar af leiðandi vera unnt að flytja ofgreiddar bætur á einu 
tímabili til hins næsta samsvarandi fjárhæð sem nemur 
allt að 20% af árlegum bótum. 
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14) Að því marki sem bætur til fyrirtækja, sem hefur verið 
falið að starfrækja þjónustu sem hefur almenna, 
efnahagslega þýðingu, og fjárhæð bótanna er ekki hærri 
en kostnaðurinn við þjónustuna og viðmiðunarmörkin 
sem mælt er fyrir um í þessari ákvörðun eru virt telur 
framkvæmdastjórnin að áhrifin á þróun viðskipta séu 
ekki það mikil að það stríði gegn hagsmunum 
Bandalagsins. Í slíkum tilvikum telur 
framkvæmdastjórnin að líta skuli svo á að bæturnar 
teljist vera ríkisaðstoð sem samrýmist 2. mgr. 86. gr. 
sáttmálans. 

15) Lágar bótafjárhæðir til fyrirtækja sem veita þjónustu sem 
hefur almenna, efnahagslega þýðingu með takmarkaða 
veltu hafa ekki áhrif á þróun viðskipta og samkeppni í 
slíkum mæli að það stríði gegn hagsmunum 
Bandalagsins. Þegar skilyrðin sem eru sett fram í þessari 
ákvörðun hafa verið uppfyllt skal því ekki gera kröfu um 
fyrirframtilkynningu. Þegar skilgreina á gildissvið 
undanþágunnar frá tilkynningaskyldu skal taka tillit til 
veltu fyrirtækja sem taka við bótum fyrir opinbera 
þjónustu og til fjárhæðar bótanna. 

16) Sjúkrahús og fyrirtæki, sem bera ábyrgð á 
félagsbústöðum og hefur verið falið að vinna verkefni 
sem tengjast þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega 
þýðingu, hafa sértæk einkenni sem ber að taka tillit til. 
Einkum skal taka tillit til þess að við núverandi 
þróunarstig innri markaðarins er röskum á samkeppni í 
þessum geirum ekki endilega í réttu hlutfalli við umfang 
veltu og bóta. Til samræmis við það skulu sjúkrahús, 
sem veita læknishjálp, þ.m.t., ef við á, neyðarþjónusta og 
viðbótarþjónusta, sem tengjast aðalstarfseminni, einkum 
á sviði rannsókna, og fyrirtæki, sem bera ábyrgð á 
félagsbústöðum og sem láta húsnæði í té illa settum 
borgurum eða félagslega bágstöddum hópum sem vegna 
fjárhagsörðugleika geta ekki fengið húsnæði við 
markaðsaðstæður, fá undanþágu frá tilkynninga-
skyldunni sem mælt er fyrir um í þessari ákvörðun ef 
aðildarríkin skilgreina þjónustuna sem veitt er sem 
þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu. 

17) Ákvæði 73. gr. sáttmálans teljast vera sérreglur (lex 
specialis) að því er varðar 2. mgr. 86. gr. Þar er kveðið á 
um reglur sem gilda um bætur fyrir opinbera þjónustu í 
landflutningum. Þessi grein hefur verið útfærð í 
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1191/69 frá 26. júní 1969 
um aðgerðir aðildarríkjanna vegna skyldna sem felast í 
hugtakinu opinber þjónusta í flutningum á járnbrautum, 

vegum og skipgengum vatnaleiðum (1), þar sem mælt er 
fyrir um almenn skilyrði að því er varðar skyldur um 
opinbera þjónustu á sviði landflutninga og kveðið á um 
aðferðir við útreikning bóta. Í reglugerð (EBE) 
nr. 1191/69 eru allar bætur á sviði landflutninga, sem 
uppfylla skilyrði um tilkynningaskyldu samkvæmt 
3. mgr. 88. gr. sáttmálans, undanþegnar. Í reglugerðinni 
er aðildarríkjunum einnig heimilað að veita undanþágur 
frá ákvæðum hennar þegar um er að ræða fyrirtæki sem 
eingöngu annast flutninga í þéttbýli, í úthverfum og á 
svæðavísu. Ef þessari undanþágu er beitt falla allar bætur 
að því er varðar skyldur um opinbera þjónustu, að svo 
miklu leyti sem þær teljast vera ríkisaðstoð, undir 
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1107/70 frá 4. júní 1970 um 
aðstoð vegna flutninga á járnbrautum, vegum og 
skipgengum vatnaleiðum (2). Samkvæmt dómnum í 
Altmark-málinu er ekki unnt að lýsa því yfir að bætur, 
sem virða ekki ákvæði 73. gr., samrýmist sáttmálanum á 
grundvelli 2. mgr. 86. gr. eða á grundvelli einhvers 
annars ákvæðis í sáttmálanum. Þar af leiðandi skal þessi 
ákvörðun ekki taka til slíkra bóta. 

18) Ólíkt landflutningum falla sjó- og loftflutningar undir 
2. mgr. 86. gr. sáttmálans. Tilteknar reglur sem gilda um 
bætur fyrir opinbera þjónustu í loft- og sjóflutningum er 
að finna í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 
23. júlí 1992 um aðgang Bandalagsflugfélaga að 
flugleiðum innan Bandalagsins (3) og í reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 3577/92 frá 7. desember 1992 um beitingu 
meginreglunnar um frjálsa þjónustustarfsemi í 
flutningum á sjó innan aðildarríkjanna (gestaflutningar á 
sjó) (4). Andstætt reglugerð (EBE) nr. 1191/69 vísa 
þessar reglugerðir þó ekki í það hvort hugsanlegir þættir 
ríkisaðstoðar séu samrýmanlegir né er í þeim að finna 
undanþágu frá tilkynningaskyldunni samkvæmt 2. mgr. 
88. gr. sáttmálans. Því er við hæfi að láta þessa ákvörðun 
gilda um bætur fyrir opinbera þjónustu í loft- og 
sjóflutningum, að því tilskildu að slíkar bætur, auk þess 
að uppfylla skilyrðin sem eru sett fram í þessari 
ákvörðun, fari einnig að reglum um sérsvið sem eru í 
reglugerð (EBE) nr. 2408/92 og í reglugerð (EBE) 
nr. 3577/92 þegar við á. 

19) Viðmiðunarmörkin sem gilda um bætur fyrir opinbera 
þjónustu í loft- og sjóflutningum skulu alla jafna vera 
hinar sömu og gilda almennt. Í sérstökum tilvikum bóta 
fyrir opinbera þjónustu vegna tenginga í lofti eða á sjó 
við eyjar og vegna flugvalla og hafna sem fela í sér 
þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu, eins 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 156, 28.6.1969, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EBE) nr. 1893/91 (Stjtíð. EB L 169, 29.6.1991, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 130, 15.6.1970, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 543/97 (Stjtíð. EB L 84, 26.3.1997, bls. 6). 

(3) Stjtíð. EB L 240, 24.8.1992, bls. 8. Reglugerðinni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 2003. 

(4) Stjtíð. EB L 364, 12.12.1992, bls. 7.  
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og um getur í 2. mgr. 86. gr. sáttmálans, er meira 
viðeigandi að kveða einnig á um önnur viðmiðunarmörk 
sem byggjast á meðalfjölda farþega á ári þar sem það 
gefur réttari mynd af efnahagslegum veruleika þessarar 
starfsemi. 

20) Þessi ákvörðun skýrir að miklu leyti merkingu og 
umfang undanþágunnar samkvæmt 2. mgr. 86. gr. 
sáttmálans eins og Dómstóllinn og dómstóllinn á fyrsta 
dómstigi og framkvæmdastjórnin hafa áður beitt henni 
með samræmdum hætti. Að því marki sem hún breytir 
ekki efnislega lögum sem gilda á þessu sviði skal hún 
öðlast gildi þegar í stað. Tiltekin ákvæði í þessari 
ákvörðun ganga þó lengra en óbreytt ástand með því að 
setja fram viðbótarkröfur sem miða að skilvirku eftirliti 
með viðmiðunarreglunum sem eru settar fram í 2. mgr. 
86. gr. Rétt er að gera ráð fyrir eins árs fresti áður en 
þessi sérstöku ákvæði öðlast gildi til að aðildarríkin geti 
gert nauðsynlegar ráðstafanir þar að lútandi. 

21) Undanþága frá kröfunni um fyrirframtilkynningu að því 
er varðar tiltekna þjónustu sem hefur almenna, 
efnahagslega þýðingu útilokar ekki að aðildarríkin geti 
tilkynnt um sérstakt aðstoðarverkefni. Slík tilkynning 
verður metin í samræmi við meginreglurnar um 
rammaákvæði Bandalagsins um ríkisaðstoð í formi bóta 
fyrir opinbera þjónustu (1). 

22) Þessi ákvörðun gildir með fyrirvara um ákvæði 
tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 80/723/EBE frá 25. 
júní 1980 um gagnsæi fjármálatengsla milli 
aðildarríkjanna og opinberra fyrirtækja og gagnsæi í 
fjármálum tiltekinna fyrirtækja (2). 

23) Þessi ákvörðun gildir með fyrirvara um gildandi ákvæði 
Bandalagsins á sviði opinberra innkaupa og samkeppni, 
einkum ákvæði 81. og 82. gr. sáttmálans. 

24) Þessi ákvörðun gildir með fyrirvara um strangari 
sérákvæði varðandi skyldur um opinbera þjónustu sem 
eru í löggjöf Bandalagsins um einstakar atvinnugreinar. 

________________  

(1) Stjtíð. ESB C 297, 29.11.2005. 
(2) Stjtíð. EB L 195, 29.7.1980, bls. 35. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 2000/52/EB (Stjtíð. EB L 193, 29.7.2000, bls. 75). 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Í þessari ákvörðun eru sett fram skilyrði fyrir því hvenær líta 
beri á að ríkisaðstoð í formi bóta fyrir opinbera þjónustu til 
fyrirtækja sem hefur verið falið að starfrækja þjónustu sem 
hefur almenna, efnahagslega þýðingu, samrýmist sameiginlega 
markaðnum og hvenær hún sé undanþegin tilkynninga-
skyldunni sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 88. gr. sáttmálans. 

2. gr. 

Gildissvið 

1. Þessi ákvörðun gildir um ríkisaðstoð í formi bóta fyrir 
opinbera þjónustu til fyrirtækja í tengslum við þjónustu sem 
hefur almenna, efnahagslega þýðingu eins og um getur í 2. 
mgr. 86. gr. sáttmálans og sem fellur undir einn eftirfarandi 
flokka: 

a) bætur fyrir opinbera þjónustu til fyrirtækja þar sem 
meðalveltan fyrir skatta, að allri starfsemi meðtalinni, er 
minni en 100 milljónir evra á ári næstu tvö ár á undan árinu 
þegar því var úthlutuð þjónusta sem hefur almenna, 
efnahagslega þýðingu, og sem fá minna en 30 milljónir 
evra í bætur á ári fyrir viðkomandi þjónustu, 

b) bætur fyrir opinbera þjónustu til sjúkrahúsa og fyrirtækja 
sem reka félagsbústaði og stunda starfsemi sem flokkast 
undir þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu í 
viðkomandi aðildarríki, 

c) bætur fyrir opinbera þjónustu vegna tenginga í lofti eða á 
sjó við eyjar þar sem meðalfjöldi farþega á ári, næstu tvö ár 
á undan því þegar þjónustu sem hefur almenna, 
efnahagslega þýðingu var úthlutað, er ekki meiri en 300 
000 farþegar, 

d) bætur fyrir opinbera þjónustu vegna flugvalla og hafna þar 
sem meðalfjöldi farþega á ári, næstu tvö ár á undan því 
þegar þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu 
var úthlutað, er ekki meiri en 1 000 000 farþegar þegar um 
flugvelli er að ræða og 300 000 farþegar þegar um hafnir er 
að ræða. 
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Ákvarða má 30 milljóna evra viðmiðunarmörkin í a-lið fyrsta 
undirliðar með því að taka árlegt meðaltal allra bóta sem hafa 
verið veittar á samningstímanum eða á fimm ára tímabili. Að 
því er varðar lánastofnanir komi viðmiðunarmörk fyrir 
niðurstöðutölu efnahagsreiknings að fjárhæð 800 millijónir 
evra í stað viðmiðunarmarka fyrir veltu að fjárhæð 100 
milljónir evra. 

2. Á sviði loft- og sjóflutninga skal þessi ákvörðun aðeins 
gilda um ríkisaðstoð í formi bóta fyrir opinbera þjónustu til 
fyrirtækja í tengslum við þjónustu sem hefur almenna, 
efnahagslega þýðingu, eins og um getur í 2. mgr. 86. gr. 
sáttmálans, og samrýmist reglugerð (EBE) nr. 2408/92 og 
reglugerð (EBE) nr. 3577/92, þegar við á.  

Þessi ákvörðun gildir ekki um ríkisaðstoð í formi bóta fyrir 
opinbera þjónustu til fyrirtækja á sviði landflutninga. 

3. gr. 

Samhæfi og undanþága frá tilkynningaskyldu 

Ríkisaðstoð í formi bóta fyrir opinbera þjónustu sem uppfyllir 
skilyrðin sem mælt er fyrir um í þessari ákvörðun skal 
samrýmast sameiginlega markaðnum og hún skal vera 
undanþegin skyldunni um fyrirframtilkynningu sem kveðið er á 
um í 3. mgr. 88. gr. sáttmálans, með fyrirvara um beitingu 
strangari ákvæða um skyldur um opinbera þjónustu sem er að 
finna í löggjöf Bandalagsins um einstakar atvinnugreinar. 

4. gr. 

Umboð 

Til að þessi ákvörðun öðlist gildi skal fela viðkomandi 
fyrirtæki að starfrækja þjónustu, sem hefur almenna, 
efnahagslega þýðingu, með einu eða fleiri opinberum skjölum 
sem hvert aðildarríki getur ákveðið með hvaða formi er. Þetta 
skjal eða þessi skjöl skulu einkum tilgreina: 

a) eðli og lengd skyldnanna um opinbera þjónustu, 

b) viðkomandi fyrirtæki og yfirráðasvæði, 

c) eðli sérstaks réttar eða einkaréttar sem fyrirtækinu hefur 
verið úthlutað, 

d) færibreytur til að reikna út, hafa eftirlit með og endurskoða 
bæturnar, 

e) fyrirkomulag til að komast hjá og til að endurgreiða allar 
ofgreiddar bætur. 

5. gr. 

Bætur 

1. Fjárhæð bótanna skal ekki vera hærri en nauðsynlegt er til 
að standa straum af kostnaði sem stofnað er til við að rækja 
skyldur um opinbera þjónustu, að teknu tilliti til viðeigandi 
tekna og sanngjarns hagnaðar af því fjármagni sem er 
nauðsynlegt til að rækja þær skyldur. Bæturnar verður 
raunverulega að nota til að starfrækja viðkomandi þjónustu sem 
hefur almenna, efnahagslega þýðingu, með fyrirvara um getu 
fyrirtækisins til að njóta sanngjarns hagnaðar. 

Fjárhæð bótanna skal fela í sér allan ávinning sem ríkið veitir 
eða sem kemur með framlögum ríkisins í hvaða mynd sem er. 
Sanngjarn hagnaður skal taka tillit til allrar eða hluta 
framleiðniaukningarinnar sem viðkomandi fyrirtæki nær fram á 
tilteknum takmörkuðum tíma án þess að dregið sé úr gæðum 
þjónustunnar sem ríkið hefur falið fyrirtækinu. 

2. Kostnaðurinn sem taka ber tillit til skal ná til alls kostnaðar 
sem stofnað er til við starfrækslu þjónustu sem hefur almenna, 
efnahagslega þýðingu. Hann skal reiknaður út á grundvelli 
almennt viðurkenndra kostnaðarbókhaldsreglna sem hér segir: 

a) ef starfsemi viðkomandi fyrirtækis einskorðast við þjónustu 
sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu má taka tillit til 
alls kostnaðar þess, 

b) ef fyrirtækið stundar einnig aðra starfsemi en þjónustu sem 
hefur almenna, efnahagslega þýðingu skal aðeins taka tillit 
til þess kostnaðar sem tengist þjónustu sem hefur almenna, 
efnahagslega þýðingu, 

c) kostnaðurinn sem er úthlutað til þjónustu sem hefur 
almenna, efnahagslega þýðingu getur tekið til alls 
breytilegs kostnaðar sem stofnað er til vegna þjónustu sem 
hefur almenna, efnahagslega þýðingu, til hlutfallslegs 
framlag til fasts kostnaðar sem er sameiginlegur þjónustu 
sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu og annarri 
starfsemi og til sanngjarns hagnaðar, 

d) taka má tillit til kostnaðarins sem tengist fjárfestingum, 
einkum varðandi grunnvirki, þegar það er nauðsynlegt 
vegna starfrækslu þjónustu sem hefur almenna, 
efnahagslega þýðingu. 
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3. Tekjurnar sem taka ber tillit til skulu að minnsta kosti ná til 
allra tekna af þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega 
þýðingu. Ef viðkomandi fyrirtæki hefur sérstakan rétt eða 
einkarétt sem tengist annarri þjónustu sem hefur almenna, 
efnahagslega þýðingu og hagnaðurinn af rekstrinum er meiri en 
sanngjarn má teljast eða ef það nýtur annars ávinnings af hálfu 
ríkisins skal fyrirtækið taka hann með í tekjum sínum, óháð því 
hvernig hann er flokkaður í sambandi við 87. gr. Viðkomandi 
aðildarríki getur ákveðið að hagnaðurinn, sem aflað er með 
annarri starfsemi en þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega 
þýðingu, eigi að renna í heild eða að hluta til fjármögnunar á 
þjónustunni sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu. 

4. Í þessari ákvörðun þýðir „skynsamlegur hagnaður“ arðsemi 
eigin fjár sem tekur tillit til áhættunnar, eða þess að engin 
áhætta er fyrir hendi, sem fyrirtækið stofnar til vegna íhlutunar 
aðildarríkisins, einkum ef hið síðarnefnda veitir einkarétt eða 
sérstakan rétt. Þessi arðsemi skal alla jafna ekki vera meiri en 
meðalarðsemi í viðkomandi geira á síðustu árum. Í geirum þar 
sem ekki er neitt fyrirtæki sambærilegt því sem hefur verið 
falið að starfrækja þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega 
þýðingu má gera samanburð við fyrirtæki í öðrum 
aðildarríkjum eða, ef nauðsyn krefur, í öðrum geirum, að því 
tilskildu að tekið sé tillit til sérstakra einkenna hvers geira. 
Þegar aðildarríkið ákvarðar hvað telst vera sanngjarn hagnaður 
getur það innleitt hvataviðmiðanir, einkum um gæði veittrar 
þjónustu og aukinnar framleiðsluhagkvæmni. 

5. Þegar félag annast starfsemi sem tekur bæði til þjónustu 
sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu og annarrar 
starfsemi skal innra bókhald sýna aðgreindan kostnað og tekjur 
sem tengjast þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega 
þýðingu og annarri þjónustu, svo og færibreyturnar fyrir 
skiptingu kostnaðar og tekna. 

Kostnaðurinn sem tengist annarri starfsemi en þjónustu sem 
hefur almenna, efnahagslega þýðingu skal ná til alls breytilegs 
kostnaðar, viðeigandi framlags til sameiginlegs fastakostnaðar 
og fullnægjandi ávöxtunar eigin fjár. Ekki skal veita neinar 
bætur vegna þessa kostnaðar. 

6. gr. 

Eftirlit með ofgreiddum bótum 

Aðildarríkin skulu gera reglubundnar athuganir eða sjá til þess 
að slíkar athuganir séu gerðar til að tryggja að fyrirtæki fái ekki 
bætur umfram þá fjárhæð sem er ákvörðuð í samræmi við 5. gr. 

Aðildarríkin skulu gera kröfu um að viðkomandi fyrirtæki 
endurgreiði allar ofgreiddar bætur og uppfæra skal 

færibreyturnar fyrir útreikning bótanna í framtíðinni. Ef 
fjárhæð ofgreiddra bóta er ekki meiri en 10% af fjárhæð árlegra 
bóta má flytja slíkar ofgreiddar bætur til næsta árlega tímabils 
og draga þær frá bótafjárhæðinni sem er til greiðslu á því 
tímabili. 

Aðildarríkin skulu gera reglubundnar athuganir innan 
félagsbústaðageirans eða sjá til þess að slíkar athuganir séu 
gerðar, í hverju einstöku fyrirtæki, til að tryggja að viðkomandi 
fyrirtæki fái ekki bætur sem eru hærri en fjárhæðin sem er 
ákvörðuð í samræmi við 5. gr. Flytja má allar ofgreiddar bætur, 
sem nema allt að 20% af árlegum bótum, til næsta tímabils, að 
því tilskildu að viðkomandi fyrirtæki starfræki aðeins þjónustu 
sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu. 

7. gr. 

Tiltækar upplýsingar 

Aðildarríkin skulu gera alla þætti, sem nauðsynlegir eru til að 
ákvarða hvort úthlutaðar bætur samrýmast þessari ákvörðun, 
tiltæka í að minnsta kosti 10 ár. Aðildarríkin skulu afhenda 
framkvæmdastjórninni, samkvæmt skriflegri beiðni hennar, 
allar upplýsingar sem hún telur nauðsynlegar til að ákvarða 
hvort gildandi bótakerfi samrýmist þessari ákvörðun. 

8. gr. 

Skýrslur 

Hvert aðildarríki skal senda framkvæmdastjórninni á þriggja 
ára fresti reglubundnar skýrslur um framkvæmd þessarar 
ákvörðunar með ítarlegri lýsingu á skilyrðunum fyrir beitingu 
hennar í öllum geirum, þar á meðal í félagsbústaða- og 
sjúkrahúsageirunum. Fyrstu skýrsluna skal leggja fram eigi 
síðar en 19. desember 2008. 

9. gr. 

Mat 

Framkvæmdastjórnin mun, eigi síðar en 19. desember 2009, 
leggja mat á áhrifin sem byggist á upplýsingum um staðreyndir 
og niðurstöðum víðtæks samráðs sem framkvæmdastjórnin 
stendur fyrir, einkum á grundvelli gagna sem aðildarríkin 
leggja fram í samræmi við 8. gr. 



Nr; 73/470  4.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

Niðurstöður matsins á áhrifunum verða tiltækar 
Evrópuþinginu, svæðanefndinni, efnahags- og félagsmálanefnd 
Evrópu og aðildarríkjunum. 

10. gr. 

Gildistaka 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 19. desember 2005.  

Ákvæði c-, d- og e-liðar 4. gr. og 6. gr. gilda frá og með 29. 
nóvember 2006. 

11. gr. 

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 28. nóvember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Neelie KROES 

framkvæmdastjóri. 
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                  REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 2006/2004                          2008/EES/73/33 

frá 27. október 2004 

um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd 
(reglugerð um samvinnu um neytendavernd) (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. 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 ályktun ráðsins frá 8. júlí 1996 um samvinnu milli 
stjórnsýslustofnana um framkvæmd löggjafarinnar um 
innri markaðinn (3) er viðurkennt að stöðugt þurfi að 
leitast við að bæta samvinnu milli stjórnsýslustofnana og 
eru aðildarríkin og framkvæmdastjórnin hvött til að hafa 
það sem forgangsverkefni að kanna möguleikann á því 
að styrkja samstarf stjórnvalda við framkvæmd löggjafar. 

2) Núverandi innlent fyrirkomulag, við framkvæmd laga til 
verndar hagsmunum neytenda, er ekki lagað að 
erfiðleikum við framkvæmd þeirra á innri markaðnum og 
árangursríkt og skilvirkt samstarf í slíkum tilvikum er 
ekki mögulegt sem stendur. Þessi vandkvæði koma í veg 
fyrir að opinber yfirvöld, sem framfylgja lögum, geti átt 
samstarf um að uppgötva, rannsaka og sjá til þess að brot 
á lögum til verndar hagsmunum neytenda innan 
Bandalagsins verði stöðvuð eða þau bönnuð. Skortur á 
árangursríkri lagaframkvæmd á landamærasvæðum gerir 
því seljendum og birgjum kleift að víkjast undan 
viðleitni til að framfylgja lögum með því að flytja sig um 
set innan Bandalagsins. Þetta veldur röskun á samkeppni 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 364, 9.12.2004, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2006 frá 7. júlí 2006 um 
breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 26. 

(1) Stjtíð. ESB C 108, 30.4.2004, bls. 86. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 20. apríl 2004 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 7. október 2004. 
(3) Stjtíð. EB C 224, 1.8.1996, bls. 3. 

löghlýðinna seljenda og birgja sem starfa annaðhvort í 
sínu eigin landi eða handan landamæranna. Erfiðleikar 
við að framfylgja lögum yfir landamæri grafa einnig 
undan tiltrú neytenda á tilboðum yfir landamæri og þar 
með tiltrú þeirra á innri markaðnum. 

3) Því þarf að auðvelda samstarf milli opinberra yfirvalda, 
sem bera ábyrgð á framkvæmd laga til verndar 
hagsmunum neytenda, þegar þau taka á brotum innan 
Bandalagsins og stuðla að snurðulausri starfsemi innri 
markaðarins, gæðum og samræmi í framkvæmd laga til 
verndar hagsmunum neytenda og fylgjast með því að 
efnahagslegra hagsmuna neytenda sé gætt. 

4) Í löggjöf Bandalagsins eru ákvæði um samstarfsnet til 
framkvæmdar lögum um að vernda neytendur umfram 
efnahagslega hagsmuni þeirra, ekki síst að því er varðar 
heilsufar. Miðla skal bestu starfsháttum á milli þeirra 
neta sem komið er á fót með þessari reglugerð og annarra 
neta. 

5) Gildissvið ákvæða um gagnkvæma aðstoð í þessari 
reglugerð skal takmarkast við brot innan Bandalagsins á 
lögum Bandalagsins til verndar hagsmunum neytenda. 
Árangursrík meðhöndlun brota í einstökum löndum skal 
tryggja að engin mismunun eigi sér stað hvort sem um er 
að ræða innlenda starfsemi eða starfsemi annars staðar í 
Bandalaginu. Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á ábyrgð 
framkvæmdastjórnarinnar að því er varðar brot einstakra 
aðildarríkja á lögum Bandalagsins og veitir 
framkvæmdastjórninni heldur ekki heimild til að stöðva 
brot sem framin eru innan Bandalagsins og skilgreind í 
þessari reglugerð. 
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6) Til að vernda neytendur gegn brotum innan Bandalagsins 
er nauðsynlegt að koma upp neti opinberra yfirvalda sem 
framfylgja lögum í öllu Bandalaginu og þessi yfirvöld 
þurfa að lágmarki að hafa almenna rannsóknar- og 
framkvæmdaheimild til að geta beitt þessari reglugerð á 
árangursríkan hátt og komið í veg fyrir að seljendur og 
birgjar geri sig seka um brot innan Bandalagsins. 

7) Mikilvægt er að lögbær yfirvöld hafi möguleika á því að 
starfa óhindrað saman á gagnkvæmum grunni, að því er 
varðar upplýsingaskipti, uppgötvun og rannsókn brota 
innan Bandalagsins og ráðstafanir til að stöðva eða banna 
brot, til að geta tryggt snurðulausa starfsemi innri 
markaðarins og vernd neytenda. 

8) Lögbær yfirvöld skulu einnig nýta sér aðrar heimildir 
eða ráðstafanir, sem eru leyfðar á innlendum vettvangi, 
þ.m.t. heimildir til að hefja mál eða vísa málum til 
ákæruvaldsins með það fyrir augum að stöðva eða banna 
þegar í stað brot innan Bandalagsins, að fenginni beiðni 
um gagnkvæma aðstoð ef um slíkt er að ræða. 

9) Upplýsingar, sem lögbær yfirvöld skiptast á, skulu vera 
háðar ítrustu trúnaðarkvöðum og þagnarskyldu til að 
tryggja að hvorki sé um að ræða málamiðlanir í 
rannsóknum né að orðspori seljenda eða birgja sé spillt 
að ósekju. 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) og reglugerð Evrópu-
þingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 
2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 
persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins 
hafa unnið og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (2) 
skulu gilda í tengslum við þessa reglugerð. 

10) Viðfangsefni sem tengjast framkvæmd laga ná yfir 
landamæri Evrópusambandsins og gæta þarf hagsmuna 
neytenda í Bandalaginu gagnvart viðskiptaaðilum með 
staðfestu í þriðju löndum sem starfa ekki innan ramma 
laganna. Því er nauðsynlegt að gera alþjóðasamninga við 
þriðju lönd varðandi gagnkvæma aðstoð við framkvæmd 
laga til verndar hagsmunum neytenda. Þessir 
alþjóðasamningar skulu gerðir á vettvangi Bandalagsins 
á svæðum þar sem þessi reglugerð gildir til að tryggja 
hámarksvernd neytenda í Bandalaginu og snurðulausa 
samvinnu við þriðju lönd um framkvæmd laga. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. Tilskipuninni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1. 

11) Rétt er að starf aðildarríkjanna í tengslum við 
lagaframkvæmd vegna brota innan Bandalagsins verði 
samræmt á vettvangi Bandalagsins með það fyrir augum 
að gera umbætur á beitingu þessarar reglugerðar og 
stuðla að auknum gæðum og samræmi í lagaframkvæmd. 

12) Rétt er að samræma samstarf stjórnsýslustofnana 
aðildarríkjanna á vettvangi Bandalagsins með hliðsjón af 
starfsemi þeirra yfir landamæri með það fyrir augum að 
gera umbætur á beitingu laga til verndar hagsmunum 
neytenda. Þetta samstarf hefur þegar sýnt sig við stofnun 
evrópska netsins fyrir mál sem rekin eru utan dómstóla. 

13) Ef samræmingin á starfsemi aðildarríkjanna samkvæmt 
þessari reglugerð felur í sér fjárhagsaðstoð Bandalagsins 
skal ákvörðun um að veita slíka aðstoð tekin í samræmi 
við málsmeðferðina sem er sett fram í ákvörðun 
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 20/2004/EB frá 
8. desember 2003 um almennan ramma fyrir fjármögnun 
aðgerða Bandalagsins til stuðnings neytendastefnu á 
tímabilinu 2004 til 2007 (3), einkum 5. og 10. aðgerð 
sem settar eru fram í viðaukanum við þá ákvörðun og í 
síðari ákvörðunum. 

14) Neytendasamtök gegna afar mikilvægu hlutverki að því 
er varðar neytendaupplýsingar og fræðslu og við að 
vernda hagsmuni neytenda, þ.m.t. við lausn deilumála, 
og skulu þau hvött til að starfa með lögbærum 
yfirvöldum að því að gera beitingu þessarar reglugerðar 
áhrifaríkari. 

15) Ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar vegna framkvæmdar 
þessarar reglugerðar, skulu samþykktar í samræmi við 
ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um 
reglur um meðferð framkvæmdarvalds sem 
framkvæmdastjórninni er falið (4). 

16) Árangursríkt eftirlit með beitingu þessarar reglugerðar og 
skilvirkni neytendaverndar útheimtir reglulega 
skýrslugjöf frá aðildarríkjunum. 

17) Í þessari reglugerð er tekið tillit til grundvallarréttinda og 
þeim meginreglum fylgt sem eru m.a. viðurkenndar í 
sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi (5). 
Þar af leiðandi er rétt að túlka og beita þessari reglugerð 
með hliðsjón af þeim réttindum og meginreglum. 

________________  

(3) Stjtíð. ESB L 5, 9.1.2004, bls. 1. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun nr. 
786/2004/EB (Stjtíð. ESB L 138, 30.4.2004, bls. 7). 

(4) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
(5) Stjtíð. EB C 364, 18.12.2000, bls. 1. 
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18) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum 
þessarar tilskipunar, þ.e. samstarfi milli innlendra 
yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um 
neytendavernd, vegna þess að þau geta ekki ein tryggt 
samstarf og samræmi og markmiðunum verður því betur 
náð á vettvangi Bandalagsins, getur Bandalagið 
samþykkt ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna 
eins og fram kemur í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við 
meðalhófsregluna, sem sett er fram í þeirri grein, er ekki 
gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að 
ná því markmiði. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

INNGANGSÁKVÆÐI 

1. gr. 

Markmið 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um við hvaða aðstæður lögbær 
yfirvöld í aðildarríkjunum, sem eru tilnefnd ábyrg fyrir 
framkvæmd laga til verndar hagsmunum neytenda, skuli hafa 
samstarf sín á milli og við framkvæmdastjórnina til að tryggja 
að farið sé að þessum lögum og til að tryggja snurðulausa 
starfsemi innri markaðarins og auka fjárhagslega vernd 
neytenda. 

2. gr. 

Gildissvið 

1. Ákvæðin um gagnkvæma aðstoð, sem eru sett fram í II. og 
III. kafla, gilda um brot innan Bandalagsins. 

2. Þessi reglugerð er með fyrirvara um reglur Bandalagsins 
um alþjóðlegan einkamálarétt, einkum reglur í tengslum við 
lögsögu dómstóls og þá réttarreglu sem beitt er. 

3. Þessi reglugerð er með fyrirvara um beitingu ráðstafana er 
varða dómsmálasamstarf í sakamálum og einkamálum í 
aðildarríkjunum, einkum starfsemi Evrópunets dómstóla. 

4. Þessi reglugerð er með fyrirvara um að aðildarríkin standi 
við allar viðbótarskuldbindingar í tengslum við gagnkvæma 
aðstoð við vernd sameiginlegra, fjárhagslegra hagsmuna 
neytenda, þ.m.t. varðandi sakamál, sem leiðir af öðrum lög-
gerningum, þ.m.t. tvíhliða eða marghliða samningar. 

5. Þessi reglugerð er með fyrirvara um tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/27/EB frá 19. maí 1998 um að 
setja lögbann til verndar hagsmunum neytenda (1). 

6. Þessi reglugerð er með fyrirvara um lög Bandalagsins um 
innri markaðinn, einkum þau ákvæði sem varða frjálsan 
flutning á vörum og þjónustu. 

7. Þessi reglugerð er með fyrirvara um lög Bandalagsins um 
sjónvarpsútsendingar. 

3. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „lög til verndar hagsmunum neytenda“: tilskipanir eins og 
þær eru leiddar í landslög aðildarríkjanna og reglugerðir 
sem eru tilgreindar í viðaukanum, 

b) „brot innan Bandalagsins“: aðgerðir eða aðgerðaleysi 
andstætt lögum til verndar hagsmunum neytenda, eins og 
skilgreint er í a-lið, sem skaða, eða eru líkleg til að skaða, 
sameiginlega hagsmuni neytenda sem hafa búsetu í aðildar-
ríki eða –ríkjum, þó ekki í því aðildarríki þar sem að-
gerðirnar eða aðgerðaleysið var upprunnið eða átti sér stað 
eða þar sem seljandi eða birgir, sem ber ábyrgðina, hefur 
búsetu eða þar sem finnast sönnunargögn eða eignir sem 
tengjast aðgerðinni eða aðgerðaleysinu, 

c) „lögbært yfirvald“: hvaða opinbert yfirvald sem vera skal 
sem hefur staðfestu annaðhvort á innanlands-, svæðis- eða 
staðargrundvelli sem hefur sérstökum skyldum að gegna 
við framkvæmd laga til verndar hagsmunum neytenda, 

d) „miðlæg tengiskrifstofa“: opinbera yfirvaldið í hverju 
aðildarríki sem er tilnefnt sem ábyrgðaraðili fyrir sam-
ræmingu á beitingu þessarar reglugerðar í því aðildarríki, 

e) „þar til bær embættismaður“: embættismaður sem er 
lögbært yfirvald og ber ábyrgð á því að beita þessari 
reglugerð, 

f) „yfirvald sem leggur fram beiðni“: lögbært yfirvald sem 
leggur fram beiðni um gagnkvæma aðstoð, 

g) „yfirvald sem beiðni er beint til“: lögbært yfirvald sem 
tekur við beiðni um gagnkvæma aðstoð, 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 166, 11.6.1998, bls. 51. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2002/65/EB (Stjtíð. EB L 271, 9.10.2002, bls. 16). 
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h) „seljandi eða birgir“: einstaklingur eða lögaðili sem, að því 
er varðar lög til verndar hagsmunum neytenda, starfar að 
sinni atvinnugrein, viðskiptum, iðju eða sérgrein, 

i) „markaðseftirlitsstarfsemi“: aðgerðir lögbærs yfirvalds sem 
er tilnefnt til að komast að því hvort brot innan Banda-
lagsins hafi átt sér stað á umráðasvæði yfirvaldsins, 

j) „kvartanir neytanda“: yfirlýsing, studd eðlilegum 
sönnunargögnum, um að seljandi eða birgir hafi brotið, eða 
sé líklegur til að brjóta, lög sem eru til verndar hagsmunum 
neytenda, 

k) „sameiginlegir hagsmunir neytenda“: hagsmunir tiltekins 
fjölda neytenda sem hafa skaðast eða líklegt er að skaðist 
vegna brots. 

4. gr. 

Lögbær yfirvöld 

1. Hvert aðildarríki skal tilnefna lögbær yfirvöld og miðlæga 
tengiskrifstofu sem bera ábyrgð á beitingu þessarar 
reglugerðar, 

2. Hvert aðildarríki getur tilnefnt önnur opinber yfirvöld, ef 
þörf krefur, til að uppfylla skyldur sínar samkvæmt þessari 
reglugerð. Þau geta einnig tilnefnt stofnanir sem hafa lögmætra 
hagsmuna að gæta í tengslum við að stöðva eða banna brot 
innan Bandalagsins í samræmi við 3. mgr. 8. gr. 

3. Hvert lögbært yfirvald skal, með fyrirvara um 4. mgr., hafa 
nauðsynlegar rannsóknar- og framkvæmdaheimildir fyrir 
beitingu þessarar reglugerðar og skal fara með þær í samræmi 
við innlend lög. 

4. Lögbær yfirvöld geta, í samræmi við innlend lög, beitt 
heimildunum sem um getur í 3. mgr.: 

a) annaðhvort beint samkvæmt sínum eigin heimildum eða 
undir eftirliti dómsmálayfirvalda, 

b) eða með því að vísa máli til dómstóla sem eru þar til bærir 
að taka nauðsynlega ákvörðun, þ.m.t. með málskoti ef þörf 
krefur, ef ekki er orðið við beiðni um að taka þessa nauð-
synlegu ákvörðun. 

5. Ef lögbær yfirvöld beita heimildum sínum með því að vísa 
máli til dómstóla, í samræmi við b-lið 4. mgr., skulu þeir 
dómstólar vera þar til bærir að taka nauðsynlegar ákvarðanir. 

6. Þeim heimildum, sem um getur í 3. mgr., skal aðeins beitt 
ef rökstuddur grunur leikur á um brot innan Bandalagsins og 
þær skulu a.m.k. fela í sér rétt til þess: 

a) að fá aðgang að hvers konar viðeigandi skjölum í hvaða 
formi sem er sem tengjast viðkomandi broti innan Banda-
lagsins, 

b) að krefjast þess af hvaða einstaklingi sem er að hann leggi 
fram viðeigandi upplýsingar í tengslum við viðkomandi 
brot innan Bandalagsins, 

c) að framkvæma nauðsynlega vettvangsskoðun, 

d) að krefjast þess skriflega að viðkomandi seljandi eða birgir 
láti af viðkomandi broti innan Bandalagsins, 

e) að fá hjá seljanda eða birgi, sem hefur gerst sekur um brot 
innan Bandalagsins, loforð um að hann láti af því broti og, 
eftir því sem við á, birta það loforð, 

f) að krefjast stöðvunar eða banns við öllum brotum innan 
Bandalagsins og, eftir því sem við á, að birta þær 
ákvarðanir sem eru teknar, 

g) að krefjast þess að stefndi, sem tapar máli, greiði sekt til 
hins opinbera eða til rétthafa sem er tilnefndur í eða 
samkvæmt innlendum lögum ef hann fer ekki að 
ákvörðuninni sem er tekin. 

7. Aðildarríkin skulu tryggja að þar til bær yfirvöld fái þá 
fjármuni sem nauðsynlegir eru til að beita þessari reglugerð. 
Þar til bærir embættismenn skulu virða faglegar reglur og vera 
bundnir af viðeigandi innlendri málsmeðferð eða siðareglum 
sem tryggja einkum vernd einstaklinga að því er varðar vinnslu 
persónuupplýsinga, sanngjarna málsmeðferð og að ákvæðin um 
trúnaðarkvaðir og þagnarskyldu, sem sett eru með 13. gr., séu 
virt til fulls. 

8. Sérhvert lögbært yfirvald skal láta almenning vita af 
réttindum og skyldum samkvæmt þessari reglugerð og skal 
tilnefna þar til bæra embættismenn. 

5. gr. 

Skrár 

1. Hvert aðildarríki skal láta framkvæmdastjórnina og hin 
aðildarríkin vita af því hver lögbær yfirvöld eru, um önnur 
opinber yfirvöld og stofnanir sem eiga löglegra hagsmuna að 
gæta varðandi stöðvun og bann við brotum innan Bandalagsins 
og um miðlægu tengiskrifstofuna. 
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2. Framkvæmdastjórnin skal birta og uppfæra skrá yfir 
miðlægar tengiskrifstofur og lögbær yfirvöld í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

II. KAFLI 

GAGNKVÆM AÐSTOÐ 

6. gr. 

Skipti á upplýsingum að fenginni beiðni 

1. Yfirvald, sem beiðni er beint til, skal, samkvæmt beiðni þar 
til bærs yfirvalds, í samræmi við 4. gr., þegar í stað veita allar 
viðeigandi upplýsingar sem þarf til að ákvarða hvort brot innan 
Bandalagsins hafi átt sér stað eða til að ákvarða hvort 
rökstuddur grunur leiki á um að slíkt brot geti átt sér stað. 

2. Yfirvald, sem beiðni er beint til, skal gera viðeigandi 
rannsóknir, með aðstoð annarra opinberra yfirvalda ef þörf 
krefur, eða hvers konar aðrar, nauðsynlegar eða viðeigandi 
ráðstafanir í samræmi við 4. gr. til að afla þeirra upplýsinga 
sem þörf krefur. 

3. Yfirvald, sem beiðni er beint til, getur, ef yfirvald sem 
leggur fram beiðni óskar eftir því, leyft þar til bærum 
embættismanni yfirvaldsins, sem leggur fram beiðni, að 
fylgjast með rannsóknum embættismanna yfirvaldsins sem 
beiðni er beint til. 

4. Ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til framkvæmdar þessari 
grein, skulu samþykktar í samræmi við málsmeðferðina sem 
um getur í 2. mgr. 19. gr. 

7. gr. 

Skipti á upplýsingum án beiðni 

1. Ef lögbæru yfirvaldi verður kunnugt um brot innan 
Bandalagsins, eða hefur rökstuddan grun um að slík brot geti 
átt sér stað, skal það tilkynna lögbærum yfirvöldum í öðrum 
aðildarríkjum og framkvæmdastjórninni um það og veita þegar 
í stað allar nauðsynlegar upplýsingar. 

2. Ef lögbært yfirvald gerir frekari ráðstafanir til framfylgja 
lögum eða fær beiðni um gagnkvæma aðstoð í tengslum við 
brot innan Bandalagsins skal það tilkynna lögbærum yfir-
völdum annarra aðildarríkja og framkvæmdastjórninni um það. 

3. Ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til framkvæmdar þessari 
grein, skulu samþykktar í samræmi við málsmeðferðina sem 
um getur í 2. mgr. 19. gr. 

8. gr. 

Beiðni um ráðstafanir til að framfylgja lögum 

1. Yfirvald, sem beiðni er beint til, skal, að fenginni beiðni frá 
yfirvaldi sem leggur fram beiðni, tafarlaust gera allar 
nauðsynlegar ráðstafanir til að knýja fram stöðvun eða bann 
við viðkomandi broti innan Bandalagsins. 

2. Til að uppfylla skyldur sínar skv. 1. mgr. skal yfirvald, sem 
beiðni er beint til, beita þeim heimildum sem eru tilgreindar í 
6. mgr. 4. gr. og öllum viðbótarheimildum sem það fær 
samkvæmt landslögum. Yfirvald, sem beiðni er beint til, skal 
ákvarða, með aðstoð annarra opinberra yfirvalda ef þörf krefur, 
hvaða ráðstafanir þurfi að gera til að stöðva eða banna brot 
innan Bandalagsins á skilvirkan og árangursríkan hátt sem er í 
réttu hlutfalli við brotið. 

3. Yfirvald, sem beiðni er beint til, getur einnig uppfyllt 
skyldur sínar skv. 1. og 2. mgr. með því að gefa stofnun, sem er 
tilnefnd í samræmi við annan málslið 2. mgr. 4. gr. og, sem 
hefur lögmætra hagsmuna að gæta varðandi stöðvun eða bann 
við brotum innan Bandalagsins, fyrirmæli um að gera allar 
nauðsynlegar ráðstafanir, sem hún hefur heimild til samkvæmt 
landslögum, til að stöðva eða banna brot innan Bandalagsins 
fyrir hönd yfirvaldsins sem beiðni er beint til. Ef sú stofnun 
vanrækir að sjá til þess viðkomandi brot innan Bandalagsins sé 
stöðvað eða bannað þegar í stað hvílir skyldan skv. 1. og 
2. mgr. áfram á yfirvaldinu sem beiðni er beint til. 

4. Yfirvaldið, sem beiðni er beint til, getur aðeins gert 
ráðstafanirnar sem eru settar fram í 3. mgr. að höfðu samráði 
við þar til bært yfirvald um beitingu þessara ráðstafana og að 
því tilskildu að bæði yfirvaldið sem leggur fram beiðni og 
yfirvaldið sem beiðni er beint til samþykki: 

— að líklegt sé að beiting ráðstafananna í 3. mgr. leiði til 
stöðvunar eða banns við viðkomandi broti innan 
Bandalagsins á a.m.k. jafn skilvirkan og áhrifaríkan hátt og 
aðgerð af hálfu yfirvaldsins sem beiðni er beint til 

og 

— að fyrirmæli til stofnunarinnar, sem er tilnefnd samkvæmt 
landslögum, leiði ekki til þess að þeirri stofnun séu 
afhentar neinar upplýsingar sem eru trúnaðarmál skv. 
13. gr. 

5. Ef yfirvaldið, sem leggur fram beiðni, er þeirrar skoðunar 
að skilyrðin, sem sett eru fram í 4. mgr., séu ekki uppfyllt skal 
það senda yfirvaldinu, sem beiðni er beint til, skriflega 
tilkynningu um það og tilgreina ástæðurnar fyrir áliti sínu. Ef 
yfirvaldið, sem leggur fram beiðni, og yfirvaldið, sem beiðni er 
beint til, eru ekki sömu skoðunar getur síðarnefnda yfirvaldið 
vísað málinu til framkvæmdastjórnarinnar sem skal skila áliti í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 19. gr. 
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6. Yfirvald, sem beiðni er beint til, getur haft samráð við 
yfirvaldið, sem leggur fram beiðni, við gerð ráðstafana til að 
framfylgja lögum sem um getur í 1. og 2. mgr. Yfirvaldið, sem 
beiðni er beint til, skal þegar í stað tilkynna yfirvaldinu, sem 
leggur fram beiðni, lögbærum yfirvöldum annarra aðildarríkja 
og framkvæmdastjórninni um þær ráðstafanir sem eru gerðar 
og hvaða áhrif þær hafa á brot innan Bandalagsins, þ.m.t. hvort 
þeim hefur fækkað. 

7. Ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til framkvæmdar þessari 
grein, skulu samþykktar í samræmi við málsmeðferðina sem 
um getur í 2. mgr. 19. gr. 

9. gr. 

Samræming starfs við markaðseftirlit og lagaframkvæmd 

1. Lögbær yfirvöld skulu samræma starf sitt við 
markaðseftirlit og lagaframkvæmd Þau skulu skiptast á öllum 
nauðsynlegum upplýsingum til að ná því markmiði. 

2. Ef lögbær yfirvöld fá vitneskju um að brot innan 
Bandalagsins skaði hagsmuni neytenda í fleiri en tveimur 
aðildarríkjum skulu viðkomandi lögbær yfirvöld, með 
milligöngu miðlægu tengiskrifstofunnar, samræma aðgerðir 
sínar við lagaframkvæmdina og beiðnir um gagnkvæma aðstoð. 
Þau skulu einkum leitast við að gera rannsóknir og ráðstafanir 
til að framfylgja lögum samtímis. 

3. Lögbær yfirvöld skulu upplýsa framkvæmdastjórnina fyrir 
fram um slíka samræmingu og þau geta boðið 
embættismönnum og fylgdarmönnum þeirra, sem hafa heimild 
framkvæmdastjórnarinnar, að taka þátt í henni. 

4. Ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til framkvæmdar þessari 
grein, skulu samþykktar í samræmi við málsmeðferðina sem 
um getur í 2. mgr. 19. gr. 

10. gr. 

Gagnagrunnur 

1. Framkvæmdastjórnin skal viðhalda rafrænum gagnagrunni 
þar sem hún skal geyma og vinna upplýsingarnar sem hún fær 
skv. 7., 8. og 9. gr. Þessi gagnagrunnur skal einungis vera 
aðgengilegur lögbærum yfirvöldum til skoðunar. Varðandi þá 
skyldu lögbærra yfirvalda að tilkynna um þær upplýsingar sem 
á að geyma í gagnagrunninum og vinnslu persónuupplýsinga 
sem tengjast þeim skulu lögbær yfirvöld teljast vera 
ábyrgðaraðilar í samræmi við d-lið 2. mgr. tilskipunar 
95/46/EB. Varðandi skyldur framkvæmdastjórnarinnar 
samkvæmt þessari grein og um vinnslu persónuupplýsinga í því 
sambandi skulu lögbær yfirvöld teljast vera ábyrgðaraðilar í 
samræmi við d-lið 2. mgr. reglugerðar (EB) nr. 45/2001. 

2. Ef lögbært yfirvald kemst að raun um að tilkynning skv. 7. 
gr. um brot innan Bandalagsins reynist ekki á rökum reist skal 
það draga tilkynninguna til baka og framkvæmdastjórnin skal 
þegar í stað fjarlægja þær upplýsingar úr gagnagrunninum. Ef 
þar til bært yfirvald tilkynnir framkvæmdastjórninni skv. 
6. mgr. 8. gr. um að látið hafi verið af broti innan Bandalagsins 
skal eyða skráðum gögnum sem tengjast viðkomandi broti 
fimm árum eftir að tilkynningin berst. 

3. Ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til framkvæmdar þessari 
grein, skulu samþykktar í samræmi við málsmeðferðina sem 
um getur í 2. mgr. 19. gr. 

III. KAFLI 

SKILYRÐI VARÐANDI GAGNKVÆMA AÐSTOÐ 

11. gr. 

Almenn ábyrgð 

1. Lögbær yfirvöld skulu uppfylla skyldur sínar samkvæmt 
þessari reglugerð eins og væru þau að vinna fyrir hönd 
neytenda í sínu eigin landi og að eigin frumkvæði eða að beiðni 
annars lögbærs yfirvalds í heimalandi sínu. 

2. Aðildarríki skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að beiting þessarar reglugerðar af hálfu lögbærra 
yfirvalda, annarra opinberra yfirvalda, stofnana sem þau hafa 
tilnefnt og eiga löglegra hagsmuna að gæta varðandi stöðvun 
eða bann við brotum innan Bandalagsins og þar til bærra 
dómstóla sé samræmd á skilvirkan hátt, með milligöngu 
miðlægu tengiskrifstofunnar. 

3. Aðildarríkin skulu hvetja til samstarfs lögbærra yfirvalda 
og annarra aðila sem, samkvæmt landslögum, hafa löglega 
hagsmuni af því að stöðva eða banna brot innan Bandalagsins, 
til að tryggja að hugsanleg brot innan Bandalagsins séu tilkynnt 
lögbærum yfirvöldum þegar í stað. 

12. gr. 

Málsmeðferð við beiðni um gagnkvæma aðstoð og 
upplýsingaskipti 

1. Yfirvaldið, sem leggur fram beiðni, skal sjá til þess að 
öllum beiðnum um gagnkvæma aðstoð fylgi nægar upplýsingar 
til að unnt sé að verða við beiðninni, þ.m.t. nauðsynleg 
sönnunargögn sem aðeins er unnt að fá á yfirráðasvæði 
yfirvaldsins sem leggur fram beiðni. 

2. Yfirvaldið, sem leggur fram beiðni, skal senda beiðnina til 
miðlægrar tengiskrifstofu yfirvaldsins sem beiðni er beint til 
með milligöngu miðlægrar tengiskrifstofu yfirvaldsins sem 
leggur fram beiðni. Miðlæg tengiskrifstofa yfirvaldsins, sem 
beiðni er beint til, skal þegar í stað senda beiðnir til viðeigandi 
lögbærs yfirvalds. 

3. Beiðni um aðstoð og öll miðlun upplýsinga skal vera 
skrifleg á stöðluðu eyðublaði og send rafrænt um gagna-
grunninn sem komið er á fót skv. 10. gr.  
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4. Viðkomandi lögbær yfirvöld skulu, áður en beiðni er lögð 
fram, samþykkja tungumálin sem eru notuð í beiðnum og við 
upplýsingaskipti. Ef samþykki fæst ekki skulu beiðnir sendar á 
opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkis yfirvaldsins 
sem leggur fram beiðni og svörin skulu vera á opinberu 
tungumáli eða tungumálum aðildarríkis yfirvaldsins sem beiðni 
er beint til. 

5. Upplýsingar, sem eru sendar í kjölfar beiðni, skulu sendar 
beint til yfirvaldsins sem leggur fram beiðni og jafnframt til 
miðlægra tengiskrifstofa yfirvaldsins sem leggur fram beiðni 
og yfirvaldsins sem beiðni er beint til. 

6. Ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til framkvæmdar þessari 
grein, skulu samþykktar í samræmi við málsmeðferðina sem 
um getur í 2. mgr. 19. gr. 

13. gr. 

Notkun upplýsinga og vernd persónuupplýsinga og 
þagnarskylda og viðskiptaleynd 

1. Upplýsingar, sem eru látnar í té, má einungis nota í þeim 
tilgangi að tryggja samræmi við lög og verja hagsmuni 
neytenda. 

2. Lögbær yfirvöld geta borið fyrir sig, sem sönnunargögn, 
hvers konar upplýsingar, skjöl, niðurstöður, yfirlýsingar, 
staðfest rétt endurrit eða vitneskju sem er miðlað á sama hátt 
og svipuðum skjölum sem þau geta fengið í sínu eigin landi. 

3. Upplýsingar, sem eru sendar í einhverju formi til 
einstaklinga sem vinna fyrir lögbær yfirvöld, dómstóla, önnur 
opinber yfirvöld og framkvæmdastjórnina, þ.m.t. upplýsingar 
sem eru tilkynntar til framkvæmdastjórnarinnar og geymdar í 
gagnasafninu sem um getur í 10. gr. og sem, væru þær látnar af 
hendi, myndu grafa undan: 

— friðhelgi einkalífsins og ráðvendni einstaklingsins, einkum 
í tengslum við lög Bandalagsins um vernd persónu-
upplýsinga, 

— viðskiptahagsmunum einstaklings eða lögaðila, þ.m.t. 
hugverkaréttur, 

— málarekstri fyrir dómstóli og lögfræðiráðgjöf 

eða 

— tilganginum með eftirliti eða rannsóknum, 

skulu vera trúnaðarmál og háðar kvöð um þagnarskyldu, nema 
nauðsynlegt sé að afhenda þær til að stöðva eða banna brot 
innan Bandalagsins og yfirvaldið, sem sendir upplýsingarnar, 
samþykki að þær séu látnar af hendi. 

4. Að því er varðar beitingu þessarar reglugerðar skulu 
aðildarríkin samþykkja þau lagaákvæði sem eru nauðsynleg til 
að takmarka réttindi og skyldur skv. 10., 11. og 12. gr. 
tilskipunar 95/46/EB eftir því sem nauðsynlegt er til að standa 
vörð um þá hagsmuni sem um getur í d- og f-lið 1. mgr. 13. gr. 
þeirrar tilskipunar. Framkvæmdastjórnin getur takmarkað 
réttindi og skyldur skv. 4. gr. (1. mgr.), 11. gr., 12. gr. 
(1. mgr.), 13.—17. gr. og 37. gr. (1. mgr.) í reglugerð (EB) nr. 
45/2001 ef slík takmörkun er nauðsynleg ráðstöfun til að verja 
þá hagsmuni sem um getur í a- og e-lið 1. mgr. 20. gr. þeirrar 
reglugerðar. 

5. Ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til framkvæmdar þessari 
grein, skulu samþykktar í samræmi við málsmeðferðina sem 
um getur í 2. mgr. 19. gr. 

14. gr. 

Upplýsingaskipti við þriðju lönd 

1. Lögbært yfirvald, sem fær upplýsingar frá yfirvaldi í þriðja 
landi, skal senda upplýsingarnar til viðeigandi lögbærra 
yfirvalda í öðrum aðildarríkjum svo fremi að það sé leyft í 
tvíhliða samningi um aðstoð sem gerður er við þetta þriðja land 
og í samræmi við lög Bandalagsins um vernd einstaklinga að 
því er varðar vinnslu persónuupplýsinga. 

2. Upplýsingar, sem eru sendar samkvæmt þessari reglugerð, 
getur lögbært yfirvald einnig sent yfirvaldi þriðja lands 
samkvæmt tvíhliða samningi um aðstoð sem gerður er við það 
að því tilskildu að samþykki lögbæra yfirvaldsins, sem sendi 
upplýsingarnar upphaflega, liggi fyrir og í samræmi við lög 
Bandalagsins um vernd einstaklinga að því er varðar vinnslu 
persónuupplýsinga. 

15. gr. 

Skilyrði 

1. Aðildarríkin skulu falla frá öllum kröfum um endurgreiðslu 
á kostnaði við beitingu þessarar reglugerðar. Aðildarríki 
yfirvaldsins, sem leggur fram beiðni, skal þó áfram taka á sig 
ábyrgð gagnvart aðildarríki yfirvaldsins, sem beiðni er beint til, 
á kostnaði eða tapi sem myndast í kjölfar ráðstafana sem 
dómstóll úrskurðar að séu tilefnislausar að því er varðar 
sakarefni brots innan Bandalagsins. 

2. Yfirvald, sem beiðni er beint til, getur neitað að verða við 
beiðni um ráðstafanir til að framfylgja lögum skv. 8. gr. eftir að 
hafa átt viðræður við yfirvaldið sem leggur fram beiðni: 

a) ef dómsmeðferð hefur þegar farið fram eða dómsyfirvöld í 
aðildarríki yfirvaldsins, sem beiðni er beint til, eða 
yfirvaldsins, sem leggur fram beiðni, hafa þegar fellt 
endanlegan dóm varðandi sama brot innan Bandalagsins og 
gegn sömu seljendum eða birgjum, 
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b) ef yfirvaldið, sem beiðni er beint til, telur, að lokinni 
viðeigandi rannsókn, að ekkert brot hafi átt sér stað innan 
Bandalagsins 

eða 

c) ef það telur að yfirvaldið, sem leggur fram beiðni, hafi ekki 
veitt nægar upplýsingar í samræmi við 1. mgr. 12. gr. nema 
yfirvaldið, sem beiðni er beint til, hafi þegar neitað að 
verða við beiðninni skv. c-lið 3. mgr. í tengslum við sama 
brot innan Bandalagsins. 

3. Yfirvald, sem beiðni er beint til, getur neitað að verða við 
beiðni um upplýsingar skv. 6. gr.: 

a) ef það telur, eftir viðræður við yfirvaldið sem leggur fram 
beiðni, að upplýsinganna sé ekki óskað í því skyni að 
ákvarða hvort brot hafi átt sér stað innan Bandalagsins eða 
til að ákvarða hvort rökstuddur grunur leiki á um að það 
geti átt sér stað, 

b) ef yfirvaldið, sem leggur fram beiðni, fellst ekki á að 
upplýsingarnar séu háðar ákvæðum um trúnaðarkvaðir og 
þagnarskyldu sem eru sett fram í 3. mgr. 13. gr. 

eða 

c) ef rannsókn sakamáls eða dómsmeðferð hefur þegar farið 
fram eða dómsyfirvöld í aðildarríki yfirvaldsins, sem 
beiðni er beint til, eða yfirvaldsins, sem leggur fram beiðni, 
hafa þegar fellt endanlegan dóm varðandi sama brot innan 
Bandalagsins og gegn sömu seljendum eða birgjum. 

4. Yfirvald, sem beiðni er beint til, getur ákveðið að efna ekki 
skuldbindingarnar sem um getur í 7. gr. ef rannsókn sakamáls 
eða dómsmeðferð hefur þegar farið fram eða dómsyfirvöld í 
aðildarríki yfirvaldsins, sem beiðni er beint til, eða yfirvaldsins, 
sem leggur fram beiðni, hafa þegar fellt endanlegan dóm 
varðandi sama brot innan Bandalagsins og gegn sömu 
seljendum eða birgjum. 

5. Yfirvaldið, sem beiðni er beint til, skal tilkynna 
yfirvaldinu, sem leggur fram beiðni, og framkvæmdastjórninni 
um ástæðurnar fyrir því að það neitar að verða við beiðni um 
aðstoð. Yfirvaldið, sem leggur fram beiðni, getur vísað málinu 
til framkvæmdastjórnarinnar sem skal skila áliti í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 19. gr. 

6. Ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til framkvæmdar þessari 
grein, skulu samþykktar í samræmi við málsmeðferðina sem 
um getur í 2. mgr. 19. gr. 

IV. KAFLI 

AÐGERÐIR BANDALAGSINS 

16. gr. 

Samræming lagaframkvæmdar 

1. Aðildarríkin skulu, í þeim mæli sem nauðsynlegt er til að 
ná markmiðum þessarar reglugerðar, tilkynna hvert öðru og 
framkvæmdastjórninni um starfsemi sína í þágu Bandalagsins á 
sviðum eins og: 

a) menntun embættismanna sinna sem annast lagaframkvæmd 
á sviði neytendaverndar, þ.m.t. tungumálakennsla og 
námskeiðshald, 

b) söfnun og flokkun kvartana frá neytendum, 

c) að koma á fót netum þar til bærra embættismanna í 
sérstökum atvinnugreinum, 

d) þróun upplýsinga- og fjarskiptabúnaðar, 

e) þróun staðla, aðferðafræði og leiðbeininga fyrir 
embættismenn sem annast lagaframkvæmd á sviði 
neytendaverndar, 

f)  embættismannaskipti. 

Aðildarríkin geta, í samráði við framkvæmdastjórnina, unnið 
að sameiginlegri starfsemi á sviðum sem um getur í a- til f-lið. 
Aðildarríkin skulu, í samvinnu við framkvæmdastjórnina, þróa 
sameiginlegan ramma um flokkun kvartana frá neytendum. 

2. Lögbær yfirvöld geta skipst á þar til bærum 
embættismönnum til að bæta samvinnuna. Lögbæru yfirvöldin 
skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera þar til bærum 
embættismönnum, sem skipst er á, kleift að taka virkan þátt í 
starfsemi lögbæra yfirvaldsins. Þess vegna skulu slíkir 
embættismenn fá heimild til að vinna þau skyldustörf sem 
lögbær yfirvöld í gistiríkinu fela þeim í samræmi við lög 
viðkomandi aðildarríkis. 

3. Á meðan skiptin standa yfir skal farið með 
einkaréttarábyrgð og refsiábyrgð þar til bærs embættismanns á 
sama hátt og embættismanna lögbæra yfirvaldsins í gistiríkinu. 
Þar til bærir embættismenn, sem skipst er á, skulu virða 
faglegar reglur og vera bundnir af viðeigandi innlendum 
siðareglum lögbæra yfirvaldsins í gistiríkinu sem tryggja 
einkum vernd einstaklinga að því er varðar vinnslu 
persónulegra gagna, sanngjarna málsmeðferð og að ákvæðin 
um trúnaðarkvaðir og þagnarskyldu, sem sett eru með 13. gr., 
séu virt til fulls. 
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4. Ráðstafanir Bandalagsins, sem eru nauðsynlegar til 
framkvæmdar þessari grein, þ.m.t. tilhögun á framkvæmd 
sameiginlegrar starfsemi, skulu samþykktar í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 19. gr. 

17. gr. 

Samvinna á sviði stjórnsýslu  

1. Aðildarríkin skulu, í þeim mæli sem nauðsynlegt er til að 
ná markmiðum þessarar reglugerðar, tilkynna hvert öðru og 
framkvæmdastjórninni um starfsemi sína í þágu Bandalagsins á 
sviðum sem geta verið t.d.: 

a) upplýsingar og ráðgjöf til neytenda, 

b) stuðningur við starfsemi fulltrúa neytenda, 

c) stuðningur við starfsemi stofnana sem bera ábyrgð á lausn 
deilumála neytenda utan dómstóla, 

d) stuðningur við aðgang neytenda að réttarkerfinu, 

e) söfnun tölulegra upplýsinga, niðurstöður rannsókna eða 
aðrar upplýsingar í tengslum við hegðun neytenda, viðhorf 
og niðurstöður. 

Aðildarríkin geta, í samráði við framkvæmdastjórnina, unnið 
að sameiginlegri starfsemi á sviðum sem um getur í a- til e-lið. 
Aðildarríkin skulu, í samvinnu við framkvæmdastjórnina, þróa 
sameiginlegan ramma um starfsemina sem um getur í e-lið. 

2. Ráðstafanir Bandalagsins, sem eru nauðsynlegar til 
framkvæmdar þessari grein, þ.m.t. tilhögun á framkvæmd 
sameiginlegrar starfsemi, skulu samþykktar í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 19. gr. 

18. gr. 

Alþjóðasamningar 

Bandalagið skal eiga samstarf við þriðju lönd og við þar til bær 
alþjóðleg samtök á þeim sviðum sem falla undir þessa 
reglugerð með það fyrir augum að auka vernd fjárhagslegra 
hagsmuna neytenda. Tilhögun samvinnu, þ.m.t. að koma á fót 
tilhögun fyrir gagnkvæma aðstoð, getur verið hluti af 
samningum milli Bandalagsins og viðkomandi þriðju landa. 

V. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

19. gr. 

Nefndarmeðferð 

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. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

20. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Nefndin getur skoðað öll mál er varða beitingu þessarar 
reglugerðar sem formaður hennar leggur fram, annaðhvort að 
eigin frumkvæði eða að beiðni fulltrúa aðildarríkis. 

2. Hún getur einkum athugað og metið hvernig sú tilhögun 
samstarfs, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, reynist. 

21. gr. 

Skýrslur 

1. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði úr 
landslögum sem þau samþykkja eða úr samningum sem þau 
gera um málefni sem reglugerð þessi nær til, að undanskildum 
samningum sem fjalla um einstök mál. 

2. Annað hvert ár eftir gildistökudag þessarar reglugerðar 
skulu aðildarríkin gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um 
beitingu hennar. Framkvæmdastjórnin skal veita almenningi 
aðgang að þessum upplýsingum. 

3. Í skýrslunum skal fjallað um: 

a) allar nýjar upplýsingar um stofnunina, heimildir, úrræði og 
skyldustörf lögbærra yfirvalda, 

b) allar upplýsingar varðandi þróun, leiðir og aðferðir við að 
fremja brot innan Bandalagsins, einkum þær sem hafa leitt 
í ljós galla eða veilur í þessari reglugerð eða í lögunum til 
verndar hagsmunum neytenda, 
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c) allar upplýsingar um aðferðir við lagaframkvæmd sem hafa 
reynst árangursríkar, 

d) samantekt tölulegra upplýsinga varðandi starfsemi 
lögbærra yfirvalda, s.s. aðgerðir samkvæmt þessari 
reglugerð, kvartanir sem hafa borist, aðgerðir við 
lagaframkvæmd og dóma, 

e) samantekt mikilvægra innlendra dóma sem varða túlkun 
laga til verndar hagsmunum neytenda, 

f) aðrar upplýsingar sem varða beitingu þessarar reglugerðar. 

4. Framkvæmdastjórnin skal leggja skýrslu um beitingu 
þessarar reglugerðar fyrir Evrópuþingið og ráðið á grundvelli 
skýrslna aðildarríkjanna. 

22. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún gildir frá 29. desember 2005. 

Ákvæðin um gagnkvæma aðstoð, sem eru sett fram í II. og 
III. kafla, gilda frá 29. desember 2006. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Strassborg 27. október 2004. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. P. BORRELL FONTELLES  A. NICOLAÏ 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 

Tilskipanir og reglugerðir sem falla undir a-lið 3. gr. 

1. Tilskipun ráðsins 84/450/EBE frá 10. september 1984 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
aðildarríkjanna um villandi auglýsingar (Stjtíð. EB L 250, 19.9.1984, bls. 17). Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/55/EB (Stjtíð. EB L 290, 23.10.1997, bls. 18). 

2. Tilskipun ráðsins 85/577/EBE frá 20. desember 1985 um að vernda neytendur þegar samningar eru gerðir utan fastra 
starfsstöðva (Stjtíð. EB L 372, 31.12.1985, bls. 31). 

3. Tilskipun ráðsins 87/102/EBE frá 22. desember 1986 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
aðildarríkjanna varðandi neytendalán (Stjtíð. EB L 42, 12.2.1987, bls. 48). Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/7/EB (Stjtíð. EB L 101, 1.4.1998, bls. 17). 

4. Tilskipun ráðsins 89/552/EBE frá 3. október 1989 um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
í aðildarríkjunum um sjónvarpsrekstur, 10.-21. gr. (Stjtíð. EB L 298, 17.10.1989, bls. 23). Tilskipuninni var síðast breytt 
með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/36/EB (Stjtíð. EB L 202, 30.7.1997, bls. 60). 

5. Tilskipun ráðsins 90/314/EBE frá 13. júní 1990 um ferðapakka, orlofspakka og skoðunarferðapakka (Stjtíð. EB L 158, 
23.6.1990, bls. 59). 

6. Tilskipun ráðsins 93/13/EBE frá 5. apríl 1993 um óréttmæta skilmála í neytendasamningum (Stjtíð. EB L 95, 21.4.1993, 
bls. 29). Tilskipuninni var breytt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/995/EB (Stjtíð. EB L 353, 30.12.2002, 
bls. 1). 

7. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/47/EB frá 26. október 1994 um verndun kaupenda vegna tiltekinna þátta í 
samningum um kaup á réttindum til að nýta fasteignir á skiptileigugrunni (Stjtíð. EB L 280, 29.10.1994, bls. 83). 

8. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/7/EB frá 20. maí 1997 um neytendavernd að því er varðar fjarsölusamninga 
(Stjtíð. EB L 144, 4.6.1997, bls. 19). Tilskipuninni var breytt með tilskipun 2002/65/EB (Stjtíð. EB L 271, 9.10.2002, 
bls. 16). 

9. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/55/EB frá 6. október 1997 um breytingu á tilskipun 84/450/EBE varðandi 
villandi auglýsingar þannig að hún taki einnig til samanburðarauglýsinga. 

10. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/6/EB frá 16. febrúar 1998 um neytendavernd að því er varðar upplýsingar um 
verð á vöru sem er boðin neytendum (Stjtíð. EB L 80, 18.3.1998, bls. 27). 

11. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/44/EB frá 25. maí 1999 um tiltekna þætti í sölu neysluvara og ábyrgð þar að 
lútandi (Stjtíð. EB L 171, 7.7.1999, bls. 12). 

12. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/31/EB frá 8. júní 2000 um tiltekna lagalega þætti þjónustu, einkum rafrænna 
viðskipta, í tengslum við upplýsingasamfélagið á innri markaðnum (tilskipun um rafræn viðskipti) (Stjtíð. EB L 178, 
17.7.2000, bls. 1). 

13. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru 
mönnum: 86.-100. gr. (Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67). Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 2004/27/EB 
(Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 34). 

14. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/65/EB frá 23. september 2002 varðandi fjarsölu á fjármálaþjónustu fyrir 
neytendur. 

15. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 261/2004 frá 11. febrúar 2004 um sameiginlegar reglur um skaðabætur og 
aðstoð til handa farþegum sem er neitað um far og þegar flugi er aflýst eða mikil seinkun verður (Stjtíð. ESB L 46, 
17.2.2004, bls. 1). 

 
 
 
(1) Í tilskipunum nr. 1, 6, 8 og 13 er að finna sértæk ákvæði. 
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                          TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2005/29/EB                                  2008/EES/73/34 

frá 11. maí 2005 

um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri markaðnum og um breytingu á 
tilskipun ráðsins 84/450/EBE, tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 97/7/EB, 98/27/EB og 
2002/65/EB og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2006/2004 (*) 

(Tilskipun um óréttmæta viðskiptahætti) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 
 
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (2), 
 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 1. mgr. og a-lið 3. mgr. 153. gr. sáttmálans er kveðið á 
um að Bandalagið skuli stuðla að því að ná fram háu 
stigi neytendaverndar með þeim ráðstöfunum sem það 
samþykkir í samræmi við 95. gr. hans. 

2) Í samræmi við 2. mgr. 14. gr. sáttmálans myndar innri 
markaðurinn svæði án innri landamæra þar sem tryggja 
skal frjálsa vöruflutninga, frjálsa þjónustustarfsemi og 
staðfesturétt. Þróun góðra viðskiptahátta á svæði án innri 
landamæra er skilyrði fyrir því að hægt sé að auka og 
efla starfsemi yfir landamæri. 

3) Lög aðildarríkjanna um óréttmæta viðskiptahætti 
einkennast af þeim mun sem er á mörkuðum en það 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 149, 11.6.2005, bls. 22. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2006 frá 7. júlí 2006 
um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 
27. 

(1) Stjtíð. ESB C 108, 30.4.2004, bls. 81. 
(2) Álit Evrópuþingsins frá 20. apríl 2004 (Stjtíð. ESB C 104 E, 30.4.2004, bls. 

260), sameiginleg afstaða ráðsins frá 15. nóvember 2004 (Stjtíð. ESB C 38 
E, 15.2.2005, bls. 1), afstaða Evrópuþingsins frá 24. febrúar 2005 (hefur enn 
ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 12. apríl 
2005. 

getur valdið umtalsverðri röskun á samkeppni og hindrað 
snurðulausa starfsemi innri markaðarins. Að því er 
varðar auglýsingar voru, með tilskipun ráðsins 
84/450/EBE frá 10. september 1984 um villandi 
auglýsingar og samanburðarauglýsingar (3), settar 
lágmarksviðmiðanir fyrir samræmingu lagasetningar um 
villandi auglýsingar, en þær koma ekki í veg fyrir að 
aðildarríkin geti haldið áfram ráðstöfunum eða tekið upp 
ráðstafanir sem fela í sér víðtækari vernd fyrir neytendur. 
Af því leiðir að verulegt misræmi er á milli ákvæða 
aðildarríkja um villandi auglýsingar. 

4) Þetta misræmi veldur óvissu um það hvaða innlendar 
reglur gilda um óréttmæta viðskiptahætti sem skaða 
fjárhagslega hagsmuni neytenda og skapa margar 
hindranir sem hafa áhrif á viðskipti og neytendur. Þessar 
hindranir auka kostnað fyrirtækja sem vilja nýta sér frelsi 
á innri markaðnum, einkum í tengslum við 
markaðssetningu yfir landamæri, auglýsingaherferðir og 
sölukynningar. Slíkar hindranir stuðla einnig að óöryggi 
neytenda varðandi réttindi sín og grafa undan tiltrú þeirra 
á innri markaðnum. 

5) Séu engar samræmdar reglur til á vettvangi Bandalagsins 
er hægt að réttlæta hindranir á frjálsum flutningi á 
þjónustu og vöru yfir landamæri eða á staðfesturétti á 
grundvelli dómaframkvæmdar dómstóls Evrópu-
bandalaganna svo fremi að tilgangurinn sé að vernda 
viðurkennd markmið um að gæta hagsmuna almennings 
og hindranirnar séu í réttu hlutfalli við þessi markmið. Í 
ljósi markmiða Bandalagsins, sem sett eru fram í 
ákvæðum sáttmálans og í afleiddri löggjöf Bandalagsins 
um frjálsan flutning, og í samræmi við stefnu 
framkvæmdastjórnarinnar að því er varðar samskipti í 
viðskiptum eins og getið er í orðsendingu framkvæmda-
stjórnarinnar sem nefnist „Eftirfylgni við grænbókina um 
samskipti í viðskiptum á innri markaðnum“, skal afnema 
slíkar hindranir. Þessar hindranir verða einungis 
afnumdar með því að setja samræmdar reglur á vettvangi 
Bandalagsins sem leiða af sér hátt stig neytendaverndar 
og með því að skýra tiltekin lagahugtök á vettvangi 
Bandalagsins að því marki sem nauðsynlegt er fyrir 
eðlilega starfsemi innri markaðarins og til að uppfylla 
kröfur um réttaröryggi. 

________________  

(3) Stjtíð. EB L 250, 19.9.1984, bls. 17. Tilskipuninni var breytt með tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 97/55/EB (Stjtíð. EB L 290, 23.10.1997, bls. 18).  
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6) Með þessari tilskipun eru því lög aðildarríkjanna um 
óréttmæta viðskiptahætti samræmd, þ.m.t. óréttmætar 
auglýsingar, sem skaða beint fjárhagslega hagsmuni 
neytenda og skaða þar með óbeint fjárhagslega hagsmuni 
lögmætra samkeppnisaðila. Í samræmi við 
meðalhófsregluna á þessi tilskipun að vernda neytendur 
fyrir afleiðingum slíkra óréttmætra viðskiptahátta ef þeir 
eru verulegir en viðurkennt er að í sumum tilvikum geta 
áhrif þeirra á neytendur verið óveruleg. Hún tekur ekki 
til og hefur ekki áhrif á innlend lög um óréttmæta 
viðskiptahætti sem skaða aðeins fjárhagslega hagsmuni 
samkeppnisaðila eða sem tengjast viðskiptum á milli 
söluaðila. Að teknu fullu tilliti til meðalhófsreglunnar 
munu aðildarríkin áfram geta sett reglur um slíka 
viðskiptahætti í samræmi við lög Bandalagsins ef þau 
kjósa að gera það. Þessi tilskipun nær ekki heldur til og 
hefur ekki áhrif á ákvæði tilskipunar 84/450/EBE um 
auglýsingar sem eru villandi í viðskiptum en eru ekki 
villandi fyrir neytendur og um samanburðarauglýsingar. 
Þessi tilskipun hefur ekki heldur áhrif á viðurkenndar 
auglýsingar og starfshætti við markaðssetningu, s.s. 
lögmæta markaðssetningu vörunnar, aðgreiningu 
vörumerkja eða boð um ívilnanir sem geta haft áhrif á 
afstöðu neytenda til vörunnar á lögmætan hátt og haft 
áhrif á hegðun þeirra án þess að dregið sé úr möguleikum 
neytandans til þess að taka upplýsta ákvörðun. 

7) Þessi tilskipun tekur til viðskiptahátta sem er beinlínis 
ætlað að hafa áhrif á viðskiptaákvarðanir neytenda 
varðandi vörur. Hún tekur ekki til viðskiptahátta sem eru 
fyrst og fremst viðhafðir í öðrum tilgangi, þ.m.t. 
samskipti í viðskiptum sem beinast að fjárfestum, s.s. 
ársskýrslur og kynningarefni fyrirtækja. Hún tekur ekki 
til lagaskilyrða, sem tengjast smekk og velsæmi, sem eru 
mjög breytileg eftir aðildarríkjum. Viðskiptahættir, eins 
og tilmæli um viðskipti á götum úti, kunna að vera 
óæskilegir í einhverjum aðildarríkjum af 
menningarlegum ástæðum. Aðildarríkjum skal því 
heimilt, í samræmi við lög Bandalagsins, að banna áfram 
viðskiptahætti á yfirráðasvæði sínu af ástæðum sem 
varða smekk og velsæmi, jafnvel þótt slíkir 
viðskiptahættir takmarki ekki valfrelsi neytenda. Við 
beitingu þessarar tilskipunar, einkum þegar almennum 
ákvæðum hennar er beitt, skal taka fullt tillit til 
kringumstæðna í einstökum málum sem upp koma. 

8) Með þessari tilskipun eru fjárhagslegir hagsmunir 
neytenda verndaðir beint fyrir óréttmætum viðskipta-
háttum af hálfu fyrirtækja. Þar með veitir hún löglegum 
fyrirtækjum einnig óbeina vernd fyrir samkeppnisaðilum 
sem fara ekki eftir reglum þessarar tilskipunar og tryggir 
þannig heiðarlega samkeppni á sviðum sem hún tekur til. 
Ljóst er að til eru annars konar viðskiptahættir sem geta 
skaðað samkeppnisaðila og viðskiptavini þótt þeir skaði 
ekki neytendur. Framkvæmdastjórnin skal athuga 
vandlega þörfina á aðgerð Bandalagsins á sviði órétt-
mætrar samkeppni utan gildissviðs þessarar tilskipunar 

og, ef þörf krefur, leggja fram tillögu að lögum sem ná til 
þessara annarra þátta óréttmætrar samkeppni. 

9) Þessi tilskipun er með fyrirvara um aðgerðir þeirra 
einstaklinga sem hafa orðið fyrir skaða vegna óréttmætra 
viðskiptahátta. Hún er einnig með fyrirvara um reglur 
Bandalagsins og innlendar reglur um samningalög, um 
hugverkarétt, heilbrigðis- og öryggismál varðandi 
framleiðsluvörur, um skilyrði fyrir staðfestu og 
fyrirkomulag leyfisveitinga, þ.m.t. þær reglur sem, í 
samræmi við lög Bandalagsins, varða fjárhættustarfsemi 
og um samkeppnisreglur Bandalagsins og innlend 
ákvæði til framkvæmdar þeim. Aðildarríkin geta á 
þennan hátt viðhaldið viðskiptaháttum eða innleitt 
takmarkanir og bönn við þeim á grundvelli þess að 
vernda heilbrigði og öryggi neytenda á yfirráðasvæði 
sínu hvar sem söluaðilinn er staðsettur, t.d. í tengslum 
við áfengi, tóbak eða lyf. Vegna þess hve þjónusta 
varðandi fjármál og fastafjármuni er margbrotin og mikil 
áhætta henni samfara er nauðsynlegt að gera ítarlegar 
kröfur, þ.m.t. að leggja jákvæðar skyldur á söluaðila. 
Þess vegna er þessi tilskipun með fyrirvara um rétt 
aðildarríkja til að ganga lengra en ákvæði hennar segja til 
um á sviði fjármálaþjónustu og fastafjármuna til að 
vernda fjárhagslega hagsmuni neytenda. Ekki er 
heppilegt að setja hér reglur um vottun og ábendingar um 
hreinleika hluta úr eðalmálmi. 

10) Nauðsynlegt er að tryggja samhengi á milli þessarar 
tilskipunar og núverandi laga Bandalagsins, einkum þar 
sem nákvæm ákvæði um óréttmæta viðskiptahætti gilda 
á sérstökum sviðum. Með þessari tilskipun er því breytt 
tilskipun 84/450/EBE, tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 97/7/EB frá 20. maí 1997 um neytendavernd að 
því er varðar fjarsölusamninga (1), tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 98/27/EB frá 19. maí 1998 um að 
setja lögbann til verndar hagsmunum neytenda (2) og 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/65/EB frá 
23. september 2002 varðandi fjarsölu á fjármálaþjónustu 
fyrir neytendur (3). Í samræmi við það gildir þessi 
tilskipun því aðeins að engin sértæk ákvæði séu í 
Bandalagslögum um einstaka þætti óréttmætra 
viðskiptahátta, s.s. kröfur um upplýsingar og reglur um 
það hvernig upplýsingunum er miðlað til neytandans. 
Hún veitir notendum vernd þar sem engin sértæk löggjöf 
er til á vettvangi Bandalagsins um einstök svið og kemur 
í veg fyrir að söluaðilar gefi ranga hugmynd um það 
hvers eðlis varan er. Þetta er sérlega mikilvægt þegar um 
er að ræða margbrotna vöru þar sem neytendur taka 
mikla áhættu, s.s. tiltekna þætti fjármálaþjónustu. 
Tilskipunin er því viðbót við þær gerðir Bandalagsins 
sem gilda um viðskiptahætti sem skaða fjárhagslega 
hagsmuni neytenda. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 144, 4.6.1997, bls. 19. Tilskipuninni var breytt með tilskipun 
2002/65/EB (Stjtíð. EB L 271, 9.10.2002, bls. 16). 

(2) Stjtíð. EB L 166, 11.6.1998, bls. 51. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 2002/65/EB. 

(3) Stjtíð. EB L 271, 9.10.2002, bls. 16.  
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11) Sú mikla samleitni sem náðst hefur varðandi 
samræmingu innlendra ákvæða með ákvæðum þessarar 
tilskipunar felur í sér mikla, almenna neytendavernd. 
Með þessari tilskipun er sett eitt allsherjarbann við 
óréttmætum viðskiptaháttum sem raska hegðun neytenda 
í fjárhagslegu tilliti. Þar eru einnig settar reglur um 
uppáþrengjandi viðskiptahætti sem ekki hafa verið settar 
reglur um á vettvangi Bandalagsins. 

12) Samhæfing eykur umtalsvert réttaröryggi, bæði fyrir 
neytendur og fyrirtæki. Bæði neytendur og fyrirtæki 
munu geta stuðst við einn regluramma sem byggður er á 
lagahugtökum sem eru skýrt skilgreind og gilda um öll 
svið óréttmætra viðskiptahátta alls staðar innan ESB. 
Þetta mun verða til þess að uppræta þær hindranir sem 
stafa af ósamstæðum reglum um óréttmæta viðskipta-
hætti sem skaða fjárhagslega hagsmuni neytenda og 
greiða fyrir því að innri markaðnum verði komið á á 
þessu sviði. 

13) Nauðsynlegt er, svo að unnt sé að ná markmiðum 
Bandalagsins með því að útrýma hindrunum á innri 
markaðnum, að skipta um núgildandi, ósamstæð, almenn 
ákvæði og lagalegar meginreglur Bandalagsins. Eitt, 
almennt allsherjarbann, sem sett er með þessari tilskipun, 
gildir því um óréttmæta viðskiptahætti sem raska hegðun 
neytenda í fjárhagslegu tilliti. Til að stuðla að tiltrú 
neytenda skal allsherjarbannið gilda jafnt um óréttmæta 
viðskiptahætti hvort sem þeir gerast utan 
samningsbundinna tengsla milli söluaðila og neytanda 
eða í kjölfar samningsgerðar og á samningstímabilinu. 
Almenna bannið er útfært með reglum um þá tvenns 
konar óréttmætu viðskiptahætti sem eru langalgengastir, 
þ.e. villandi viðskiptahættir og uppáþrengjandi 
viðskiptahættir. 

14) Æskilegt er að hugtakið villandi viðskiptahættir nái til 
þeirra viðskiptahátta, þ.m.t. villandi auglýsinga, þar sem 
neytandinn er hindraður í því, með blekkingum, að taka 
upplýsta og þar með meðvitaða ákvörðun. Í samræmi við 
lög og starfsvenjur aðildarríkjanna um villandi 
auglýsingar eru villandi starfshættir flokkaðir sem 
villandi aðgerðir og villandi aðgerðarleysi í þessari 
tilskipun. Að því er aðgerðarleysi varðar er, í þessari 
tilskipun, settur fram takmarkaður fjöldi mikilvægra 
upplýsinga sem neytandinn þarf á að halda til að geta 
tekið upplýsta viðskiptaákvörðun. Slíkar upplýsingar 
þarf ekki að veita í öllum auglýsingum, heldur aðeins 
þegar söluaðili gerir sölutilboð en það er skýrt skilgreint 
hugtak í þessari tilskipun. Sú aðferð, sem er samþykkt 
með þessari tilskipun og er fyllilega samræmd, kemur 
ekki í veg fyrir að aðildarríkin skilgreini, í innlendum 
lögum, megineinkenni tiltekinnar vöru, eins og safngripa 
eða rafvara, þar eð það myndi skipta verulegu máli ef 
slíkum atriðum væri sleppt þegar sölutilboð er gert. 
Tilgangurinn með þessari tilskipun er ekki sá að draga úr 
valmöguleikum neytenda með því að banna kynningu á 
vörum, sem líkjast öðrum vörum í útliti, nema sú líking 
valdi því að neytendur geri ekki greinarmun varðandi 
viðskiptalegan uppruna vörunnar og sé þess vegna 
villandi. Þessi tilskipun er með fyrirvara um gildandi lög 
Bandalagsins þar sem aðildarríkjunum er sérstaklega 
heimilað að velja á milli nokkurra ákvæða um 
neytendavernd í tengslum við viðskiptahætti. Þessi 
tilskipun er einkum með fyrirvara um 3. mgr. 13. gr. í 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB frá 
12. júlí 2002 um vinnslu persónuupplýsinga og um 
verndun einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta (1). 

15) Ef sett er upplýsingaskylda í lögum Bandalagsins í 
tengslum við samskipti í viðskiptum, auglýsingar og 
markaðssetningu telst það til mikilvægra upplýsinga 
samkvæmt þessari tilskipun. Aðildarríkin skulu geta 
haldið eða bætt við upplýsingaskyldu í málum sem varða 
samningalög og afleiðingar þeirra ef það er heimilt 
samkvæmt lágmarksskilmálum í gildandi lagagerningum 
Bandalagsins. Í II. viðauka er að finna skrá, sem er ekki 
tæmandi, yfir slíka upplýsingaskyldu. Miðað við fulla 
samræmingu samkvæmt þessari tilskipun, telst sú 
upplýsingaskylda, sem krafist er í Bandalagslögum, 
einungis mikilvæg að því er varðar 5. mgr. 7. gr. Hafi 
aðildarríkin innleitt upplýsingaskyldu umfram það sem 
tilgreint er í Bandalagslögum, á grundvelli 
lágmarksskilmála, telst vöntun á þessum 
aukaupplýsingum ekki vera villandi samkvæmt þessari 
tilskipun. Hins vegar munu aðildarríkin geta, þegar það 
er heimilt samkvæmt lágmarksskilmálum í 
Bandalagslögum, viðhaldið eða innleitt strangari ákvæði 
í samræmi við Bandalagslög til að tryggja aukna vernd í 
tengslum við samningsrétt einstakra neytenda. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 201, 31.7.2002, bls. 37.  
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16) Ákvæðin um uppáþrengjandi viðskiptahætti skulu ná til 
þeirra viðskiptahátta sem skerða verulega valfrelsi 
neytenda. Það eru viðskiptahættir þar sem beitt er 
átroðningi, þvingunum, þ.m.t. líkamlegu ofbeldi, og 
ótilhlýðilegum áhrifum. 

17) Æskilegt er að þessir viðskiptahættir, sem eru í öllum 
tilvikum óréttmætir, séu sanngreindir til að auka 
réttaröryggi. Í I. viðauka er því tæmandi skrá yfir slíka 
háttsemi. Þetta eru einu viðskiptahættirnir sem geta 
skoðast óréttmætir nema fram fari mat í hverju tilviki 
fyrir sig í ljósi ákvæða 5.–9. gr. Ekki má breyta skránni 
nema við endurskoðun á tilskipuninni. 

18) Vernda ber alla neytendur fyrir óréttmætum 
viðskiptaháttum. Dómstóllinn hefur þó talið nauðsynlegt, 
við úrskurði sem tengjast auglýsingamálum, frá því að 
tilskipun 84/450/EBE öðlaðist gildi, að athuga áhrif 
þeirra á ímyndaðan, dæmigerðan neytanda. Í samræmi 
við meðalhófsregluna, og til að hægt sé að beita þeirri 
vernd sem þessi tilskipun felur í sér á skilvirkan hátt, er 
gengið út frá meðalneytandanum í þessari tilskipun, sem 
er tiltölulega vel upplýstur og tiltölulega athugull og 
varkár, að teknu tilliti til félagslegra, menningarlegra og 
málfarslegra þátta, eins og það er túlkað hjá 
dómstólnum, en hún hefur einnig að geyma ákvæði sem 
beinast að því að koma í veg fyrir að neytendur, sem eru 
sérstaklega berskjaldaðir fyrir óréttmætum 
viðskiptaháttum vegna sérkenna sinna, séu hafðir að 
féþúfu. Ef tilteknum viðskiptaháttum er sérstaklega beint 
að ákveðnum hópi neytenda, t.d. börnum, er æskilegt að 
áhrif þeirra viðskiptahátta séu metin út frá sjónarmiði 
meðaleinstaklingsins í þeim hópi. Því er rétt að í skrá yfir 
viðskiptahætti, sem eru undir öllum kringumstæðum 
taldir óréttmætir, séu tekin með ákvæði sem vernda börn 
fyrir beinni hvatningu til að kaupa, án þess að fela í sér 
blátt bann við auglýsingum sem beinast að börnum. 
Hugtakið meðalneytandi er ekki tölfræðilegt hugtak. 
Innlendir dómstólar og yfirvöld skulu sjálf ákvarða, að 
teknu tilliti til dómaframkvæmdar Dómstóls 
Evrópusambandsins, hvað teljast dæmigerð viðbrögð 
meðalneytandans í tilteknu máli. 

19) Ef tiltekin sérkenni, s.s. aldur, líkamleg eða andleg fötlun 
eða trúgirni, gera neytendur sérstaklega viðkvæma fyrir 
tilteknum viðskiptaháttum, eða vörunni sem um er að 
ræða, og líklegt er að hegðum slíkra neytenda raskist 
einungis í fjárhagslegu tilliti af völdum þeirra 
viðskiptahátta þannig að söluaðilinn getur auðveldlega 
séð það fyrir, þá er rétta aðferðin til að tryggja þeim 
nægilega vernd sú að meta viðskiptahættina út frá 
meðaleinstaklingnum í þeim hópi. 

20) Rétt er að ákvarða siðareglur sem gera söluaðilum kleift 
að beita viðmiðunarreglum þessarar tilskipunar á 
skilvirkan hátt á sérstökum sviðum efnahagslífsins. Á 
sviðum þar sem sértækar, lögboðnar kröfur eru gerðar 
um hegðun söluaðila er rétt að þær nái einnig til krafna 
um faglega kostgæfni á viðkomandi sviði. Hvetja ber til 
eftirlits af hálfu reglusetningaraðila innanlands eða á 
vettvangi Bandalagsins til að uppræta óréttmæta 
viðskiptahætti þar eð það getur leitt til þess að aðgerðir 
stjórnvalda eða lagalegar aðgerðir verði ónauðsynlegar. 
Neytendastofnanir skulu upplýstar um og taka þátt í 
samningu siðareglna með það fyrir augum að ná fram 
háu stigi neytendaverndar. 

21) Einstaklingar eða stofnanir sem teljast, samkvæmt 
innlendum lögum, hafa lögmætra hagsmuna að gæta í 
málinu skulu hafa lagaleg úrræði til þess að hefja 
málsmeðferð gegn óréttmætum viðskiptaháttum, 
annaðhvort hjá dómstóli eða stjórnvaldi sem er þar til 
bært að úrskurða í kærumálum, eða hefja viðeigandi 
málarekstur. Þótt sönnunarbyrðin sé ákveðin í innlendum 
lögum er rétt að dómstólar og stjórnvöld geti krafist þess 
að söluaðilar leggi fram sönnun fyrir því að staðhæfingar 
þeirra um staðreyndir séu réttar. 

22) Nauðsynlegt er að aðildarríkin mæli fyrir um viðurlög 
við brotum á ákvæðum þessarar tilskipunar og þau verða 
að tryggja að þeim sé framfylgt. Viðurlög skulu vera 
skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og letjandi. 

23) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum 
þessarar tilskipunar, þ.e. að ryðja úr vegi, í innlendum 
lögum, hindrunum af völdum óréttmætra viðskiptahátta, 
sem standa í vegi fyrir starfsemi innri markaðarins, og að 
veita mikla almenna neytendavernd með samræmingu 
laga og stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkjanna um 
óréttmæta viðskiptahætti, og markmiðunum verður því 
betur náð á vettvangi Bandalagsins, getur Bandalagið 
samþykkt ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna 
eins og fram kemur í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við 
meðalhófsregluna, eins og fram kemur í þeirri grein, er 
ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari tilskipun 
til að afnema hindranir á innri markaðnum og ná fram 
háu stigi almennrar neytendaverndar. 

24) Rétt er að endurskoða þessa tilskipun til að tryggja að 
hindranir á innri markaðnum hafi verið afnumdar og hátt 
stig neytendaverndar hafi náðst. Endurskoðunin gæti leitt 
til þess að framkvæmdastjórnin legði fram tillögu um 
breytingu á þessari tilskipun og það gæti haft í för með 
sér takmarkaða rýmkun undanþágunnar í 5. mgr. 3. gr. 
og/eða breytingar á öðrum lögum um neytendavernd sem 
endurspegla stefnumörkun Bandalagsins varðandi 
neytendavernd og þá skuldbindingu að endurskoða 
gildandi gerðir til að ná fram háu stigi almennrar 
neytendaverndar. 
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25) Í þessari tilskipun er tekið tillit til þeirra 
grundvallarréttinda og þeim meginreglum fylgt sem 
einkum eru viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins 
um grundvallarréttindi. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Markmið 

Markmiðið með þessari tilskipun er að stuðla að eðlilegri 
starfsemi innri markaðarins og ná fram háu stigi 
neytendaverndar með samræmingu laga og 
stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkjanna um óréttmæta 
viðskiptahætti sem skaða fjárhagslega hagsmuni neytandans. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „neytandi“: einstaklingur sem, að því er varðar 
viðskiptahætti sem þessi tilskipun nær til, starfar að 
markmiðum sem liggja utan við atvinnugrein, fyrirtæki, 
iðju eða sérgrein hans, 

b) „söluaðili“: einstaklingur eða lögaðili sem, að því er varðar 
viðskiptahætti sem þessi tilskipun nær til, starfar að 
markmiðum sem varða atvinnugrein, fyrirtæki, iðn eða 
sérgrein hans og hver sá sem starfar í nafni söluaðilans eða 
fyrir hönd hans, 

c) „framleiðsluvara“: allar vörur eða þjónusta, þ.m.t. 
fastafjármunir, réttindi og skuldbindingar, 

d) „viðskiptahættir fyrirtækja gagnvart neytanda“ (hér á eftir 
einnig kallað viðskiptahættir): hvers konar verknaður, 
aðgerðarleysi, hátterni eða framsetning, samskipti í 
viðskiptum, þ.m.t. auglýsingar og markaðssetning, af hálfu 
söluaðila, sem tengist beint kynningu, sölu eða afhendingu 
á vöru til neytenda, 

e) „að raska verulega hegðun neytenda í fjárhagslegu tilliti“: 
að beita viðskiptaháttum með það fyrir augum að draga 
verulega úr getu neytandans til að taka upplýsta ákvörðun 
og valda því þar með að neytandinn tekur ákvörðun sem 
hann hefði ekki annars tekið, 

f) „siðareglur“: samkomulag eða reglubálkur, sem leiðir ekki 
af lögum eða stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkis, þar sem 
skilgreind er hegðun söluaðila sem skuldbinda sig til að 
fara eftir reglunum að því er varðar tiltekna viðskiptahætti 
eða viðskiptasvið, 

g) „reglusetningaraðili“: sérhver aðili, þ.m.t. söluaðili, eða 
hópur söluaðila, sem ber ábyrgð á því að setja og 
endurskoða siðareglur og/eða á því að fylgjast með því að 
þeir sem hafa skuldbundið sig til þess fari eftir reglunum, 

h) „fagleg kostgæfni“: viðmiðun fyrir sérstaka færni og alúð 
sem með réttu má búast við að söluaðili viðhafi gagnvart 
neytendum, í samræmi við heiðarlega markaðsvenju og/eða 
almennu meginregluna um viðskipti í góðri trú á starfssviði 
söluaðilans, 

i) „sölutilboð“: samskipti í viðskiptum sem gefa til kynna 
eiginleika og verð vörunnar á þann hátt sem hæfir þeirri 
tegund samskipta í viðskiptum sem um er að ræða og gerir 
þar með neytandanum kaupin möguleg, 

j) „ótilhlýðileg áhrif“: að nýta sér valdastöðu í tengslum við 
neytandann til að beita þrýstingi, einnig án þess að beitt sé 
hótunum um líkamlegt ofbeldi, á þann hátt sem takmarkar 
verulega möguleika neytandans á því að taka upplýsta 
ákvörðun, 

k) „viðskiptaákvörðun“: ákvörðun sem neytandi tekur 
varðandi það hvort, hvernig og með hvaða skilmálum skuli 
kaupa vöru, greiða fyrir hana, að fullu eða að hluta, halda 
vörunni eða láta hana af hendi eða að neyta samningsréttar 
varðandi vöruna, hvort sem neytandinn ákveður að hefja 
viðskipti eða láta það ógert, 

l) „lögvernduð starfsgrein“: atvinnustarfsemi eða ýmsar 
hliðar atvinnustarfsemi þar sem sett eru skilyrði um 
sérstaka faglega hæfni, beint eða óbeint, samkvæmt lögum 
eða stjórnsýslufyrirmælum, til aðgangs eða starfrækslu 
starfseminnar í einni eða annarri mynd. 
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3. gr. 

Gildissvið 

1. Þessi tilskipun gildir um óréttmæta viðskiptahætti 
fyrirtækja gagnvart neytanda, eins og mælt er fyrir um í 5. gr., 
áður en, á meðan og eftir að viðskipti með vöruna fara fram. 

2. Þessi tilskipun er með fyrirvara um samningalög og 
einkum um reglur um gildi, gerð og áhrif samnings. 

3. Þessi tilskipun er með fyrirvara um reglur Bandalagsins og 
innlendar reglur varðandi heilbrigðis- og öryggisþætti 
vörunnar. 

4. Ef ósamræmi er á milli ákvæða þessarar tilskipunar og 
annarra Bandalagsákvæða sem varða sérstök svið óréttmætra 
viðskiptahátta skulu þau síðarnefndu gilda um þessi sérstöku 
svið. 

5. Á sex ára tímabili frá og með 12. júní 2007 geta 
aðildarríkin áfram beitt innlendum ákvæðum á því sviði, sem er 
samræmt með þessari tilskipun, sem eru strangari eða innihalda 
ákveðnari fyrirmæli en þessi tilskipun og sem eru til 
framkvæmdar tilskipunum sem innihalda ákvæði um 
lágmarkssamhæfingu. Þessar ráðstafanir skulu vera 
nauðsynlegar til að tryggja að neytendur séu nægilega varðir 
gegn óréttmætum viðskiptaháttum og skulu vera í réttu hlutfalli 
við þessi markmið. Endurskoðunin, sem um getur í 18. gr., 
getur, ef það er talið heppilegt, innihaldið tillögu um að 
framlengja þessa undanþágu enn frekar í takmarkaðan tíma. 

6. Aðildarríkin skulu þegar í stað tilkynna 
framkvæmdastjórninni um öll innlend ákvæði sem er beitt á 
grundvelli 5. mgr. 

7. Þessi tilskipun er með fyrirvara um reglurnar sem ákvarða 
lögsögu dómstólanna. 

8. Þessi tilskipun er með fyrirvara um hvers konar skilyrði 
sem aðildarríkin geta, í samræmi við lög Bandalagsins, sett 
fagaðilum varðandi staðfestu eða fyrirkomulag við veitingu 
heimilda eða siðareglur starfsgreinar eða aðrar sértækar reglur 
sem gilda um lögverndaðar starfsgreinar með það fyrir augum 
að fagfólk muni áfram gæta ítrustu ráðvendni. 

9. Þegar um er að ræða „fjármálaþjónustu“, sem er skilgreind 
í tilskipun 2002/65/EB, og fastafjármuni skulu aðildarríkin 
setja fram strangari kröfur eða fyrirmæli en í þessari tilskipun á 
þeim sviðum sem eru samræmd með henni.  

10. Þessi tilskipun gildir ekki um beitingu laga og stjórn-
sýslufyrirmæla aðildarríkjanna varðandi vottun og ábendingar 
um hreinleika hluta úr eðalmálmum. 

4. gr. 

Innri markaðurinn 

Aðildarríkin skulu hvorki takmarka frelsi til að veita þjónustu 
né takmarka frjálsa vöruflutninga af ástæðum sem flokkast 
undir það svið sem er samræmt með þessari tilskipun. 

2. KAFLI 

ÓRÉTTMÆTIR VIÐSKIPTAHÆTTIR 

5. gr. 

Bann við óréttmætum viðskiptaháttum 

1. Óréttmætir viðskiptahættir skulu bannaðir. 

2. Viðskiptahættir teljast óréttmætir ef: 

a) þeir ganga gegn kröfum um faglega kostgæfni 

og 

b) þeir raska verulega eða eru líklegir til að raska verulega 
hegðun meðalneytandans í fjárhagslegu tilliti varðandi 
vöruna sem hann fær eða sem er ætluð honum eða 
meðalneytandans í hópnum þegar viðskiptaháttum er beint 
að sérstökum hópi neytenda. 

3. Viðskiptahættir, sem eru einungis líklegir til að raska 
verulega hegðun hóps neytenda í fjárhagslegu tilliti, sem 
auðvelt er að greina og er sérlega berskjaldaður fyrir 
viðskiptaháttunum eða vörunni, sem um er að ræða, vegna 
andlegrar eða líkamlegrar fötlunar, aldurs eða trúgirni á þann 
hátt að söluaðilinn ætti auðveldlega að geta séð það fyrir, skulu 
metnir út frá meðaleinstaklingnum í þeim hópi. Þetta er með 
fyrirvara um almennar og lögmætar auglýsingaraðferðir þar 
sem settar eru fram ýktar fullyrðingar eða fullyrðingar sem 
ekki er ætlunin að séu teknar bókstaflega. 
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4. Viðskiptahættir teljast einkum óréttmætir ef: 

a) þeir eru villandi eins og fram kemur í 6. og 7. gr. 

eða 

b) þeir eru uppáþrengjandi eins og fram kemur í 8. og 9. gr. 

5. Í I. viðauka er skrá yfir þá viðskiptahætti sem skulu, við 
allar aðstæður, teljast óréttmætir. Sami listi skal gilda í öllum 
aðildarríkjunum og honum má einungis breyta með breytingu á 
þessari tilskipun. 

1 .  þá t tu r  

Vil land i  v ið sk ip tahætt ir  

6. gr. 

Villandi aðgerðir 

1. Viðskiptahættir skulu teljast villandi ef þeir fela í sér rangar 
upplýsingar og eru því ótrúverðugir eða ef þeir blekkja, eða eru 
líklegir til að blekkja, meðalneytandann, t.d. með almennri 
framsetningu, jafnvel þótt gefnar séu upp réttar staðreyndir í 
upplýsingunum, í tengslum við eitt eða fleiri af eftirfarandi 
atriðum, og valda því eða eru líklegar til að valda því, í hvaða 
tilviki sem er, að hann taki viðskiptaákvörðun sem hann hefði 
ekki annars gert: 

a) tilvist vörunnar eða hvers eðlis hún er, 

b) helstu einkenni vörunnar, t.d. hvort hún er tiltæk, ávinning 
af henni, áhættu, framkvæmd, samsetningu, fylgihluti, 
aðstoð við viðskiptavin og meðferð kvartana eftir sölu, 
framleiðsluaðferð og dagsetningu framleiðslu eða 
tilbúinnar vöru, afhendingu, hve vel varan þjónar tilgangi 
sínum, notkun, magn, gæðalýsingu, landfræðilegan eða 
viðskiptalegan uppruna eða þann árangur sem vænta má af 
notkun hennar eða niðurstöður og mikilvæg einkenni 
prófana eða athugana sem gerðar eru á vörunni, 

c) hve miklar skuldbindingar söluaðili tekur á sig, ástæðuna 
fyrir viðkomandi viðskiptaháttum og hvers eðlis söluferlið 
er, yfirlýsingar eða teikn í tengslum við beina eða óbeina 
kostun eða samþykki varðandi söluaðilann eða vöruna, 

d) verð eða aðferð sem notuð er við útreikning á verði og 
hvort um er að ræða sérstakt verðhagræði, 

e) þörf fyrir þjónustu, varahluti, skipti á hlutum eða viðgerð, 

f) aðstæður söluaðilans eða fulltrúa hans, einkenni hans og 
réttindi, t.d. með tilliti til þess hver hann er og hver 
fjárhagsstaða hans er, verðleikar hans, staða, samþykki, 
aðild, tengsl eða eignarhald á iðnaðar-, viðskipta- eða 
hugverkaréttindum eða verðlaun og viðurkenningar sem 
hann hefur fengið, 

g) rétt neytandans, þ.m.t. réttinn til að fá skipti eða 
endurgreiðslu samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 1999/44/EB frá 25. maí 1999 um tiltekna þætti í 
sölu neysluvara og ábyrgð þar að lútandi (1), eða áhættu 
sem hann kann að verða að taka. 

2. Einnig má líta svo á að viðskiptahættir séu villandi ef þeir, 
í því samhengi og að teknu tilliti til allra þátta og aðstæðna, 
valda eða eru líklegir til að valda því að meðalneytandinn taki 
viðskiptaákvörðun sem hann myndi ekki annars hafa tekið og 
það hefur í för með sér: 

a) markaðssetningu vöru, þ.m.t. samanburðarauglýsingar, sem 
valda því að ekki er gerður greinarmunur á henni og vöru, 
vörumerki, viðskiptaheiti eða öðrum auðkennismerkjum 
samkeppnisaðila, 

b) að söluaðilinn stendur ekki við skuldbindingar sínar, 
samkvæmt siðareglum, sem hann hefur gengist undir, ef: 

i) skuldbindingin er ekki háð væntingum heldur 
fastbundin og hægt að sannreyna hana 

og 

ii)  söluaðilinn gefur til kynna í viðskiptum sínum að hann 
sé bundinn af siðareglunum. 

7. gr. 

Villandi aðgerðarleysi 

1. Einnig má líta svo á að viðskiptahættir séu villandi ef, í 
sínu rétta samhengi og að teknu tilliti til allra séreinkenna, 
aðstæðna og takmarkana í tengslum við samskiptamiðla, 
mikilvægar upplýsingar vantar sem meðaltalsneytandinn þarf á 
að halda, eftir samhengi, til að taka upplýsta viðskiptaákvörðun 
og valda því, eða eru líklegir til að valda því, að 
meðaltalsneytandinn taki viðskiptaákvörðun sem hann myndi 
ekki annars hafa tekið. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 171, 7.7.1999, bls. 12. 
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2. Einnig skal litið á það sem villandi aðgerðarleysi, með 
tilliti til atriðanna sem koma fram í 1. mgr., þegar söluaðili 
leynir upplýsingum eða veitir á óljósan, óskiljanlegan, 
margræðan eða ótímabæran hátt mikilvægar upplýsingar, eins 
og um getur í þeirri málsgrein, eða lætur hjá líða að gera grein 
fyrir viðskiptalegum tilgangi viðkomandi viðskiptahátta, ef það 
hefur ekki þegar komið fram af samhenginu, og ef eitthvað af 
þessu annaðhvort veldur eða er líklegt til að valda því að 
meðaltalsneytandinn taki viðskiptaákvörðun sem hann myndi 
ekki annars hafa gert. 

3. Ef miðillinn, sem er notaður til samskipta í viðskiptum, 
veldur takmörkunum varðandi rými eða tíma skal taka tillit til 
þessara takmarkana þegar ákvarðað er hvort upplýsingar hafi 
vantað, svo og allra ráðstafana söluaðilans til að gera upp-
lýsingarnar aðgengilegar fyrir neytendur með öðrum hætti. 

4. Þegar um er að ræða sölutilboð skulu eftirfarandi 
upplýsingar teljast mikilvægar, hafi ekki mátt ráða þær af 
samhenginu: 

a) helstu eiginleikar vörunnar, að því marki sem telst 
heppilegt með tilliti til miðilsins og vörunnar, 

b) heimilisfang og deili á söluaðilanum, s.s. viðskiptaheiti og, 
ef við á, aðsetur og, ef hann starfar á vegum annars 
söluaðila, aðsetur þess aðila og deili á honum, 

c) verð með sköttum eða, þegar varan er þess eðlis að ekki er 
hægt með góðu móti að reikna út verðið fyrir fram, á hvern 
hátt verðið er reiknað út og, eftir því sem við á, allur 
viðbótarkostnaður, afhendingar- eða póstgjöld eða, ef ekki 
er hægt að reikna þetta út fyrir fram með góðu móti, 
upplýsingar um að e.t.v. þurfi að greiða slíkan 
viðbótarkostnað, 

d) greiðslufyrirkomulag, afhending, framkvæmd og meðferð 
kvartana, ef vikið er frá kröfum um siðareglur starfsgreina, 

e) upplýsingar um rétt til afturköllunar eða niðurfellingar 
varðandi vörur eða viðskipti sem slíkur réttur fylgir. 

5. Kröfur um upplýsingar varðandi auglýsingar eða 
markaðssetningu, sem hafa verið ákveðnar í lögum 
Bandalagsins í tengslum við samskipti í viðskiptum og er að 
finna í skrá í II. viðauka, sem er ekki tæmandi, teljast 
mikilvægar. 

2 .  þá t tu r  

Uppáþrengjandi  v ið sk ip tahætt ir  

8. gr. 

Uppáþrengjandi viðskiptahættir 

Viðskiptahættir teljast vera uppáþrengjandi ef þeir, í sínu rétta 
samhengi og að teknu tilliti til allra séreinkenna og aðstæðna, 
með átroðningi, þvingunum, þ.m.t. líkamlegu ofbeldi eða 
ótilhlýðilegum áhrifum, skerða verulega, eða eru líklegir til að 
skerða verulega, frelsi meðaltalsneytandans til vals eða athafna 
varðandi vöruna og valda þar með eða eru líklegir til að valda 
því að hann taki viðskiptaákvörðun sem hann hefði ekki annars 
tekið. 

9. gr. 

Átroðningur, þvinganir og ótilhlýðileg áhrif 

Við ákvörðun á því hvort viðskiptahættir feli í sér átroðning, 
þvinganir, þ.m.t. líkamlegt ofbeldi, og ótilhlýðileg áhrif skal 
taka tillit til: 

a) tímasetningar slíkra viðskiptahátta, staðsetningar og hvers 
eðlis eða hve lengi slíkt stendur yfir, 

b) notkunar ógnandi eða óviðurkvæmilegs talsmáta eða 
hegðunar, 

c) þess ef söluaðilinn notar sér tiltekið áfall eða aðstæður, sem 
hann veit að neytandinn hefur orðið fyrir og er nógu 
alvarlegt til að slæva dómgreind hans, til að hafa áhrif á 
ákvörðun neytandans varðandi vöruna, 

d) hvers konar íþyngjandi eða óhóflegra hindrana frá hendi 
söluaðilans þegar neytandi vill neyta réttar síns samkvæmt 
samningi, þ.m.t. réttur til að rifta samningi eða skipta yfir á 
aðra vöru eða annan söluaðila, 

e) hótana um að grípa til aðgerða sem ekki er hægt að gera 
lögum samkvæmt. 
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3. KAFLI 

SIÐAREGLUR 

10. gr. 

Siðareglur 

Tilskipun þessi útilokar ekki að eftirlit, sem aðildarríki geta 
stuðlað að, sé haft með óréttmætum viðskiptaháttum af hálfu 
reglusetningaraðila og að einstaklingar og samtök, sem um 
getur í 11. gr., geti skotið málum til slíkra aðila ef málsmeðferð 
af því tagi er viðbót við dómsmeðferð eða stjórnvaldsmeðferð 
sem um getur í þeirri grein. 

Sé máli skotið til slíkra aðila skal það aldrei teljast ígildi þess 
að málinu sé vísað til dómstóls eða stjórnvalds eins og kveðið 
er á um í 11. gr. 

4. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

11. gr. 

Framkvæmd 

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi séu 
fullnægjandi og árangursrík úrræði til að berjast gegn 
óréttmætum viðskiptaháttum með það fyrir augum að tryggja 
samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar í þágu neytenda. 

Slíkar aðferðir skulu taka til ákvæða í lögum er heimila aðilum 
og samtökum, sem teljast hafa, samkvæmt landslögum, 
lögmæta hagsmuni í baráttunni gegn óréttmætum 
viðskiptaháttum, þ.m.t. samkeppnisaðilum: 

a) að grípa til löglegra aðgerða gegn slíkum óréttmætum 
viðskiptaháttum 

og/eða 

b) að skjóta slíkum óréttmætum viðskiptaháttum til 
stjórnvalds sem er til þess bært, annaðhvort að úrskurða í 
kærumálum eða hefja viðeigandi málarekstur. 

Aðildarríkin skulu ákveða hvert fyrir sig hver þessara 
möguleika skuli vera fyrir hendi og hvort dómstólar eða 
stjórnvöld eigi að geta krafist þess að áður séu reyndar aðrar 
þekktar leiðir til að bregðast við kvörtunum, þ.m.t. þær sem um 
getur í 10. gr. Þessir möguleikar skulu vera fyrir hendi óháð því 

hvort þeir neytendur, sem málið varðar, eru á yfirráðasvæði 
aðildarríkisins þar sem söluaðilinn hefur staðfestu eða í öðru 
aðildarríki. 

Aðildarríkin skulu ákveða hvert fyrir sig: 

a) hvort beina skuli þessum lagaúrræðum að hverjum 
söluaðila um sig eða sameiginlega gagnvart mörgum 
söluaðilum í sömu starfsgrein 

og 

b) hvort beita megi þessum lagaúrræðum gagnvart 
reglusetningaraðila þegar viðkomandi reglur stuðla að því 
að farið sé í kringum lagakröfur. 

2. Samkvæmt lagaákvæðum, sem um getur í 1. mgr., skulu 
aðildarríki veita dómstólum eða stjórnvöldum heimild er geri 
þeim kleift, telji þau slíkar ráðstafanir nauðsynlegar með tilliti 
til hagsmuna allra hlutaðeigandi, einkum hagsmuna 
almennings: 

a) að fyrirskipa að hætt verði við eða hafinn viðeigandi 
málarekstur til að stöðva óréttmæta viðskiptahætti 

eða 

b) hafi óréttmætir viðskiptahættir ekki enn verið ástundaðir en 
eru yfirvofandi, að fyrirskipa bann við eða hefja viðeigandi 
málarekstur til að banna slíka viðskiptahætti, 

einnig þótt ekki séu sannanir fyrir því að raunverulegt tap eða 
skaði hafi hlotist af ásetningi eða vanrækslu af hálfu 
söluaðilans. 

Aðildarríkin skulu einnig setja ákvæði um að ráðstafanir, sem 
um getur í fyrstu undirgrein, sem skulu gerðar í flýtimeðferð: 

— hafi annaðhvort áhrif til bráðabirgða  

       eða 

— endanleg áhrif 

á þann skilning að hvert aðildarríki fyrir sig skuli ákveða hvorn 
kostinn skuli velja.  
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Aðildarríkin geta enn fremur veitt dómstólum eða 
stjórnvöldum umboð með það fyrir augum að útiloka 
áframhaldandi áhrif óréttmætra viðskiptahátta, sem tekin hefur 
verið endanleg ákvörðun um, sem heimilar þeim: 

a) að krefjast birtingar þeirrar ákvörðunar í heild eða að hluta 
til og í því formi sem þau telja fullnægjandi, 

b) að krefjast þess til viðbótar að birt verði yfirlýsing um 
leiðréttingu. 

3. Stjórnvöldin, sem um getur í 1. mgr., skulu: 

a) vera þannig samsett að enginn vafi leiki á um óhlutdrægni, 

b) hafa nægar heimildir til að geta, þegar þau ákvarða í 
kvörtunarmálum, fylgst með og framfylgt því á skilvirkan 
hátt að ákvarðanir þeirra séu virtar, 

c) að öðru jöfnu rökstyðja ákvarðanir sínar. Ef stjórnvald 
veitir einkaleyfi samkvæmt heimildunum, sem um getur í 
2. mgr., skal það alltaf færa rök fyrir ákvörðun sinni. Þar að 
auki skal, í því tilviki, ákveða málsmeðferð þar sem 
óviðeigandi eða ósanngjörn beiting stjórnvalds á 
heimildum sínum eða ósanngjörn eða óviðeigandi 
vanræksla við meðferð slíkra heimilda getur leitt til 
endurskoðunar dómsvalds. 

12. gr. 

Dómstólar og stjórnvöld: rökstuðningur fyrir kröfum 

Aðildarríkin skulu veita dómstólum eða stjórnvöldum umboð 
er heimili þeim, í dóms- eða stjórnvaldsmeðferð sem kveðið er 
á um í 11. gr.: 

a) að krefjast þess að söluaðilinn leggi fram sönnunargögn um 
réttmæti staðhæfinga um staðreyndir í tengslum við 
óréttmæta viðskiptahætti ef slík krafa virðist réttmæt, að 
teknu tilliti til lögmætra hagsmuna söluaðila og allra 
annarra aðila að málsmeðferðinni, ef slík krafa virðist 
viðeigandi á grundvelli aðstæðna í því tiltekna máli 

og 

b) að dæma staðhæfingar um staðreyndir rangar ef 
sönnunargögnin, sem krafist er samkvæmt a-lið, hafa ekki 
verið lögð fram eða eru talin ófullnægjandi af dóms- eða 
stjórnvaldi. 

13. gr. 

Viðurlög 

Aðildarríkin skulu mæla fyrir um refsingu fyrir brot á 
innlendum ákvæðum sem hafa verið samþykkt vegna beitingar 
þessarar tilskipunar og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að þeim sé framfylgt. Þessar refsingar skulu vera 
skilvirkar, í réttu hlutfalli við brot og letjandi. 

14. gr. 

Breytingar á tilskipun 84/450/EBE 

Tilskipun 84/450/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 1. gr. komi eftirfarandi: 

„1. gr. 

Tilgangurinn með þessari tilskipun er að vernda söluaðila 
fyrir villandi auglýsingum og óréttmætum afleiðingum 
þeirra og að mæla fyrir um skilyrði fyrir því að leyfa 
samanburðarauglýsingar.“ 

2. Í 2. gr.: 

— komi eftirfarandi í stað 3. mgr.: 

„3. „söluaðili“: einstaklingur eða lögaðili sem starfar 
að þeim markmiðum sem varða atvinnugrein hans, 
iðn, fyrirtæki eða sérgrein og hver sá sem starfar í 
nafni söluaðilans eða fyrir hönd hans.“ 

— eftirfarandi liður bætist við: 

„4. „reglusetningaraðili“: sérhver aðili, þ.m.t. söluaðili, 
eða hópur söluaðila, sem bera ábyrgð á 
framsetningu og endurskoðun siðareglna og/eða á 
því að fylgjast með því að þeir sem hafa 
skuldbundið sig til þess fari eftir reglunum“. 
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3. Í stað 3. gr. a komi eftirfarandi: 

„3. gr. a 

1. Samanburðarauglýsingar skulu, að því er samanburð 
varðar, leyfðar að uppfylltum eftirtöldum skilyrðum: 

a) að þær séu ekki villandi í skilningi 2. gr. (2. mgr.), 
3. gr. og 7. gr. (1. mgr.) þessarar tilskipunar eða 6. 
og 7. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2005/29/EB frá 11. maí 2005 um óréttmæta 
viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri 
markaðnum (*), 

b) að samanburðurinn taki til vöru eða þjónustu sem 
fullnægir sömu þörfum eða er ætluð til sömu nota, 

c) að gerður sé hlutlægur samanburður á einum eða 
fleiri mikilvægum, viðeigandi, sannreynanlegum og 
dæmigerðum eiginleikum vöru eða þjónustu, að 
meðtöldu verði ef vill, 

d) að ekki sé kastað rýrð á eða talað með lítilsvirðingu 
um vörumerki, vöruheiti, önnur auðkenni, vöru, 
þjónustu, starfsemi eða aðstæður samkeppnisaðila, 

e) að ávallt séu bornar saman vörur með sömu 
merkingum ef um er að ræða vörur með 
upprunamerkingum, 

f) að ekki sé með óréttmætum hætti hagnýttur orðstír 
vörumerkis, vöruheitis eða annarra auðkenna 
samkeppnisaðila eða upprunamerkingar 
samkeppnisvöru, 

g) að vara eða þjónusta sé ekki kynnt sem eftirlíking 
eða eftirgerð vöru eða þjónustu sem ber verndað 
vörumerki eða vöruheiti, 

h) að auglýsing verði þess ekki valdandi að söluaðilar 
villist á auglýsanda og keppinaut hans eða á 
vörumerkjum, vöruheitum, öðrum auðkennum, 
vörum og þjónustu auglýsanda og samkeppnisaðila. 

 
(*) Stjtíð. ESB L 149, 11.6.2005, bls. 22.“ 

4. Eftirfarandi komi í stað 1. mgr. 4. gr.: 

„1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fyrir hendi séu 
fullnægjandi og árangursrík úrræði til að berjast gegn 
villandi auglýsingum með það fyrir augum að tryggja 
samræmi við ákvæðin um samanburðarauglýsingar í 
þágu söluaðila og samkeppnisaðila. Slík úrræði skulu 
taka til ákvæða í lögum er heimila einstaklingum og 
samtökum, sem samkvæmt landslögum teljast hafa 
lögmætra hagsmuna að gæta í baráttunni gegn villandi 
auglýsingum eða við setningu reglna um 
samanburðarauglýsingar: 

a) að höfða mál gegn slíkum auglýsingum 

eða 

b) að skjóta slíkum auglýsingum til stjórnvalds sem er 
þar til bært, annaðhvort að úrskurða í kærumálum 
eða hefja viðeigandi málarekstur. 

Aðildarríkin skulu ákveða það hvert fyrir sig hver 
þessara möguleika skuli vera fyrir hendi og hvort 
dómstólar eða stjórnvöld eigi að geta krafist þess að 
áður séu reyndar aðrar þekktar leiðir til að bregðast við 
kvörtunum, þ.m.t. þær sem um getur í 5. gr.  

 Hvert aðildarríki fyrir sig skal ákveða: 

a) hvort beina skuli þessum lagaúrræðum að hverjum 
söluaðila um sig eða sameiginlega gagnvart 
mörgum söluaðilum í sama atvinnuvegi 

og 

b) hvort beita megi þessum lagaúrræðum gagnvart 
reglusetningaraðila þar sem viðkomandi reglur 
stuðla að því að farið sé í kringum lagakröfur.“ 

5. Eftirfarandi komi í stað 1. mgr. 7. gr.: 

„1. Tilskipun þessi kemur ekki í veg fyrir að aðildarríkin 
viðhaldi eða samþykki ákvæði um villandi auglýsingar 
í því skyni að tryggja víðtækari vernd fyrir söluaðila og 
samkeppnisaðila.“ 
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15. gr. 

Breytingar á tilskipunum 97/7/EB og 2002/65/EB 

1. Í stað 9. gr. tilskipunar 97/7/EB komi eftirfarandi: 

„9. gr. 

Óumbeðin vara eða þjónusta  

Með tilliti til banns við viðskiptaháttum sem fela í sér 
óumbeðna afhendingu vöru eða þjónustu, sem mælt er fyrir 
um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/29/EB frá 
11. maí 2005 um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart 
neytendum á innri markaðnum (*), skulu aðildarríkin gera 
nauðsynlegar ráðstafanir til að undanþiggja neytendur 
hvers konar endurgjaldi þegar um er að ræða óumbeðna 
afhendingu þar eð það jafngildir ekki samþykki þótt slíku 
sé látið ósvarað. 

 

 

(*) Stjtíð. ESB L 149, 11.6.2005, bls. 22.“ 

2. Í stað 9. gr. tilskipunar 2002/65/EB komi eftirfarandi: 

„9. gr. 

Með tilliti til banns við viðskiptaháttum, sem fela í sér 
óumbeðna afhendingu, sem mælt er fyrir um í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2005/29/EB frá 11. maí 2005 
um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri 
markaðnum (*), og með fyrirvara um ákvæði í lögum 
aðildarríkjanna um endurnýjum fjarsölusamninga með 
þegjandi samþykki, þar sem slíkar reglur leyfa endurnýjun 
með þegjandi samþykki, skulu aðildarríkin gera ráðstafanir 
til að undanþiggja neytendur hvers konar skuldbindingum 
varðandi óumbeðna afhendingu þar eð það jafngildir ekki 
samþykki þótt slíku sé látið ósvarað. 

 

(*) Stjtíð. ESB L 149, 11.6.2005, bls. 22.“ 

16. gr. 

Breytingar á tilskipun 98/27/EB og reglugerð (EB) nr. 
2006/2004 

1. Eftirfarandi komi í stað 1. liðar viðaukans við tilskipun 
98/27/EB: 

„1. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/29/EB frá 
11. maí 2005 um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart 
neytendum á innri markaðnum (Stjtíð. ESB L 149, 
11.6.2005, bls. 22).“ 

2. Í viðaukanum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 2006/2004 frá 27. október 2004 um samvinnu 
milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á 
framkvæmd laga um neytendavernd (reglugerð um 
samvinnu um neytendavernd) (1) bætist við eftirfarandi 
liður: 

„16. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/29/EB 
frá 11. maí 2005 um óréttmæta viðskiptahætti 
gagnvart neytendum á innri markaðnum (Stjtíð. 
ESB L 149, 11.6.2005, bls. 22).“ 

17. gr. 

Upplýsingar 

Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að veita 
neytendum upplýsingar um innlend lög til lögleiðingar þessari 
tilskipun og skulu, þegar við á, hvetja söluaðila og 
reglusetningaraðila til að veita neytendum upplýsingar um 
siðareglur sínar. 

18. gr. 

Endurskoðun 

1. Eigi síðar en 12. júní 2011 skal framkvæmdastjórnin leggja 
ítarlega skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um beitingu 
þessarar tilskipunar, einkum 9. mgr. 3. gr., 4. gr. og I. viðauka, 
um umfang frekari samræmingar og einföldunar í lögum 
Bandalagsins sem tengjast neytendavernd og, með hliðsjón af 
5. mgr. 3. gr., um allar ráðstafanir sem gera þarf á vettvangi 
Bandalagsins til að tryggja að neytendavernd sé ástunduð í 
nægilega ríkum mæli. Skýrslunni skal, ef þörf krefur, fylgja 
tillaga um að endurskoða þessa tilskipun eða aðra þá hluta 
Bandalagslaga sem málið varða. 

2. Evrópuþingið og ráðið skulu, í samræmi við sáttmálann, 
leitast við að bregðast við sérhverri tillögu 
framkvæmdastjórnarinnar sem er lögð fram skv. 1. mgr. innan 
tveggja ára frá framsetningu hennar. 

19. gr. 

Lögleiðing 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslu-
fyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 12. júní 
2007.Þau skulu þegar í stað tilkynna framkvæmdastjórninni um 
það og tilkynna framkvæmdastjórninni tafarlaust um allar 
síðari breytingar. 

 

 

(1) Stjtíð. ESB L 364, 9.12.2004, bls. 1. 
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Þau skulu beita þessum ráðstöfunum eigi síðar en 12. desember 
2007.Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir 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. 

20. gr. 

Gildistaka. 

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

21. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 11. maí 2005. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. P. BORRELL FONTELLES  N. SCHMIT  

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

VIÐSKIPTAHÆTTIR SEM TELJAST Í ÖLLUM TILVIKUM ÓRÉTTMÆTIR 

Villandi viðskiptahættir 

1. Að halda því fram að söluaðili hafi undirritað siðareglur þótt sú sé ekki raunin. 

2. Að framvísa gæðavottun, gæðamerkingu eða sambærilegum gögnum án þess að hafa fengið nauðsynlega heimild. 

3. Að halda því fram að siðareglur hafi fengið áritun frá opinberri stofnun eða annarri stofnum þótt sú sé ekki raunin. 

4. Að halda því fram að söluaðilinn (þ.m.t. viðskiptahættir hans) eða vara hafi fengið samþykki, áritun eða heimild frá 
opinberri stofnun eða einkastofnun þótt sú sé ekki raunin eða haldið slíku fram án þess að fara að skilmálum um 
samþykkið, áritunina eða heimildina. 

5. Að bjóða til sölu vöru á tilteknu verði án þess að söluaðilinn segi frá því að hann hafi gildar ástæður til að ætla að hann 
muni ekki geta afhent, eða fengið annan söluaðila til að afhenda, þessar vörur eða sambærilegar vörur á þeim tíma og á 
því verði og í því magni sem er sanngjarnt með tilliti til vörunnar, til þess í hve miklum mæli varan hefur verið auglýst 
og þess verðs sem boðið er (auglýsingar sem agn). 

6. Að bjóða vöru til sölu á tilteknu verði: 

a) og neita síðan að sýna neytendum hina auglýstu vöru 

eða 

b) neita að taka við pöntunum á henni eða afhenda hana innan eðlilegra tímamarka 

eða 

c) að sýna gallað eintak af henni, 

með það fyrir augum að koma á framfæri annarri vöru (egna og breyta) 

7. Að halda því fram með röngu að varan verði aðeins fáanleg í mjög stuttan tíma eða að hún verði aðeins fáanleg með 
tilteknum skilmálum í mjög stuttan tíma, í því skyni að fá neytandann til að taka skyndiákvörðun svo að hann hafi hvorki 
tíma né tækifæri til að taka upplýsta ákvörðun. 

8. Að gefa loforð um að veita neytandanum þjónustu eftir sölu og söluaðilinn hefur haft samband við hann um það áður en 
salan fór fram á tungumáli sem er ekki opinbert tungumál í aðildarríkinu þar sem söluaðilinn hefur aðsetur og gefið síðan 
einungis kost á slíkri þjónustu samkvæmt öðru tungumáli án þess að hafa gefið neytandanum greinilegar upplýsingar um 
það áður en hann skuldbatt sig til að eiga viðskiptin. 
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9. Að lýsa því yfir eða gefa á annan hátt þá hugmynd að löglegt sé að selja vöruna þótt sú sé ekki raunin. 

10. Að setja fram réttindi, sem neytandinn hefur lögum samkvæmt, sem sérstaklega einkennandi fyrir tilboð söluaðilans. 

11. Að nota ritstjórnarefni úr miðlum til að auglýsa vöru þegar söluaðilinn borgar fyrir auglýsinguna og lætur þetta ekki 
koma fram í auglýsingunni á myndum eða með hljóði sem neytandinn getur auðveldlega borið kennsl á (auglýsing með 
ritstjórnarefni). Þetta er með fyrirvara um ákvæði tilskipunar ráðsins 89/552/EBE (1). 

12. Að setja fram efnislega rangar fullyrðingar varðandi eðli og umfang persónulegrar áhættu fyrir öryggi neytandans eða 
fjölskyldu hans ef hann kaupir ekki vöruna. 

13. Að koma á framfæri vöru sem líkist vöru frá tilteknum framleiðanda á þann hátt að neytandinn sé vísvitandi blekktur til 
að trúa því að varan sé frá þeim framleiðanda þótt sú sé ekki raunin. 

14. Að koma á fót, starfrækja eða kynna píramídafyrirkomulag þar sem neytandinn fellst á að fá tækifæri til að taka við 
þóknun sem er öllu fremur fyrir það að fá aðra neytendur með í kerfið en fyrir að selja eða neyta vörunnar. 

15. Að halda því fram að söluaðilinn sé um það bil að hætta verslun eða flytja sig um set þótt sú sé ekki raunin.  

16. Að halda því fram að varan sé líkleg til að auðvelda vinning í happdrætti. 

17. Að halda því fram með röngu að varan geti læknað sjúkleika, röskun á líffærastarfsemi eða vansköpun. 

18. Að gefa efnislega rangar upplýsingar um markaðsaðstæður eða um möguleikann á því að fá vöruna í þeim tilgangi að 
telja neytandann á að eignast vöruna á óhagstæðari skilmálum en venjulegir markaðsskilmálar eru. 

19. Að halda því fram að í viðskiptum sé samkeppni eða verðlaunaveiting í boði án þess að verðlaunin, sem er lýst, séu veitt 
eða annað sem jafngildir þeim. 

20. Að lýsa vöru með orðunum „ókeypis“ „frítt“ „án endurgjalds“ eða ámóta orðalagi ef neytandinn þarf að greiða eitthvað 
annað en óhjákvæmilegan kostnað við að senda svar við viðskiptaháttum þessum og sækja eða greiða fyrir afhendingu 
hlutarins. 

21. Að láta fylgja með markaðsefni, reikning eða ámóta gögn þar sem leitað er eftir greiðslu sem gefa neytandanum þá 
hugmynd að hann hafi þegar pantað markaðsvöruna þótt sú sé ekki raunin. 

22. Að halda því fram með röngu eða gefa hugmynd um að söluaðilinn starfi ekki að markmiðum sem tengjast atvinnugrein 
hans, fyrirtæki, iðn eða sérgrein eða að hann sé ranglega kynntur sem neytandi. 

23. Að gefa ranglega hugmynd um að þjónusta eftir sölu í tengslum við vöru sé fyrir hendi í öðrum aðildarríkjum en ríkinu 
þar sem varan er seld. 

 

(1) Tilskipun ráðsins 89/552/EBE frá 3. október 1989 um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum 
um sjónvarpsrekstur (Stjtíð. EB L 298, 17.10.1989, bls. 23). Tilskipuninni var breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/36/EB 
(Stjtíð. EB L 202, 30.7.1997, bls. 60). 
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Uppáþrengjandi viðskiptahættir 

24. Að gefa þá hugmynd að neytandinn geti ekki yfirgefið sölustaðinn fyrr en samningur hefur verið gerður. 

25. Að fara í heimsóknir á heimili viðskiptamanns og taka ekki tillit til beiðni neytandans um að yfirgefa heimilið eða að 
koma ekki aftur nema í þeim tilvikum og að því marki sem það er réttlætanlegt, samkvæmt landslögum, til að framfylgja 
samningsskuldbindingum. 

26. Að viðhafa þrálát og óæskileg tilmæli í síma, bréfasíma, tölvupósti eða með öðrum fjarskiptamiðlum nema í þeim 
tilvikum og að því marki sem það er réttlætanlegt, samkvæmt landslögum, til að framfylgja samningsskuldbindingum. 
Þetta er með fyrirvara um 10. gr. tilskipunar 97/7/EB og tilskipanir 95/46/EB (1) og 2002/58/EB. 

27. Að krefjast þess að neytandi, sem gerir kröfur á grundvelli tryggingasamnings, leggi fram skjöl sem geta ekki með góðu 
móti talist varða það hvort krafan er réttmæt eða láta að jafnaði bréfum ósvarað í því skyni að ráða viðskiptavininum frá 
því að neyta samningsréttar síns. 

28. Að láta felast í auglýsingu beina hvatningu til barna um að kaupa auglýsta vöru eða telja foreldra þeirra eða aðra 
fullorðna á að kaupa auglýsta vöru handa þeim. Þessi ákvæði eru með fyrirvara um 16. gr. tilskipunar 89/552/EBE um 
sjónvarpsrekstur. 

29. Að krefjast staðgreiðslu eða að greiðslu sé frestað fyrir vöru eða vegna skila eða geymslu á vöru sem söluaðilinn 
afhendir en neytandinn hefur ekki beðið um nema þegar varan er afhent sem staðgönguvara í samræmi við 3. mgr. 7. gr. 
tilskipunar 97/7/EB (óumbeðin afhending). 

30. Að segja neytandanum það, skýrt og skorinort, að ef hann kaupi ekki vöruna eða þjónustuna sé atvinnu eða lífsviðurværi 
söluaðilans stefnt í voða. 

31. Gefa ranga hugmynd um að neytandinn hafi þegar unnið, muni vinna, eða muni, ef hann fremur sérstakan verknað, vinna 
til verðlauna eða hljóta annan, sambærilegan ávinning þegar raunin er annaðhvort sú: 

— að ekki er um nein verðlaun eða ávinning að ræða 

eða 

— að sé gerð tilraun til að krefjast verðlauna eða sambærilegs ávinnings þurfi neytandinn að greiða fjárupphæð eða 
kostnað. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 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 (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31). Tilskipuninni var breytt með reglugerð (EB) nr. 1882/2003 
(Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 
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II. VIÐAUKI 

LAGAÁKVÆÐI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR VARÐANDI REGLUR UM AUGLÝSINGAR OG SAMSKIPTI Í 
VIÐSKIPTUM 

Ákvæði 4. og 5. gr. tilskipunar 97/7/EB 

Ákvæði 3. gr. tilskipunar ráðsins 90/314/EBE frá 13. júní 1990 um ferðapakka, orlofspakka og skoðunarferðapakka (1) 

Ákvæði 3. mgr. 3. gr. í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/47/EB frá 26. október 1994 um verndun kaupenda vegna 
tiltekinna þátta í samningum um kaup á réttindum til að nýta fasteignir á skiptileigugrunni (2) 

Ákvæði 4. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/6/EB frá 16. febrúar 1998 um neytendavernd að því er varðar 
upplýsingar um verð á vöru sem er boðin neytendum (3) 

Ákvæði 86.–100. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf 
sem ætluð eru mönnum (4) 

 Ákvæði 5. og 6. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2000/31/EB frá 8. júní. 2000 um tiltekna lagalega þætti þjónustu, 
einkum rafrænna viðskipta, í tengslum við upplýsingasamfélagið á innri markaðnum (tilskipun um rafræn viðskipti) (5) 

Ákvæði d-liðar 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/7/EB frá 16. febrúar 1998 um breytingu á tilskipun 
87/102/EBE um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi neytendalán (6) 

Ákvæði 3. og 4. gr. tilskipunar 2002/65/EB 

Ákvæði 9. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/107/EB frá 21. janúar 2002 um breytingu á tilskipun 
ráðsins 85/611/EBE um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í 
framseljanlegum verðbréfum með það í huga að setja reglur um verðbréfafyrirtæki og einfaldaðar útboðslýsingar (7) 

Ákvæði 12. og 13. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/92/EB frá 9. desember 2002 um miðlun vátrygginga (8) 

Ákvæði 36. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2002/83/EB frá 5. nóvember 2002 um líftryggingar (9) 

 

 
(1) Stjtíð. EB L 158, 23.6.1990, bls. 59. 

(2) Stjtíð. EB L 280, 29.10.1994, bls. 83. 

(3) Stjtíð. EB L 80, 18.3.1998, bls. 27. 

(4) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 2004/27/EB (Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 34). 

(5) Stjtíð. EB L 178, 17.7.2000, bls. 1. 

(6) Stjtíð. EB L 101, 1.4.1998, bls. 17. 

(7) Stjtíð. EB L 41, 13.2.2002, bls. 20. 

(8) Stjtíð. EB L 9, 15.1.2003, bls. 3. 

(9) Stjtíð. EB L 345, 19.12.2002, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með tilskipun ráðsins 2004/66/EB (Stjtíð. ESB L 168, 1.5.2004, bls. 35). 
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Ákvæði 19. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga (1) 

Ákvæði 31. og 43. gr. tilskipunar ráðsins 92/49/EBE frá 18. júní 1992 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum 
varðandi frumtryggingar, aðrar en líftryggingar (2) (þriðja tilskipun um skaðatryggingar) 

Ákvæði 5., 7. og 8. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB frá 4. nóvember 2003 um útboðs- og 
skráningarlýsingu sem birta skal við almennt útboð verðbréfa eða þegar þau eru tekin til skráningar (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 228, 11.8.1992, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/87/EB (Stjtíð. ESB L 35, 

11.2.2003, bls. 1). 
(3) Stjtíð. ESB L 345, 31.12.2003, bls. 64. 



Nr. 73/500  4.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

                                                 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 317/2006                2008/EES/73/35 

frá 22. desember 2005 

um gerð vöruskrár EB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2005 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 (EBE) 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 
aðildarríkin 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 utanríkisverslun 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 2005. 

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. gr. 

Vöruskrá EB fyrir árið 2005 skal vera eins og sett er fram í 
viðaukanum. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda 1. janúar 2005. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 22. desember 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Joaquín ALMUNIA 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 60, 1.3.2006, bls. 1. Hennar var getið í 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2006 frá 7. júlí 2006 um 
breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 30. 

(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 

2005 (HS/CN) 

Magn 

Hlutstæð 
eining 

P 
Tilvísun í 
athuga-
semdir 

NACE 13.10: Járnnám 

13.10.10.30 Ómótað járngrýti og járnkirni (þó ekki brennt brennisteinskís) 2601.11 kg S  

13.10.10.50 Mótað járngrýti og járnkirni (þó ekki brennt brennisteinskís) 2601.12 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  

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 2515.11 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 

2515.12.90 kg T  

14.11.11.50 Ekussín og annar kalksteinn til höggmyndagerðar eða bygginga 
með eðlisþyngd ≥ 2,5 

2515.20 kg T  
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VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2005 (HS/CN) 

Magn 

Hlutstæð 
eining 

P 
Tilvísun í 
athuga-
semdir 

14.11.12.33 Granít, óunnið eða grófhöggvið 2516.11 kg T  

14.11.12.35 Granít, hlutað sundur í rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga) 
blokkir eða hellur ≤ 25 cm þykkar 

2516.12.10 kg T  

14.11.12.37 Granít, hlutað sundur í rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga) 
blokkir eða hellur > 25 cm þykkar 

2516.12.90 kg T  

14.11.12.53 Sandsteinn, óunninn eða grófhöggvinn 2516.21 kg T  

14.11.12.56 Sandsteinn, einungis hlutaður sundur í rétthyrningslaga (þ.m.t. 
ferningslaga) blokkir eða hellur 

2516.22 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) 

2516.90 kg T  

NACE 14.12: Kalksteins-, gifs- og krítarnám 

14.12.10.30 Gifs og anhýdrít 2520.10 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) 

2518.10 kg T  

14.12.20.50 Brennt og sindrað dólómít, óunnið, grófhöggvið eða einungis 
hlutað sundur í rétthyrningslaga eða ferningslaga blokkir eða 
hellur 

2518.20 kg T  

14.12.20.70 Mótað dólómít (þ.m.t. tjöruborið dólómít) 2518.30 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  

NACE 14.21: Malar- og sandnám 

14.21.11.50 Kísilsandur (kvarssandur eða sandur til nota í iðnaði) 2505.10 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) 

2505.90 kg S  
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14.21.12.10 Möl, steinvölur, fjörumöl og tinna, notuð sem íblöndunarefni í 
steinsteypu, fyrir slitlag á vegi eða fyrir járnbrautir eða annað 
undirlag 

2517.10.10 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 2517.41 kg S  

14.21.12.90 Korn, flísar og duft úr travertíni, ekussíni, graníti, porfyri, basalti, 
sandsteini og öðrum steini til höggmyndagerðar 

2517.49 kg S  

14.21.13.30 Gjall til bygginga 2517.20 kg S  

14.21.13.50 Forhúðuð íblöndunarefni 2517.30 kg S  

NACE 14.22: Leir- og kaólínnám 

14.22.11.40 Kaólín 2507.00.20 kg T  

14.22.11.60 Kaólínleir (mótunarleir og þjáll leir) 2507.00.80 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 2508.30 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) 

2508.40 kg T  

14.22.12.70 Andalúsít, kyanít, sillímanít og múllít 2508 [.50 + .60] kg T  

14.22.12.90 Chamotte: calcined refractory clay 2508.70 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) 

3104.10 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) 

2503.00.10 kg T  
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14.30.13.13 Náttúrlegt baríumsúlfat (barít) 2511.10 kg S  

14.30.13.15 Náttúrlegt baríumkarbónat (witherít) (þó ekki baríumoxíð) 2511.20 kg T  

14.30.13.55 Náttúrleg natríumbóröt og kirni þeirra (þó ekki bóröt unnin úr 
náttúrlegum saltlegi) 

2528.10 kg T  

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) 

2528.90 kg T  

14.30.13.73 Flússpat sem í er ≤ 97% af kalsíumflúoríði miðað við þyngd 2529.21 kg T  

14.30.13.75 Flússpat sem í er > 97% af kalsíumflúoríði miðað við þyngd 2529.22 kg T  

14.30.13.83 Kíserít, epsomít (náttúrleg magnesíumsúlföt) 2530.20 kg S  

14.30.13.89 Önnur jarðefni, ót.a. 2530.90 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: Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu, ót.a. 

14.50.10.00 Náttúrlegt jarðbik og náttúrlegt asfalt, asfaltít og asfaltsteinar 2714.90 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) 

7103.10 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 

7102.21 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 kvars-
sandur) 

2506 kg T  

14.50.23.20 Díatómít (þ.m.t. kísilsýrurík jarðefni og leirkenndur kísilgúr 
(moler earth), kísilgúr og trípólít) 

2512 kg T  
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14.50.23.33 Magnesít, náttúrlegt magnesíumkarbónat 2519.10 kg T  

14.50.23.35 Magnesía úr náttúrlegu magnesíumkarbónati eða úr sjó eða 
saltlegi 

2519.90 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 2529.10 kg T  

14.50.23.65 Lefsít, nefelín og nefelínsýenít 2529.30 kg T  

14.50.23.70 Vermikúlít og perlusteinn (óþaninn) 2530.10 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) 

2621.90 kg S  

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) 

0203.11 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) 

0203.12 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) 

0203.19 kg S  

15.11.14.30 Frystir skrokkar og hálfir skrokkar af svínakjöti 0203.21 kg S  

15.11.14.50 Fryst svínslæri, -bógar og sneiðar af því með beini 0203.22 kg S  

15.11.14.90 Fryst svínakjöt (þó ekki skrokkar og hálfir skrokkar, læri, bógar 
og sneiðar af því með beini) 

0203.29 kg S  
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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 0204.50 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) 5101.19 kg S  

15.11.24.00 Heilar óunnar húðir 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) 

4101.90 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 

4103.10 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  

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 0207.11 kg S  

15.12.11.15 Nýir eða kældir heilir kalkúnar 0207.24 kg S  

15.12.11.17 Nýjar eða kældar heilar gæsir, endur og perluhænsn 0207.32 kg S  

15.12.11.30 Ný eða kæld fitulifur gæsa og anda 0207.34 kg S  
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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 0207.12 kg S  

15.12.12.15 Frystir heilir kalkúnar 0207.25 kg S  

15.12.12.17 Frystar heilar gæsir, endur og perluhænsn 0207.33 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, saltað, í saltlegi, 
þurrkað eða reykt 

0210.11 kg S  

15.13.11.30 Svínaslög og sneiðar af því, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt 0210.12 kg S  
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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) 

0210.19 kg S  

15.13.11.70 Nauta- og kálfakjöt, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt 0210.20 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, þurrkað eða reykt) 

0210.9 kg S  

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) 

1601.00.10 kg S  

15.13.12.15 Pylsur, ekki gerðar úr lifur 1601.00.9 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 

1602.20.1 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) 

1602.20.90 kg S  

15.13.12.33 Annað kalkúnakjöt: unnið eða varið skemmdum 1602.31 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) 

1602.41 kg S  

15.13.12.45 Svínabógur eða bógsneiðar, unnar og varðar skemmdum (þó ekki 
nýjar, kældar, frystar, saltaðar, í saltlegi, þurrkaðar eða reyktar) 

1602.42 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) 

1602.49.50 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 (.1 + .30 + .90) kg S  

15.13.12.60 Unnar kjötvörur úr nauta- og kálfakjöti 1602.50 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 1602.90 kg S  
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15.13.13.00 Mjöl, fín- og grófmalað, og kögglar, úr kjöti eða innmat sem er 
óhæft til manneldis, mör og hamsar 

2301.10 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 0302.70 kg S  

15.20.11.90 Ný eða kæld fiskflök og annað beinlaust fiskkjöt 0304.10 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 0303.80 kg S  

15.20.12.70 Fryst fiskflök 0304.20 kg S  

15.20.12.90 Fryst, beinlaust fiskkjöt (þó ekki flök) 0304.90 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 Fiskflök, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi, en ekki reykt 0305.30 kg S  

15.20.13.53 Reyktur kyrrahafslax, atlantshafslax og dónárlax (þ.m.t. flök) 0305.41 kg S  

15.20.13.55 Reykt síld (þ.m.t. flök) 0305.42 kg S  

15.20.13.59 Reyktur fiskur (þ.m.t. flök) (þó ekki kyrrahafslax, atlantshafslax 
og dónárlax, síld) 

0305.49 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) 

1604.11 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) 

1604.12 kg S  
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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 

1604.13 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) 

1604.14 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) 

1604.15 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) 

1604.16 kg S  

15.20.14.17 Fiskflök í soppu eða raspi, þ.m.t. fiskstautar 1604.19.91 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) 

1604.20 kg S  

15.20.14.51 Kavíar (styrjuhrogn) 1604.30.10 kg S  

15.20.14.59 Kavíarlíki 1604.30.90 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 í gufu 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 

2301.20 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) 

0511.91 kg S  
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NACE 15.31: Vinnsla og geymsla á kartöflum 

15.31.11.00 Frystar kartöflur, ósoðnar eða soðnar í gufu eða vatni 0710.10 kg S  

15.31.12.10 Þurrkaðar kartöflur, einnig skornar eða sneiddar en ekki frekar 
unnar 

0712.90.05 kg S  

15.31.12.30 Fín- eða grófmalað mjöl, flögur, kyrni eða kögglar úr þurrkuðum 
kartöflum 

1105 kg S  

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) 

2004.10 kg S  

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) 

2005.20.10 kg S  

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 S  

NACE 15.32: Framleiðsla ávaxta- og grænmetissafa 

15.32.10.13 Frystur óþykktur appelsínusafi 2009.11.9 kg S  

15.32.10.15 Óþykktur appelsínusafi (þó ekki frosinn) 2009 [.12 + .19.9] l  
 

@ 

S F 

15.32.10.21 Óþykktur greipaldinsafi 2009 [.21 + .29.9] l  
 

@ 

S F 

15.32.10.22 Óþykktur safi úr hvers konar öðrum sítrusávöxtum (þó ekki 
appelsínum og greipaldinum) 

2009 [.31 + .39 (.3 + .5 + 
.9)] 

l  
 

@ 

S F 

15.32.10.23 Óþykktur ananassafi 2009 [.41 + .49 (.30 + .9)] l  
 

@ 

S F 

15.32.10.24 Tómatsafi 2009.50 l  
 

@ 

S F 

15.32.10.25 Óþykktur þrúgusafi (þ.m.t. þrúgulögur) 2009 [.61 + .69 (.59 + .79 
+ .90)] 

l  
 

@ 

S F 

15.32.10.26 Óþykktur eplasafi 2009 [.71 + .79 (.30 + .9)] l  
 

@ 

S 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 
 

@ 

S F 
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15.32.10.30 Blöndur óþykktra ávaxta- og matjurtasafa 2009.90 (.3 + .4 + .5 + .7 
+ .9) 

l 
 
 

@ 

S 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  
 

@ 

S  

NACE 15.33: Vinnsla og geymsla ávaxta og grænmetis, ót.a. 

15.33.11.00 Frystar matjurtir og matjurtablöndur, ósoðnar eða soðnar í gufu 
eða vatni (þó ekki kartöflur) 

0710 [.2 + .30 + .40 + .80 
+ .90] 

kg S  

15.33.12.00 Matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða með 
brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða öðrum 
verndandi upplausnum, en óhæfar í því ástandi til manneldis 

0711 kg S  

15.33.13.30 Þurrkaður laukur, heill, skorinn, sneiddur, mulinn eða í dufti, en 
ekki frekar unninn 

0712.20 kg S  

15.33.13.50 Þurrkaðir sveppir og jarðsveppir, heilir, skornir, sneiddir, muldir 
eða í dufti, en ekki frekar unnir 

0712.3 kg S  

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 S  

15.33.14.23 Tómatar, varðir skemmdum (þó ekki með ediki eða ediksýru) 2002.10 kg S  

15.33.14.25 Óþykkt tómatmauk 2002.90 (.11 + .19) kg S  

15.33.14.27 Þykkt tómatmauk 2002.90 (.31 + .39 + .91 + 
.99) 

kg S  

15.33.14.30 Sveppir og jarðsveppir, unnið eða varið skemmdum á annan hátt 
en með ediki eða ediksýru 

2003 kg S  

15.33.14.40 Frystar matjurtir og matjurtablöndur (þ.m.t. matjurtaréttir, þó ekki 
unnir eða varðir með ediki eða ediksýru, einnig soðnir í gufu eða 
vatni) 

2004.90 kg S  

15.33.14.61 Súrkál, unnið eða varið skemmdum á annan hátt en með ediki eða 
ediksýru (þó ekki þurrkað eða fryst) 

2005.90.75 kg S  

15.33.14.62 Ertur, unnar eða varðar skemmdum (þó ekki með ediki eða 
ediksýru, þurrkaðar, frystar) 

2005.40 kg S  
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15.33.14.63 Afhýdd belgaldin, unnin eða varin skemmdum (þó ekki með ediki 
eða ediksýru, þurrkuð eða fryst) 

2005.51 kg S  

15.33.14.64 Belgaldin með hýði, unnin eða varin skemmdum (þó ekki með 
ediki eða ediksýru, þurrkuð eða fryst) 

2005.59 kg S  

15.33.14.65 Spergill, unninn eða varinn skemmdum (þó ekki með ediki eða 
ediksýru, þurrkaður eða frystur) 

2005.60 kg S  

15.33.14.66 Ólífur, unnar eða varðar skemmdum (þó ekki með ediki eða 
ediksýru, þurrkaðar eða frystar) 

2005.70 kg S  

15.33.14.67 Sykurmaís, unninn eða varinn skemmdum (þó ekki með ediki eða 
ediksýru, þurrkaður eða frystur) 

2005.80 kg S  

15.33.14.90 Matjurtir eða matjurtablöndur, ófrystar, ót.a. 2005.90 (.10 + .30 + .50 + 
.60 + .70 + .80) 

kg S  

15.33.15.00 Matjurtir, ávextir, hnetur og aðrir plöntuhlutar til manneldis, 
unnið eða varið skemmdum með ediki eða ediksýru 

2001 kg S  

15.33.21.00 Ávextir og hnetur, ósoðið eða soðið í gufu eða vatni, fryst 0811 kg S  

15.33.22.30 Sulta, ávaxtahlaup, mauk eða deig úr sítrusávöxtum, fengið með 
suðu (þó ekki jafnblandað) 

2007.91 kg S  

15.33.22.90 Sulta, mauk, ávaxtahlaup, ávaxta- eða hnetudeig, fengið með suðu 
(þó ekki úr sítrusávöxtum eða jafnblandað) 

2007.99 kg S  

15.33.23.30 Jarðhnetur, unnar eða varðar skemmdum (þ.m.t. hnetusmjör, þó 
ekki varið með ediki eða ediksýru, fryst deig) 

2008.11 kg S  

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) 

2008.19 kg S  

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 S  

15.33.25.10 Þurrkaðar þrúgur 0806.20 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  
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15.33.25.30 Hýði af sítrusávöxtum eða melónum, nýtt, fryst, þurrkað eða 
varið skemmdum til bráðabirgða með saltlegi, 
brennisteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum 

0814 kg S  

15.33.25.50 Ávextir, unnir eða varðir skemmdum, ót.a. (þó ekki múslí) 2008 [.20 + .30 + .40 + 
.50 + .60 + .70 + .80 + .9] 

kg S  

15.33.26.00 Apríkósu-, ferskju- og plómusteinar og -kjarnar til manneldis 1212.30 kg S  

15.33.30.00 Jurtaefni og jurtaúrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir, sem notað 
er til dýraeldis, ót.a. 

2308 kg S  

15.33.90.00 Suða og önnur forvinnsla (þykking o.þ.h.) til að verja ávexti og 
grænmeti skemmdum 

— — S  

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) 

1507.10 kg S  

15.41.12.20 Óhreinsuð jarðhnetuolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

1508.10 kg S  

15.41.12.30 Jómfrúrólífuolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

1509.10 kg S  

15.41.12.40 Óhreinsuð sólblóma- og saffranolía og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

1512.11 kg S  

15.41.12.50 Óhreinsuð baðmullarfræjaolía og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

1512.21 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) 

1511.10 kg S  

15.41.13.30 Óhreinsuð kókosfeiti (kópra) og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

1513.11 kg S  
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15.41.13.50 Óhreinsuð pálmakjarna- eða babassúolía og þættir hennar (þó 
ekki efnafræðilega umbreytt) 

1513.21 kg S  

15.41.13.70 Óhreinsuð hörfræolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

1515.11 kg S  

15.41.20.00 Baðmullardúnn (linters) 1404.20 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 

2306.30 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, kókoshnetukjarnar, 
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) 

1507.90 kg S  

15.42.11.20 Hreinsuð jarðhnetuolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

1508.90 kg S  

15.42.11.31 Hreinsuð ólífuolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

1509.90 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) 

1512.19 kg S  

15.42.11.50 Hreinsuð olía úr fræi baðmullar og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

1512.29 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) 

1515.50 kg S  
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15.42.12.10 Hreinsuð pálmaolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

1511.90 kg S  

15.42.12.20 Hreinsuð kókoshnetuolía (kópra) og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

1513.19 kg S  

15.42.12.30 Hreinsuð pálmakjarna- eða babassúolía og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

1513.29 kg S  

15.42.12.40 Hreinsuð hörfræolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

1515.19 kg S  

15.42.12.50 Laxerolía og þættir hennar (þ.m.t. hreinsuð en þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) 

1515.30 kg S  

15.42.12.60 Tungolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega umbreytt) 1515.40 kg S  

15.42.12.80 Önnur órokgjörn jurtafeiti og þættir hennar (þó ekki 
efnafræðilega umbreytt) ót.a. 

1515.90 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) 

1516.10 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) 

1516.20 kg S  

15.42.20.30 Jurtavax (þ.m.t. hreinsað) (þó ekki tríglýseríð) 1521.10 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) 

1517.10 kg S  

15.43.10.50 Önnur framleiðsla til manneldis úr feiti og olíum, þ.m.t. fljótandi 
smjörlíki 

1517.90 kg S  

NACE 15.51: Rekstur mjólkurbúa og ostagerð 

15.51.11.33 Mjólk og rjómi með fituinnihald ≤ 1 %, ekki niðurseydd eða með 
viðbættum sykri eða öðrum sætuefnum, í umbúðum að 
nettóþyngd ≤ 2 l 

0401.10.10 kg S  

15.51.11.37 Mjólk og rjómi með fituinnihald ≤ 1 %, ekki niðurseydd eða með 
viðbættum sykri eða öðrum sætuefnum í umbúðum að nettóþyngd 
> 2 l 

0401.10.90 kg S  
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15.51.11.42 Mjólk og rjómi með fituinnihald > 1% en ≤ 6%, ekki niðurseydd 
eða með viðbættum sykri eða öðrum sætuefnum, í umbúðum að 
nettóþyngd ≤ 2 l 

0401.20 [.11 + .91] kg S  

15.51.11.48 Mjólk og rjómi með fituinnihald > 1% en ≤ 6%, ekki niðurseydd 
eða með viðbættum sykri eða öðrum sætuefnum, í umbúðum að 
nettóþyngd > 2 l 

0401.20 [.19 + .99] kg S  

15.51.12.10 Mjólk og rjómi með fituinnihald > 6% en ≤ 21%, ekki niðurseydd 
eða með viðbættum sykri eða öðrum sætuefnum, í umbúðum ≤ 2 l 

0401.30.11 kg S  

15.51.12.20 Mjólk og rjómi með fituinnihald > 6% en ≤ 21%, ekki niðurseydd 
eða með viðbættum sykri eða öðrum sætuefnum, í umbúðum > 2 l 

0401.30.19 kg S  

15.51.12.30 Mjólk og rjómi með fituinnihald > 21%, ekki niðurseydd eða með 
viðbættum sykri eða öðrum sætuefnum, í umbúðum ≤ 2 l 

0401.30 [.31 + .91] kg S  

15.51.12.40 Mjólk og rjómi með fituinnihald > 21%, ekki niðurseydd eða með 
viðbættum sykri eða öðrum sætuefnum, í umbúðum > 2 l 

0401.30 [.39 + .99] kg S  

15.51.20.33 Undanrennuduft (mjólk og rjómi í föstu formi með fituinnihald ≤ 
1,5% miðað við þyngt) í umbúðum ≤ 2,5 kg 

0402.10 [.11 + .91] kg S  

15.51.20.37 Undanrennuduft (mjólk og rjómi í föstu formi með fituinnihald ≤ 
1,5% miðað við þyngt) í umbúðum > 2,5 kg 

0402.10 [.19 + .99] kg S  

15.51.20.63 Nýmjólkurduft eða rjómaduft (mjólk eða rjómi í föstu formi með 
fituinnihald > 1,5% miðað við þyngd) í umbúðum ≤ 2,5 kg 

0402 [.21 (.11 + .91) + 
.29 (.11 + .15 + .91)] 

kg S  

15.51.20.67 Nýmjólkurduft eða rjómaduft (mjólk eða rjómi í föstu formi með 
fituinnihald > 1,5% miðað við þyngd) í umbúðum > 2,5 kg 

0402 [.21 (.17 + .19 + 
.99) + .29 (.19 + .99)] 

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 0405.20 kg S  

15.51.40.30 Óþroskaður eða ógerjaður ostur (nýr ostur) (þ.m.t. mysuostur og 
ystingur) 

0406.10 kg S  
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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) 0406.30 kg S  

15.51.51.04 Þykkt eða niðurseydd mjólk, án viðbættra sætuefna 0402.91 kg S  

15.51.51.08 Þykkt eða niðurseydd mjólk, með viðbættum sætuefnum 0402.99 kg S  

15.51.52.41 Hleypt mjólk, rjómi, jógúrt og aðrar gerjaðar afurðir 0403.10 (.1 + .3 + .5) + 
0403.90 (.13 + .19 + .3 + 
.53 + .59 + .6 + .7) 

kg S  

15.51.52.45 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  

15.51.52.63 Áfaduft 0403.90.11 kg S  

15.51.52.65 Áfir 0403.90.51 kg S  

15.51.53.00 Kasín og kasínöt 3501.10 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 niðurseydd 
eða með viðbættum sætuefnum 

0404.10 (.48 + .5 + .62 + 
.7 + .8) 

kg S  

15.51.55.90 Vörur úr náttúrlegum efnisþáttum mjólkur, ót.a. 0404.90 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  

NACE 15.61: Framleiðsla á kornvöru 

15.61.10.00 Afhýddur (brúnn) rís 1006.20 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  
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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 
brauðvörum 

1901.20 kg S  

15.61.31.33 Klíðislaust korn og harðhveitimjöl 1103.11.10 kg S  

15.61.31.35 Klíðislaust korn og mjöl úr hveiti og speldi 1103.11.90 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 1103.20.60 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) 1104.30 kg S  

15.61.33.51 Blöndur af múslígerð úr ósteiktum kornflögum 1904.20.10 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) 1006.30 kg S  

15.61.40.50 Brotinn rís (þ.m.t. efnabættur rís, forsoðinn rís) 1006.40 kg S  

15.61.50.10 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við sáldun, mölun eða 
vinnslu maís 

2302.10 kg S  

15.61.50.30 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við sáldun, mölun eða 
vinnslu ríss 

2302.20 kg S  

15.61.50.50 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við sáldun, mölun eða 
vinnslu hveitis 

2302.30 kg S  
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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) 

1515.21 kg S  

15.62.10.50 Hreinsuð maísolía og þættir hennar (þó ekki efnafræðilega 
umbreytt) 

1515.29 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  

15.62.21.30 Malótdextrín og maltódextrínsýróp (án bragð- eða litarefna) 1702.90.50 kg S  

15.62.21.40 Karamella, gerð úr sykri 1702.90.71 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 1108.11 kg S  

15.62.22.13 Maíssterkja 1108.12 kg S  

15.62.22.15 Kartöflusterkja 1108.13 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 1108.20 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) 

3505.10 kg S  

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

1903 kg S  
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15.62.30.00 Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar 2303.10 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  

15.71.10.33 
z 

Framleiðsla til húsdýrafóðurs (þó ekki forblöndur): svín 2309.90 [.10aa + .20aa + 
.3ba + .4ba + .5ba + .70ba 
+ .91aa + .95ba + .99ba] 

kg S  

15.71.10.35 
z 

Framleiðsla til húsdýrafóðurs (þó ekki forblöndur): nautgripir 2309.90 [.10ab + .20ab + 
.3bb + .4bb + .5bb + 
.70bb + .91ab + .95bb + 
.99bb] 

kg S  

15.71.10.37 
z 

Framleiðsla til húsdýrafóðurs (þó ekki forblöndur): alifuglar 2309.90 [.10ac + .20ac + 
.3bc + .4bc + .5bc + .70bc 
+ .91ac + .95bc + .99bc] 

kg S  

15.71.10.39 
z 

Framleiðsla til húsdýrafóðurs (þó ekki forblöndur): ót.a. 2309.90 [.10ad + .20ad + 
.3bd + .4bd + .5bd + 
.70bd + .91ad + .95bd + 
.99bd] 

kg S  

NACE 15.72: Framleiðsla á unnu gæludýrafóðri 

15.72.10.30 Hunda- eða kattafóður, í smásöluumbúðum 2309.10 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, framleiðsla á 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) 

1905.90.30 kg S  

15.81.12.00 Kökur og sætabrauð, aðrar brauðvörur með viðbættum sætuefnum 1905.90.60 kg S  

NACE 15.82: Framleiðsla á tvíbökum og kexi, framleiðsla á geymsluþolnu sætabrauði og kökum 

15.82.11.30 Hrökkbrauð 1905.10 kg S  

15.82.11.50 Tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar vörur 1905.40 kg S  

15.82.12.30 Hunangskökur (engiferkökur) o.þ.h 1905.20 kg S  

 



Nr. 73/522  4.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2005 (HS/CN) 

Magn 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
athuga-
semdir 

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 súkkulaði) 

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 súkkulaði) 

1905.32.9 kg S  

15.82.13.10 Matsóbrauð 1905.90.10 kg S  

15.82.13.20 Altarisbrauð, lyfjahylki, innsiglunaroblátur, rísþynnur og áþekkar 
vörur 

1905.90.20 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) 

1905.32.05 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) 

1905.90.45 kg S  

15.82.13.50 Kryddaðar eða saltaðar vörur sem eru útblásnar eða þandar 1905.90.55 kg S  

15.82.13.90 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) 

1905.90.90 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 1701.99.10 kg S  

15.83.12.90 Hreinsaður reyr- eða rófusykur, í föstu formi (þó ekki hvítur 
sykur) 

1701.99.90 kg S  

15.83.13.30 Hreinsaður reyr- eða rófusykur, í föstu formi, með bragð- eða 
litarefnum 

1701.91 kg S  

15.83.13.50 Hlynsykur og hlynsýróp, án viðbættra bragð- eða litarefna 1702.20 kg S  

15.83.14.30 Reyrmelassi 1703.10 kg S  

15.83.14.50 Melassi unninn með kjörnun eða hreinsun sykurs (þó ekki 
reyrmelassi) 

1703.90 kg S  
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15.83.20.00 Rófusneiðar, bagasse og annar úrgangur frá sykurframleiðslu 
(þ.m.t. skán við hreinsun og leifar frá síupressun) 

2303.20 kg S  

NACE 15.84: Kakóframleiðsla; súkkulaði- og sælgætisgerð 

15.84.11.00 Kakódeig (þó ekki með viðbættum sykri eða öðrum sætuefnum) 1803 kg S  

15.84.12.00 Kakósmjör, kakófeiti og kakóolía 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 1806.10 kg S  

15.84.21.33 Súkkulaði o.s.frv. sem inniheldur kakó, í blokkum, plötum eða 
stöngum > 2 kg, > 31 % af kakósmjöri 

1806.20.10 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 

1806.20.30 kg S  

15.84.21.37 Súkkulaði o.s.frv. sem inniheldur kakó, í blokkum, plötum eða 
stöngum > 2 kg, > 18% af kakósmjöri 

1806.20.50 kg S  

15.84.21.50 Súkkulaðimjólkurduft sem inniheldur a.m.k. 18% af kakósmjöri 
miðað við þyngd og vegur í umbúðum > 2 kg 

1806.20.70 kg S  

15.84.21.70 Hjúpur með súkkulaðibragði sem inniheldur a.m.k. 18% af 
kakósmjöri miðað við þyngd og vegur í umbúðum > 2 kg 

1806.20.80 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) 

1806.20.95 kg S  

15.84.22.33 Fyllt súkkulaði í blokkum, plötum eða stöngum (þ.m.t. með 
rjóma, líkjör eða ávaxtamauki, þó ekki súkkulaðikex) 

1806.31 kg S  

15.84.22.35 Súkkulaði í blokkum, plötum eða stöngum með viðbættu korni, 
ávöxtum eða hnetum (þó ekki fyllt súkkulaði eða súkkulaðikex) 

1806.32.10 kg S  

15.84.22.39 Súkkulaði í blokkum, plötum eða stöngum (þó ekki fyllt 
súkkulaði, með viðbættu korni, ávöxtum eða hnetum eða 
súkkulaðikex) 

1806.32.90 kg S  

15.84.22.43 Súkkulaði sem inniheldur alkóhól (þó ekki í blokkum, plötum eða 
stöngum) 

1806.90.11 kg S  

15.84.22.45 Súkkulaði (þó ekki sem inniheldur alkóhól, í blokkum, plötum 
eða stöngum) 

1806.90.19 kg S  
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15.84.22.53 Fyllt súkkulaðisælgæti (þó ekki í blokkum, plötum eða stöngum, 
súkkulaðikex eða súkkulaði) 

1806.90.31 kg S  

15.84.22.55 Súkkulaðisælgæti (þó ekki fyllt, í blokkum, plötum eða stöngum, 
súkkulaðikex eða súkkulaði) 

1806.90.39 kg S  

15.84.22.60 Sælgæti og sælgætislíki úr gervisykri sem inniheldur kakó (þ.m.t. 
súkkulaðinúggat) (þó ekki hvítt súkkulaði) 

1806.90.50 kg S  

15.84.22.70 Súkkulaðismurálegg 1806.90.60 kg S  

15.84.22.80 Efnablöndur sem innihalda kakó til framleiðslu á drykkjarvörum: 1806.90.70 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) 

1806.90.90 kg S  

15.84.23.10 Tyggigúmmí 1704.10 kg S  

15.84.23.20 Lakkrískökur, -blokkir, -stangir og -brjóstsykur sem inniheldur > 
10% af súkrósa miðað við þyngd, en engin önnur efni 

1704.90.10 kg S  

15.84.23.30 Hvítt súkkulaði 1704.90.30 kg S  

15.84.23.53 Sætindamassi í neytendaumbúðum að nettóþyngd ≥ 1 kg (þ.m.t. 
marsipan, krem, núggat og möndlumassi) 

1704.90.51 kg S  

15.84.23.55 Hálstöflur og hóstatöflur sem innihalda aðallega sykur og 
bragðefni (þ.m.t. töflur með bragðefnum sem hafa lyfjaeiginleika) 

1704.90.55 kg S  

15.84.23.63 Sykurhúðaðar vörur (á pönnu) (þ.m.t. sykurmöndlur) 1704.90.61 kg S  

15.84.23.65 Gúmkvoða, ávaxtagel og ávaxtadeig sem sætindi (þó ekki 
tyggigúmmí) 

1704.90.65 kg S  

15.84.23.73 Brjóstsykur 1704.90.71 kg S  

15.84.23.75 Smjörkaramellur, karamellur og áþekk sætindi 1704.90.75 kg S  

15.84.23.83 Þjappaðar sætindatöflur (þ.m.t. andremmutöflur) 1704.90.81 kg S  

15.84.23.90 Sætindi, ót.a. 1704.90.99 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, kúskús og svipaðri mjölvöru 

15.85.11.30 Ósoðið pasta sem inniheldur egg (þó ekki fyllt eða unnin á annan 
hátt) 

1902.11 kg S  

15.85.11.50 Ósoðið pasta (þó ekki sem inniheldur egg, fyllt eða unnin á annan 
hátt) 

1902.19 kg S  

15.85.12.33 Soðið eða ósoðið pasta, fyllt með kjöti, fiski, osti eða einhverju 
öðru efni 

1902.20 kg S  

15.85.12.35 Þurrkað, óþurrkað og fryst pasta og pastavörur (þ.m.t. tilbúnir 
réttir) (þó ekki ósoðið pasta eða fyllt pasta) 

1902.30 kg S  

15.85.12.50 Kúskús, soðið eða unnið á annan hátt (þ.m.t. með kjöti, matjurtum 
og öðrum innihaldsefnum sem tilbúinn kúskúsréttur) 

1902.40 kg S  

NACE 15.86: Te- og kaffivinnsla 

15.86.11.30 Koffínsneytt kaffi, óbrennt 0901.12 kg S  

15.86.11.50 Brennt kaffi, ekki kaffínsneytt 0901.21 kg S  

15.86.11.70 Brennt, kaffínsneytt kaffi 0901.22 kg S  

15.86.12.10 Kaffilíki sem inniheldur kaffi 0901.90.90 kg S  

15.86.12.30 Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi í föstu formi (þ.m.t. skyndikaffi) 2101.11.11 kg S  

15.86.12.50 Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi í fljótandi formi og efnablöndur 
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 Ristaðar síkóríurætur og annað ristað kaffilíki og kjarni, kraftur 
eða seyði úr þeim 

2101.30 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 efnablöndur að stofni 
til úr þessum kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr tei eða 
maté 

2101.20 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  
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15.87.11.90 Edik og edikslíki (þó ekki gert úr víni) 2209.00.9 l S  

15.87.12.10 Sojasósa 2103.10 kg S  

15.87.12.30 Tómatsósur 2103.20 kg S  

15.87.12.53 Mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað 2103.30.10 kg S  

15.87.12.55 Unninn mustarður 2103.30.90 kg S  

15.87.12.70 Sósur og efnablöndur í þær, blönduð bragðefni og blönduð 
bragðbætiefni (þó ekki sojasósa, tómatsósur, mustarðsmjöl, fín- 
eða grófmalað, og unninn mustarður) 

2103.90 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) 

1602.10 kg S  

15.88.10.30 Jafnblandaðar matjurtir (þó ekki frystar eða varðar skemmdum 
með ediki eða ediksýru) 

2005.10 kg S  

15.88.10.50 Jafnblönduð framleiðsla úr sultu, ávaxtageli, mauki og ávaxta- 
eða hnetudeigi 

2007.10 kg S  

15.88.10.60 Jafnblandaður, samsettur barnamatur eða sérfæða, í 
smásöluumbúðum í ílátum ≤ 250 g 

2104.20 kg S  

15.88.10.70 Barnamatur, í smásöluumbúðum (þó ekki jafnblönduð, samsett 
matvæli) 

1901.10 kg S  

NACE 15.89: Önnur matvælaframleiðsla, ót.a. 

15.89.11.00 Súpur og seyði og framleiðsla í það 2104.10 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 2102.10.31 kg S  

15.89.13.35 Fljótandi ger eða pressuger til baksturs 2102.10.39 kg S  

15.89.13.39 Lifandi ger (þó ekki brauðger) 2102.10 (.10 + .90) kg S  
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15.89.13.50 Dautt ger og aðrar einfruma örverur 2102.20 kg S  

15.89.13.70 Unnið bökunarduft 2102.30 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) 

2208.20 l alc 100 % S  

15.91.10.30 Viskí (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) 2208.30 l alc 100 % S  

15.91.10.40 Romm og tafía (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) 2208.40 l alc 100 % S  

15.91.10.50 Gin og genever (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) 2208.50 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  

NACE 15.92: Framleiðsla á etanóli úr gerjuðum efnum 

15.92.11.00 Ómengað etylalkóhól með ≥ 80% vínanda (mikilvægt: þó ekki 
tollskylt áfengi) 

2207.10 l S  

15.92.12.00 Mengað etanól og aðrir mengaðir áfengir vökvar að hvaða 
styrkleika sem er 

2207.20 l S  
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NACE 15.93: Framleiðsla á léttu víni 

15.93.11.30 Kampavín (mikilvægt: þó ekki tollskylt áfengi) 2204.10.11 l S  

15.93.11.93 Freyðivín úr nýjum þrúgum með > 8,5% vínanda að rúmmáli 2204.10.19 l S  

15.93.11.95 Freyðivín úr nýjum þrúgum með ≤ 8,5% vínanda að rúmmáli 2204.10 (.91 + .99) l S  

15.93.12.11 Hvítvín á tilteknum svæðum (v.q.p.r.d.) 2204 [.21(.11 + .12 + .13 
+ .17 + .18 + .19 + .2 + .3 
+ .81 + .82) + .29(.11 + 
.12 + .13 + .17 + .18 + 
.7)] 

l S  

15.93.12.13 Hvítvín (annað), ekki v.q.p.r.d. 2204 [.21(.79 + .84) + 
.29(.6 + .83)] 

l S  

15.93.12.15 Léttvín/þrúgusafi 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 S  

15.93.12.17 Gæðavín/þrúgusafi sem gerjun hefur verið hindruð eða stöðvuð í 
með íblöndun alkóhóls, v.q.p.r.d. með ≤ 15% vínanda þó ekki 
hvítvín og freyðivín 

2204 [.21(.4 + .6 + .71 + 
.74 + .76 + .77 + .78 + 
.83) + .29(.4 + .58 + .82)] 

l S  

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 v.q.p.r.d.) 

2204 [.21(.80 + .85) + 
.29(.7+ .84)] 

l S  

15.93.12.30 Púrtvín, Madeira, sérrí og annað áfengi > 15% 2204 [.21(.87 + .88 + .89 
+ .9) + .29(.87 + .88 + .89 
+ .9)] 

l S  

15.93.12.53 Þrúgusafi sem gerjun hefur verið hindruð eða stöðvuð í (þó ekki 
með íblöndun alkóhóls, tollskylt áfengi) 

2204.30.10 l S  

15.93.12.59 Þrúgusafi (þó ekki sem gerjun hefur verið hindruð eða stöðvuð í, 
ógerjaður eða tollskylt áfengi) 

2204.30.9 l S  

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 S  
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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 2303.30 kg S  

NACE 15.97: Maltgerð 

15.97.10.30 Malt, óbrennt 1107.10 kg S  

15.97.10.50 Malt, einnig brennt 1107.20 kg S  

NACE 15.98: Framleiðsla á ölkelduvatni og gosdrykkjum 

15.98.11.30 Ölkelduvatn og loftblandað vatn, ekki með viðbættum sætuefnum 2201.10 l S  

15.98.11.50 Vatn, ís og snjór, ekki með viðbættum sætuefnum og bragðefnum 
(þó ekki ölkelduvatn og loftblandað vatn) 

2201.90 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) 

2202.10 l S  

15.98.12.50 Óáfengir drykkir sem innhalda ekki mjólkurfitu (þó ekki sódavatn 
með eða án sætuefna og loftblandað eða bragðbætt vatn) 

2202.90.10 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 

2402.10 p/st  
 

@ 

S  

16.00.11.50 Vindlingar úr tóbaki, tóbaksblöndu eða tóbakslíki 2402.20 p/st  
 

@ 

S  

16.00.11.70 Vindlar, einnig endaskornir, smávindlar og vindlingar, einungis 
úr tóbakslíki 

2402.90 kg S  

16.00.12.30 Reyktóbak 2403.10 kg S  

 



Nr. 73/530  4.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2005 (HS/CN) 

Magn 
Hlutstæð 

eining 
P 

Tilvísun í 
athuga-
semdir 

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 5003.90 kg T  

17.10.20.21 Hreinsuð ull, hvorki kembd né greidd eða kolhreinsuð 5101.2 kg T  

17.10.20.23 Kolhreinsuð ull, hvorki kembd né greidd 5101.30 kg T  

17.10.20.25 Afkembur úr ull eða fíngerðu dýrahári 5103.10 kg T  

17.10.20.27 Ull eða dýrahár, kembt eða greitt (þ.m.t. ullartoppar) 5105 kg T  

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  

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  

17.10.30.30 Syntetískar stutttrefjar, kembdar, greiddar eða að öðru leyti unnar 
undir spuna 

5506 kg T  

17.10.30.50 Gervistutttrefjar, kembdar, greiddar eða að öðru leyti unnar undir 
spuna 

5507 kg T  

17.10.41.50 Silkigarn, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki spunnið úr 
silkiúrgangi) 

5004 kg T  

17.10.41.90 Silkigarn spunnið úr silkiúrgangi, ekki í smásöluumbúðum 5005 kg T  

17.10.42.30 Garn úr kembdri ull eða fíngerðu hári, ekki í smásöluumbúðum 5106 + 5108.10 kg T  

17.10.42.50 Garn úr greiddri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki í 
smásöluumbúðum 

5107 + 5108.20 kg T  

17.10.43.32 
z 

Garn úr ógreiddri baðmull, ekki í smásöluumbúðum, fyrir ofinn 
dúk (þó ekki fyrir gólfteppi og gólfábreiður) 

5205 [.1 + .3]a + 5206 [.1 
+ .3]a 

kg T  
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17.10.43.33 
z 

Garn úr ógreiddri baðmull, ekki í smásöluumbúðum, fyrir 
prjónles og sokkavörur 

5205 [.1 + .3]b + 5206 [.1 
+ .3]b 

kg T  

17.10.43.35 
z 

Garn úr ógreiddri baðmull, ekki í smásöluumbúðum, til annarrar 
notkunar (þ.m.t. fyrir gólfteppi og gólfábreiður) 

5205 [.1 + .3]c + 5206 [.1 
+ .3]c 

kg T  

17.10.43.52 
z 

Garn úr greiddri baðmull, ekki í smásöluumbúðum, fyrir ofinn 
dúk (þó ekki fyrir gólfteppi og gólfábreiður) 

5205 [.2 + .4]a + 5206 [.2 
+ .4]a 

kg T  

17.10.43.53 
z 

Garn úr greiddri baðmull, ekki í smásöluumbúðum, fyrir prjónles 
og sokkavörur 

5205 [.2 + .4]b + 5206 [.2 
+ .4]b 

kg T  

17.10.43.55 
z 

Garn úr greiddri baðmull, ekki í smásöluumbúðum, til annarrar 
notkunar (þ.m.t. fyrir gólfteppi og gólfábreiður) 

5205 [.2 + .4]c + 5206 [.2 
+ .4]c 

kg T  

17.10.44.00 Garn úr hör, ekki í smásöluumbúðum 5306 [.10(.10 + .30 + .50) 
+ .20.10] 

kg T  

17.10.45.10 Silkigarn og garn úr silkiúrgangi, í smásöluumbúðum, 
silkiormaþarmar 

5006 kg T  

17.10.45.30 Garn úr ull eða fíngerðu dýrahári, í smásöluumbúðum 5109 kg T  

17.10.45.53 Saumþráður úr baðmull, ekki í smásöluumbúðum 5204.1 kg T  

17.10.45.55 Saumþráður úr baðmull, í smásöluumbúðum 5204.20 kg T  

17.10.45.57 Garn úr baðmull, í smásöluumbúðum (þó ekki saumþráður) 5207 kg T  

17.10.45.70 Garn úr hör, í smásöluumbúðum 5306 [.10.90 + .20.90] kg T  

17.10.46.00 Garn úr plöntu- eða basttrefjum (þó ekki hör), pappírsgarn 5307 + 5308 kg T  

17.10.51.30 Margþráða eða kaðalbrugðið syntetískt þráðgarn, ekki í 
smásöluumbúðum 

5402.6 kg T  

17.10.51.50 Margþráða eða kaðalbrugðið gerviþráðgarn, ekki í 
smásöluumbúðum (þó ekki saumþráður) 

5403.4 kg T  

17.10.52.30 Garn (annað en saumþráður) sem í er 85% eða meira miðað við 
þyngd af syntesískum stutttrefjum, ekki í smásöluumbúðum 

5509 [.1 + .2 + .3 + .4] kg T  

17.10.52.50 Garn úr pólýestrastutttrefjum, blandað með gervitrefjum, ekki í 
smásöluumbúðum 

5509.51 kg T  

17.10.52.70 Garn úr syntetískum stutttrefjum, blandað með baðmull, ekki í 
smásöluumbúðum 

5509 [.53 + .62 + .92] kg T  

17.10.52.90 Annað garn, úr syntetískum stutttrefjum, ót.a., ekki í 
smásöluumbúðum 

5509 [.59 + .69 + .99] kg T  
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17.10.53.30 
z 

Garn sem í er < 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, 
blandað með kembdri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki í 
smásöluumbúðum 

5509 [.52 + .61 + .91]a kg T  

17.10.53.50 
z 

Garn sem í er < 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, 
blandað með greiddri ull eða fíngerðu dýrahári, ekki í 
smásöluumbúðum 

5509 [.52 + .61 + .91]b kg T  

17.10.54.00 Garn úr gervistutttrefjum, ekki í smásöluumbúðum 5510 kg T  

17.10.55.13 Saumþráður úr tilbúnum þráðum, ekki í smásöluumbúðum 5401 [.10.1 + .20.10] kg T  

17.10.55.15 Saumþráður úr tilbúnum þráðum, í smásöluumbúðum 5401 [.10.90 + .20.90] kg T  

17.10.55.30 Tilbúið þráðgarn, í smásöluumbúðum (þó ekki saumþráður) 5406 kg T  

17.10.55.53 Saumþráður úr tilbúnum stutttrefjum, ekki í smásöluumbúðum 5508 [.10.10 + .20.10] kg T  

17.10.55.55 Saumþráður úr tilbúnum stutttrefjum, í smásöluumbúðum 5508 [.10.90 + .20.90] kg T  

17.10.55.70 Garn úr tilbúnum stutttrefjum, í smásöluumbúðum (þó ekki 
saumþráður) 

5511 kg T  

NACE 17.2: Textílvefnaður 

17.20.10.10 Ofinn dúkur úr silki eða silkiúrgangi 5007 m2 S  

17.20.10.20 Ofinn dúkur úr kembdri ull eða kembdu fíngerðu hári 5111 m2 T  

17.20.10.30 Ofinn dúkur úr greiddri ull eða greiddu, fíngerðu eða grófgerðu 
dýrahári 

5112 + 5113 m2 T  

17.20.10.40 Ofinn dúkur úr hör sem í er ≥ 85% af hör miðað við þyngd 5309.1 m2 T  

17.20.10.70 Ofinn dúkur úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum (þó ekki úr hör, 
hampi eða ramí) 

5310 m2 T  

17.20.10.80 Ofinn dúkur úr hör sem í er < 85% af hör miðað við þyngd 5309.2 m2 T  

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 m2 T  

17.20.20.14 
z 

Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, 
≤ 200 g/m2 að þyngd, í fatnað 

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 
5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 
5212.1a — 5208 [.11.10 + 
.21.10]a — 5212.14a 

m2 T  
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17.20.20.17 
z 

Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, 
≤ 200 g/m2 að þyngd, í spunaáklæði eða lín til heimilisnota 

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 
5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 
5212.1b — 5208 [.11.10 
+ .21.10]b — 5212.14b 

m2 T  

17.20.20.19 
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]c + 
5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 
5212.1c — 5208 [.11.10 + 
.21.10]c — 5212.14c 

m2 T  

17.20.20.20 Ofinn dúkur úr baðmull ≤ 100 g/m2 að þyngd, í grisjur, bindi og 
sáraumbúðir 

5208 [.11.10 + .21.10] m2 S  

17.20.20.31 
z 

Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum, ≤ 200 g/m2 
að þyngd, í skyrtur og blússur 

5208.4a + 5210.4a + 
5212.14a 

m2 T  

17.20.20.42 
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 

m2 T  

17.20.20.44 
z 

Ofinn dúkur úr baðmull, ekki úr garni í mismunandi litum, 
> 200 g/m2 að þyngd, í spunaáklæði eða lín til heimilisnota 

5209 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 
5211 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 
5212 [.21 + .22 + .23 + 
.25]b 

m2 T  

17.20.20.49 
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]c + 
5211 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 
5212 [.21 + .22 + .23 + 
.25]c 

m2 T  

17.20.20.60 Ofinn dúkur úr denímbaðmull > 200 g/m2 að þyngd, (þ.m.t. annað 
dením en blátt) 

5209.42 + 5211.42 m2 S  

17.20.20.72 
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 

m2 T  

17.20.20.74 
z 

Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum, í spunaáklæði 
eða lín til heimilisnota 

5208.4c + 5209 [.41 + .43 
+ .49]b + 5210.4c + 5211 
[.41 + .43 + .49]b + 
5212.14c + 5212.24b 

m2 T  

17.20.20.79 
z 

Ofinn dúkur úr baðmullargarni í mismunandi litum, til tækni- og 
iðnaðarnota 

5208.4d + 5209 [.41 + .43 
+ .49]c + 5210.4d + 5211 
[.41 + .43 + .49]c + 
5212.14d + 5212.24c 

m2 T  

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 

m2 S  
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17.20.31.50 Ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni (þó ekki úr háþolnu garni, 
ræmur o.þ.h., fyrir gluggatjöld og rúllugardínur) 

5407 [.4 + .5 + .6 + .7 + .8 
+ .9] 

m2 T  

17.20.31.70 Ofinn dúkur úr gerviþráðgarni (þó ekki úr háþolnu garni) 5408 [.2 + .3] m2 T  

17.20.32.10 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í eru 85% eða meira 
að þyngd af syntetískum stutttrefjum. 

5512 m2 T  

17.20.32.20 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í eru minna en 85% 
að þyngd af slíkum trefjum, aðallega eða eingöngu blandað með 
baðmullargarni (þó ekki dúkur úr garni í mismunandi litum) 

5513 [.1 + .2 + .4] + 5514 
[.1 + .2 + .4] 

m2 T  

17.20.32.30 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í eru minna en 85% 
að þyngd af slíkum trefjum, aðallega eða eingöngu blandað með 
baðmullargarni, úr garni í mismunandi litum 

5513.3 + 5514.3 m2 T  

17.20.32.40 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, aðallega eða eingöngu 
blandað með kembdri ull eða fíngerðu dýrahári 

5515 [.13.1 + .22.1 + 
.92.10] 

m2 T  

17.20.32.50 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, aðallega eða eingöngu 
blandað með greiddri ull eða fíngerðu dýrahári 

5515 [.13.9 + .22.9 + 
.92.90] 

m2 T  

17.20.32.90 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] 

m2 T  

17.20.33.30 Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, ekki úr garni í mismunandi 
litum 

5516 [.11 + .12 + .14 + 
.21 + .22 + .24 + .31 + .32 
+ .34 + .41 + .42 + .44 + 
.91 + .92 + .94] 

m2 T  

17.20.33.50 Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum, úr garni í mismunandi litum 5516 [.13 + .23 + .33 + 
.43 + .93] 

m2 S  

17.20.40.10 Uppistöðuflosdúkur og ívafsflosdúkur, chenilledúkur (þó ekki 
handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur, límbundinn 
spunadúkur eða ofnir borðar) 

5801 m2 S  

17.20.40.33 Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur úr baðmull 5802.1 m2 T  

17.20.40.35 Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur (þó ekki úr 
baðmull) 

5802.20 m2 T  

17.20.40.50 Límbundinn spunadúkur (þó ekki límbundin gólfteppi og önnur 
gólfábreiður úr spunaefnum) 

5802.30 m2 S  

17.20.40.70 Snúðofið efni (þó ekki sárabindi eða ofnir borðar) 5803 m2 S  
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17.20.40.90 Ofinn dúkur úr glertrefjum (þ.m.t. ofnir borðar og glerull) 7019 [.40 + .5] kg S  

NACE 17.30: Frágangur á textílum 

17.30.10.10 Litun trefja — — S S1 

17.30.10.21 Litun silkigarns — — S S1 

17.30.10.22 Litun garns úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári og hrosshári — — S S1 

17.30.10.23 Litun baðmullargarns (þó ekki saumþráðar) — — S S1 

17.30.10.24 Litun hörs, jútu eða annarra bastspunatrefja, garns úr öðrum 
spunatrefjum úr jurtaríkinu eða pappírsgarns 

— — S S1 

17.30.10.25 Litun þráðar úr syntetískum þráðum (þó ekki saumþráðar) — — S S1 

17.30.10.26 Litun þráðar úr gerviþráðum (þó ekki saumþráðar) — — S S1 

17.30.10.27 Litun garns úr syntetískum stutttrefjum (þó ekki saumþráðar) — — S S1 

17.30.10.28 Litun garns úr gervistutttrefjum (þó ekki saumþráðar) — — S S1 

17.30.21.10 Bleiking ofins dúks úr silki — — S S1 

17.30.21.20 Bleiking ofins dúks úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári eða 
hrosshári 

— — S S1 

17.30.21.30 Bleiking ofins dúks úr baðmull sem í er 85% eða meira af 
baðmull miðað við þyngd 

— — S S1 

17.30.21.40 Bleiking ofins dúks úr höri, jútu eða öðrum bastspunatrefjum, 
garni úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu eða pappírsgarni 

— — S S1 

17.30.21.50 Bleiking ofins dúks úr syntetísku þráðgarni eða syntetískum 
trefjum 

— — S S1 

17.30.21.60 Bleiking ofins dúks úr gerviþráðgarni eða gervitrefjum — — S S1 

17.30.21.70 Bleiking ofins flosdúks og chenilledúks (þó ekki handklæða-
frottéefnis og áþekks ofins frottédúks úr baðmull eða ofninna 
borða) 

— — S S1 

17.30.21.80 Bleiking handklæðafrottéefnis og áþekks frottédúks (þó ekki 
límbundins spunadúks) 

— — S S1 
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17.30.21.90 Bleiking prjónaðs eða heklaðs efnis — — S S1 

17.30.22.10 Litun ofins dúks úr silki eða silkiúrgangi — — S S1 

17.30.22.20 Litun ofins dúks úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári eða 
hrosshári 

— — S S1 

17.30.22.30 Litun ofins dúks úr baðmull sem í er ≥ 85 % af baðmull miðað við 
þyngd 

— — S S1 

17.30.22.40 Litun ofins dúks úr höri, jútu eða öðrum bastspunatrefjum, garni 
úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu eða pappírsgarni 

— — S S1 

17.30.22.50 Litun ofins dúks úr syntetísku þráðgarni eða syntetískum trefjum — — S S1 

17.30.22.60 Litun ofins dúks úr gerviþráðgarni eða gervitrefjum — — S S1 

17.30.22.70 Litun ofins flosdúks og chenilledúks (þó ekki handklæða-
frottéefnis og áþekks ofins frottédúks úr baðmull eða ofins borða) 

— — S S1 

17.30.22.80 Litun handklæðafrottéefnis og áþekks frottédúks (þó ekki 
límbundins spunadúks) 

— — S S1 

17.30.22.90 Litun hekl- og prjónless og vefleysu — — S S1 

17.30.30.10 Prentun á ofinn dúk úr silki — — S S1 

17.30.30.20 Prentun á ofinn dúk úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári eða 
hrosshári 

— — S S1 

17.30.30.30 Prentun á ofinn dúk úr baðmull sem í er ≥ 85 % af baðmull miðað 
við þyngd 

— — S S1 

17.30.30.40 Prentun á ofinn dúk úr höri, jútu eða öðrum bastspunatrefjum, 
garni úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu og pappírsgarni 

— — S S1 

17.30.30.50 Prentun á ofinn dúk úr syntetísku þráðgarni eða syntetískum 
trefjum 

— — S S1 

17.30.30.60 Prentun á ofinn dúk úr gerviþráðgarni eða gervitrefjum — — S S1 

17.30.30.70 Prentun á ofinn flosdúk og chenilledúk (þó ekki á handklæða-
frottéefni og áþekkan ofinn frottédúk úr baðmull eða ofna borða) 

— — S S1 
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17.30.30.80 Prentun á handklæðafrottéefni og áþekkan frottédúk (þó ekki 
límbundinn spunadúk) 

— — S S1 

17.30.30.90 Prentun á hekl- og prjónles og vefleysu — — S S1 

17.30.40.10 Frágangur á ofnum dúk úr silki (þó ekki bleiking, litun eða 
prentun) 

— — S S1 

17.30.40.20 Frágangur á ofnum dúk úr ull, fíngerðu eða grófgerðu dýrahári 
eða hrosshári (þó ekki bleiking, litun eða prentun) 

— — S 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) 

— — S S1 

17.30.40.40 Frágangur á ofnum dúk úr höri, jútu eða öðrum bastspunatrefjum, 
garni úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu eða pappírsgarni (þó 
ekki bleiking, litun eða prentun) 

— — S S1 

17.30.40.50 Frágangur á ofnum dúk úr syntetísku þráðgarni eða syntetískum 
trefjum (þó ekki bleiking, litun eða prentun) 

— — S S1 

17.30.40.60 Frágangur á ofnum dúk úr gerviþráðgarni eða gervitrefjum (þó 
ekki bleiking, litun eða prentun) 

— — S S1 

17.30.40.70 Frágangur á ofnum flosdúk og chenilledúk (þó ekki handklæða-
frottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur úr baðmull eða ofnir 
borðar) (þó ekki bleiking, litun eða prentun) 

— — S S1 

17.30.40.80 Frágangur á handklæðafrottéefni og áþekkum frottédúk (þó ekki 
límbundinn spunadúkur) (þó ekki bleiking, litun eða prentun) 

— — S S1 

17.30.40.90 Frágangur á hekl- eða prjónlesi og vefleysu (þó ekki bleiking, 
litun eða prentun) 

— — S S1 

17.30.40.95 Frágangur á fatnaði — — S S1 

NACE 17.40: Framleiðsla á tilbúinni spunavöru, að undanskildum fatnaði 

17.40.11.30 Ábreiður og ferðateppi, úr ull eða fíngerðu dýrahári (þó ekki 
rafmagnsábreiður) 

6301.20 p/st S  

17.40.11.50 Ábreiður og ferðateppi, úr syntetískum trefjum (þó ekki 
rafmagnsábreiður) 

6301.40 p/st S  

17.40.11.90 Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi úr spunaefni 
(þó ekki úr ull, fíngerðu dýrahári eða syntetískum trefjum) 

6301 [.30 + .90] p/st S  

17.40.12.30 Sængurlín úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 6302.10 kg S  
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17.40.12.53 Sængurlín úr baðmull (þó ekki prjónað eða heklað) 6302 [.21 + .31] kg S  

17.40.12.55 Sængurlín úr hör eða ramí (þó ekki prjónað eða heklað) 6302 [.29.10 + .39.20] kg S  

17.40.12.59 Sængurlín úr ofnu spunaefni (þó ekki úr baðmull, hör eða ramí) 6302 [.22.90 + .29.90 + 
.32.90 + .39.90] 

kg S  

17.40.12.70 Sængurlín úr óofnum, tilbúnum trefjum (þó ekki prjónað eða 
heklað) 

6302 [.22.10 + .32.10] kg S  

17.40.13.30 Borðlín úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 6302.40 kg S  

17.40.13.53 Borðlín úr baðmull (þó ekki prjónað eða heklað) 6302.51 kg S  

17.40.13.55 Borðlín úr hör (þó ekki prjónað eða heklað) 6302.52 kg S  

17.40.13.59 Borðlín úr ofnum, tilbúnum trefjum úr ofnu eða óofnu spunaefni 
(þó ekki úr baðmull eða hör) 

6302 [.53.90 + .59] kg S  

17.40.13.70 Borðlín úr óofnum, tilbúnum trefjum 6302.53.10 kg S  

17.40.14.30 Baðlín og eldhúslín, úr handklæðafrottéefni eða áþekkum 
frottédúk, úr baðmull 

6302.60 kg S  

17.40.14.50 Ofið baðlín og eldhúslín, úr spunaefni (þó ekki úr handklæða-
frottéefni eða áþekkum frottédúk úr baðmull) 

6302 [.91 + .92 + .93.90 + 
.99] 

kg S  

17.40.14.70 Baðlín og eldhúslín úr óofnum, tilbúnum trefjum 6302.93.10 kg S  

17.40.15.30 Gluggatjöld og innanhústjöld, gluggatjaldakappar eða rúm-
svuntur, úr prjónuðu eða hekluðu efni 

6303.1 m2 S  

17.40.15.50 Gluggatjöld og innanhústjöld, gluggatjaldakappar eða rúm-
svuntur, úr ofnu efni 

6303 [.91 + .92.90 + 
.99.90] 

m2 S  

17.40.15.70 Gluggatjöld og innanhústjöld, gluggatjaldakappar eða 
rúmsvuntur, úr óofnu efni 

6303 [.92.10 + .99.10] m2 S  

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 Rúmteppi (þó ekki úr æðardún) 6304.1 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  
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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, í smásöluumbúðum 

6308 — S  

17.40.21.30 Sekkir og pokar úr baðmull til umbúða um vörur 6305.20 kg S  

17.40.21.50 Sekkir og pokar úr prjónuðum eða hekluðum pólýetýlen- eða 
pólýprópýlenræmum til umbúða um vörur 

6305 [.32.11 + .33.10] kg S  

17.40.21.73 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  

17.40.21.75 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  

17.40.21.90 Sekkir og pokar til umbúða um vörur (þó ekki úr baðmull eða 
pólýetýlen- eða pólýprópýlenræmum) 

6305 [.10 + .32.90 + .39 + 
.90] 

kg S  

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 9404.30 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) 

9404.90.10 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) 

9404.90.90 p/st  
 

@ 

S  

17.40.25.53 Gólfklútar, uppþvottaklútar, afþurrkunarklútar og áþekkir 
hreinsiklútar, úr óofnu spunaefni 

6307.10.30 kg S  

17.40.25.57 Gólfklútar, uppþvottaklútar, afþurrkunarklútar og áþekkir 
hreinsiklútar (þó ekki prjónaðar eða heklaðar vörur úr óofnu 
spunaefni) 

6307.10.90 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  
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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 m2 S  

17.51.12.00 Ofin gólfteppi og aðrar ofnar gólfábreiður úr spunaefnum (þó 
ekki límbundin eða hnökruð) 

5702 m2 S  

17.51.13.00 Límbundin gólfteppi og aðrar límbundnar gólfábreiður úr 
spunaefnum 

5703 m2 S  

17.51.14.30 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, úr stungnum 
flóka (þó ekki límbundin eða hnökruð) 

5704 m2 S  

17.51.14.90 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum (þó ekki hnýtt, 
ofin, límbundin eða hnökruð eða úr stungnum flóka) 

5705 m2 S  

NACE 17.52: Framleiðsla á snæri, reipi, seglgarni og netefni 

17.52.11.33 Seglgarn, snæri, reipi eða kaðlar úr sísal eða öðrum spunatrefjum 
af agavaætt sem mælist > 100000 decitex, úr jútu eða öðrum 
bastspunatrefjum og hörðum blaðtrefjum (þó ekki bindigarn eða 
baggagarn) 

5607 [.10 + .29.10 + 
.90.10] 

kg S  

17.52.11.35 Seglgarn úr sísal sem mælist ≤ 100000 decitex (10 g/m) (þó ekki 
bindigarn eða baggagarn) 

5607.29.90 kg S  

17.52.11.53 Bindigarn eða baggagarn úr sísal (til nota í landbúnaði) 5607.21 kg S  

17.52.11.55 Bindigarn eða baggagarn úr pólýetýleni eða pólýprópýleni (til 
nota í landbúnaði) 

5607.41 kg S  

17.52.11.60 Snæri, reipi eða kaðlar úr pólýetýleni, pólýprópýleni, nyloni eða 
öðrum pólýamíðum eða pólýesterum sem mælist > 50000 decitex, 
úr öðrum syntetískum trefjum (þó ekki bindigarn eða baggagarn) 

5607 [.49.1 + .50(.1 + 
.90)] 

kg S  

17.52.11.70 Seglgarn úr pólýetýleni, pólýprópýleni, nyloni eða öðrum 
pólýamíðum eða pólýesterum sem mælist ≤ 50000 decitex 
(5 g/m) (þó ekki bindigarn eða baggagarn) 

5607 [.49.90 + .50.30] kg S  

17.52.11.90 Seglgarn, snæri, reipi og kaðlar úr spunaefnum (þó ekki jútu og 
öðrum bastspunatrefjum, sísal, manilahampi eða öðrum hörðum 
blaðtrefjum eða syntetískum trefjum) 

5607.90.90 kg S  

17.52.12.33 Uppsett fiskinet úr seglgarni, snæri eða reipi úr tilbúnum trefjum 
(þó ekki fiskháfar) 

5608.11 (.11 + .91) kg S  

17.52.12.35 Uppsett fiskinet úr garni úr tilbúnum trefjum (þó ekki fiskháfar) 5608.11 (.19 + .99) kg S  
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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) 

5608.19.11 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) 

5608.19.19 kg S  

17.52.12.59 Hnýtt net úr 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 eða húðaðar eða hjúpaðar) 

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 eða húðaðar eða hjúpaðar) 

5603 [.13.90 + .93.90] kg S  

17.53.10.50 Vefleysur > 150 g/m2 að þyngd (þ.m.t. vörur unnar úr vefleysu) 
(þó ekki fatnaður eða húðaðar eða hjúpaðar) 

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 textílvöru, 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 Tjull og annar netdúkur (þó ekki ofinn, prjónaður eða heklaður) 5804.10 — S  
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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 5804.30 — S  

17.54.13.30 Útsaumur (á ósýnilegum grunni) sem metravara, ræmur eða mótíf 5810.10 — S  

17.54.13.50 Útsaumur úr baðmull sem metravara, ræmur eða mótíf 5810.91 — 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  

17.54.31.40 Dömubindi og tíðatappar, barnableiur og bleiufóður og áþekkar 
hreinlætisvörur, úr vatti 

5601.10 kg S  

17.54.31.60 Vatt; aðrar vörur úr vatti 5601 [.2 + .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 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 m2 S  

17.54.37.00 Spunaefni, hjúpuð 5901 + 5903 + 5907 m2 S  

17.54.38.30 Vatnsslöngur og áþekkar slöngur úr spunaefni, gegndreyptar eða 
hjúpaðar, einnig fóðraðar, með hlífðarbúnaði eða með fylgi-
hlutum 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  
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17.54.39.00 Vatteraðar spunavörur sem metravara (þ.m.t. útsaumur) 5811 m2 S  

NACE 17.60: Framleiðsla á hekluðum og prjónuðum dúk 

17.60.11.30 Langflosdúkur 6001.10 kg T  

17.60.11.50 Lykkjuflosdúkur 6001.2 kg T  

17.60.11.70 Prjónaður eða heklaður flosdúkur (þó ekki lang- eða lykkjuflos-
dúkur) 

6001.9 kg T  

17.60.12.00 Prjónaður eða heklaður dúkur (þó ekki flosdúkur) 6002 + 6003 + 6004 + 
6005 + 6006 

kg T  

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 

6115.11 p/st S  

17.71.10.35 Sokkabuxur úr prjónuðum eða hekluðum syntetískum trefjum 
sem mælast á einþráða garn ≥ 67 decitex 

6115.12 p/st S  

17.71.10.37 Sokkabuxur úr spunaefnum (þó ekki úr prjónuðum eða hekluðum 
syntetískum trefjum) 

6115.19 p/st S  

17.71.10.50 Heil- eða hálfsokkar kvenna, prjónaðir eða heklaðir, sem mælast á 
einþráða garn < 67 decitex 

6115.20 pa S  

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  

NACE 17.72: Framleiðsla á prjónuðum og hekluðum peysum, golftreyjum og áþekkum vörum 

17.72.10.31 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  

17.72.10.32 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  

17.72.10.33 Jersey-peysur og peysur, sem í er ≥ 50% af ull miðað við þyngd 
og hver vara er ≥ 600 g að þyngd 

6110.11.10 p/st S  

17.72.10.53 Léttar, fínprjónaðar peysur með upprúlluðum kraga, rúllukraga 
eða pólókraga, úr baðmull 

6110.20.10 p/st S  
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17.72.10.55 Léttar, fínprjónaðar peysur með upprúlluðum kraga, rúllukraga 
eða pólókraga, úr tilbúnum trefjum 

6110.30.10 p/st S  

17.72.10.61 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur karla eða 
drengja, úr baðmull (þó ekki léttar, fínprjónaðar peysur með 
upprúlluðum kraga, rúllukraga eða pólókraga) 

6110.20.91 p/st S  

17.72.10.62 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur kvenna 
eða telpna, úr baðmull (þó ekki léttar, fínprjónaðar peysur með 
upprúlluðum kraga, rúllukraga eða pólókraga) 

6110.20.99 p/st S  

17.72.10.71 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur karla eða 
drengja, úr tilbúnum trefjum (þó ekki léttar, fínprjónaðar peysur 
með upprúlluðum kraga, rúllukraga eða pólókraga) 

6110.30.91 p/st S  

17.72.10.72 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur kvenna 
eða telpna úr tilbúnum trefjum, (þó ekki léttar, fínprjónaðar 
peysur með upprúlluðum kraga, rúllukraga eða pólókraga) 

6110.30.99 p/st S  

17.72.10.90 Jersey-peysur, peysur, íþróttapeysur, vesti og golftreyjur úr 
spunaefni (þó ekki úr ull, fíngerðu dýrahári, baðmull eða 
tilbúnum trefjum) 

6110.90 p/st S  

NACE 18.10: Framleiðsla á leðurfatnaði 

18.10.10.00 Fatnaður úr leðri eða samsettu leðri (þó ekki fylgihlutir, höfuð- 
eða skófatnaður) 

4203.10 p/st  
 

@ 

S  

NACE 18.21: Framleiðsla á vinnufatnaði 

18.21.11.20 Fatasamstæður karla eða drengja, úr baðmull eða tilbúnum 
trefjum, til notkunar í vinnu 

6203 [.22.10 + .23.10 + 
.29.11] 

p/st S  

18.21.11.30 Jakkar og sportjakkar, karla eða drengja, úr baðmull eða tilbúnum 
trefjum, til notkunar í vinnu 

6203 [.32.10 + .33.10 + 
.39.11] 

p/st S  

18.21.12.40 Buxur og hnébuxur, karla eða drengja, úr baðmull eða tilbúnum 
trefjum, til notkunar í vinnu 

6203 [.42.11 + .43.11 + 
.49.11] 

p/st S  

18.21.12.50 Smekkbuxur með axlaböndum, karla eða drengja, úr baðmull eða 
tilbúnum trefjum, til notkunar í vinnu 

6203 [.42.51 + .43.31 + 
.49.31] 

p/st S  

18.21.21.20 Fatasamstæður, kvenna eða telpna, úr baðmull eða tilbúnum 
trefjum, til notkunar í vinnu 

6204 [.22.10 + .23.10 + 
.29.11] 

p/st S  

18.21.21.30 Jakkar og sportjakkar, kvenna eða telpna, úr baðmull eða 
tilbúnum trefjum, til notkunar í vinnu 

6204 [.32.10 + .33.10 + 
.39.11] 

p/st S  
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18.21.22.40 Buxur og hnébuxur, kvenna eða telpna, úr baðmull eða tilbúnum 
trefjum, til notkunar í vinnu 

6204 [.62.11 + .63.11 + 
.69.11] 

p/st S  

18.21.22.50 Smekkbuxur með axlaböndum, kvenna eða telpna, úr baðmull eða 
tilbúnum trefjum, til notkunar í vinnu 

6204 [.62.51 + .63.31 + 
.69.31] 

p/st S  

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 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  

18.22.11.20 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  

18.22.12.30 Jakkar og sportjakkar karla eða drengja, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6103.3 p/st S  

18.22.12.60 Jakkaföt og fatasamstæður, karla eða drengja, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni 

6103 [.1 + .2] p/st S  

18.22.12.70 Buxur, hnébuxur, stuttbuxur og smekkbuxur með axlaböndum, 
karla eða drengja, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 

6103.4 p/st S  

18.22.13.10 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  

18.22.13.20 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  

18.22.14.30 Jakkar og sportjakkar kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6104.3 p/st S  

18.22.14.60 Jakkaföt eða fatasamstæður kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni 

6104 [.1 + .2] p/st S  

18.22.14.70 Kjólar kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 6104.4 p/st S  

18.22.14.80 Pils og buxnapils kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6104.5 p/st S  
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18.22.14.90 Buxur, hnébuxur, stuttbuxur og smekkbuxur með axlaböndum, úr 
prjónuðu eða hekluðu spunaefni, kvenna eða telpna 

6104.6 p/st S  

18.22.21.10 Regnfrakkar, karla eða drengja 6201 [.12.10 + .13.10] p/st S  

18.22.21.20 Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár karla eða drengja o.s.frv. 6201 [.11 + .12.90 + 
.13.90 + .19] 

p/st S  

18.22.21.30 Hettuúlpur, skíðajakkar, vindjakkar karla eða drengja og áþekkar 
vörur 

6201.9 p/st S  

18.22.22.10 Jakkaföt, karla eða drengja (þó ekki prjónuð eða hekluð) 6203.1 p/st S  

18.22.22.20 Fatasamstæður, karla eða drengja (þó ekki prjónuð eða hekluð) 6203 [.21 + .22.80 + 
.23.80 + .29(.18 + .90)] 

p/st S  

18.22.23.00 Jakkar og sportjakkar karla eða drengja, (þó ekki prjónaðir eða 
heklaðir) 

6203 [.31 + 32.90 + 
.33.90 + .39(.19 + .90)] 

p/st S  

18.22.24.42 Buxur og hnébuxur, karla eða drengja, úr deními (þó ekki til 
notkunar í vinnu) 

6203.42.31 p/st S  

18.22.24.44 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  

18.22.24.45 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  

18.22.24.48 Buxur og hnébuxur, karla eða drengja, úr baðmull (þó ekki úr 
dením, prjónaðar eða heklaðar) 

6203.42 (.33 + .35) p/st S  

18.22.24.49 Buxur, hnébuxur, stuttbuxur og smekkbuxur með axlaböndum, 
karla eða drengja (þó ekki úr ull, baðmull og tilbúnum trefjum, 
prjónaðar eða heklaðar) 

6203.49.90 p/st S  

18.22.24.55 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  

18.22.24.60 Stuttbuxur, karla eða drengja, úr baðmull eða tilbúnum trefjum 
(þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

6203 [.42.90 + .43.90 + 
.49.50] 

p/st S  

18.22.31.10 Regnfrakkar, kvenna eða telpna 6202 [.12.10 + .13.10] p/st S  

18.22.31.20 Yfirfrakkar, kvenna eða telpna o.s.frv. 6202 [.11 + .12.90 + 
.13.90 + .19] 

p/st S  
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18.22.31.30 Hettuúlpur, skíðajakkar, vindjakkar og áþekkar vörur, kvenna eða 
telpna, (þó ekki jakkar og sportjakkar) 

6202.9 p/st S  

18.22.32.10 Jakkaföt, kvenna eða telpna, (þó ekki prjónuð eða hekluð) 6204.1 p/st S  

18.22.32.20 Fatasamstæður, kvenna eða telpna, (þó ekki prjónaðar eða 
heklaðar) 

6204 [.21 + .22.80 + 
.23.80 + .29(.18 + .90)] 

p/st S  

18.22.33.30 Jakkar og sportjakkar kvenna eða telpna, (þó ekki prjónaðir eða 
heklaðir) 

6204 [.31 + .32.90 + 
.33.90 + .39(.19 + .90)] 

p/st S  

18.22.34.70 Kjólar, kvenna eða telpna (þó ekki prjónaðir eða heklaðir) 6204.4 p/st S  

18.22.34.80 Pils og buxnapils, kvenna eða telpna (þó ekki prjónuð eða hekluð) 6204.5 p/st S  

18.22.35.42 Buxur og hnébuxur kvenna eða telpna, úr denimdúk (þó ekki til 
notkunar í vinnu) 

6204.62.31 p/st S  

18.22.35.48 Buxur og hnébuxur kvenna eða telpna, úr baðmull (þó ekki 
dením, til notkunar í vinnu) 

6204.62 (.33 + .39) p/st S  

18.22.35.49 Buxur og hnébuxur, kvenna eða telpna, (þó ekki úr ull eða 
fíngerðu dýrahári, tilbúnum trefjum, prjónaðar eða heklaðar) 

6204 [.61.10 + .63.18 + 
.69.18] 

p/st S  

18.22.35.51 Smekkbuxur með axlaböndum, kvenna eða telpna, úr baðmull (þó 
ekki prjónaðar eða heklaðar eða til notkunar í vinnu) 

6204.62.59 p/st S  

18.22.35.61 Stuttbuxur, kvenna eða telpna, úr baðmull (þó ekki prjónaðar eða 
heklaðar) 

6204.62.90 p/st S  

18.22.35.63 Smekkbuxur með axlaböndum, kvenna eða telpna, úr spunaefni 
(þó ekki baðmull, prjónaðar eða heklaðar, til notkunar í vinnu) og 
stuttbuxur, kvenna eða telpna, úr ull eða fíngerðu dýrahári (þó 
ekki prjónaðar eða heklaðar) 

6204 [.61.85 + .63.39 + 
.69.39] 

p/st S  

18.22.35.65 Stuttbuxur, kvenna eða telpna, úr tilbúnum trefjum (þó ekki 
prjónaðar eða heklaðar) 

6204 [.63.90 + .69.50] p/st S  
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18.22.35.69 Buxur, hnébuxur og smekkbuxur með axlaböndum, kvenna eða 
telpna, úr spunaefni (þó ekki úr baðmull, ull, fíngerðu dýrahári 
eða tilbúnum trefjum, prjónaðar eða heklaðar) 

6204.69.90 p/st S  

NACE 18.23: Framleiðsla á nærfatnaði 

18.23.11.10 Skyrtur og nærskyrtur, karla eða drengja, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6105 p/st S  

18.23.12.20 Nærbuxur og nærhöld, karla eða drengja, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni (þ.m.t. með skálmum) 

6107.1 p/st S  

18.23.12.30 Náttserkir og náttföt, karla eða drengja, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6107.2 p/st S  

18.23.12.40 Morgunsloppar, baðsloppar og áþekkar vörur, karla eða drengja, 
úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 

6107.9 p/st S  

18.23.13.10 Blússur, skyrtur og skyrtublússur, kvenna eða telpna, úr prjónuðu 
eða hekluðu spunaefni 

6106 p/st S  

18.23.14.20 Nærhöld og nærbuxur, kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða 
hekluðu spunaefni (þ.m.t. með skálmum) 

6108.2 p/st S  

18.23.14.30 Náttkjólar og náttföt, kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6108.3 p/st S  

18.23.14.40 Léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar kvenna eða telpna og 
áþekkar vörur, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 

6108.9 p/st S  

18.23.14.50 Nærpils og millipils, kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6108.1 p/st S  

18.23.21.00 Skyrtur, karla eða drengja, (þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 6205 p/st S  

18.23.22.20 Nærbuxur og nærhöld, karla eða drengja, (þ.m.t. með skálmum) 
(þó ekki prjónuð eða hekluð) 

6207.1 p/st S  

18.23.22.30 Náttserkir og náttföt, karla eða drengja (þó ekki prjónuð eða 
hekluð) 

6207.2 p/st S  

18.23.22.40 Nærbolir, bolir, baðsloppar, morgunsloppar og áþekkar vörur, 
karla eða drengja (þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

6207.9 p/st  
 

@ 

S  

18.23.23.00 Blússur, skyrtur og skyrtublússur, kvenna eða telpna (þó ekki 
prjónaðar eða heklaðar) 

6206 p/st S  

18.23.24.30 Náttserkir og náttföt kvenna eða telpna (þó ekki prjónuð eða 
hekluð) 

6208.2 p/st S  
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18.23.24.50 Nærpils og millipils kvenna eða telpna (þó ekki prjónuð eða 
hekluð) 

6208.1 p/st S  

18.23.24.60 Nærbolir og aðrir bolir, nærhöld, nærbuxur, léttsloppar, 
baðsloppar, morgunsloppar, innisloppar kvenna eða telpna og 
áþekkar vörur úr baðmull, (þó ekki prjónaðar eða heklaðar) 

6208.91 p/st  
 

@ 

S  

18.23.24.80 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) 

6208.92 p/st  
 

@ 

S  

18.23.24.89 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) 

6208.99 p/st  
 

@ 

S  

18.23.25.30 Brjóstahöld 6212.10 p/st S  

18.23.25.50 Magabelti, mjaðmabelti og lífstykki (þ.m.t. samfellur með stillan-
legum hlýrum) 

6212 [.20 + .30] p/st S  

18.23.25.70 Axlabönd, sokkabandabelti, sokkabönd og áþekkar vörur og 
hlutar til þeirra 

6212.90 — S  

18.23.30.00 T-bolir og nærbolir og bolir, prjónaðir eða heklaðir 6109 p/st S  

NACE 18.24: Framleiðsla á öðrum fatnaði og fylgihlutum, ót.a. 

18.24.11.00 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  

18.24.12.10 Æfingagallar, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 6112.1 p/st S  

18.24.12.30 Skíðagallar, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 6112.20 p/st  
 

@ 

S  

18.24.12.40 Sundföt karla eða drengja, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 6112.3 p/st S  

18.24.12.50 Sundföt kvenna eða telpna, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 6112.4 p/st S  

18.24.12.90 Annar fatnaður, prjónaður eða heklaður (þ.m.t. samfellur með 
ermum) 

6114 kg S  

18.24.13.00 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6116 pa S  

18.24.14.30 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör o.þ.h. úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni 

6117.10 p/st  
 

@ 

S  
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18.24.14.50 Bindi, slaufur og slifsi, úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni 6117.20 p/st  
 

@ 

S  

18.24.14.90 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  

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 
yfirfatnaður 

6209 — S  

18.24.22.10 Annar fatnaður, karla og drengja ót.a., þ.m.t. vesti, æfingagallar 
og íþróttagallar (þó ekki skíðagallar, prjónaðir eða heklaðir) 

6211[.31 + .32 (.31 + .4 + 
.90) + .33 (.31 + .4 + .90) 
+ .39] 

p/st  
 

@ 

S  

18.24.22.20 Annar fatnaður, kvenna eða telpna ót.a., þ.m.t. vesti, æfingagallar 
og íþróttagallar (þó ekki skíðagallar, prjónaðir eða heklaðir) 

6211[.41 + .42 (.31 + .4 + 
.90) + .43 (.31 + .4 + .90) 
+ .49] 

p/st  
 

@ 

S  

18.24.22.30 Skíðagallar (þó ekki úr prjónuðu eða hekluðu spunaefni) 6211.20 p/st S  

18.24.22.40 Sundföt karla eða drengja (þó ekki úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni) 

6211.11 p/st S  

18.24.22.50 Sundföt kvenna eða telpna (þó ekki úr prjónuðu eða hekluðu 
spunaefni) 

6211.12 p/st S  

18.24.23.10 Vasaklútar 6213 p/st S  

18.24.23.33 Sjöl, klútar, treflar, slár, slæður o.þ.h. (þó ekki úr silki eða 
silkiúrgangi, prjónað eða heklað) 

6214[.20 + .30 + .40 + 
.90] 

p/st S  

18.24.23.38 Sjöl, klútar, treflar, slár, slæður o.þ.h. úr silki eða silkiúrgangi (þó 
ekki prjónað eða heklað) 

6214.10 p/st S  

18.24.23.53 Bindi, slaufur og slifsi (þó ekki úr silki eða silkiúrgangi, prjónað 
eða heklað) 

6215[.20 + .90] p/st S  

18.24.23.58 Bindi, slaufur og slifsi, úr silki eða silkiúrgangi (þó ekki prjónað 
eða heklað) 

6215.10 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) 

6217.10 — S  
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18.24.23.95 Hlutar til fatnaðar eða fylgihluta, úr spunaefni (þ.m.t. brjóstahöld, 
magabelti, lífstykki, axlabönd, sokkabandabelti og sokkabönd, 
prjónuð eða hekluð) 

6217.90 — S  

18.24.31.73 Hlífðarhanskar, belgvettlingar og vettlingar fyrir allar atvinnu-
greinar, úr leðri eða samsettu leðri 

4203.29.10 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 4203.30 p/st  
 

@ 

S  

18.24.31.90 Fylgihlutir, úr leðri eða samsettu leðri (þó ekki hanskar, 
belgvettlingar, vettlingar, belti og axlarólar) 

4203.40 — S  

18.24.32.10 Fatnaður úr prjónuðum, hekluðum, húðuðum, gegndreyptum, 
hjúpuðum, lagskiptum eða gúmbornum spunadúk 

6113 — S  

18.24.32.33 Fatnaður úr flóka (þó ekki hattar) 6210.10.10 p/st  
@ 

S  

18.24.32.35 Fatnaður úr annarri vefleysu 6210.10.90 p/st  
@ 

S  

18.24.32.53 Fatnaður í nr. 6201,11, 11 til 19, úr dúk í nr. 5903, 5906 eða 5907 6210.20 p/st S  

18.24.32.55 Fatnaður í nr. 6202, 11 til 19, úr dúk í nr. 5903, 5906 eða 5907 6210.30 p/st S  

18.24.32.73 Fatnaður fyrir karla eða drengi, úr dúk í nr. 5903, 5906 eða 5907 6210.40 p/st  
@ 

S  

18.24.32.75 Fatnaður fyrir konur eða stúlkur, úr dúk í nr. 5903, 5906 eða 5907 6210.50 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  
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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  

18.24.43.33 Hattar og höfuðfatnaður, úr loðskinni 6506.92 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) 

6506.99 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) 

4303.10 — S  

18.30.12.90 Vörur úr loðskinni (þó ekki fatnaður, fylgihlutir, hattar og höfuð-
fatnaður) 

4303.90 — 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 4114.10 m2  
@ 

S  

19.10.12.00 Lakkleður, lagskipt lakkleður og málmhúðað leður 4114.20 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  
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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) 

4113.10 m2 T  

19.10.33.30 Leður af svínum, án hára, sútað en ekki frekar unnið 4106.3 kg T  

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) 

4113.20 m2 T  

19.10.41.30 Leður úr dýrahúðum, án hára, sútað en ekki frekar unnið (þó ekki 
þvottaskinn — lakkleður, lagskipt lakkleður og 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 

4115.10 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, hnakktöskur, 
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  
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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) 

9113.90 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) 

6401.9 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) 

6402.99.50 pa S  

19.30.13.51 Götuskór karla, með yfirhluta úr leðri, (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  

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  
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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) 

6405.10 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 

6405.20.10 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) 

6405.20.99 pa S  

19.30.21.10 Skíðaskór, gönguskíðaskór og snjóbrettaskór með ytri sóla og 
yfirhluta úr gúmmíi eða plasti 

6402.12 pa S  

19.30.21.50 Skíðaskór, gönguskíðaskór og snjóbrettaskór með yfirhluta úr 
leðri 

6403.12 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.) 

6404.11 pa S  

19.30.23.10 Íþróttaskór með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti (þó 
ekki vatnsþéttur skófatnaður, skíðaskór, gönguskíðaskór eða 
snjóbrettaskór) 

6402.19 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) 

6403.19 pa S  

19.30.31.25 Vatnsþéttur skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi og 
með táhlíf úr málmi 

6401.10.10 pa S  

19.30.31.35 Vatnsþéttur skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi eða plasti og 
yfirhluta úr plasti, og með táhlíf úr málmi 

6401.10.90 pa S  

19.30.31.40 Skófatnaður með táhlíf úr málmi, úr gúmmíi eða plasti, með 
yfirhluta úr gúmmíi eða plasti 

6402.30 pa S  
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19.30.31.50 Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi, plasti eða leðri og yfirhluta 
úr leðri, og með táhlíf úr málmi 

6403.40 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) 

6403.20 pa S  

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) 

6403.30 pa S  

19.30.32.90 Skófatnaður (þó ekki með yfirhluta úr leðri eða samsettu leðri eða 
með yfirhluta úr spunaefni) 

6405.90 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) 

6406.10.90 — S  

19.30.40.70 Ytri sólar og hælar úr gúmmíi eða plasti 6406.20 p/st  
@ 

S  

19.30.40.91 Hlutar skófatnaðar úr tré (þó ekki yfirhlutar eða stífur) 6406.91 — S  

19.30.40.99 Hlutar skófatnaðar (þó ekki yfirhlutar) úr öðru efni 6406.99 — S  

NACE 20.10: Sögun, heflun og fúavörn á viði 

20.10.10.10 Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði, ekki 
gegndreyptir 

4406.10 m3 S  

20.10.10.32 Barrviður, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða 
birktur, > 6 mm að þykkt, og endaskeyttur eða slípaður 

4407.10.15 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.) 4407.10.91 m3 S  

20.10.10.37 Skógarfura: Pinus sylvestris L. 4407.10.93 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 

4407.10.98 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  
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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) 

4407.91.31 m2 S  

20.10.21.10 Barrviður, unninn til samfellu 4409.10 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) 

4409.20.91 m2 S  

20.10.22.00 Viðarull; viðarmjöl 4405 kg S  

20.10.23.03 Barrviður sem spænir eða agnir 4401.21 kg S  

20.10.23.05 Annar viður en barrviður sem spænir eða agnir 4401.22 kg S  

20.10.31.16 Stangir úr óunnum, mjúkum viði, innsprautaðar eða gegndreyptar, 
málaðar, steindar, bornar kreósóti eða öðrum fúavara 

4403.10 m3 S  

20.10.32.00 Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr 
gegndreyptum viði 

4406.90 m3 S  

20.10.40.05 Sag 4401.30.10 kg S  

20.10.40.09 Viðarúrgangur og rusl (þ.m.t. mótað í boli, kubba, köggla eða 
áþekka mynd) (þó ekki sag) 

4401.30.90 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 

4412.13.10 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 
hitabeltisviður) 

4412 [.13.90 + .14] m3 S  

20.20.11.09 Krossviður, eingöngu úr viðarþynnum, þar sem hvert lag er < eða 
6mm að þykkt, með a.m.k. einu ytra lagi úr mjúkum viði 

4412.19 m3 S  
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20.20.12.33 Krossviður, spónlagðar plötur og áþekkur lagskiptur viður, með 
a.m.k. einu ytra lagi úr harðviði, einu úr 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) 

4410.31 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) 

4410.33 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) 

4410.32 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) 

4410.90 m3 S  

20.20.14.13 Trefjaplötur > 0,8 g/cm3 að þéttleika, ekki unnar vélrænt eða 
hjúpaðar 

4411.11 m2 S  

20.20.14.15 Trefjaplötur > 0,8 g/cm3 að þéttleika (þó ekki plötur sem eru ekki 
unnar vélrænt eða hjúpaðar) 

4411.19 m2 S  

20.20.14.33 Trefjaplötur > 0,5 g/cm3 en ≤ 0,8 g/cm3 að þéttleika, ekki unnar 
vélrænt eða hjúpaðar 

4411.21 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) 

4411.29 m2 S  

20.20.14.53 Trefjaplötur > 0,35 g/cm3 en ≤ 0,5 g/cm3 að þéttleika, ekki unnar 
vélrænt eða hjúpaðar 

4411.31 m2 S  
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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) 

4411.39 m2 S  

20.20.14.73 Trefjaplötur ≤ 0,35 g/cm3 að þéttleika, ekki unnar vélrænt eða 
hjúpaðar 

4411.91 m2 S  

20.20.14.75 Trefjaplötur ≤ 0,35 g/cm3 að þéttleika (þó ekki plötur sem eru 
ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar) 

4411.99 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 4418.10 p/st S  

20.30.11.50 Hurðir, karmar og þröskuldar til þeirra úr viði 4418.20 p/st S  

20.30.12.15 Parketgólfborð úr viði fyrir mósaíkgólf 4418.30.10 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 4418.40 kg S  

20.30.12.50 Þakspónn úr viði 4418.50 kg S  

20.30.13.00 Trésmíðavörur til bygginga, þó ekki gluggar, dyragluggar og 
hurðir, karmar eða þröskuldar til þeirra, parketgólfborð, 
steinsteypumót — þakspónn 

4418.90 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 4415.20.20 p/st S  

20.40.11.35 Kassabretti og önnur farmbretti, úr viði (þó ekki flöt vörubretti) 4415.20.90 p/st  
@ 

S  
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20.40.12.13 Kassar, öskjur, grindur, hylki og áþekkar umbúðir, úr viði (þó 
ekki kapalkefli) 

4415.10.10 kg S  

20.40.12.15 Kapalkefli úr viði 4415.10.90 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 skart-
gripi, 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) 

4501.90 kg S  

20.52.11.50 Náttúrlegur korkur, birktur eða gróflega tilhöggvinn í ferhyrnings- 
eða í rétthyrndum blokkum, plötum, þynnum eða ræmum 

4502 kg S  

20.52.12.50 Tappar og lok úr náttúrlegum korki 4503.10 kg S  

20.52.12.90 Vörur úr náttúrlegum korki, aðrar 4503.90 kg S  

20.52.13.30 Tappar og lok úr mótuðum korki, fyrir freyðivín vqprd (þ.m.t. 
skífur úr náttúrlegum korki) 

4504.10.11 kg S  

20.52.13.50 Tappar og lok úr mótuðum korki, fyrir vín (þó ekki fyrir freyðivín 
vqprd) 

4504.10.19 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. 4504.90 kg S  
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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 

4601.20 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 4602.10 kg S  

20.52.15.90 Vörur úr nr. 4601 (þó ekki úr jurtaefnum eða úr lúffu (loofah)) 4602.90 kg S  

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) 

4703.11 kg 90 % 
sdt 

T  

21.11.12.15 Hálfbleikt eða bleikt, efnafræðilega unnið viðardeig (natron- eða 
súlfabeðmi) úr barrviði, sóta eða súlfat (þó ekki upplausnarmassi) 

4703.21 kg 90 % 
sdt 

T  

21.11.12.53 Óbleikt, efnafræðilega unnið viðardeig (natron- eða 
súlfatbeðmi), ekki úr barrviði (þó ekki upplausnarmassi) 

4703.19 kg 90 % 
sdt 

T  

21.11.12.55 Hálfbleikt eða bleikt, efnafræðilega unnið viðardeig (natron- 
eða súlfatbeðmi), ekki úr barrviði (þó ekki upplausnarmassi) 

4703.29 kg 90 % 
sdt 

T  

21.11.13.13 Óbleikt, kemískt, efnafræðilega unnið súlfatbeðmi úr barrviði (þó 
ekki upplausnarmassi) 

4704.11 kg 90 % 
sdt 

T  

21.11.13.15 Hálfbleikt eða bleikt, efnafræðilega unnið viðardeig (natron- eða 
súlfatbeðmi), úr barrviði (þó ekki upplausnarmassi) 

4704.21 kg 90 % 
sdt 

T  

21.11.13.53 Óbleikt, efnafræðilega unnið súlfatbeðmi, ekki úr barrviði (þó 
ekki upplausnarmassi) 

4704.19 kg 90 % 
sdt 

T  

21.11.13.55 Hálfbleikt eða bleikt, efnafræðilega unnið súlfatbeðmi úr öðrum 
viði en barrviði (þó ekki í upplausnarstigum) 

4704.29 kg 90 % 
sdt 

T  

21.11.14.15 Vélunnið og hitameðhöndlað viðardeig 4701.00.10 kg 90 % 
sdt 

T  
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21.11.14.19 Vélunnið viðardeig (þó ekki vélunnið og hitameðhöndlað 
viðardeig) 

4701.00.90 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) 

4802.10 kg S  

21.12.13.10 Óhúðaður pappír og pappi í rúllum eða örkum, notaður í ljós-
næman, hitanæman eða rafnæman pappír eða pappa 

4802.20 kg S  

21.12.13.30 Óhúðað kalkipappírsefni í rúllum eða örkum, til að skrifa á, 
prenta á eða til annarra grafískra nota 

4802.30 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 

4802.40.10 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 

4802.40.90 kg S  

21.12.14.10 Grafískur pappír og pappi: vélunnar trefjar ≤ 10%, þyngd < 
40g/m2 

4802.54 kg S  

21.12.14.35 Grafískur pappír og pappi: vélunnar trefjar ≤ 10%, ≥ 40g/m2 en ≤ 
150 g/m2 að þyngd, í rúllum 

4802.55 kg S  

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 

4802.58 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 

4803.00.10 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 

4803.00.31 kg S  
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21.12.21.57 Krepaður pappír og vefur úr beðmistrefjum til heimilis- eða 
hreinlætisnota, í rúllum, > 36cm að breidd, rétthyrndum örkum 
með a.m.k. einni hlið > 36cm ósamanbrotinni, > 25 g/m2/lag 

4803.00.39 kg S  

21.12.21.90 Pappírsbirgðir til heimilisnota: annað 4803.00.90 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) 

4804.11 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) 

4804.19 kg S  

21.12.23.15 Óhúðaður, óbleiktur sekkjakraftpappír (þó ekki til að skrifa á, 
prenta á eða til annarra grafískra nota eða gataspjaldaefni eða 
gataræmupappír) 

4804.21 kg S  

21.12.23.19 Óhúðaður sekkjakraftpappír (þó ekki óbleiktur, til að skrifa á, 
prenta á eða til annarra grafískra nota, gataspjaldaefni eða 
gataræmupappír) 

4804.29 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 (krafliner), 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 (krafliner), 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 4808.20 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 

4805.24 kg S  

21.12.25.40 Óhúðaður testliner-pappi (endurunninn pappi), > 150 g/m2 að 
þyngd, í rúllum eða örkum 

4805.25 kg S  

21.12.30.10 Súlfítumbúðapappír, í rúllum eða örkum 4805.30 kg S  

21.12.30.20 Vindlingapappír (þó ekki sem hefti eða hólkar), í rúllum ≤ 5 cm 
að breidd 

4813.90 kg S  
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21.12.30.30 Óhúðaður síupappír og -pappi, í rúllum eða örkum 4805.40 kg S  

21.12.30.40 Óhúðaður filtpappír og -pappi, í rúllum eða örkum 4805.50 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) 

4805.91 kg S  

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 -
pappim) 

4805.92 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) 

4805.93 kg S  

21.12.40.10 Jurtapergament, í rúllum eða örkum 4806.10 kg S  

21.12.40.30 Feitiheldur pappír, í rúllum eða örkum 4806.20 kg S  

21.12.40.50 Afritunarpappír, í rúllum eða örkum 4806.30 kg S  

21.12.40.70 Vatnsheldur pappír og annar gljáður, gagnsær eða hálfgagnsær 
pappír, í rúllum eða örkum 

4806.40 kg S  

21.12.51.00 Samsettur pappír og pappi, í rúllum eða örkum, (þ.m.t. pappír og 
pappi úr hálmi) (þó ekki yfirborðshúðaður eða gegndreyptur) 

4807 kg S  

21.12.52.30 Krepaður eða felldur kraftpappír, í rúllum eða örkum (þó ekki 
sekkjakraftpappír) 

4808.30 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.) 

4808.90 kg S  

21.12.53.35 Húðað efni fyrir pappír..., ljós, varma og rafnæman pappír, ≤ 150 
g/m2 að þyngd, ≤ 10% af vélunnum trefjum 

4810 [.13.20 + .14.20 + 
.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 [.13.80 + .14.80 + 
.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 

4810.22 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 

4810.29.30 kg S  
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21.12.53.79 Annar húðaður pappír til að skrifa á, prenta á eða til grafískra 
nota, > 10% af vélunnum trefjum, í örkum 

4810.29.80 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 4810.92.10 kg S  

21.12.54.55 Marglaga pappír og pappi, húðaður, þar sem eitt ytra lag er bleikt 4810.92.30 kg S  

21.12.54.59 Marglaga pappír og pappi, húðaður, annað 4810.92.90 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 

4810.99 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 

4809.10 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 

4809.20 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 afritunarpappír eða 
sjálfafritunarpappír 

4809.90 kg S  

21.12.56.10 Tjöru-, bítúmen- eða asfaltborinn pappír og pappi, í rúllum eða 
örkum 

4811.10 kg S  

21.12.56.33 Gúmmí- eða límborinn pappír og pappi, í rúllum eða örkum 4811.41 kg S  

21.12.56.35 Gúmmíborinn pappír og pappi, í rúllum eða örkum (þó ekki 
sjálflímandi) 

4811.49 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) 

4811.51 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) 

4811.59 kg S  

21.12.56.70 Pappír eða pappi, í rúllum eða örkum, húðaður, gegndreyptur eða 
hjúpaður með vaxi, parafínvaxi, steríni, olíu eða glýseróli 

4811.60 kg S  
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21.12.57.00 Annar pappír og pappi, húðaður ..., ót.a. 4811.90 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 4808.10 kg S  

21.21.12.30 Sekkir og pokar, ≥ 40 cm að grunnbreidd úr pappír, pappa, 
sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum 

4819.30 kg S  

21.21.12.50 Sekkir og pokar, úr pappír, pappa, sellulósavatti eða vef úr 
sellulósatrefjum (þó ekki ≥ 40 cm að grunnbreidd) 

4819.40 kg S  

21.21.13.00 Öskjur, box og kassar úr bylgjupappír eða -pappa 4819.10 kg S  

21.21.14.00 Felliöskjur, -box og -kassar, úr pappír og pappa, þó ekki úr 
bylgjupappír eða -pappa 

4819.20 kg S  

21.21.15.30 Aðrar umbúðir, þ.m.t. plötuumslög, ót.a. 4819.50 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 

4819.60 kg S  

NACE 21.22: Framleiðsla vöru til heimilis- og hreinlætisnota 

21.22.11.10 Salernispappír 4818.10 kg S  

21.22.11.33 Vasaklútar og hreinsi- eða andlitsþurrkuklútar úr pappírsdeigi, 
pappír, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum 

4818.20.10 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 

4818.30 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 

4818.40.90 kg S  

21.22.12.50 Fatnaður og fylgihlutir, úr pappírsdeigi, pappír, sellulósavatti eða 
vef úr sellulósatrefjum (þó ekki vasakútar eða höfuðfatnaður) 

4818.50 kg S  

21.22.12.90 Heimilis-, hreinlætis- eða sjúkrahúsvörur, úr pappír o.þ.h., ót.a. 4818.90 kg S  
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21.22.13.00 Bakkar, diskar, föt, bollar o.þ.h. úr pappír eða pappa 4823.60 kg S  

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) 

4816.10 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) 

4816.20 kg S  

21.23.11.17 Fjölritunarstenslar úr pappír 4816.30 kg S  

21.23.11.19 Afritunar- eða færipappír, ót.a., offsettplötur, úr pappír 4816.90 kg S  

21.23.11.30 Sjálflímandi pappír í ræmum eða rúllum 4823.12 kg S  

21.23.11.50 Gúmmí- eða límborinn pappír og pappi, í ræmum eða rúllum (þó 
ekki sjálflímandi) 

4823.19 kg S  

21.23.12.30 Pappírs- eða pappaumslög 4817.10 kg S  

21.23.12.50 Bréfkort, póstkort án mynda og skrifkort, úr pappír eða pappa 4817.20 kg S  

21.23.12.70 Öskjur, pokar, veski og skrifmöppur, úr pappír eða pappa, sem 
innihalda ýmiss konar bréfsefni 

4817.30 kg S  

21.23.13.50 Pappír eða pappi til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra 
nota 

4823.90.40 kg S  

NACE 21.24: Framleiðsla á veggfóðri 

21.24.11.10 Ísett veggfóður 4814.10 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 

4814.20 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 

4814.30 kg S  

21.24.11.90 Veggfóður og önnur veggklæðning; gluggaglærur úr pappír, ót.a. 4814.90 kg S  

21.24.12.00 Veggfóður úr spunaefni þar sem hvert lag er 45 cm eða meira 5905 kg S  
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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 4821.10.10 kg S  

21.25.12.39 Áprentaðir pappírs- eða pappamiðar (þó ekki sjálflímandi) 4821.10.90 kg S  

21.25.12.55 Sjálflímandi pappírs- eða pappamiðar (þó ekki áprentaðir) 4821.90.10 kg S  

21.25.12.59 Pappírs- eða pappamiðar (þó ekki áprentaðir eða sjálflímandi) 4821.90.90 kg S  

21.25.13.00 Síublokkir, síustykki og síuplötur úr pappírsdeigi 4812 kg S  

21.25.14.13 Vindlingapappír sem hefti eða hólkar 4813.10 kg S  

21.25.14.15 Vindlingarpappír í rúllum, ≤ 5 cm að breidd 4813.20 kg S  

21.25.14.20 Kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður úr pappírsdeigi, 
pappír eða pappa, notaðar til að vinda textílgarn 

4822.10 kg S  

21.25.14.30 Kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður úr pappírsdeigi, 
pappír eða pappa (þó ekki til að vinda textílgarn) 

4822.90 kg S  

21.25.14.51 Síupappír og -pappi, tilskorinn 4823.20 kg S  

21.25.14.55 Rúllur, arkir og skífur úr pappír eða pappa, áprentað fyrir sjálfrita 4823.40 kg S  

21.25.14.57 Mótaðar eða þrykktar vörur úr pappírsdeigi 4823.70 kg S  

21.25.14.70 Þéttingar, skinnur og annað þétti 4823.90.10 kg S  

21.25.14.80 Önnur pappírs- og pappavara: annað (þó ekki gegndreyptur með 
prófunarefni til greininga eða fyrir rannsóknastofur) 

4823.90.80 kg S  

NACE 22.11: Bókaútgáfa 

22.11.10.00 Bækur, bæklingar, pésar og ritlingar, einblöðungar, eigin útgáfa 
eða prentun 

4901.10 p/st  
@ 

S  

22.11.21.70 Aðrar prentaðar bækur, bæklingar, pésar og áþekkar prentvörur 4901.99 p/st  
@ 

S  
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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 4901.91 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 4905.91 p/st  
@ 

S  

22.11.42.00 Rafrænar kortabækur og annars konar bækur með landabréfum 
eða kortum 

— — S  

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) 

4902.10 p/st  
@ 

S  

22.12.12.00 Rafræn dagblöð, fréttablöð 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) 

4902.90 p/st  
@ 

S  

22.13.12.00 Rafræn dagblöð, fréttablöð 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 8524.10 p/st S  

22.14.11.50 Geisladiskar, með hljóðrituðu efni 8524.32 p/st S  

22.14.12.30 Segulbönd með hljóðrituðu efni, ≤ 4 mm að breidd 8524.51 p/st S  
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22.14.12.50 Segulbönd með hljóðrituðu efni, > 4 mm en ≤ 6,5 mm að breidd 8524.52 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, á rafrænu formi — — 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) 

4909.00.10 — S  

22.15.11.50 Önnur prentuð eða myndskreytt póstkort 4909.00.90 — 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 4911.91 — S  

22.15.14.00 Rafrænar myndir, snið og ljósmyndir — — S  

22.15.15.30 Færimyndir (decalcomanias) (hæfar til glerbrennslu) 4908 — S  

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 4911.10.10 — S  

22.22.12.50 Annað prentað auglýsingaefni til nota í viðskiptum o.þ.h. (þó ekki 
pöntunarlistar) 

4911.10.90 — S  

22.22.13.00 Annað prentað efni ót.a. 4911.99 — S  
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22.22.20.13 Skrár, reikningsskilabækur, pöntunarbækur og kvittanabækur, úr 
pappír eða pappa 

4820.10.10 kg S  

22.22.20.15 Minnisbækur, skrifblokkir og minnisblokkir, úr pappír eða pappa 4820.10.30 kg S  

22.22.20.17 Dagbækur, úr pappír eða pappa 4820.10.50 kg S  

22.22.20.19 Skipulagsbækur, heimilisfangabækur, símanúmerabækur og 
bækur með blöðum í margriti, úr pappír eða pappa (þó ekki 
dagbækur) 

4820.10.90 — S  

22.22.20.30 Stílabækur, úr pappír eða pappa 4820.20 kg S  

22.22.20.50 Skjalabindi, bréfamöppur og skjalamöppur, úr pappír eða pappa 
(þó ekki bókaspjöld) 

4820.30 kg S  

22.22.20.75 Samfelld, marglaga eyðublöð, þ.m.t. samstæður með kalkipappír 
á milli, pappír og bækur án kalkipappírs 

4820.40.10 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) 

4820.40.90 kg S  

22.22.20.80 Albúm fyrir sýnishorn, söfn, frímerki eða ljósmyndir, úr pappír 
eða pappa 

4820.50 kg S  

22.22.20.90 Ritundirlög og bókaspjöld, úr pappír eða pappa 4820.90 — 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 < 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 

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 
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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 8442.50 — 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 — — S S1 

22.31.10.30 Fjölföldun á segulböndum með hljóð- eða myndupptökum 
≤ 4 mm að breidd 

— — S S1 

22.31.10.50 Fjölföldun á segulböndum með hljóð- eða myndupptökum 
> 4 mm en ≤ 6,5 mm að breidd 

— — S S1 

22.31.10.70 Fjölföldun á geisladiskum með hljóðupptökum — — 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 

— — S S1 

22.32.10.70 Fjölföldun á mynddiskum og öðrum miðlum með hljóði og mynd 
(þó ekki segulböndum) 

— — 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) 

— — 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) 

— — 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 24.11: Framleiðsla á iðnaðargasi 

24.11.11.20 Argon 2804.21 m3 T  

24.11.11.30 Eðalgös (þó ekki argon) 2804.29 m3 T  

24.11.11.50 Vetni 2804.10 m3 T  

24.11.11.60 Köfnunarefni 2804.30 m3 T  

24.11.11.70 Súrefni 2804.40 m3 T  

24.11.12.30 Koltvísýringur 2811.21 kg T  

24.11.12.50 Brennisteinstríoxíð (brennisteinsanhýdríð), tvíarsentríoxíð 2811.29.10 kg T  

24.11.12.70 Köfnunarefnisoxíð 2811.29.30 kg T  

24.11.12.90 Ólífræn súrefnissambönd málmleysingja (þó ekki 
brennisteinsoxíð (brennisteinsanhýdríð), tvíarsentríoxíð, 
köfnunarefnisoxíð, kísildíoxíð, brennisteinsdíoxíð eða 
koltvísýringur) 

2811.29.90 kg T  

24.11.13.00 Fljótandi og samþjappað loft 2851.00.30 kg T  

NACE 24.12: Framleiðsla á lit og litarefnum 

24.12.11.30 Sinkoxíð og sinkperoxíð 2817 kg T  

24.12.11.50 Títanoxíð 2823 kg TiO2  
@ 

T  

24.12.12.15 Krómtríoxíð 2819.10 kg T  
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24.12.12.19 Krómoxíð og krómhydroxíð (þó ekki krómtríoxíð) 2819.90 kg T  

24.12.12.35 Mangandíoxíð 2820.10 kg T  

24.12.12.39 Manganoxíð (þó ekki mangadíoxíð) 2820.90 kg T  

24.12.12.53 Blýmónoxíð (litharge, massicot) 2824.10 kg T  

24.12.12.55 Blýmenja og gul menja 2824.20 kg PbO  

@ 

T  

24.12.12.57 Blýoxíð (þó ekki blýmónoxíð (litharge, massicot), blýmenja eða 
gulmenja) 

2824.90 kg T  

24.12.12.70 Koparoxíð og -hýdroxíð 2825.50 kg T  

24.12.13.13 Járnoxíð og -hýdroxíð 2821.10 kg T  

24.12.13.15 Leirlitir sem innihalda ≥ 70% miðað við þyngd, af járn-
samböndum, reiknað sem Fe2O3 

2821.20 kg T  

24.12.13.30 Kóbaltoxíð og kóbalthydroxíð, kóbaltoxíð sem verslunarvara 2822 kg T  

24.12.13.53 Litíumoxíð og litíumhýdroxíð 2825.20 kg T  

24.12.13.55 Vanadíumoxíð og -hýdroxíð 2825.30 kg T  

24.12.13.63 Nikkeloxíð og nikkelhýdroxíð 2825.40 kg T  

24.12.13.65 Germaníumoxíð og sirkondíoxíð 2825.60 kg T  

24.12.13.73 Mólýbdenoxíð og mólýbdenhýdroxíð 2825.70 kg T  

24.12.13.75 Antímonoxíð 2825.80 kg T  

24.12.13.90 Aðrir ólífrænir basar, önnur málmoxíð, hýdroxíð og peroxíð, ót.a. 2825.90 kg T  

24.12.21.10 Dreifuleysilitir og efnablöndur að meginstofni úr þeim 3204.11 kg T  

24.12.21.20 Sýruleysilitir og festileysilitir og efnablöndur að meginstofni úr 
þeim 

3204.12 kg T  

24.12.21.30 Grunnleysilitir og efnablöndur að meginstofni úr þeim 3204.13 kg T  

24.12.21.40 Jafnleysilitir og efnablöndur að meginstofni úr þeim 3204.14 kg T  
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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 3204.20 kg T  

24.12.21.70 Litlögur (colour lakes), efnablöndur að meginstofni úr litlegi 3205 kg T  

24.12.22.50 Sútunarkjarnar úr jurtaríkinu, tannín og sölt þess, eterar, esterar 
og aðrar afleiður 

3201 kg T  

24.12.22.70 Litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu og efnablöndur að 
meginstofni úr þeim (þ.m.t. litunarkjarnar) (þó ekki dýrasverta) 

3203 kg T  

24.12.23.30 Syntetísk lífræn sútunarefni 3202.10 kg T  

24.12.23.50 Ólífræn sútunarefni, efnablöndur til sútunar, ensímefnablöndur til 
forsútunar 

3202.90 kg T  

24.12.24.15 Litarefni og efnablöndur að meginstofni úr títandíoxíði, sem 
inniheldur ≥ 80% miðað við þyngd af títandíoxíði 

3206.11 kg TiO2  

@ 

T  

24.12.24.19 Litarefni og efnablöndur að meginstofni úr títandíoxíði (þó ekki 
sem inniheldur ≥ 80% miðað við þyngd af títandíoxíði) 

3206.19 kg TiO2  

@ 

T  

24.12.24.30 Litarefni og efnablöndur að meginstofni úr krómsamböndum 3206.20 kg T  

24.12.24.50 Litarefni og efnablöndur að meginstofni úr kadmíumsamböndum 3206.30 kg T  

24.12.24.70 Önnur litunarefni, efnablöndur og ljóm 3206 [.4 + .50] kg T  

NACE 24.13: Framleiðsla á öðrum ólífrænum grunnefnum til efnaiðnaðar 

24.13.11.11 Klór 2801.10 kg T  

24.13.11.13 Joð 2801.20 kg T  

24.13.11.15 Flúr 2801.30.10 kg T  

24.13.11.17 Bróm 2801.30.90 kg T  

24.13.11.20 Brennisteinn, þurreimdur eða útfelldur, hlaupkenndur 
brennisteinn 

2802 kg T  

24.13.11.30 Kolefni (kolefnissverta og aðrar gerðir kolefnis, ót.a.) 2803 kg T  

24.13.11.40 Bór, tellúr 2804.50 kg T  
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24.13.11.53 Kísill, sem inniheldur ≥ 99,99% af kísli miðað við þyngd 2804.61 kg T  

24.13.11.55 Kísill, sem inniheldur < 99,99% af kísli miðað við þyngd 2804.69 kg T  

24.13.11.60 Fosfór 2804.70 kg T  

24.13.11.70 Arsen 2804.80 kg T  

24.13.11.90 Selen 2804.90 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 2813.10 kg T  

24.13.12.70 Súlfíð málmleysingja, fosfórtrísúlfúð sem verslunarvara (þó ekki 
kolefni) 

2813.90 kg T  

24.13.13.25 Natríum 2805.11 kg T  

24.13.13.29 Alkalímálmar (þó ekki natríum) 2805.19.90 kg T  

24.13.13.30 Kalsíum 2805.12 kg T  

24.13.13.50 Strontíum og baríum 2805.19.10 kg T  

24.13.13.70 Lantaníð, skandíum og yttríum 2805.30 kg T  

24.13.13.80 Kvikasilfur 2805.40 kg T  

24.13.14.13 Vetnisklóríð (saltsýra) 2806.10 kg HCl  

@ 

T  

24.13.14.15 Klórsúlforsýra 2806.20 kg T  

24.13.14.33 Brennisteinssýra 2807.00.10 kg SO2  

@ 

T  

24.13.14.35 Oleum 2807.00.90 kg SO2  

@ 

T  

24.13.14.53 Dífosfórpentaoxíð 2809.10 kg P2O5 T  

 



4.12.2008  Nr. 73/577 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2005 (HS/CN) 

Magn 

Hlutstæð 
eining 

P 
Tilvísun í 
athuga-
semdir 

24.13.14.55 Fosfórsýra og fjölfosfórsýrur 2809.20 kg P2O5 T  

24.13.14.60 Bóroxíð, bórsýra, ólífrænar sýrur (þó ekki vetnisflúoríð) 2810 + 2811.19 kg T  

24.13.14.73 Vetnisflúoríð (flússýra) 2811.11 kg HF  

@ 

T  

24.13.14.75 Kísildíoxíð 2811.22 kg SiO2  

@ 

T  

24.13.14.77 Brennisteinsdíoxíð 2811.23 kg SO2  

@ 

T  

24.13.15.25 Natríumhýdroxíð (vítissóti), í föstu formi 2815.11 kg NaOH  

@ 

T  

24.13.15.27 Natríumhýdroxíð í vatnslausn (sótalútur eða sóti í vökvaformi) 2815.12 kg NaOH T  

24.13.15.35 Kalíumhýdroxíð (caustic potash), í föstu formi 2815.20.10 kg KOH  

@ 

T  

24.13.15.37 Kalíumhýdroxíð í vatnslausn (kalíumlútur eða kalíum í vökva-
formi) 

2815.20.90 kg KOH T  

24.13.15.50 Peroxíð natríns eða kalíns 2815.30 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 2818.30 kg Al2O3  

@ 

T  

24.13.15.80 Hýdrasín og hýdroxýlamín og ólífræn sölt þeirra 2825.10 kg T  

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  

24.13.21.50 Klóroxíð og klórhýdroxíð kopars og annars málms 2827.4 kg T  

24.13.21.70 Brómíð og brómoxíð, joðíð og joðoxíð 2827 [.5 + .60] kg T  

24.13.22.35 Kalsíumhýpóklórít sem verslunarvara og annað 
kalsíumhýpóklórít 

2828.10 kg Cl  

@ 

T  
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24.13.22.39 Hýpóklóröt og klóröt, hýpóbrómöt (þó ekki kalsíum) 2828.90 kg Cl  

@ 

T  

24.13.22.55 Natríumklóröt 2829.11 kg T  

24.13.22.59 Klóröt, perklóröt, brómöt, perbrómöt, perjoðöt og joðöt (þó ekki 
natríum) 

2829 [.19 + .90] kg T  

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 
Na2S2O5  

@ 

T  

24.13.31.35 Þíósúlföt 2832.30 kg T  

24.13.31.53 Álsúlfat 2833.22 kg Al2O3  

@ 

T  

24.13.31.55 Baríumsúlfat 2833.27 kg T  

24.13.31.57 Súlföt (þó ekki áls og baríums) 2833 [.1 + .21 + .23 + .24 
+ .25 + .26 + .29] 

kg T  

24.13.31.73 Álún 2833.30 kg T  

24.13.31.75 Peroxísúlföt (persúlföt) 2833.40 kg T  

24.13.32.10 Nítröt (þó ekki kalíums) 2834.29 kg N  

@ 

T  

24.13.32.20 Fosfínöt (hýpófosfít) og fosfónöt (fosfít) 2835.10 kg T  

24.13.32.30 Fosföt mónó- eða dínatríns 2835.22 kg P2O5  

@ 

T  

24.13.32.40 Kalsíumvetnisortófosfat (díkalsíumfosfat) 2835.25 kg P2O5  

@ 

T  

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 2835.29.10 kg T  
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24.13.32.70 Natríumtrífosfat (natríumfjölfosföt) 2835.31 kg P2O5  

@ 

T  

24.13.33.10 Tvínatríumkarbónat 2836.20 kg Na2CO3  

@ 

T  

24.13.33.20 Natríumvetniskarbónat (natríumbíkarbónat) 2836.30 kg T  

24.13.33.30 Kalíumkarbónöt 2836.40 kg K2CO3  

@ 

T  

24.13.33.40 Kalsíumkarbónat 2836.50 kg T  

24.13.33.50 Baríumkarbónat 2836.60 kg BaCO3  

@ 

T  

24.13.33.60 Blýkarbónöt 2836.70 kg T  

24.13.33.71 Litíumkarbónöt 2836.91 kg T  

24.13.33.73 Strontíumkarbónat 2836.92 kg T  

24.13.33.79 Karbónöt (þó ekki ammóníum-, dínatríum-, natríumvetnis-, 
kalíum-, kalsíum-, baríum-, blý-, litíum-, strontíum- eða 
bismútkarbónat) 

2836.99 kg T  

24.13.41.10 Álöt 2841.10 kg T  

24.13.41.20 Sinkkrómöt eða blýkrómöt 2841.20 kg T  

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 Mólýbdöt 2841.70 kg S  

24.13.41.60 Volframöt 2841.80 kg S  

24.13.41.70 Sölt oxómálmsýrna og peroxómálmsýrna (þó ekki álöt, krómöt, 
díkrómöt, peroxókrómöt, manganít, manganöt, permanganöt, 
mólýbdenöt eða volframöt) 

2841.90 kg S  

24.13.41.83 Silfurnítrat 2843.21 kg S  

24.13.41.85 Hlaupkenndir góðmálmar, sambönd og amalgöm góðmálma, þó 
ekki silfurnítrat 

2843 [.10 + .29 + .30 + 
.90] 

kg S  
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24.13.42.50 Eimað vatn, vatn til mælinga á rafmagnsmótstöðu og vatn af 
áþekkum hreinleika 

2851.00.10 kg S  

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  

24.13.52.50 Dínatríntetrabóröt og önnur bóröt (þó ekki peroxóbóröt 
(perbóröt)) 

2840 [.1 + .20] kg B2O3  

@ 

T  

24.13.52.60 Peroxóbóröt (perbóröt) 2840.30 kg B2O3  

@ 

T  

24.13.52.70 Tvöföld eða flókin silíköt 2842.10 kg T  

24.13.52.90 Sölt ólífrænna sýrna eða peroxósýrna (þó ekki asíð eða tvöföld 
eða komplex silíköt) 

2842.90 kg T  

24.13.53.00 Vetnisperoxíð 2847 kg H2O2 T  

24.13.54.30 Fosfíð (þó ekki járnfosfór) 2848 kg T  

24.13.54.50 Karbíð, einnig kemískt skýrgreind 2849 kg T  

24.13.54.70 Hýdríð, nítríð, asíð, silísíð og bóríð 2850 kg S  

24.13.55.00 Sambönd lantaníðs, yttríns eða skandíns eða blanda þeirra 2846 kg S  

24.13.56.00 Brennisteinn (þó ekki óunninn, þurreimaður, útfelldur eða 
hlaupkenndur) 

2503.00.90 kg S  

24.13.57.00 Brennt járnkís 2601.20 kg S  

24.13.58.50 Þrýstirafkvars 7104.10 g S  

24.13.58.70 Syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, óunnir 
eða aðeins sagaðir eða grófformaðir (þó ekki þrýstirafkvarts) 

7104.20 g S  
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NACE 24.14: Framleiðsla á öðrum lífrænum grunníðefnum  

24.14.11.20 Mettuð, keðjulaga (alifatísk) vetniskolefni 2901.10 kg T  

24.14.11.30 Ómettuð, keðjulaga kolvatnsefni, etýlen 2901.21 kg T  

24.14.11.40 Ómettuð, keðjulaga kolvatnsefni, própan (própýlen) 2901.22 kg T  

24.14.11.50 Ómettuð, keðjulaga kolvatnsefni, bútan (bútýlen) og myndbrigði 
þess 

2901.23 kg T  

24.14.11.65 Ómettuð, keðjulaga kolvatnsefni, búta-1,3-díen 2901.24.10 kg T  

24.14.11.67 Ómettuð, keðjulaga kolvatnsefni, ísópren 2901.24.90 kg T  

24.14.11.90 Ómettuð, keðjulaga kolvatnsefni (þó ekki etýlen, própan, bútan, 
búta-1,3-díen eða ísópren) 

2901.29 kg T  

24.14.12.13 Sýklóhexan 2902.11 kg T  

24.14.12.15 Sýklan, sýklen og sýklóterpen (þó ekki sýklóhexan) 2902.19 kg T  

24.14.12.23 Bensen 2902.20 kg T  

24.14.12.25 Tólúen 2902.30 kg T  

24.14.12.43 o-Xýlen 2902.41 kg T  

24.14.12.45 p-Xýlen 2902.43 kg T  

24.14.12.47 m-Xýlen og blönduð myndbrigði xýlens 2902 [.42 + .44] kg T  

24.14.12.50 Stýren 2902.50 kg T  

24.14.12.60 Etýlbensen 2902.60 kg T  

24.14.12.70 Kúmól 2902.70 kg T  

24.14.12.80 Naftalín og antrasen 2902.90.10 kg T  

24.14.12.90 Bífenýl, terfenýl, vinýltólúen, hringuð vetniskolefni, þó ekki 
sýklan, sýklen, sýklóterpen, bensen, tólúen, xýlen, stýren, 
etýlbensen, kúmól, naftalín eða antrasen 

2902.90 (.30 + .90) kg T  

24.14.13.13 Klórmetan (metýlklóríð) og klóretan (etýlklóríð) 2903.11 kg T  
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24.14.13.15 Díklóretan (metýlklóríð) 2903.12 kg T  

24.14.13.23 Klóróform (tríklórómetan) 2903.13 kg T  

24.14.13.25 Koltetraklóríð 2903.14 kg T  

24.14.13.53 1,2-Díklóretan (etýldíklóríð) 2903.15 kg T  

24.14.13.57 Mettaðar klórafleiður keðjulaga kolvatnsefna, ót.a. 2903.19 kg T  

24.14.13.71 Vinýlklóríð (klóretýlen) 2903.21 kg T  

24.14.13.73 Tríklóretýlen 2903.22 kg T  

24.14.13.75 Tetraklóretýlen (perklóretýlen) 2903.23 kg T  

24.14.13.79 Ómettaðar klórafleiður keðjulaga kolvatnsefna (þó ekki 
vinýlklóríð, tríklóróetýlen eða tetraklóróetýlen) 

2903.29 kg T  

24.14.14.50 Afleiður kolvatnsefna sem innihalda einungis súlfóhópa, sölt 
þeirra og etýlestera 

2904.10 kg T  

24.14.14.70 Afleiður kolvatnsefna sem innihalda einungis nítróhópa eða 
nítrósóhópa 

2904.20 kg T  

24.14.14.90 Afleiður kolvatnsefna (þó ekki sem innihalda einungis súlfóhópa, 
sölt þeirra og etýlestera eða sem innihalda aðeins nítróhópa eða 
aðeins nítrósóhópa) 

2904.90 kg T  

24.14.15.10 Flúor-, bróm- eða joðafleiður keðjulaga kolvatnsefna 2903.30 kg S  

24.14.15.30 Halógenafleiður keðjulaga kolvatnsefna með ≥ 2 mismunandi 
halógenum 

2903.4 kg S  

24.14.15.53 1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexaklórósýklóhexan 2903.51 kg S  

24.14.15.59 Halógenafleiður sýklan-, sýklen- eða sýklóterpenkolvatnsefna (þó 
ekki 1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexaklórósýklóhexan) 

2903.59 kg S  

24.14.15.73 Klórbensen, o-díklórbenses og p-díklórbensen 2903.61 kg S  

24.14.15.75 Hexaklórbensen og DDT (1,1,1-tríklór-2, 2-bis(p-klórfenýl)etan) 2903.62 kg S  
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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) 

2903.69 kg S  

24.14.21.00 Iðnaðarfitualkóhól 3823.70 kg T  

24.14.22.10 Metanól (metýlalkóhól) 2905.11 kg T  

24.14.22.20 Própan-1-ol (própýlalkóhól) og própan-2-ol (ísóprópýlalkóhól) 2905.12 kg T  

24.14.22.30 Bútan-1-ol (n-bútýlalkóhól) 2905.13 kg T  

24.14.22.40 Bútanól (þó ekki bútan-1-ol (n-bútýlalkóhól)) 2905.14 kg T  

24.14.22.50 Pentanól (amýlalkóhól) og myndbrigði þess 2905.15 kg T  

24.14.22.63 Oktanól (oktýlalkóhól) og myndbrigði þess 2905.16 kg T  

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  

24.14.22.73 Keðjulaga terpenalkóhól 2905.22 kg T  

24.14.22.75 Allýlalkóhól og önnur ómettuð mónóhýdrísk alkóhól (þó ekki 
keðjulaga terpenalkóhól) 

2905.29 kg T  

24.14.23.10 Etýlenglýkól (etandíól) 2905.31 kg T  

24.14.23.20 Própýlenglýkól (própan-1,2-díól) 2905.32 kg T  

24.14.23.33 D-glúkitól (sorbitól) 2905.44 kg T  

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 keðjulaga alkóhóla 2905.5 kg T  

24.14.23.73 Sýklan- sýklen- eða sýklóterpenalkóhól ásamt halógen-, súlfó-, 
nítró- eða nítrósóafleiðum þeirra 

2906.1 kg T  

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 2907.11 kg T  
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24.14.24.17 Kresól og sölt þeirra 2907.12 kg T  

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 

2907.23 kg T  

24.14.24.39 Pólýfenól (þ.m.t. sölt, þó ekki 4,4 ísóprópýlídendífenól) og 
fenólalkóhól 

2907 [.21 + .22 + .29] kg T  

24.14.24.53 Fenól- eða fenólalkóhólafleiður með einungis halógen 
útskiptihópa (substituents) og sölt þeirra 

2908.10 kg T  

24.14.24.55 Fenól- eða fenólalkóhólafleiður með einungis súlfóhópa, sölt 
þeirra og estera 

2908.20 kg T  

24.14.24.59 Fenól- eða fenólalkóhólafleiður (þó ekki með einungis halógen 
útskiptihópa og sölt þeirra eða einungis með súlfóhópa, sölt þeirra 
og esterar) 

2908.90 kg T  

24.14.31.20 Iðnaðarsterínsýra 3823.11 kg T  

24.14.31.30 Iðnaðarolíusýra 3823.12 kg T  

24.14.31.50 Iðnaðarfitusýrur tallolíu 3823.13 kg T  

24.14.31.95 Einbasískar iðnaðarkarboxýlfitusýrur, eimaðar (þó ekki sterínsýra 
eða olíusýra) 

3823.19.10 kg T  

24.14.31.97 Einbasískar iðnaðarkarboxýlfitusýrur (þó ekki sterínsýra eða 
olíusýra eða eimaðar) 

3823.19 (.30 + .90) kg T  

24.14.32.15 Etýlasetat 2915.31 kg T  

24.14.32.17 Vinýlasetat 2915.32 kg T  

24.14.32.19 Esterar 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 esterar 

2915 [.40 + .50 + .60] kg T  

24.14.32.35 Palmitínsýra 2915.70.15 kg T  

24.14.32.37 Sölt og esterar palmitínsýru 2915.70.20 kg T  
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24.14.32.43 Sölt sterínsýru 2915.70.30 kg T  

24.14.32.45 Sterínsýra 2915.70.25 kg T  

24.14.32.47 Esterar sterínsýru 2915.70.80 kg T  

24.14.32.53 Maurasýra 2915.11 kg T  

24.14.32.55 Sölt og esterar maurasýru 2915 [.12 + .13] kg T  

24.14.32.71 Ediksýra 2915.21 kg T  

24.14.32.73 Natríumasetat 2915.22 kg T  

24.14.32.75 Kóbalasetat 2915.23 kg T  

24.14.32.77 Ediksýruanhýdríð 2915.24 kg T  

24.14.32.79 Sölt ediksýru (þó ekki natríums eða kóbalts) 2915.29 kg T  

24.14.32.80 Lárínsýra og annað, sölt og esterar 2915.90 kg T  

24.14.33.10 Raðtengdar sýrur og sölt þeirra og aðrar einbasískar 
karboxýlsýrur 

2916 [.11 + .19 + .20] kg T  

24.14.33.20 Esterar af akrýlsýru 2916.12 kg T  

24.14.33.30 Metakrýlsýra og sölt hennar 2916.13 kg T  

24.14.33.40 Esterar af metakrýlsýru 2916.14 kg T  

24.14.33.50 Olíu-, línól- eða línólensýrur, sölt þeirra og esterar 2916.15 kg T  

24.14.33.63 Bensósýra, sölt hennar og esterar 2916.31 kg T  

24.14.33.65 Bensóýlperoxíð og bensóýlklóríð 2916.32 kg T  

24.14.33.67 Fenýlediksýra, sölt hennar og esterar 2916 [.34 + .35] kg T  

24.14.33.70 Arómatískar einbasískar karboxýlsýrur (anhýdríð), halíð, peroxíð, 
peroxýsýrur, afleiður þeirra, þó ekki bensósýra, fenýlediksýra, 
sölt þeirra og esterar, bensóýlperoxíð eða bensóýlklóríð 

2916.39 kg T  
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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 esterar 2917.12 kg T  

24.14.33.87 Malínsýruanhýdríð 2917.14 kg T  

24.14.34.13 Díbútýl ortóþalöt 2917.31 kg T  

24.14.34.15 Díoktýl ortóþalöt 2917.32 kg T  

24.14.34.23 Dínónýl eða dídesíl ortóþalöt 2917.33 kg T  

24.14.34.25 Esterar ortóþalsýru (þó ekki díbútýl ortóþalöt, díoktýl ortóþalöt, 
dínónýl og dídesýl ortóþalöt) 

2917.34 kg T  

24.14.34.33 Þalsýruanhýdríð 2917.35 kg T  

24.14.34.35 Tereþalsýra og sölt hennar 2917.36 kg T  

24.14.34.43 Dímetýltereþalat 2917.37 kg T  

24.14.34.45 Arómatískar fjölbasískar karboxýlsýrur, anhýdríð þeirra og 
afleiður þeirra, ót.a. 

2917.39 kg T  

24.14.34.73 Sítrónusýra, sölt hennar og esterar 2918 [.14 + .15] kg T  

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 2921.11 kg T  

24.14.41.15 Díetýlamín og sölt þess 2921.12 kg T  

24.14.41.17 Raðtengd mónóamín og afleiður þeirra og sölt þeirra (þó ekki 
metýlamín, dí- eða trímetýlamín eða díetýlamín) 

2921.19 kg T  

24.14.41.23 Etýlendíamín og sölt þess 2921.21 kg T  

24.14.41.25 Hexametýlendíamín og sölt þess 2921.22 kg T  

24.14.41.27 Keðjulaga pólýamín, afleiður þeirra og sölt þeirra (þó ekki 
etýlendíamín og sölt þess eða hexametýlendíamín og sölt þeirra) 

2921.29 kg T  

24.14.41.30 Sýklan- sýklen- eða sýklóterpenmónó- eða pólýamín, afleiður 
þeirra og sölt þeirra 

2921.30 kg T  

24.14.41.51 Anilín og sölt þess (þó ekki afleiður) 2921.41 kg T  
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24.14.41.53 Anilínafleiður og sölt þeirra 2921.42 kg T  

24.14.41.55 Tólúídín, afleiður þeirra og sölt þeirra 2921.43 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 2922.11 kg T  

24.14.42.35 Díetanólamín og sölt þess 2922.12 kg T  

24.14.42.37 Tríetanólamín og sölt þess 2922.13 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 2924.21 kg T  

24.14.43.20 Sakkarín og sölt þess 2925.11 kg T  

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 2925.20 kg T  

24.14.43.50 Akrýlnítríl 2926.10 kg T  

24.14.43.60 1-sýanógúanidín (dísýandíamíð) 2926.20 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 2929.10 kg T  

24.14.44.90 Sambönd með annarri köfnunarefnisvirkni (þó ekki ísósýanöt) 2929.90 kg T  
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24.14.51.35 Díþíókarbónöt (xanþöt), þíókarbamöt, díþíókarbamöt, þíúram-, 
mónó, dí- eða tetrasúlfíð 

2930 [.10 + .20 + .30] kg T  

24.14.51.37 Meþíónín 2930.40 kg T  

24.14.51.39 Lífræn brennisteinssambönd (þó ekki díþíókarbónöt (xanþöt), 
þíókarbamöt, díþíókarbamöt, þíúram-, mónó, dí- eða tetrasúlfíð, 
metíónín) 

2930.90 kg T  

24.14.51.50 Lífræn-ólífræn sambönd (þó ekki lífræn brennisteinssambönd) 2931 kg T  

24.14.52.10 Heteróhringliða sambönd einungis með 
súrefnisheterófrumeindum (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 
köfnunarefnisheterófrumeindum, með ósamruninn ímídasólhring 
(þó ekki hýdantóín og afleiður þess) 

2933.29 kg T  

24.14.52.50 Sambönd með pýrídíni, (ísó)kínólínhring, önnur heteróhringliða 
sambönd, einungis með N 

2933 [.3 + .4 + .72 + .79 + 
.9] 

kg T  

24.14.52.60 Melamín 2933.61 kg T  

24.14.52.70 6-hexanlatkam (epsilon-kaprolaktam) 2933.71 kg T  

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 Þíófosfóresterar (fosfóróþíöt) og sölt þeirra og halógen-, súlfó-, 
nítró- eða nítrósóafleiður þeirra 

2920.10 kg T  

24.14.53.79 Esterar annarra ólífrænna sýrna málmleysingja (þó ekki 
hýdrógenhalíð) o.þ.h., ót.a. 

2920.90 kg T  

24.14.61.11 Metanal (formaldehýð) 2912.11 kg T  

24.14.61.13 Etanal (asetaldehýð) 2912.12 kg T  

24.14.61.15 Bútanal (bútýraldehýð, venjuleg myndbrigði) 2912.13 kg T  

24.14.61.19 Keðjulaga aldehýð, án annarrar súrefnisvirkni (þó ekki metanal 
(formaldehýð), etanal (asetaldehýð), bútanal (bútýraldehýð, 
venjuleg myndbrigði)) 

2912.19 kg T  
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24.14.61.20 Hringuð aldehýð, án annarrar súrefnisvirkni 2912.2 kg S  

24.14.61.30 Aldehýðalkóhól 2912.30 kg S  

24.14.61.43 Vanillín (4-hýdroxý-3-metoxýbensaldehýð) 2912.41 kg S  

24.14.61.45 Etýlvanillín (3-etoxý-4-hýdroxýbensaldehýð) 2912.42 kg S  

24.14.61.47 Aldehýðeterar, aldehýðfenól, aldehýð (önnur súrefnisvirkni) þó 
ekki vanillín (4-hýdroxý-3-metoxýbensaldehýð), etýlvanillín (3-
etoxý-4-hýdroxýbensaldehýð) 

2912.49 kg S  

24.14.61.50 Hringaðar fjölliður aldehýða 2912.50 kg S  

24.14.61.60 Paraformaldehýð 2912.60 kg T  

24.14.61.70 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósoafleiður aldehýða (þ.m.t. með 
annarri súrefnisvirkni, hringaðar fjölliður aldehýða og 
paraformaldehýð) 

2913 kg S  

24.14.62.11 Aseton 2914.11 kg T  

24.14.62.13 Bútanon (metýletýlketón) 2914.12 kg T  

24.14.62.15 4-metýlpentan-2-on (metýlísóbútýlketón) 2914.13 kg T  

24.14.62.19 Keðjulaga ketón, án annarrar súrefnisvirkni (þó ekki aseton, 
bútanon (metýletýlketón), 4-metýlpentan-2-on 
(metýlísóbútýlketón) 

2914.19 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 2914.22 kg T  

24.14.62.35 Jónon og metýljónon 2914.23 kg T  

24.14.62.39 Sýklan, sýklen eða sýklóterpen ketón án annarrar súrefnisvirkni 
(þó ekki kamfóra, sýklóhexanón og metýlsýklóhexanón, jónon og 
metýljónon) 

2914.29 kg T  

24.14.62.60 Kínon 2914.6 kg T  

24.14.62.70 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður ketóns og kínons 2914.70 kg T  
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24.14.63.13 Díetýl eter 2909.11 kg T  

24.14.63.19 Keðjulaga eterar ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiðum þeirra (þó ekki díetýleter) 

2909.19 kg T  

24.14.63.23 Sýklan- sýklen- eða sýklóterpeneterar ásamt halógen-, súlfó-, 
nítró- eða nítrósóafleiðum þeirra 

2909.20 kg T  

24.14.63.25 Arómatískir eterar ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiðum þeirra 

2909.30 kg T  

24.14.63.33 2,2-oxýdíetanól (díetýlenglýsól, dígól) 2909.41 kg T  

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 

2909.50 kg S  

24.14.63.60 Alkóhól-, eter- og ketónperoxíð og halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiður þeirra 

2909.60 kg S  

24.14.63.73 Oxíran (etýlenoxíð) 2910.10 kg T  

24.14.63.75 Metýloxíran (própýlenoxíð) 2910.20 kg T  

24.14.63.79 Epoxíð, epoxýalkóhól, epoxýfenól og epoxýeterar, 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 3507.10 kg S  

24.14.64.70 Ensím; unnin ensím (ót.a.) (þó ekki rennet og kirni þess) 3507.90 kg S  

24.14.71.20 Virk náttúrleg jarðefni, dýrasverta 3802.90 kg S  

24.14.71.30 Tallolía, einnig hreinsuð 3803 kg S  

24.14.71.40 Gúmkvoðu-, viðar eða súlfatterpentínolíur, furuolíur o.þ.h. 3805 kg S  
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24.14.71.50 Rósín og resínsýrur og afleiður þeirra, rósínkjarni og rósínolíur, 
uppleysanleg gúmkvoða 

3806 kg S  

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  

24.14.72.00 Viðarkol, einnig mótuð (þ.m.t. viðarkol úr skurn eða hnetum) 4402 kg S  

24.14.73.20 Bensól (bensen) 2707.10 kg T  

24.14.73.30 Tólúól (tólúen) og xýlól (xýlen) 2707 [.20 + .30] kg T  

24.14.73.40 Naftalín og aðrar arómatískar kolvatnsefnablöndur (þó ekki 
bensól, tólúól eða xýlól) 

2707 [.40 + .50] kg T  

24.14.73.50 Fenól 2707.60 kg T  

24.14.73.65 Kreósótsolíur 2707.91 kg T  

24.14.73.67 Aðrar olíur og olíuvörur, ót.a. 2707.99 kg T  

24.14.73.70 Bik og bikkoks, fengið úr kolatjöru eða annarri jarðtjöru 2708 kg T  

NACE 24.15: Framleiðsla á áburði og köfnunarefnissamböndum 

24.15.10.50 Saltpéturssýra, brennisteinssaltpéturssýra 2808 kg N  

@ 

T  

24.15.10.75 Vatnsfrítt ammoníak 2814.10 kg N  

@ 

T  

24.15.10.77 Ammoníak í vatnslausn 2814.20 kg N  

@ 

T  

24.15.20.20 Ammoníumklóríð 2827.10 kg T  

24.15.20.30 Nítröt 2834.10 kg N  

@ 

T  

24.15.20.50 Kalínnítröt 2834.21 kg N  

@ 

T  

24.15.20.70 Ammoníumkarbónat sem verslunarvara og önnur 
ammoníumkarbónöt 

2836.10 kg N  

@ 

T  
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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) 

3102.10.10 kg N T  

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) 

3102.10.90 kg N T  

24.15.30.23 Ammoníumsúlfat (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

3102.21 kg N T  

24.15.30.29 Tvísölt og blöndur ammoníumsúlfats og ammoníumnítrats (þó 
ekki í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

3102.29 kg N T  

24.15.30.30 Ammoníumnítrat (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

3102.30 kg N T  

24.15.30.43 Blöndur ammoníumnítrats og kalsíumkarbónats, ≤ 28% af 
köfnunarefni miðað við þyngd 

3102.40.10 kg N T  

24.15.30.45 Blöndur ammoníumnítrats og kalsíumkarbónats, > 28% af 
köfnunarefni miðað við þyngd 

3102.40.90 kg N T  

24.15.30.60 Tvísölt og blöndur kalsíumnítrats og ammoníumnítrats (þó ekki í 
töflum eða áþekku formi eða í umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

3102.60 kg N T  

24.15.30.70 Kalsíumsýanamíð (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum  ≤ 10 kg að þyngd) 

3102.70 kg N T  

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) 

3102.80 kg N T  

24.15.30.90 Köfnunarefnisáburður, ólífrænn eða kemískur, ót.a. 3102.90 kg N T  

24.15.40.35 Súperfosföt (þó ekki með kalíum, í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

3103.10 kg P2O5 T  

24.15.40.37 Basískt gjall (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum 
≤ 10 kg að þyngd) 

3103.20 kg P2O5 T  

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) 

3103.90 kg P2O5 T  

24.15.50.30 Kalíumklóríð (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum 
≤ 10 kg að þyngd) 

3104.20 kg K2O T  
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24.15.50.50 Kalíumsúlfat (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum 
≤ 10 kg að þyngd) 

3104.30 kg K2O T  

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) 

3104.90 kg K2O T  

24.15.60.00 Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu 3101 kg T  

24.15.70.50 Náttúrlegt natríumnítrat (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

3102.50.10 kg T  

24.15.70.70 Natríumnítrat (þó ekki náttúrlegt, í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

3102.50.90 kg N T  

24.15.80.10 Áburður í töflum eða áþekku formi eða í umbúðum ≤ 10 kg að 
þyngd 

3105.10 kg T  

24.15.80.23 Áburður sem inniheldur köfnunarefni, fosfór og kalíum, > 10% af 
köfnunarefni 

3105.20.10 kg T  

24.15.80.25 Áburður sem inniheldur köfnunarefni, fosfór og kalíum, ≤ 10% af 
köfnunarefni 

3105.20.90 kg T  

24.15.80.30 Díammóníumhýdrógenorþófosfat (díammóníumfosfat) (þó ekki í 
töflum eða áþekku formi eða í umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

3105.30 kg T  

24.15.80.40 Ammóníumdíhýdrógenorþófosfat (mónóammóníumfosfat) 3105.40 kg T  

24.15.80.53 Ólífrænn eða kemískur áburður sem inniheldur nítröt og fosföt, 
ót.a. 

3105.51 kg T  

24.15.80.59 Ólífrænn eða kemískur áburður sem inniheldur köfnunarefni og 
fosfór, ót.a. 

3105.59 kg T  

24.15.80.63 Kalíumsúperfosföt (þó ekki í töflum eða áþekku formi eða í 
umbúðum ≤ 10 kg að þyngd) 

3105.60.10 kg T  

24.15.80.69 Lífrænn eða kemískur áburður með fosfór og kalíum þó ekki 
kalíum súperfosföt (í töflum, áþekku formi eða í umbúðum: ≤ 10 
kg fyrir áburð án köfnunarefnis) 

3105.60.90 kg T  

24.15.80.90 Annar áburður, ót.a. 3105.90 kg T  

NACE 24.16: Framleiðsla á plastefnum í frumgerðum 

24.16.10.35 Línulegt pólýetýlen að eðlisþyngd < 0,94, í frumgerðum 3901.10.10 kg T  
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24.16.10.39 Pólýetýlen að eðlisþyngd < 0,94, í frumgerðum (þó ekki línulegt) 3901.10.90 kg T  

24.16.10.50 Pólýetýlen að eðlisþyngd ≥ 0,94, í frumgerðum 3901.20 kg T  

24.16.10.70 Samfjölliður etýlenvinýlasetats, í frumgerðum 3901.30 kg T  

24.16.10.90 Fjölliður etýlens, í frumgerðum (þó ekki pólýetýlen eða 
samfjölliður etýlenvinýlasetats) 

3901.90 kg T  

24.16.20.35 Þenjanlegt pólýstýren, í frumgerðum 3903.11 kg T  

24.16.20.39 Pólýstýren, í frumgerðum (þó ekki þenjanlegt pólýstýren) 3903.19 kg T  

24.16.20.50 Samfjölliður stýrenakrýlónítríls (SAN), í frumgerðum 3903.20 kg T  

24.16.20.70 Samfjölliður akrýlónítríl-bútadíenstýren (ABS), í frumgerðum 3903.30 kg T  

24.16.20.90 Fjölliður stýrens, í frumgerðurm (þó ekki pólýstýren, samfjölliður 
stýren-akrýlonítríls (SAN) eða samfjölliður akrýlónítríl-
bútadíenstýrens (ABS)) 

3903.90 kg T  

24.16.30.10 Pólývinýlklóríð, ekki blönduð öðrum efnum, í frumgerðum 3904.10 kg T  

24.16.30.23 Óplestin pólývinýlklóríð, blönduð öðrum efnum, í frumgerðum 3904.21 kg T  

24.16.30.25 Plestin pólývinýlklóríð, blönduð öðrum efnum, í frumgerðum 3904.22 kg T  

24.16.30.40 Samfjölliður vinýlklóríðvinýlasetats og samfjölliður annars 
vinýlklóríðs, í frumgerðum 

3904 [.30 + .40] kg T  

24.16.30.50 Fjölliður vinýlídenklóríðs, í frumgerðum 3904.50 kg T  

24.16.30.60 Pólýtetraflúóróetýlen í frumgerðum 3904.61 kg T  

24.16.30.70 Flúorfjölliður, í frumgerðum (þó ekki pólýtetraflúoretýlen) 3904.69 kg T  

24.16.30.90 Fjölliður halógenólefíns, í frumgerðum, ót.a. 3904.90 kg T  

24.16.40.13 Pólýasetöl, í frumgerðum 3907.10 kg T  

 



4.12.2008  Nr. 73/595 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2005 (HS/CN) 

Magn 

Hlutstæð 
eining 

P 
Tilvísun í 
athuga-
semdir 

24.16.40.15 Pólýetýlenglýsól og önnur pólýeteralkóhól, í frumgerðum 3907.20 (.11 + .2) kg T  

24.16.40.20 Pólýeterar, í frumgerðum (þó ekki pólýasetöl og pólýeteralkóhól) 3907.20.9 kg T  

24.16.40.30 Epoxýresín, í frumgerðum 3907.30 kg T  

24.16.40.40 Pólýakarbónöt, í frumgerðum 3907.40 kg T  

24.16.40.50 Alkýdresín, í frumgerðum 3907.50 kg T  

24.16.40.62 Pólýetýlentereftalat, með seigju ≥ 78 ml/g 3907.60.20 kg T  

24.16.40.64 Annað pólýetýlentereftalat 3907.60.80 kg T  

24.16.40.70 Ómettaðir fljótandi pólýesterar, í frumgerðum (þó ekki 
pólýasetöl, pólýeterar, epoxídresín, pólýkarbónöt, alkýdresín, 
pólýetýlenterefþalat) 

3907.91.10 kg T  

24.16.40.80 Ómettaðir pólýesterar, í frumgerðum (þó ekki fljótandi 
pólýesterar, pólýasetöl, pólýeterar, epoxídresín, pólýkarbónöt, 
alkýdresín, pólýetýlenterefþalat) 

3907.91.90 kg T  

24.16.40.90 Pólýesterar, í frumgerðum (þó ekki pólýasetöl, pólýeterar, 
epoxídresín, pólýkarbónöt, alkýdresín, pólýetýlenterefþalat og 
aðrir ómettaðir pólýesterar) 

3907.99 kg T  

24.16.51.30 Pólýprópýlen, í frumgerðum 3902.10 kg T  

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  

24.16.52.50 Fjölliður vinýlasetats, í frumgerðum (þó ekki í vatnsdreifum) 3905 [.19 + .29] kg T  

24.16.52.70 Fjölliður vínýlestra og aðrar fjölliður vinýls, í frumgerðum (þó 
ekki vinýlasetats) 

3905 [.30 + .91 + .99] kg T  

24.16.53.50 Pólýmetýlmetacrýlat í frumgerðum 3906.10 kg T  

24.16.53.90 Akrýlfjölliður, í frumgerðum (þó ekki pólýmetýlmetakrýlat) 3906.90 kg T  

24.16.54.50 Pólýamíð -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eða -6,12, í frumgerðum 3908.10 kg T  
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24.16.54.90 Pólýamíð í frumgerðurm (þó ekki pólýamíð -6, -11, -12, -6,6, -
6,9, -6,10 eða -6.12) 

3908.90 kg T  

24.16.55.50 Þvagefnisresín og þíóþvagefnisresín, í frumgerðum 3909.10 kg T  

24.16.55.70 Melamínresín, í frumgerðum 3909.20 kg T  

24.16.56.30 Amínóresín, í frumgerðum (þó ekki þíóþvagefnisresín og 
melamínresín) 

3909.30 kg T  

24.16.56.50 Fenólresín, í frumgerðum 3909.40 kg T  

24.16.56.70 Pólýúretön, í frumgerðum 3909.50 kg T  

24.16.57.00 Sílikon, í frumgerðum 3910 kg T  

24.16.58.10 Jarðolíuresín, kúmarón-, inden- eða kúmarónindenresín og 
pólýterpen, í frumgerðum 

3911.10 kg T  

24.16.58.20 Pólýsúlfíð, pólýsúlfón, pólýxýlenresín, pólý(1,4-
díísóprópýlbensen), pólývinýlketón, pólýetýlenímin og pólýomíð, 
í frumgerðum 

3911.90 kg T  

24.16.58.30 Sellulósaasetat, í frumgerðum 3912.1 kg T  

24.16.58.40 Sellulósanítröt, í frumgerðum (þ.m.t kollodíum) 3912.20 kg T  

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  

NACE 24.17: Framleiðsla á syntetísku gúmmíi í frumgerðum 

24.17.10.50 Gervilatexgúmmí 4002 [.11 + .41 + .51 + 
.91] 

kg T  

24.17.10.90 Gervigúmmí (þó ekki latex) 4002 [.19 + .20 + .3 + .49 
+ .59 + .60 + .70 + .80 + 
.99] 

kg T  
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NACE 24.20: Framleiðsla á varnarefnum og öðrum efnaafurðum til nota í landbúnaði 

24.20.11.30 Skordýraeitur að meginstofni til úr klóruðum kolvatnsefnum, í 
formi eða umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

3808.10.20 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 

3808.10.30 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 

3808.10.40 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 

3808.10.10 kg virkt 
efni  
@ 

S I 

24.20.11.80 Annað skordýraeitur 3808.10.90 kg virkt 
efni  
@ 

S  

24.20.12.20 Illgresiseyðir að meginstofni til úr fenoxý-
fýtóhormónframleiðslu, í formi eða umbúðum til smásölu eða 
sem blöndur eða vörur 

3808.30.11 kg virkt 
efni  
@ 

S I 

24.20.12.30 Illgresiseyðir að meginstofni til úr tríasínum, í formi eða 
umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

3808.30.13 kg virkt 
efni  
@ 

S I 

24.20.12.40 Illgresiseyðir að meginstofni til úr amíðum, í formi eða umbúðum 
til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

3808.30.15 kg virkt 
efni  
@ 

S I 

24.20.12.50 Illgresiseyðir að meginstofni til úr karbamötum, í formi eða 
umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

3808.30.17 kg virkt 
efni  
@ 

S I 

24.20.12.60 Illgresiseyðir að meginstofni til úr dínítróanilínafleiðum, í formi 
eða umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

3808.30.21 kg virkt 
efni  
@ 

S 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 

3808.30.23 kg virkt 
efni  
@ 

S I 

24.20.12.90 Illgresiseyðir, í smásöluumbúðum eða sem blöndur eða vörur, þó 
ekki að meginstofni úr fenoxý-fýtóhormónum, tríasínum, 
amíðum. karbamötum, dínítróanalínafleiðum, þvagefni, úrasíli 
eða súlfónýlþvagefni 

3808.30.27 kg virkt 
efni  
@ 

S I 

24.20.13.50 Spírunareyðir, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem blöndur 
eða vörur 

3808.30.30 kg virkt 
efni  
@ 

S  

24.20.13.70 Efni til að stjórna plöntuvexti, í formi eða umbúðum til smásölu 
eða sem blöndur eða vörur 

3808.30.90 kg virkt 
efni  
@ 

S I 

24.20.14.30 Sótthreinsandi efni að meginstofni til úr fjórgreinóttum 
ammoníumsöltum, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 
blöndur eða vörur 

3808.40.10 kg virkt 
efni  
@ 

S  
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24.20.14.50 Sótthreinsandi efni að meginstofni til úr halógensamböndum, í 
formi eða umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða vörur 

3808.40.20 kg virkt 
efni  
@ 

S  

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) 

3808.40.90 kg virkt 
efni  

@ 

S  

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 I 

24.20.15.53 Sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun, að meginstofni úr 
díþíókarbamötum, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 
blöndur eða vörur 

3808.20.30 kg virkt 
efni  

@ 

S I 

24.20.15.55 Sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun, að meginstofni úr 
bensimídasólum, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem 
blöndur eða vörur 

3808.20.40 kg virkt 
efni  
@ 

S I 

24.20.15.56 Sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun, að meginstofni úr 
díasólum, í formi eða umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða 
vörur 

3808.20.50 kg virkt 
efni  

@ 

S 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 

3808.20.60 kg virkt 
efni  

@ 

S I 

24.20.15.59 Annar sveppaeyðir, bakteríueyðir og fræmeðhöndlun (þó ekki 
Captan ...) 

3808.20.80 kg virkt 
efni  

@ 

S I 

24.20.15.70 Nagdýraeitur og önnur plöntuvarnarefni í formi eða umbúðum til 
smásölu eða sem blöndur eða vörur (þó ekki skordýraeitur, 
sveppaeitur, illgresiseyðir og sótthreinsandi efni) 

3808.90 kg virkt 
efni  

@ 

S  

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) 

3209.10 kg S  

24.30.11.70 Önnur málning og lökk, dreifð eða uppleyst í vatnskenndum miðli 3209.90 kg S  

24.30.12.25 Málning og lakk, að meginstofni úr pólýesterum, dreifðum eða 
uppleystum í vatnssnauðum miðli, þar sem leysiefnið er > 50% 
lausnarinnar miðað við þyngd, þ.m.t. smeltlökk og lakkmálning 

3208.10.10 kg S  

24.30.12.29 Málning og lakk, að meginstofni úr pólýesterum, dreifðum eða 
uppleystum í vatnssnauðum miðli, þ.m.t. smeltlökk og 
lakkmálning, þó ekki þar sem leysiefnið er > 50% lausnarinnar 
miðað við þyngd 

3208.10.90 kg S  
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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 

3208.20.10 kg S  

24.30.12.50 Önnur málning og lökk að meginstofni úr akrýl eða vinýl-
fjölliðum 

3208.20.90 kg S  

24.30.12.70 Málning og lökk: lausnir, ót.a. 3208.90.1 kg S  

24.30.12.90 Önnur málning og lökk að meginstofni úr syntetískum fjölliðum, 
ót.a. 

3208.90.9 kg S  

24.30.21.30 Unnir dreifulitir, gruggunarefni, litir og áþekkar efnablöndur fyrir 
leirmunagerð, smeltun eða gleriðn 

3207.10 kg S  

24.30.21.50 Bræðsluhæft smelt og glerungur, engób (slips) og áþekkar 
efnablöndur fyrir leirmunagerð, smeltun eða gleriðn 

3207.20 kg S  

24.30.21.70 Fljótandi gljáefni og áþekkar efnablöndur, 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) 

3210.00.10 kg S  

24.30.22.15 Unnir vatnsdreifulitir, fyrir lokavinnslu á leðri, málning og lökk 
(þ.m.t. smeltlökk, lakkmálning og límmálning) (þó ekki úr olíu) 

3210.00.90 kg S  

24.30.22.20 Unnin þurrkefni 3211 kg S  

24.30.22.30 Prentþynnur 3212.10 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 

3212.90 kg S  

24.30.22.53 Gluggakítti, ágræðslukvoða, resínsement, þéttiefni og annað kítti 3214.10.10 kg S  

24.30.22.55 Spartl 3214.10.90 kg S  

24.30.22.60 Óeldföst efni til yfirborðslagningar til byggingar eða innanhúss á 
veggi, gólf, loft o.þ.h. 

3214.90 kg S  

24.30.22.73 Lífræn samsett upplausnarefni og þynnar, notað í tengslum við 
efnin til yfirborðsmeðferðar og farfa, að meginstofni úr 
bútýlasetati 

3814.00.10 kg S  

24.30.22.79 Lífræn samsett upplausnarefni og þynnar, notað í tengslum við 
efnin til yfirborðsmeðferðar og farfa, að meginstofni (þó ekki úr 
bútýlasetati) 

3814.00.90 kg S  
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24.30.23.50 Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða, 
dægradvalar, í töflum, túpum, krukkum, flöskum eða skálum 

3213.10 kg S  

24.30.23.70 Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, dægradvalar og 
blæbrigða, í töflum, túpum, krukkum, flöskum eða skálum (þó 
ekki í samstæðum) 

3213.90 kg S  

24.30.24.50 Svartir prentlitir 3215.11 kg S  

24.30.24.70 Prentlitir (þó ekki svartir) 3215.19 kg S  

NACE 24.41: Framleiðsla á hráefnum til lyfjagerðar 

24.41.10.30 Salisýlsýra og sölt hennar 2918.21 kg T  

24.41.10.50 O-asetýlsalisýlsýra, sölt hennar og esterar 2918.22 kg T  

24.41.10.70 Esterar salisýlsýru og sölt þeirra (þó ekki af O-asetýlsalisýlsýru) 2918.23 kg T  

24.41.20.10 Lýsín og esterar þess, og sölt þeirra 2922.41 kg T  

24.41.20.20 Glútamínsýra og sölt hennar 2922.42 kg T  

24.41.20.30 Kólín og sölt þess 2923.10 kg T  

24.41.20.40 Lesitín og önnur fosfóramínólípíð 2923.20 kg T  

24.41.20.50 Kvatern ammoníumsölt og hýdroxíð (þó ekki kólín og sölt þess, 
lesitín og önnur fosfóramínólípíð) 

2923.90 kg T  

24.41.20.60 Keðjulaga amíð, afleiður þeirra og sölt þeirra (þ.m.t. keðjulaga 
karbamöt) 

2924.1 kg T  

24.41.20.70 Hringuð amíð, afleiður þeirra og sölt þeirra (þ.m.t. hringuð 
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) 2932.29 kg T  

24.41.31.20 Fenasón (antipýrín) og afleiður þess 2933.11 kg T  

24.41.31.30 Sambönd með ósamruninn pýridínhring í byggingu sinni (einnig 
afoxaðan) (þó ekki fenasón (antipýrín) og afleiður þess) 

2933.19 kg T  
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24.41.31.40 Hýdantoín og afleiður þess 2933.21 kg T  

24.41.31.55 Malónýlþvagefni (barbítúrsýra), afleiður þeirra og sölt þeirra 2933 [.52 + .53 + .54] kg T  

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) 

2933.69 kg T  

24.41.31.80 Sambönd með fenóþíasínhringjakerfi (einnig afoxað), en ekki 
frekar samrunið 

2934.30 kg T  

24.41.32.00 Súlfonamíð 2935 kg T  

24.41.40.00 Sykrur, hreinar, (þó ekki glúkósi, o.þ.h.), sykrueterar og sölt 
þeirra, o.þ.h. 

2940 kg T  

24.41.51.10 Próvítamín, óblönduð 2936.10 — S  

24.41.51.23 A-vítamín og afleiður þeirra, óblönduð 2936.21 — S  

24.41.51.25 B1-vítamín og afleiður þess, óblandað 2936.22 — S  

24.41.51.33 B2-vítamín og afleiður þess, óblandað 2936.23 — S  

24.41.51.35 D- eða DL-pantónþensýra (B3- eða B5-vítamín) og afleiður 
hennar, óblönduð 

2936.24 — S  

24.41.51.43 B6-vítamín og afleiður þess, óblandað 2936.25 — S  

24.41.51.45 B12-vítamín og afleiður þess, óblandað 2936.26 — S  

24.41.51.53 C-vítamín og afleiður þess, óblandað 2936.27 — S  

24.41.51.55 E-vítamín og afleiður þess, óblandað 2936.28 — 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) 

2936.29 — S  

24.41.51.90 Blandaðir og náttúrlegir kjarnar vítamína 2936.90 — S  

24.41.52.50 Insúlín og sölt þess 2937.12 — S  
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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, prednisólón (dehýdrókortísón) og 
prednisólón(dehýdróhýdrócortísón) 

2937.21 g S  

24.41.52.65 Halógenafleiður barkstera 2937.22 g S  

24.41.52.70 Estrógen og prógestógen 2937.23 g S  

24.41.52.81 Sterahormón, afleiður þeirra og hliðstæður byggingar þeirra (þó 
ekki kortísón, hýdrókortísón, prednísón og prednísólón, 
halógenafleiður barkstera, estrógen og prógestógen) 

2937.29 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 2938.10 — S  

24.41.53.15 Glýkósíð og sölt þeirra, eterar, esterar og aðrar afleiður (þó ekki 
rútósíð (rútín)) 

2938.90 — S  

24.41.53.23 Ópíumalkalóíð, afleiður þeirra og sölt þeirra 2939.1 — S  

24.41.53.25 Kínín og sölt þess 2939.21 — S  

24.41.53.29 Kínabarkaralkalóíð, afleiður þeirra og sölt þeirra (þó ekki kínín og 
sölt þess) 

2939.29 — S  

24.41.53.30 Kaffín og sölt þess 2939.30 — 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, eterar, esterar 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 2941.10 kg T  

24.41.54.40 Streptímýsín, afleiður þeirra og sölt þeirra 2941.20 kg T  
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24.41.54.50 Tetrasýklín, afleiður þeirra og sölt þeirra 2941.30 kg T  

24.41.54.60 Klóramfeníkól, afleiður þeirra og sölt þeirra 2941.40 kg T  

24.41.54.70 Erýþrómýsín, afleiður þeirra og sölt þeirra 2941.50 kg T  

24.41.54.90 Önnur sýklalyf, ót.a. 2941.90 kg T  

24.41.60.10 Kirtlar og önnur líffæri, þurrkuð (til lækninga) 3001.10 — S  

24.41.60.20 Kjarnar úr kirtlum eða öðrum líffærum eða úr seyti þeirra (til 
lækninga) 

3001.20 — 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) 

3001.90 — S  

24.41.60.50 Mannsblóð, dýrablóð framleitt til lækninga, varnar gegn 
sjúkdómum eða sjúkdómsgreiningar, ræktaðar örverur og toxín 
(þó ekki ger) 

3002.90 — 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, ekki í smásöluumbúðum 

3003.10 — S  

24.42.11.50 Lyf úr öðrum sýklalyfjum, ekki í smásöluumbúðum 3003.20 — S  

24.42.11.60 Lyf úr penisillínum, streptómýsínum eða afleiðum þeirra , í 
skömmtum eða í smásöluumbúðum 

3004.10 — S  

24.42.11.80 Lyf úr öðrum sýklalyfjum, í smásöluumbúðum 3004.20 — 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 

3003.31 — 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) 

3003.39 — S  

24.42.12.60 Lyf sem innihalda insúlín en ekki sýklalyf, til lækninga eða 
varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum eða til smásölu 

3004.31 — 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  
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24.42.13.10 Lyf úr alkalóíðum eða afleiðum þeirra, ekki í smásöluumbúðum 3003.40 — S  

24.42.13.20 Lyf til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, önnur en í nr. 3003, 
ekki í smásöluumbúðum 

3003.90 — S  

24.42.13.40 Lyf úr alkalóíðum eða afleiðum þeirra, í smásöluumbúðum 3004.40 — 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 

3004.50 — S  

24.42.13.80 Önnur lyf úr blönduðum eða óblönduðum vörum, í 
smásöluumbúðum, ót.a. 

3004.90 — S  

24.42.21.20 Mótsermi og aðrir blóðþættir 3002.10 — S  

24.42.21.40 Bóluefni í mannalyf 3002.20 — S  

24.42.21.60 Bóluefni til dýralækninga 3002.30 — S  

24.42.22.00 Efnafræðilegt getnaðarvarnarefni að stofni til úr hormónum eða 
sæðiseyði 

3006.60 — S  

24.42.23.20 Prófefni til blóðflokkunar 3006.20 — S  

24.42.23.40 Efni til skyggingar við röntgenrannsóknir, prófunarefni til 
læknisskoðunar sem gefin eru sjúklingum 

3006.30 — S  

24.42.23.60 Tannsement og annað tannfyllingarefni, beinmyndunarsement 3006.40 — 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 

3006.70 — S  

24.42.24.10 Sáraumbúðir og áþekkar vörur með límlagi, gegndreyptar eða 
húðaðar með efnum til lækninga, eða í smásöluumbúðum 

3005.10 — S  

24.42.24.30 Vatt, grisjur o.þ.h. með efnum til lækninga, til smásölu, ót.a. 3005.90 — 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 

3006.10 — S  

24.42.24.70 Kassar og töskur til skyndhjálpar 3006.50 — S  
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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  

24.51.10.70 Glýseról (þ.m.t. syntetískt) (þó ekki hrátt, glýserólvatn eða 
glýserollútur) 

2905.45 kg T  

24.51.20.20 Mínushlaðin yfirborðsvirk efni (þó ekki sápa) 3402.11 kg T  

24.51.20.30 Plúshlaðin yfirborðsvirk efni (þó ekki sápa) 3402.12 kg T  

24.51.20.50 Óhlaðin yfirborðsvirk efni (þó ekki sápa) 3402.13 kg T  

24.51.20.90 Lífræn yfirborðsvirk efni (þó ekki sápa, mínushlaðin, plúshlaðin 
eða óhlaðin) 

3402.19 kg T  

24.51.31.20 Sápa og lífrænar, yfirborðsvirkar vörur í stöngum o.þ.h., sem 
handsápa 

3401.11 kg S  

24.51.31.50 Sápa og lífrænar, yfirborðsvirkar vörur í stöngum o.þ.h., ót.a. 3401.19 kg S  

24.51.31.73 Sápa sem spænir, flögur, kyrni eða duft 3401.20.10 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 

3401.20.90 kg S  

24.51.31.83 Lífrænar yfirborðsvirkar vörur og efnablöndur til húðþvottar, 
einnig með sápuinnihaldi, í smásöluumbúðum 

3401.30 kg S  

24.51.32.40 Yfirborðsvirkar efnablöndur, einnig með sápuinnihaldi, í 
smásöluumbúðum (þó ekki til notkunar sem sápa) 

3402.20.20 kg S  

24.51.32.50 Þvottaefni og hreinsiefni, einnig sem innihalda sápu, í 
smásöluumbúðum, þ.m.t. hjálparefni til þvotta, þó ekki til 
notkunar sem sápa, og yfirborðsvirkar efnablöndur 

3402.20.90 kg S  

24.51.32.60 Yfirborðsvirkar efnablöndur, einnig sem innihalda sápu, ekki í 
smásöluumbúðum (þó ekki til notkunar sem sápa) 

3402.90.10 kg S  

24.51.32.70 Þvottaefni og hreinsiefni, einnig sem innihalda sápu, ekki í 
smásöluumbúðum, þ.m.t. hjálparefni til þvotta, þó ekki til 
notkunar sem sápa, og yfirborðsvirkar efnablöndur 

3402.90.90 kg S  

24.51.41.00 Efnablöndur 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 3404.10 kg S  
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24.51.42.70 Gervivax og unnið vax úr pólýetýlenglýsóli 3404.20 kg S  

24.51.42.90 Gervivax og unnið vax (þ.m.t. innsiglisvax) (þó ekki úr kemískt 
umbreyttum brúnkolum eða pólýetýlenglýsóli) 

3404.90 kg S  

24.51.43.30 Fægiefni, áburður og áþekkar efnablöndur fyrir skófatnað eða 
leður (þó ekki gervivax eða unnið vax) 

3405.10 kg S  

24.51.43.50 Fægiefni, áburður og áþekkar efnablöndur til viðhalds á 
viðarhúsgögnum, viðargólfi eða öðru tréverki (þó ekki gervivax 
eða unnið vax) 

3405.20 kg S  

24.51.43.70 Fægiefni, áburður og áþekkar efnablöndur fyrir vagna (þó ekki 
gervivax eða unnið vax eða málmfægiefni) 

3405.30 kg S  

24.51.43.83 Málmfægiefni 3405.90.10 kg S  

24.51.43.89 Önnur fægiefni, áburður og áþekkar efnablöndur, ót.a. 3405.90.90 kg S  

24.51.44.00 Ræstikrem og -duft og annað ræstiefni 3405.40 kg S  

NACE 24.52: Framleiðsla á ilmvatni og snyrtivörum 

24.52.11.50 Ilmvötn 3303.00.10 l  

@ 

S  

24.52.11.70 Steinkvatn (kölnarvatn) 3303.00.90 l  

@ 

S  

24.52.12.50 Varafarði 3304.10 — S  

24.52.12.70 Augnfarði 3304.20 — S  

24.52.13.00 Hand- eða fótsnyrtivörur 3304.30 — S  

24.52.14.00 Púður, einnig þjappað, sem farði (þ.m.t. talkúm) 3304.91 — S  

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 

3304.99 — S  

24.52.16.30 Hárþvottalögur 3305.10 — S  

24.52.16.50 Framleiðsla til að liða eða afliða hár 3305.20 — S  
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24.52.16.70 Hárlakk 3305.30 — S  

24.52.17.00 Vörur fyrir hár (þó ekki hárþvottalögur, vörur til að liða og afliða 
hár eða hárlakk) 

3305.90 — S  

24.52.18.50 Tannsnyrtiefni (þ.m.t. tannkrem, efn til að hreinsa gervigóma) 3306.10 p/st  

@ 

S  

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  

24.52.19.30 Vörur til nota fyrir, við eða eftir rakstur (þó ekki raksápa í 
blokkum) 

3307.10 — S  

24.52.19.50 Lyktareyðir og svitalyktareyðir 3307.20 — S  

24.52.19.70 Ilmandi baðsölt og aðrar baðvörur 3307.30 — S  

24.52.19.90 Aðrar vörur til persónulegra nota (ilm-, hreinlætis- eða 
háreyðingarvörur...) 

3307.90 — S  

NACE 24.61: Framleiðsla á sprengiefnum 

24.61.11.30 Púður 3601 kg S  

24.61.11.50 Unnið sprengiefni (þó ekki púður) 3602 kg S  

24.61.12.50 Kveikiþráður, sprengiþráður 3603.00.10 km  

@ 

S  

24.61.12.70 Hvell- eða sprengihettur; kveikibúnaður (igniters) og 
rafmagnshvellhettur (detonators) 

3603.00.90 p/st  

@ 

S  

24.61.13.00 Flugeldar 3604.10 kg S  

24.61.14.00 Merkjablys, regnrakettur, þokublys og aðrar flugeldavörur (þó 
ekki flugeldar) 

3604.90 kg S  

NACE 24.62: Framleiðsla á lími og gelatíni 

24.62.10.13 Kasínlím 3501.90.10 kg S  

24.62.10.15 Kasínöt og aðrar kasínafleiður (þó ekki kasínlím) 3501.90.90 kg S  

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) 3503.00.10 kg S  

24.62.10.50 Beinalím, annað lím úr dýraríkinu (þó ekki kasínlím) 3503.00.80 kg S  

24.62.10.60 Lím að meginstofni úr sterkju, dextríni eða annarri umbreyttri 
sterkju 

3505.20 kg S  

24.62.10.95 Unnið lím og önnur heftiefni, ót.a. 3506 kg S  

NACE 24.63: Framleiðsla á ilmkjarnaolíum 

24.63.10.20 Ilmkjarnaolíur 3301 [.1 + .2] kg S  

24.63.10.30 Resínóíð 3301.30 kg S  

24.63.10.50 Kjarnar úr ilmkjarnaolíum í feiti, vatnskennt eimi o.þ.h. 3301.90 kg S  

24.63.10.75 Blöndur af ilmandi efnum, til nota í matvæla- eða 
drykkjarvöruiðnaði 

3302.10 kg S  

24.63.10.79 Blöndur af ilmandi efnum (þó ekki til nota í matvæla- eða 
drykkjarvöruiðnaði) 

3302.90 kg S  

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  

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  

24.64.11.70 Ljósmyndapappír, -pappi og -textílefni, ljósnæmt og ólýst 3703 m2  

@ 

S  

24.64.12.00 Efnafræðileg efnablanda til ljósmyndunar, óblandaðar vörur til 
ljósmyndunar í afmældum skömmtun eða í smásöluumbúðum, 
tilbúnum til notkunar 

3707 kg S  

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  
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NACE 24.66: Framleiðsla á annarri efnavöru, ót.a. 

24.66.10.00 Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu, kemískt umbreyttar 1518 kg S  

24.66.20.00 Blek (þó ekki prentlitur) 3215.90 kg S  

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 

3403.11 kg S  

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 

3403.19 kg S  

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 

3403.91 kg S  

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 

3403.99 kg S  

24.66.32.55 Efni til varnar ventlabanki að meginstofni úr blýsamböndum 3811.11 kg S  

24.66.32.59 Efni til varnar ventlabanki (þó ekki að meginstofni úr blýi) 3811.19 kg S  

24.66.32.70 Íblöndunarefni fyrir smurolíur 3811.2 kg S  

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 ventlabanki eða íblöndunarefni fyrir smurolíur) 

3811.90 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  

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  

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 gifsefnum (þ.m.t. mótunarefni fyrir börn til 
dægradvalar) 

3407 kg S  
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24.66.42.50 Blöndur og hleðslur fyrir slökkvitæki, hlaðin slökkvihylki 3813 kg S  

24.66.42.70 Tilbúin gróðrarstía fyrir örverur 3821 kg S  

24.66.43.50 Kemísk frumefni í skífum, þynnum eða áþekkri lögun efnabætt 
með kísli, kemísk sambönd efnabætt með kísli til nota í 
rafeindatækni 

3818.00.10 kg S  

24.66.43.70 Kemísk frumefni í skífum, þynnum eða áþekkri lögun og kemísk 
sambönd efnabætt til nota í rafeindatækni (þó ekki með kísli) 

3818.00.90 kg S  

24.66.44.00 Virk kolefni 3802.10 kg S  

24.66.45.52 Áferðar- og íburðarefni o.þ.h., að stofni til úr sterkjukenndum 
efnum (< 55%) 

3809.10.10 kg S  

24.66.45.53 Áferðar- og íburðarefni o.þ.h. að stofni til úr sterkjukenndum 
efnum (≥ 55 % < 70 %) 

3809.10.30 kg S  

24.66.45.55 Áferðar- og íburðarefni o.þ.h. að stofni til úr sterkjukenndum 
efnum (≥ 70 % < 83 %) 

3809.10.50 kg S  

24.66.45.57 Áferðar- og íburðarefni o.þ.h., að stofni til úr sterkjukenndum 
efnum (≥ 83 %) 

3809.10.90 kg S  

24.66.45.70 Áferðar- og íburðarefni o.þ.h., til nota í spunaiðnaði 3809.91 kg S  

24.66.45.80 Áferðar- og íburðarefni o.þ.h., til nota í pappírsiðnaði 3809.92 kg S  

24.66.45.90 Áferðar- og íburðarefni, litberar og önnur framleiðsla, ót.a. 3809.93 kg S  

24.66.46.20 Unnin sýruböð til yfirborðsmeðferðar á málmum 3810 kg S  

24.66.46.30 Unnir gúmmíhvatar 3812.10 kg S  

24.66.46.40 Samsett mýkiefni fyrir gúmmí eða plast 3812.20 kg S  

24.66.46.50 Mótoxunarefni og önnur samsett varðveisluefni (stabilisers) fyrir 
gúmmí eða plast 

3812.30 kg S  

24.66.46.60 Kveikjar og hvatar fyrir efnahvörf og unnir hvatar 3815 kg S  

24.66.46.70 Blönduð alkýbensen, blönduð alkýlnaftalín önnur en í nr. 2707 
eða 2902 

3817 kg S  

24.66.47.20 Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna 3824.10 kg S  

24.66.47.30 Naftansýrur, sölt þeirra óuppleysanleg í vatni og esterar þeirra 3824.20 kg S  
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24.66.47.40 Ómótuð málmkarbít sem blandað hefur verið saman eða eru með 
málmbindiefni 

3824.30 kg S  

24.66.47.50 Tilbúin íblöndunarefni fyrir sement, steinlím eða steinsteypu 3824.40 kg S  

24.66.47.70 Sorbitól (þó ekki D-glúkitól) 3824.60 kg S  

24.66.48.13 Jarðolíusúlfónöt, þíófenaðar súlfónsýrur úr olíum úr bikkenndum 
steinefnum og sölt þeirra, þó ekki jarðolíusúlfónöt úr 
alkalímálmum, ammóníum eða etanólamíð 

3824.90.10 kg S  

24.66.48.15 Jónaskiptar 3824.90.15 kg S  

24.66.48.17 Flýtar fyrir lofttæmipípur 3824.90.20 kg S  

24.66.48.23 Pýrólignít, óunnið kalsíumtartrat og óunnið kalsíumsítrat 3824.90.25 kg S  

24.66.48.25 Alkalísk járnoxíð til gashreinsunar 3825.90.10 kg S  

24.66.48.27 Ryðvarnarolía sem inniheldur amín sem virk innihaldsefni 3824.90.35 kg S  

24.66.48.30 Ólífræn samsett upplausnarefni og þynnar fyrir lökk og áþekkar 
vörur 

3824.90.40 kg S  

24.66.48.40 Hrúðurvarnarefni og áþekk sambönd 3824.90.45 kg S  

24.66.48.53 Framleiðsla fyrir rafhúðun 3824.90.50 kg S  

24.66.48.57 Blöndur mónó-, dí- og trí-, fitusýruesterar glýseróls (ýruefni fyrir 
fitu) 

3824.90.55 kg S  

24.66.48.63 Vörur og efnablöndur til nota í lyf eða við skurðlækningar 3824.90 (.61 + .62 + .64) kg S  

24.66.48.65 Aukabúnaður fyrir málmsteypu (þó ekki tilbúin bindiefni fyrir 
málmsteypumót eða málmsteypukjarna) 

3824.90.65 kg S  

24.66.48.67 Eldvarnar- og vatnsþéttiefni og áþekk varnarefni notuð í 
byggingariðnaðinum 

3824.90.70 kg S  

24.66.48.73 Blöndur með perhalógenafleiðum keðjulaga vetniskolefna með 
flúor eða klór 

3824.71 kg S  

24.66.48.79 Blöndur með perhalógenafleiðum keðjulaga vetniskolefna með 
tveimur eða fleiri mismunandi halógenum (þó ekki 
perhalógenafleiður einungis með flúor og klór) 

3824.79 kg S  
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24.66.48.95 Lífrænt eldsneyti (staðgönguefni fyrir dísilolíu), aðrar efnavörur 
ót.a. 

3824.90 (.75 + .80 + .85 + 
.99) 

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 Háþolið syntetískt þráðgarn 5402 [.10 + .20] kg S  

24.70.13.13 Hrýft garn úr næloni eða öðrum pólýamíðum, ekki í 
smásöluumbúðum (þó ekki saumþráður) 

5402 [.31 + .32] kg S  

24.70.13.15 Hrýft garn úr pólýestrum, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki 
saumþráður) 

5402.33 kg S  

24.70.13.23 Hrýft garn úr pólýprópýlen, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki 
saumþráður) 

5402.39.10 kg S  

24.70.13.25 Hrýft garn, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki saumþráður, úr 
næloni eða öðrum pólýamíðum, eða pólýestrum) 

5402.39.90 kg S  

24.70.13.30 Nælon eða önnur pólýamíð og pólýesterar, óhrýft þráðgarn, ekki í 
smásöluumbúðum (þó ekki saumþráður) 

5402 [.41 + .51] kg S  

24.70.13.50 Einþráðagarn úr pólýestra, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki 
saumþráður, háþolið, hrýft, margþráða- eða kaðalbrugðið garn) 

5402 [.42 + .43 + .52] kg S  

24.70.13.70 Óhrýft þráðgarn úr pólýprópýlen, ekki í smásöluumbúðum (þó 
ekki saumþráður) 

5402 [.49.91 + .59.10] kg S  

24.70.13.90 Annað syntetískt, óhrýft þráðgarn, ekki í smásöluumbúðum (þó 
ekki saumþráður) 

5402 [.49(.10 + .99) + 
.59.90] 

kg S  

24.70.14.00 Syntetískir einþáttungar ≥ 67 desitex sem eru ≤ 1 mm í þvermál, 
ræmur o.þ.h. úr syntetísku textílefni, ≤ 5 mm að breidd 

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 Háþolið þráðgarn úr viskósareioni, ekki í smásöluumbúðum (þó 
ekki saumþráður) 

5403.10 kg S  

24.70.23.30 Óhrýft gerviþráðgarn, ekki í smásöluumbúðum (þó ekki 
saumþráður) 

5403.20 kg S  
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24.70.23.90 Óhrýft gerviþráðgarn < 67 decitex, ekki í smásöluumbúðum (þó 
ekki saumþráður) 

5403.3 kg S  

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) 

5505.10 kg S  

24.70.30.70 Úrgangur úr gervitrefjum (einnig afkembur, garnúrgangur og 
forkembd textílefni) 

5505.20 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) 

4011.10 p/st S  

25.11.12.35 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir bifhjól og hlaupahjól með felgum 
> 33 cm í þvermál 

4011.40.80 p/st S  

25.11.12.37 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir bifhjól og hlaupahjól með felgum 
≤ 33 cm í þvermál 

4011.40.20 p/st S  

25.11.12.60 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir reiðhjól 4011.50 p/st S  

25.11.13.55 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir hópbifreiðar eða 
vöruflutningabifreiðar með hleðslutölu ≤ 121 

4011.20.10 p/st S  

25.11.13.57 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir hópbifreiðar eða 
vöruflutningabifreiðar með hleðslutölu > 121 

4011.20.90 p/st S  

25.11.13.70 Nýir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir loftför 4011.30 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) 

4011.69 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) 

4011.99 p/st S  
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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 4012.90.90 p/st  

@ 

S  

25.11.15.73 Hjólbarðaslöngur úr gúmmíi, fyrir bifreiðar, almenningsvagna og 
vörubifreiðar 

4013.10 p/st S  

25.11.15.75 Hjólbarðaslöngur úr gúmmíi fyrir reiðhjól 4013.20 p/st S  

25.11.15.78 Hjólbarðaslöngur úr gúmmíi (þó ekki fyrir bifreiðar, reiðhjól, 
almenningsvagna eða vörubifreiðar) 

4013.90 p/st S  

25.11.16.00 Ræmur af álagningargúmmíi til sólunar á hjólbörðum úr gúmmíi 4006.10 kg S  

NACE 25.12: Sólun notaðra hjólbarða úr gúmmíi 

25.12.10.30 Sólaðir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir fólksbifreiðar 4012.11 p/st S  

25.12.10.50 Sólaðir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir almenningsvagna og 
vörubifreiðar 

4012.12 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 4005.10 kg S  

25.13.20.15 Gúmmílausnir og -dreifur, ósúlfaðar 4005.20 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) 

4006.90 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 4008.19 kg S  

25.13.20.85 Plötur, blöð og ræmur úr súlfuðu gúmmíi fyrir gólfábreiður 4008.21.10 kg S  
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25.13.20.87 Pressaðar stangir og prófílar úr gegnheilu gúmmíi 4008.29 kg S  

25.13.30.30 Gúmmípípur, ekki styrktar 4009.11 kg S  

25.13.30.55 Gúmmíbarkar, styrktir með málmi 4009.21 kg S  

25.13.30.57 Gúmmíbarkar, styrktar með textílefni 4009.31 kg S  

25.13.30.59 Gúmmíbarkar, styrktir eða í sambandi við önnur efni (þó ekki 
gúmmíbarkar styrktir með málmi eða textílefni) 

4009.41 kg S  

25.13.30.70 Samstæður gúmmíbarka 4009 [.12 + .22 + .32 + 
.42] 

kg S  

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) 

4010.39 kg S  

25.13.50.50 Límband úr gúmbornum textílefnum ≤ 20 að breidd 5906.10 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 4015.11 pa S  

25.13.60.55 Hanskar úr súlfuðu gúmmíi til heimilisnota 4015.19.10 pa S  

25.13.60.59 Gúmmíhanskar úr súlfuðu gúmmíi, ekki til skurðlækninga eða til 
heimilisnota 

4015.19.90 pa S  

25.13.60.70 Fatnaður og fylgihlutir (þó ekki hanskar úr súlfuðu gúmmíi) 4015.90 kg S  

25.13.71.50 Smokkar (verjur) 4014.10 p/st  

@ 

S  

25.13.71.70 Túttur, geirvörtuhlífar og áþekkar vörur fyrir börn 4014.90.10 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) 

4014.90.90 kg S  
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25.13.72.00 Gólfábreiður og mottur úr súlfuðu gúmmíi, ekki gropgúmmíi 4016.91 kg S  

25.13.73.10 Vörur úr súlfuðu gropgúmmíi til tækninota 4016.10 kg S  

25.13.73.21 Strokleður, úr súlfuðu gúmmíi 4016.92 kg S  

25.13.73.23 Þétti, úr súlfuðu gúmmíi 4016.93 kg S  

25.13.73.25 Báta- eða bryggjufríholt, úr súlfuðu gúmmíi 4016.94 kg S  

25.13.73.27 Uppblásanlegar vörur, úr súlfuðu gúmmíi 4016.95 kg S  

25.13.73.30 Vörur úr súlfuðu gúmmíi til tækninota, til nota í 
almenningsloftför 

4016.99.10 kg S  

25.13.73.43 Þenslusamskeyti fyrir rör 4016.99.30 kg S  

25.13.73.45 Vörur samsettar úr gúmmíi og málmi fyrir dráttarvélar og 
vélknúin ökutæki 

4016.99.52 kg S  

25.13.73.47 Vörur úr mótuðu gúmmíi fyrir dráttarvélar og vélknúin ökutæki 4016.99.58 kg S  

25.13.73.49 Vörur samsettar úr gúmmíi og málmi til annarra nota en fyrir 
dráttarvélar og vélknúin ökutæki 

4016.99.82 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) 

4016.99.88 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) 

3916.10 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) 

3916.20 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 vinýlklóríðfjölliðum) 

3916.90 kg S  

25.21.21.30 Gervigarnir (pylsuhólkar) úr hertu prótíni eða sellulósaefnum 3917.10 kg S  
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25.21.21.53 Stífar slöngur, pípur og barkar, úr etýlenfjölliðum 3917.21 kg S  

25.21.21.55 Stífar slöngur, pípur og barkar, úr própýlenfjölliðum 3917.22 kg S  

25.21.21.57 Stífar slöngur, pípur og barkar, úr vinýlklóríðfjölliðum 3917.23 kg S  

25.21.21.70 Stífar slöngur, pípur og barkar úr plasti (þó ekki úr etýlen-
fjölliðum, própýlenfjölliðum eða vinýlfjölliðum) 

3917.29 kg S  

25.21.22.20 Sveigjanlegar slöngur, pípur og barkar úr plasti, með 
sprengiþrýsting ≥ 27,6 MPa 

3917.31 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 

3917.32 kg S  

25.21.22.37 Plastslöngur, -pípur og -barkar með tengihlutum, 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 

3917.33 kg S  

25.21.22.50 Plaststlöngur, -pípur og -barkar (þó ekki gervigarnir 
(pylsuhólkar), stífar eða sveigjanlegar slöngur og pípur með 
lágmarkssprengiþrýsting við 27,6 MPa) 

3917.39 kg S  

25.21.22.70 Tengihlutir úr plasti fyrir plastslöngur, -pípur og -barka (þ.m.t. 
tengi, hné og flansar) 

3917.40 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 

3920.20.21 kg S  

25.21.30.23 Aðrar plötur ..., úr própýlenfjölliðum, ekki styrktar, ≤ 0,10 mm að 
þykkt, annað 

3920.20.29 kg S  

25.21.30.25 Ræmur til skreytinga og umbúða, > 5 mm < 20 mm að breidd, 
> 0,10 mm að þykkt 

3920.20.71 kg S  

25.21.30.27 Aðrar ræmur, > 5 mm ≤ 20 mm að breidd, > 0,10 mm að þykkt 3920.20.79 kg S  

25.21.30.29 Aðrar ræmur, > 0,10 mm að þykkt 3920.20.90 kg S  

25.21.30.30 Aðrar plötur ..., úr stýrenfjölliðum, ekki styrktar o.s.frv. 3920.30 kg S  
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25.21.30.35 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
vinýlklóríðfjölliðum, sem innihalda ≥ 6% af mýkiefnum, ≤ 1 mm 
að þykkt 

3920.43.10 kg S  

25.21.30.36 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
vinýlklóríðfjölliðum, sem innihalda ≥ 6% af mýkiefnum, > 1 mm 
að þykkt 

3920.43.90 kg S  

25.21.30.37 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
vinýlklóríðfjölliðum, sem innihalda < 6% af mýkiefnum, ≤ 1 mm 
að þykkt 

3920.49.10 kg S  

25.21.30.38 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
vinýlklóríðfjölliðum, sem innihalda < 6% af mýkiefnum, > 1 mm 
að þykkt 

3920.49.90 kg S  

25.21.30.53 Plötur ..., úr pólýmetýlmetakrýlati, ekki styrktar o.s.frv. 3920.51 kg S  

25.21.30.59 Plötur ..., úr öðrum akrýlfjölliðum, ekki styrktar o.s.frv., ót.a. 3920.59 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 

3920.61 kg S  

25.21.30.63 Plötur ..., úr ómettuðum pólýestrum, ekki styrktar o.s.frv. 3920.63 kg S  

25.21.30.65 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur úr pólýetýlentereftalati, 
ekki styrktar o.s.frv., ≤ 0,35 mm að þykkt 

3920.62.1 kg S  

25.21.30.67 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur úr pólýetýlentereftalati, 
ekki styrktar o.s.frv., > 0,35 mm að þykkt 

3920.62.90 kg S  

25.21.30.69 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr pólýestrum, ekki með 
holrúmi, þó ekki gólf-, vegg- eða loftábreiður, sjálflímandi, — úr 
pólýkarbónötum, pólýetýlentereftalati eða ómettuðum pýestrum 

3920.69 kg S  

25.21.30.70 Plötur ..., úr endurunnum sellulósa, ekki styrktar, < 0,75 mm að 
þykkt 

3920.71.10 kg S  

25.21.30.73 Plötur ..., úr endurunnum sellulósa, ekki styrktar, annað 3920.71.90 kg S  

25.21.30.74 Plötur ..., úr súlfuðum trefjum, ekki styrktar o.s.frv. 3920.72 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) 

3920.73.10 kg S  

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. 3920.79 kg S  

25.21.30.81 Plötur ..., úr pólývinýlbútýrali, ekki styrktar o.s.frv. 3920.91 kg S  
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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) 

3920.92 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) 

3920.93 kg S  

25.21.30.84 Plötur ..., úr fenólresíni, ekki styrktar o.s.frv. 3920.94 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 3920.99.90 kg S  

25.21.41.20 Frauðplötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr stýrenfjölliðum 3921.11 kg S  

25.21.41.30 Frauðplötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
vinýlklóríðfjölliðum 

3921.12 kg S  

25.21.41.50 Frauðplötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr pólýúretönum 3921.13 kg S  

25.21.41.70 Frauðplötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr endurunnum 
sellósa 

3921.14 kg S  

25.21.41.80 Frauðplötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti (þó ekki 
stýrenfjölliðum, vinýlklóríðfjölliðum, pólýúretönum eða endur-
unnum sellósa) 

3921.19 kg S  

25.21.42.30 Plötur, ekki með holrúmi, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
fjölliðunarvörum fengnum með þéttingu eða enduruppröðun, 
pólýesterum, 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 3921.90.30 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) 

3921.90.41 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 

3921.90.90 kg S  

NACE 25.22: Framleiðsla á umbúðaplasti 

25.22.11.00 Sekkir og pokar úr etýlenfjölliðum (þ.m.t. keilulaga umbúðir) 3923.21 kg S  
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25.22.12.00 Plastsekkir og -pokar (þ.m.t. kramarhús) (þó ekki úr 
etýlenfjölliðum) 

3923.29 kg S  

25.22.13.00 Box, kassar, öskjur, grindur og áþekkur varningur úr plasti, til 
flutnings eða pökkunar á vörum 

3923.10 kg S  

25.22.14.50 Körfukútar, flöskur, pelar og áþekkar vörur úr plasti, til flutnings 
eða pökkunar á vörum, ≤ 2 lítrar að rúmtaki 

3923.30.10 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 

3923.30.90 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 

3923.40.10 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) 

3923.40.90 kg S  

25.22.15.25 Plasthettur og -hylki fyrir flöskur 3923.50.10 kg S  

25.22.15.27 Tappar, lok, hettur og annar lokunarbúnaður úr plasti (þó ekki 
fyrir flöskur) 

3923.50.90 kg S  

25.22.15.28 Plastnet pressað í pípulaga form 3923.90.10 kg S  

25.22.15.40 Aðrar vörur úr plasti til flutning eða pökkunar á vörum 3923.90.90 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 
pólývinýlklóríði 

3918.10.10 m2 S  

25.23.11.59 Annað gólfefni, vegg- og loftlæðningar úr fjölliðum vinýlklóríðs 3918.10.90 m2 S  

25.23.11.90 Gólfefni í rúllum eða flísum, og vegg- eða loftklæðning úr plasti 
(þó ekki úr fjölliðum vinýlklóríðs) 

3918.90 m2 S  

25.23.12.50 Baðker, sturtubaðker, vaskar og handlaugar úr plasti 3922.10 p/st  

@ 

S  

25.23.12.70 Salernissetur og -lok úr plasti 3922.20 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) 

3922.90 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 

3925.10 kg S  

25.23.14.50 Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr, úr plasti 3925.20 p/st S  

25.23.14.70 Hlerar, gluggahlerar og áþekkar vörur úr plasti og hlutar til þeirra 3925.30 kg S  

25.23.15.50 Tengihlutir og festingar til bygginga, ætlað til varanlegrar 
uppsetningar á plasti 

3925.90.10 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 
z 

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) 

3926.20 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 ≤ 20 cm að breidd, þó ekki ræmur 
með hjúp úr ósúlfuðu, náttúrlegu eða syntetísku gúmmíi 

3919.10.31 kg S  

25.24.21.59 Ræmur úr öðrum fjölliðunarvörum fengnum með enduruppröðun, 
í rúllum ≤ 20 cm að breidd 

3919.10.38 kg S  

25.24.21.75 Ræmur úr fjölliðum vinýlklóríðs, í rúllum ≤ 20 cm að breidd 3919.10.61 kg S  

25.24.21.79 Ræmur úr öðrum vörum unnum með fjölliðun, í rúllum ≤ 20 cm 
að breidd 

3919.10.69 kg S  

25.24.21.90 Ræmur úr öðru plastefni, í rúllum ≤ 20 cm að breidd 3919.10.90 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 ferningslaga 

3919.90.10 kg S  

25.24.22.55 Aðrar plötur ..., úr pólýkarbónötum, alkýðresínum, pólýallýli eða 
öðrum pólýestrum 

3919.90.31 kg S  

25.24.22.59 Aðrar plötur ..., úr öðrum fjölliðunarvörum 3919.90.38 kg S  
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25.24.22.70 Aðrar plötur ..., úr frekari fjölliðunarvörum 3919.90 (.61 + .69) kg S  

25.24.22.90 Aðrar plötur ..., úr öðru plasti 3919.90.90 kg S  

25.24.23.20 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður úr plasti 3924.10 kg S  

25.24.23.30 Svampar úr endurunnum sellulósa 3924.90.11 kg S  

25.24.23.50 Búsáhöld og baðbúnaður úr endurunnum sellulósa (þó ekki 
svampar) 

3924.90.19 kg S  

25.24.23.70 Annar baðbúnaður og búsáhöld úr plasti, ót.a. 3924.90.90 kg S  

25.24.24.00 Plasthlutar í lampa, ljósabúnað, ljósaskilti og nafnskilti 9405.92 — S  

25.24.25.50 Hlífðarhjálmar úr plasti 6506.10 p/st S  

25.24.25.90 Höfuðfatnaður úr gúmmíi eða plasti (þó ekki hlífðarhjálmar) 6506.91 p/st S  

25.24.26.00 Einangrandi tengihlutir úr plasti í rafmagnsvélar, -tæki eða -búnað 
(þó ekki rafmagnseinangrarar) 

8547.20 kg S  

25.24.27.00 Skrifstofu- eða skólavarningur úr plasti (þ.m.t. bréfpressur, 
bréfahnífar, ritundirlög, pennastandar og bókamerki) 

3926.10 kg S  

25.24.28.20 Plastfestingar fyrir húsgögn, yfirbyggingu eða þess háttar 3926.30 kg S  

25.24.28.30 Styttur og aðrar vörur til skreytinga, úr plasti (þó ekki ljósmynda- 
eða myndarammar og áþekkir rammar) 

3926.40 kg S  

25.24.28.40 Gataðar fötur og áþekkar vörur úr plasti, notaðar til að sía vatn 
við innstreymisop holræsa 

3926.90.50 kg S  

25.24.28.50 Aðrar vörur úr blöðum 3926.90.91 kg S  

25.24.28.70 Aðrar vörur úr plasti eða öðru efni 3926.90.99 — S  

25.24.90.10 Plasthlutar fyrir vélbúnað og vélræn tæki, þó ekki fyrir 
brunahreyfla eða gashverfla 

— — S S1 

25.24.90.25 Plasthlutar fyrir tækjabúnað í nr. 8509 og 8516 — — S S1 

25.24.90.27 Plasthlutar fyrir snúða, plötuspilara, snælduspilara, 
segulbandsupptökutæki, önnur hljóð- eða myndupptökutæki eða -
flutningstæki, þó ekki nemar (pick-up cartridges) 

— — S S1 
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25.24.90.30 Plasthlutar fyrir tækjabúnað í nr. 8525 til 8528 — — S S1 

25.24.90.40 Plastvörur og -hlutar til tækjabúnaðar í nr. 8535 til 8537 og 8542 — — S S1 

25.24.90.50 Plasthlutar fyrir eimreiðar eða járnbrautarvagna, sporbúnaður og 
tengihlutar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, vélrænn 
merkjabúnaður og öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður 

— — S S1 

25.24.90.60 Plasthlutir og -aukahlutir fyrir ökutæki til notkunar á landi (þó 
ekki fyrir eimreiðar eða járnbrautarvagna) 

— — S S1 

25.24.90.80 Plasthlutir fyrir loftför og geimför — — S S1 

25.24.90.93 Framleiðsla á plasthlutum fyrir rafbúnað og -tæki, 
hljóðupptökutæki og -flutningstæki, mynd- og hljóðupptökutæki 
og -flutningstæki 

— — S S1 

25.24.90.97 Plasthlutir fyrir áhöld og tækjabúnað til ljósfræðilegra nota, 
ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, prófunar, 
nákvæmnivinnu, lyflækninga eða skurðlækninga 

— — 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, ógagnsætt, 
glerhúðað eða með íseygu eða speglandi lagi, en ekki frekar unnið 

7003.20 m2 S  

26.11.11.50 Steypt eða valsað gler í prófílum, einnig með íseygu eða 
speglandi lagi, en ekki frekar unnið 

7003.30 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 

7005.10.05 m2 S  
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26.11.12.14 Flotgler og slípað eða fágað gler, í vírlausum skífum, með íseygu 
eða speglandi lagi, ≤ 3,5 mm að þykkt 

7005.10.25 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 

7005.21 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. 

7006.00.10 kg S  

26.12.11.90 Annað gler í nr. 7003, 7004 eða 7005, beygt, unnið á köntum, 
greypt o.s.frv. 

7006.00.90 kg S  

26.12.12.15 Hert öryggisgler til nota í vélknúin ökutæki 7007.11.10 m2  

@ 

S  

26.12.12.19 Hert öryggisgler til nota í loftför, geimför, skip eða báta 7007.11.90 m2  

@ 

S  

26.12.12.30 Hert (tempered) öryggisgler, ót.a. 7007.19 m2 S  

26.12.12.53 Lagskipt öryggisgler til nota í loftför, geimför, skip eða báta 7007.21 (.10 + .99) kg S  

26.12.12.55 Lagskipt öryggisgler til nota í vélknúin ökutæki 7007.21.91 kg S  

26.12.12.70 Lagskipt öryggisgler, ót.a. 7007.29 m2 S  

26.12.13.30 Marglaga einangrunargler 7008 m2 S  

26.12.13.50 Baksýnisspeglar úr gleri í ökutæki 7009.10 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  
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26.13.11.16 Ílát gerð úr glerrörum (þó ekki niðursuðukrukkur) 7010.90.21 p/st S  

26.13.11.22 Glerílát, ≥ 2,5 lítra að nafnrúmtaki (þó ekki niðursuðukrukkur) 7010.90.31 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 7013.21.11 p/st S  

26.13.12.19 Glös, úr blýkristal, handunnið (þó ekki skorin eða skreytt á annan 
hátt) 

7013.21.19 p/st S  

26.13.12.35 Skorin glös eða skreytt á annan hátt, úr blýkristal, vélunnið 7013.21.91 p/st S  

26.13.12.39 Glös, úr vélunnum blýkristal (þó ekki skorin eða skreytt á annan 
hátt) 

7013.21.99 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, vélunnið (þ.m.t. skorin eða skreytt á annan 
hátt) (þó ekki úr blýkristal) 

7013.29 (.10 + .9) p/st S  

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  

 



Nr. 73/626  4.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2005 (HS/CN) 

Magn 

Hlutstæð 
eining 

P 
Tilvísun í 
athuga-
semdir 

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 

7013.32 p/st S  

26.13.13.60 Borð-, eldhús-, bað- eða skrifstofubúnaður eða skreytingar 
innanhúss úr keramíkgleri eða áþekkar glervörur 

7013.10 p/st S  

26.13.13.90 Glervörur sem borð- eða eldhúsbúnaður (þó ekki drykkjarglös), úr 
hertu gleri 

7013 [.39 + .99] 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) 

7019.11 kg S  

26.14.11.30 Samfelldar glertrefjar (þ.m.t.vafningar) 7019.12 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) 

7019.19.10 kg S  

26.14.11.70 Vörur úr stuttum glertrefjum 7019.19.90 kg S  

26.14.12.10 Mottur úr glertrefjum (þ.m.t. úr glerull) 7019.31 kg S  

26.14.12.30 Þunnar skífur úr glertrefjum (þ.m.t. úr glerull) 7019.32 kg S  

26.14.12.50 Vefir, flóki, dýnur og plötur úr óofnum glertrefjum 7019.39 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 

7019.90.30 kg S  

26.14.12.99 Vörur úr glertrefjum, úr textíltrefjum 7019.90.91 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  
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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  

26.15.12.00 Gangstéttarblokkir ... úr gleri, til bygginga eða mannvirkjagerðar, 
ót.a. 

7016.90 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 flutnings eða pökkunar á vörum 7010.10 p/st S  

26.15.24.00 Glerhlutar til lampa og ljósabúnaðar o.s.frv. 9405.91 — S  

26.15.25.00 Rafmagnseinangrarar úr gleri (þó ekki einangrandi tengihlutir 
(aðrir en einangrarar) í rafmagnsvélar, -hjálpartæki eða -búnað) 

8546.10 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 

7016.10 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) 

6911.10 kg S  

26.21.11.50 Búsáhöld og baðbúnaður, ót.a., úr postulíni 6911.90 kg S  

26.21.12.10 Borðbúnaður úr leir, önnur búsáhöld: leirvara 6912.00.10 kg S  

26.21.12.30 Borðbúnaður úr leir, önnur búsáhöld: leirvara úr steinleir 6912.00.30 kg S  

26.21.12.50 Borðbúnaður úr leir, önnur búsáhöld: leirvara úr jarðleir eða 
fíngerðum leir 

6912.00.50 kg S  
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26.21.12.90 Borðbúnaður úr leir, önnur búsáhöld: annað 6912.00.90 kg S  

26.21.13.30 Styttur og aðrir skrautmunir úr postulíni 6913.10 — S  

26.21.13.50 Styttur og aðrir skrautmunir úr leir 6913.90 — S  

NACE 26.22: Framleiðsla á hreinlætistækjum úr leir 

26.22.10.30 Leirvaskar ... og áþekk hreinlætistæki, úr postulíni 6910.10 p/st  

@ 

S  

26.22.10.50 Vaskar, handlaugar, baðker ... og önnur hreinlætistæki úr leir, 
ót.a. 

6910.90 p/st  

@ 

S  

NACE 26.23: Framleiðsla á einangrunarefnum og -tengjum úr leir 

26.23.10.33 Rafmagnseinangrarar úr leir (þó ekki með málmhlutum) 8546.20.10 kg S  

26.23.10.35 Rafmagnseinangrarar úr leir fyrir háspennu- eða dráttarloftlínu 
(þ.m.t. með málmhlutum) (þó ekki eldingarvarar) 

8546.20.91 kg S  

26.23.10.39 Rafmagnseinangrarar úr leir (þ.m.t. með málmhlutum) (þó ekki 
fyrir háspennu- eða dráttarloftlínu eða eldingarvarar) 

8546.20.99 kg S  

26.23.10.53 Einangrandi tengihlutir úr leir í rafmagnsvélar, -tæki eða -búnað, 
með ≥ 80% af málmoxíð miðað við þyngd 

8547.10.10 kg S  

26.23.10.55 Einangrandi tengihlutir úr leir í rafmagnsvélar, -tæki eða -búnað 
(þó ekki með ≥ 80% af málmoxíði miðað við þyngd) 

8547.10.90 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 

6909.11 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. 

6909.90 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 

6914.10 kg S  
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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 

6914.90.10 kg S  

26.25.12.59 Leirmunir, ót.a, aðrir en postulín eða almennar leirvörur 6914.90.90 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 

6902.10 kg S  

26.26.12.33 Eldfastir múrsteinar, blokkir ..., > 50% af Al2O3 og/eða SiO2 
miðað við þyngd: ≥93% kísl (SiO2) 

6902.20.10 kg S  

26.26.12.35 Eldfastur múrsteinn, blokkir, flísar og áþekkar eldfastar 
byggingarvörur úr leir sem innihalda >7 % en < 45 % af súráli 
miðað við þyngd, en >50 % miðað við þyngd ef tengt kísli 

6902.20.91 kg S  

26.26.12.37 Eldfastir múrsteinar, blokkir ..., > 50% af Al2O3 og/eða SiO2 
miðað við þyngd: annað 

6902.20.99 kg S  

26.26.12.90 Eldfastir múrsteinar, blokkir, þaksteinar o.s.frv., ót.a. 6902.90 kg S  

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) 

6815.91 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% 

6903.20.10 kg S  

26.26.14.59 Eldfastar leirvörur, ót.a., súrál eða kísill eða blanda þeirra > 50%: 
súrál ≥ 45 %   

6903.20.90 kg S  

26.26.14.90 Eldfastar leirvörur, ót.a. 6903.90.90 kg S  
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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 

6907.10 m2 S  

26.30.10.20 Mósaíkflísar og -teningar og áþekkar vörur úr leir, gljábrenndar, 
með < 49 cm2 yfirborðsfleti 

6908.10 m2 S  

26.30.10.30 Tvöfaldar leirflísar af Spaltplatten-gerð, ekki gljábrenndar 6907.90.10 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) 

6907.90.91 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) 

6907.90.93 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) 

6907.90.99 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 

6908.90.91 m2 S  

26.30.10.75 Leirflögur, leirhellur og leirflísar úr jarðleir eða fíngerðum leir, 
gljábrenndar, fyrir gangstíga, eldstór eða veggi, með > 90 cm2 
yfirborðsfleti 

6908.90.93 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  

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 
jarðefnumm) 

6904.10 m3  

@ 

S  

26.40.11.30 Óeldfastir leirsteinar á gólf, uppistöður- eða undirlagsflísar o.þ.h. 
(þó ekki úr kísilsalla eða jarðefnum) 

6904.90 kg S  

26.40.12.50 Óeldfastar þakflísar úr leir 6905.10 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.) 

6905.90 kg S  

26.40.13.00 Leirpípur, leirleiðslur, leirrennur og hlutar til þeirra: frárennslisrör 
og -rennur með tengihlutum 

6906 kg S  
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NACE 26.51: Sementsframleiðsla 

26.51.11.00 Sementsgjall 2523.10 kg S  

26.51.12.10 Hvítt Portlandsement 2523.21 kg S  

26.51.12.30 Grátt Portlandsement (þ.m.t. blandað sement) 2523.29 kg S  

26.51.12.50 Álsement 2523.30 kg S  

26.51.12.90 Annað sement 2523.90 kg S  

NACE 26.52: Kalkframleiðsla 

26.52.10.33 Óleskjað kalk 2522.10 kg S  

26.52.10.35 Leskjað kalk 2522.20 kg S  

26.52.10.50 Hýdrólískt kalk 2522.30 kg S  

NACE 26.53: Gifsframleiðsla 

26.53.10.00 Gifsefni úr brenndu gifsi eða kalsíumsúlfati (þ.m.t. til nota í 
byggingum, í ofinn dúk fyrir umbúðir eða yfirborðspappír eða til 
nota í tannlækningum) 

2520.20 kg S  

NACE 26.61: Framleiðsla á byggingarefni úr steinsteypu 

26.61.11.30 Byggingarblokkir og -steinar úr sementi, steinsteypu eða 
gervisteini 

6810.11 kg S  

26.61.11.50 Flísar, hellusteinn og áþekkar vörur, úr sementi, steinsteypu eða 
gervisteini (þó ekki byggingarhellur eða -steinar) 

6810.19 kg S  

26.61.12.00 Forsmíðaðir mannvirkishlutar í byggingar, ... úr sementi ... 6810.91 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 9406.00.80b — S  

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 

6809.11 m2 S  
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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 

6809.19 m2 S  

NACE 26.63: Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu 

26.63.10.00 Tilbúin steinsteypa 3824.50.10 kg S  

NACE 26.64: Framleiðsla á steinlími 

26.64.10.00 Verksmiðjuframleitt steinlím 3824.50.90 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, gifsefni 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 Rör, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar úr asbestsementi, 
sellulósatrefjasementi, jurtatrefjum, syntetískum fjölliðum, gleri 
eða málmtrefjum 

6811.30 kg S  

26.65.12.90 Vörur úr asbestsementi, beðmistrefjasementi, ... ót.a. 6811.90 kg S  

NACE 26.66: Framleiðsla á öðrum vörum úr steinsteypu, gifsi og sementi 

26.66.11.00 Vörur úr gifsefni eða blöndu að meginstofni úr gifsefni, ót.a. 6809.90 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 6802.10 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  
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26.70.12.60 Unnin steinn til höggmyndagerðar eða bygginga og vörur úr 
honum, úr graníti, þó ekki flísar, teningar eða áþekkar vörur, með 
stærsta yfirborðsfleti < 7 cm2, götuhellur, kantsteinar og 
hellusteinn 

6802 [.23 + .93] kg S  

26.70.12.80 Unnin steinn til höggmyndagerðar eða bygginga og vörur úr 
honum (þó ekki 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 

6804.10 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 

6804.21 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 

6804.22.18 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 

6804.22.12 kg S  

26.81.11.50 Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slíkihjól o.þ.h., án grindar, úr leir 
eða silíkötum (þó ekki kvarnarsteinar og hverfisteinar til að mala, 
steyta eða stappa með) 

6804.22.30 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) 

6804.23 kg S  

26.81.11.80 Fægisteinar, brýni, olíubrýni, heini o.þ.h., handhelt, til að skerpa, 
brýna, hreinsa eða fægja 

6804.30 kg S  

26.81.12.30 Náttúrlegt eða gervislípiduft eða -slípikorn, einungis á undirlagi 
úr ofnum textíldúk 

6805.10 m2  

@ 

S  

26.81.12.50 Náttúrlegt eða gervislípiduft eða -slípikorn, einungis á undirlagi 
úr pappír eða pappa 

6805.20 m2  

@ 

S  
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26.81.12.90 Náttúrlegt eða gervislípiduft eða -slípikorn, einungis á undirlagi 
(þó ekki einungis úr ofnu textílefni, pappír eða pappa) 

6805.30 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 

6812.90.30 kg S  

26.82.11.70 Pressaðar þéttingar úr asbesttrefjum, í blöðum eða rúllum 6812.70 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 6813.10 kg S  

26.82.11.95 Vörur úr núningsþolnu efni (þó ekki bremsur o.s.frv.), ót.a., úr 
asbesti, o.s.frv. 

6813.90 kg S  

26.82.12.53 Þakefni eða vatnsþéttiflóki, að meginstofni úr jarðbiki (í rúllum) 6807.10.10 m2 S  

26.82.12.59 Aðrar vörur að meginstofni úr jarðbiki (í rúllum) 6807.10.90 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 
gerviíblöndunarefnum 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) 2818.10 kg S  

26.82.16.10 Gjallull, steinull og áþekk ull úr jarðefnum og blöndur þeirra, í 
lausu, þynnum eða rúllum 

6806.10 kg S  

26.82.16.20 Flagað vermikúlít, þaninn leir, frauðað gjall og áþekk þanin 
jarðefni og blöndur þeirra 

6806.20 kg S  

26.82.16.30 Blöndur og vörur úr hita- eða hljóðeinangrandi efni, ót.a. 6806.90 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 6815.10 kg S  
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26.82.16.80 Vörur úr mó (þ.m.t. blöð, sívalningshlutar hólks og blómapottar) 
(þó ekki textílvörur úr mótrefjum 

6815.20 kg S  

26.82.16.90 Vörur úr steini eða öðrum jarðefnum, ót.a. 6815.99 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 7202.30 kg S A/A 

27.10.20.40 Krómjárn 7202.4 kg S A/A 

27.10.20.50 Mólybdenjárn 7202.70 kg S A/A 

27.10.20.90 Annað járnblendi, ót.a. 7202 [.50 + .60 + .80 + 
.9] 

kg S A/A 

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 + .80) + 
.20(.11b + .15b + .17b + 
.19 + .52b + .59 + .80] 

kg S M/A 

27.10.32.10 Flatar hálfunnar vörur (gjall) (úr ryðfríu stáli) 7218.91 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 
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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) 7224.90.14 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 + .18 
+ .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) 

7219.21 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) 7222.11 kg S M/A 

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 + 
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 
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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 

27.10.60.40 Plötur og þynnur skornar út úr heitvalsaðri breiðri ræmu , a.m.k. 
600 mm að breidd, og breiðar, flatar plötur (úr öðru stáli en 
ryðfríu stáli eða háhraðastáli) 

7208 [.40 + .53.90 + .54] 
+ 7225.40.90 

kg S M/A 

27.10.60.50 Plötur og þynnur framleiddar í vendifræsara, a.m.k. 600 mm að 
breidd (úr öðru stáli en ryðfríu stáli eða háhraðastáli) 

7208 [.51 + .52 + .53.10 + 
.90] + 7210.90.30 
+7211.13 +7225 [.40 (.12 
+ .40 + .60) + .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 

7225.11 kg S M/A 

27.10.72.10 Blikkplötur, aðrar blikkþynnur og -ræmur, þ.m.t. stál rafhúðað 
með krómi (ECCS) 

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 

7210.70.80 kg S M/A 

27.10.81.10 Rifflaðar stálstengur eða formbreyttar á annan hátt (úr óblendnu 
stáli) 

7213.10 kg S M/A 

27.10.81.20 Stálstengur, úr frískurðarstáli 7213.20 kg S M/A 

27.10.81.30 Stálstengur til steypustyrktar (net eða kaldrifflaðir teinar) 7213.91.10 kg S M/A 

27.10.81.40 Valsaðir þræðir fyrir hjólbarðavír 7213.91.20 kg S M/A 
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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) 7227.90.50 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 7214.30 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 7228.80 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) 7216.31 kg S M/A 

27.10.91.20 I-prófílar a.m.k. 80 mm á hæð (úr óblendnu stáli) 7216.32 kg S M/A 

27.10.91.30 H-prófílar a.m.k. 80 mm á hæð (úr óblendnu stáli) 7216.33 kg S M/A 

27.10.92.10 Þilstál (úr stáli) 7301.10 kg S M/A 

27.10.92.20 Soðnir og kaldmótaðir prófílar (úr stáli) 7301.20 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  
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27.21.20.33 Rör- eða pípuhlutar úr ómótanlegu steypujárni sem notað er í 
þrýstikerfi 

7307.11.10 kg T  

27.21.20.35 Röra- eða píputengi úr ómótanlegu steypujárni (þó ekki sem 
notað er í þrýstikerfi) 

7307.11.90 kg T  

27.21.20.50 Röra- og píputengi úr mótanlegu steypujárni 7307.19.10 kg T  

27.21.20.70 Röra- og píputengi úr steypustáli 7307.19.90 kg T  

NACE 27.22: Framleiðsla á stálrörum 

27.22.10.10 Saumlaus rör og pípur, með hringlaga þverskurði, úr ryðfríu stáli 7304 [.41 + .49] kg S  

27.22.10.21 Saumlaus gæðarör og -pípur, með hringlaga þverskurð, úr stáli 
öðru en ryðfríu stáli, kalddregin eða kaldvölsuð 

7304 [.31.91 + .51(.1 + 
.91)] 

kg S  

27.22.10.23 Saumlaus rör og pípur, með hringlaga þverskurð, úr stáli öðru en 
ryðfríu stáli, kalddregin eða kaldvölsuð (þó ekki gæðarör og -
pípur) 

7304 [.31.99 + .51.99] kg S  

27.22.10.41 Saumlaus rör og pípur, með hringlaga þverskurði, úr öðru stáli en 
ryðfríu stáli, heitfágað, ≤ 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 og pípur, með hringlaga þverskurði, úr öðru stáli en 
ryðfríu stáli, heitfágað, > 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 og pípur, með hringlaga þverskurði, úr öðru stáli en 
ryðfríu stáli, heitfágað, > 406,4 mm að ytra þvermáli 

7304 [.10.90 + .29.19 + 
.39(.30 + .99) + .59.99] 

kg S  

27.22.10.50 Saumlausir holir prófílar og saumlaus rör og pípur, ekki með 
hringlaga þverskurði, heit- eða kaldfágað, úr stáli 

7304.90 kg S  

27.22.10.61 Rör og pípur soðnar á lengdina, með hringlaga þverskurði, úr 
stáli,> 406,4 mm að ytra þvermáli 

7305 [.11 + .12 + .20 + 
.31] 

kg S  

27.22.10.65 Rör og pípur soðnar í vafning, hnoðaðar eða sett saman með 
áþekkum hætti, með hringlaga þverskurði, úr stáli,> 406,4 mm að 
ytra þvermáli 

7305 [.19 + .39 + .90] kg S  

27.22.10.70 Soðin rör og pípur, með hringlaga þverskurði, úr ryðfríu stáli, ≤ 
406,4 mm að ytra þvermáli 

7306.40 kg S  

27.22.10.81 Gæðarör og -pípur, með hringlaga þverskurði, kaldmótuð og 
soðin eða kaldmótuð og kalddregin eða kaldvölsuð eftir suðu, ≤ 
406,4 mm að ytra þvermáli og ≤ 2 mm að efnisþykkt 

7306.30.21 kg S  
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27.22.10.86 Gæðarör og pípur, með hringlaga þverskurði úr óblendnu stáli, 
kaldmótuð og soðin eða kaldmótuð og kalddregin eða kaldvölsuð 
eftir suðu, ≤ 406,4 mm að ytra þvermáli og > 2 mm að efnisþykkt 

7306.30.29 kg S  

27.22.10.92 Rör og pípur, með hringlaga þverskurði, úr öðru stáli en ryðfríu 
stáli, heit- eða kaldmynduð og soðin, hnoðuð eða sett saman með 
áþekkum hætti, ≤ 406,4 mm að ytra þvermáli 

7306 [.10 + .20 + .30 (.5 
+ .7) + .50.9 + .90] 

kg S  

27.22.10.94 Rör og pípur, með ferningslaga eða rétthyrndum þverskurði úr 
stáli, heit- eða kaldmótuð og soðin, ≤ 2 mm að efnisþykkt 

7306.60 (.32 + .34) kg S  

27.22.10.96 Rör og pípur, með ferningslaga eða rétthyrndum þverskurð úr 
stáli, heit- eða kaldmótuð og soðin, > 2 mm að efnisþykkt 

7306.60 (.36 + .38) kg S  

27.22.10.98 Rör og pípur, með öðrum þverskurði en hringlaga, ferningslaga 
eða rétthyrndum og hola prófíla úr stáli, heit- eða kaldmótuð og 
soðin 

7306.60.9 kg S  

27.22.20.10 Stálflansar (þó ekki steypt tengi) 7307 [.21 + .91] kg S  

27.22.20.30 Hné, beygjur, tengi, múffur og aðrir hlutir með skrúfgangi til röra 
eða pípna úr stáli (þó ekki steypt tengi) 

7307 [.22 + .29.10 + .92 + 
.99.10] 

kg S  

27.22.20.50 Hné, beygjur, tengi, múffur og önnur suðutengi fyrir rör eða 
pípur, úr stáli (þó ekki steypt tengi) 

7307 [.29(.30 + .90) + 
.99(.30 + .90)] 

kg S  

27.22.20.73 Stúfsoðin hné og beygjur fyrir rör eða pípur úr stáli (þó ekki 
steypt tengi) 

7307 [.23.10 + .93(.11 + 
.91)] 

kg S  

27.22.20.75 Stúfsoðnir rör- eða pípuhlutar úr stáli, aðrir en hné og beygjur (þó 
ekki steypt tengi) 

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) 

7215.10 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) 

7215.50.19 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) 

7215.50.11 kg T  

 



4.12.2008  Nr. 73/641 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2005 (HS/CN) 

Magn 

Hlutstæð 
eining 

P 
Tilvísun í 
athuga-
semdir 

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) 

7215.90 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) 

7215.50.80 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) 

7216.69 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) 

7228.10.90 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) 

7228.20.99 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) 

7228.50.40 kg T  

27.31.20.55 Teinar og stengur úr verkfærastáli, aðeins kaldmótað eða 
kaldfágað (t.d. með kalddrætti) (þó ekki hálfunnar/flatvalsaðar 
vörur, heitvalsaðir teinar og stengur í óreglulega undnum 
vafningum) 

7228.50.20 kg T  

27.31.20.57 Kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar og stengur, úr blendnu stáli 
(t.d. með kalddrætti) (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 (t.d. með 
kalddrætti) úr óblendnu stáli , málaðar, plettaðar, klæddar, 
húðaðar eða unnar frekar (þó ekki úr ryðfríu stáli) 

7228.60.80 kg T  

27.31.30.30 Kaldmótaðir eða kaldfágaðir teinar, stengur og prófílar (t.d. með 
kalddrætti) 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 (t.d. með kalddrætti) 

7228.70.90 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  

 



Nr. 73/642  4.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2005 (HS/CN) 

Magn 

Hlutstæð 
eining 

P 
Tilvísun í 
athuga-
semdir 

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 

7226.19.80 kg S  

27.32.10.26 Kaldvalsað raufarjárn úr rafstáli, með réttaðri áferð, úr 
kísilstálblendi, < 600 mm að breidd 

7226.11 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 

7212.60 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 (.20 + .80a) kg S  

27.32.20.22 
z 

Kaldvalsað raufarjárn úr óblendnu stáli, málmhúðað í 
málmhúðunarbaði, < 600 mm að breidd 

7212 [.10.90b + .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  
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NACE 27.33: Kaldmótun eða kaldbeyging 

27.33.11.30 Kaldmótaðir prófílar, unnir úr flatvölsuðum vörum, úr óblendnu 
stáli, óhúðað 

7216.61 kg S  

27.33.11.50 Kaldbylgjaðar (rifflaðar) plötur, úr óblendnu stáli 7216.91.10 kg S  

27.33.11.70 Kaldmótaðir prófílar, unnir úr flatvölsuðum vörum, úr óblendnu 
stáli, húðaðir með sinki 

7216.91.80 kg S  

27.33.12.00 Kaldmótaðir prófílar, unnir úr flatvölsuðum vörum, úr ryðfríu 
stáli 

7222.40.50 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 0,25-0,6 % 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) 

7106.92 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) 

7108.13 kg T  
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27.41.20.70 Gull til myntsláttu (þ.m.t. plettað með platínu) 7108.20 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, ródíum, irídíum, osmíum og rúteníum, 
hálfunnið (þó ekki óunnið eða í duftformi) 

7110 [.19 + .29 + .39 + 
.49] 

kg T  

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) 7601.10 kg T  

27.42.11.53 Óunnið álblendi, frumframleitt (þó ekki álduft og álflögur) 7601.20.10 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) 2818.20 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) 

7604.10 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  
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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 o.þ.h.) 

7608.10 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 o.þ.h. 

7608.20 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) 7801.10 kg T  

27.43.11.50 Óunnið blý sem inniheldur antímon (þó ekki blýduft eða 
blýflögur) 

7801.91 kg T  

27.43.11.90 Óunnið blý (þó ekki blýduft, blýflögur eða hreinsað óunnið blý 
sem inniheldur antímon) 

7801.99 kg T  

27.43.12.30 Óunnið óblendið sink (þó ekki sinkryk, sinkduft og sinkflögur) 7901.1 kg T  

27.43.12.50 Óunnið sinkblendi (þó ekki sinkryk, sinkduft og sinkflögur) 7901.20 kg T  

27.43.13.30 Óunnið óblendið tin (þó ekki tinduft og tinflögur) 8001.10 kg T  

27.43.13.50 Óunnið tinblendi (þó ekki tinduft og tinflögur) 8001.20 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  

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 o.þ.h., sinkkúlur) 

7903 kg T  
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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  
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27.44.23.50 Koparvír > 0,5 mm < 6mm að þvermáli(þó ekki seglgarn eða taug 
styrkt með vír, margþættum vír eða kapli) 

7408.19.10 kg T  

27.44.23.70 Koparvír ≤ 0,5 mm að þvermáli (þó ekki seglgarn eða taug styrkt 
með vír, margþættum vír eða kapli) 

7408.19.90 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) 7412 kg T  

NACE 27.45: Framleiðsla annarra málma sem ekki innihalda járn 

27.45.11.00 Nikkelsteinn, nikkeloxíðfrauð og aðrar millistigsvörur frá 
nikkelvinnslu 

7501 kg T  

27.45.12.30 Óunnið nikkel án blendis (þó ekki nikkelduft og nikkelflögur) 7502.10 kg T  

27.45.12.50 Óunnið nikkelblend (þó ekki nikkelduft og nikkelflögur) 7502.20 kg T  

27.45.21.00 Nikkelduft og nikkelflögur 7504 kg T  

27.45.22.00 Nikkelteinar, nikkelstengur, nikkelprófílar og nikkelvír 7505 kg T  

27.45.23.00 Nikkelplötur, nikkelblöð, nikkelræmur og nikkelþynnur 7506 kg T  

27.45.24.30 Nikkelleiðslur og nikkelpípur 7507.1 kg T  

27.45.24.50 Leiðsluhlutar eða pípuhlutar (tengi, hné, múffur) úr nikkel 7507.20 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  
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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. 
kadmíumsinkblendi) (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) 

8107.90 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  

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 
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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 steypujárn fyrir 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 (mótanleg járnsteypa) — kg S S1 

27.51.13.50 Grátt steypujárn fyrir vélbúnað og vélræn tæki, þó ekki fyrir 
bulluhreyfla 

— kg S S1 
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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 

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 kranabúna vinnuvagna, valtara til landbúnaðar eða 
vegavinnu, jarðýtur o.s.frv. 

— kg S S1 
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27.54.10.20 Hlutar úr steyptum málmum sem ekki innihalda járn, öðrum en 
léttmálmum 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 
léttmálmum, 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 7308.10 kg S  

28.11.22.00 Turnar og súlnagrindur úr járni eða stáli 7308.20 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 

7308.40 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 

7308.90.10 kg S  

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) 

7308.90.51 kg S  

28.11.23.50 Önnur mannvirki aðallega úr plötum: annað 7308.90.59 kg S  

28.11.23.60 Önnur mannvirki úr járni eða stáli 7308.90.99 kg S  

28.11.23.70 Mannvirki og hlutar mannvirkja úr áli ..., ót.a. 7610.90 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 

7308.30 p/st S  
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28.12.10.50 Hurðir, þröskuldar í dyr, gluggar og karmar til þeirra, úr áli 7610.10 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) 

7309.00.10 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) 

7309.00.30 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) 

7309.00.90 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 7322.11 kg S S2 

28.22.11.50 Ofnar, ekki rafmagnshitaðir, og hlutar til þeirra úr járni eða stáli 7322.19 kg S  

28.22.12.00 Katlar til miðstöðvarhitunar, þó ekki katlar í nr. 8402 8403.10 p/st  

@ 

S  

28.22.13.00 Hlutar katla til miðstöðvarhitunar 8403.90 — S S2 

28.22.92.00 Viðgerðir og viðhald á kötlum til miðstöðvarhitunar til 
heimilisnota og annarra nota 

— — S  
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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) 

8402.11 p/st  

@ 

S  

28.30.11.30 Vatnspípukatlar sem framleiða ≤ 45 t/klst af gufu (þó ekki 
heitavatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta framleitt 
lágþrýstigufu) 

8402.12 p/st  

@ 

S  

28.30.11.50 Katlar til framleiðslu á gufu (þ.m.t. blendingskatlar) (þó ekki 
heitavatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta framleitt 
lágþrýstigufu eða vatnspípukatlar) 

8402.19 p/st  

@ 

S  

28.30.11.70 Háhitavatnskatlar (þó ekki heitavatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig 
geta framleitt lágþrýstigufu) 

8402.20 p/st  

@ 

S  

28.30.12.30 Aukabúnaður fyrir katla í nr. 8402 og 8403, notaður 8404.10 kg S  

28.30.12.50 Þéttar fyrir gufuvélar eða aðrar aflvélar 8404.20 kg S  

28.30.13.30 Hlutar til katla til framleiðslu á gufu og til háhitavatnskatla 8402.90 — S S2 

28.30.13.50 Hlutar til búnaðar í nr. 8404.10 og 8404.20 8404.90 — S S2 

28.30.21.00 Kjarnakljúfar 8401.10 kg S  

28.30.22.00 Hlutar til kjarnakljúfa 8401.40 — 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 

— — 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) 

— — 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 

— — S S1 
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28.40.11.51 Hlutar í ökutæki til notkunar á landi í nr. 87 (kaldmótun stáls) — — S S1 

28.40.11.52 Kaldmótaðir stálhlutar fyrir drifsköft, sveifarása, kambása og 
sveifar 

— — S S1 

28.40.11.53 Hlutar til bulluhreyfla og vélsmíði í nr. 8483 (kaldmótun stáls) — — S S1 

28.40.11.54 Kaldmótaðir stálhlutar í vélbúnað og vélræn tæki þó ekki 
bulluhreyfla 

— — S S1 

28.40.11.56 Kaldmótaðir stálhlutar í rafbúnað og -tæki, hljóðupptökutæki og -
flutningstæki, mynd- og hljóðupptökutæki og -flutningstæki 

— — 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) 

— — 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 

— — S S1 

28.40.12.10 Eldsmíðaðir (og nákvæmnismíðaðir) stálhlutar fyrir ökutæki til 
notkunar á landi þó ekki eimreiðar eða járnbrautarvagna 

— — S S1 

28.40.12.23 Eldsmíðaðir (og nákvæmnismíðaðir) stálhlutar fyrir drifsköft, 
sveifarása, kambása og sveifar 

— — S S1 

28.40.12.25 Eldsmíðaðir (og nákvæmnismíðaðir) stálhlutar fyrir leghús og 
ásleg (þó ekki leghús fyrir kúlu- eða keflalegur) 

— — S S1 

28.40.12.30 Hlutar til bulluhreyfla og vélsmíði í nr. 8483 (úr eldsmíðuðu stáli) — — S S1 

28.40.12.40 Hlutar til vél- og tæknibúnaðar og áhöld til landbúnaðar, 
skógræktar og garðyrkju (úr eldsmíðuðu stáli) 

— — 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 

— — S S1 

28.40.12.60 Hlutar til vélsmíði og vélbúnaðar í nr. 8426, 8429 og 8430 (úr 
eldsmíðuðu stáli) 

— — 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 

— — S S1 
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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 

— — 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) 

— — S S1 

28.40.13.10 Stálplötur sem hlutar fyrir ökutæki til notkunar á landi þó ekki 
eimreiðar eða járnbrautarvagna 

— — S S1 

28.40.13.20 Hlutar til bulluhreyfla og vélsmíði í nr. 8483 (úr stálplötum) — — S S1 

28.40.13.30 Stálplötuhlutar fyrir vélbúnað og vélræn tæki, þó ekki 
bullumhreyfla 

— — S S1 

28.40.13.40 Stálplötur sem hlutar fyrir rafbúnað og -tæki, hljóðupptökutæki 
og -flutningstæki, mynd- og hljóðupptökutæki og -flutningstæki 

— — S S1 

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) 

— — 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) 

— — S S1 

28.40.20.10 Sindurmótaðir stálhlutar fyrir ökutæki til notkunar á landi (þó 
ekki eimreiðar eða járnbrautarvagna) 

— — S S1 

28.40.20.20 Sindurmótaðir stálhlutar fyrir leghús og ásleg, þó ekki leghús 
fyrir kúlu- eða keflalegur 

— — S S1 

28.40.20.30 Hlutar til bulluhreyfla, dælna og vökvalyftna, hlutar í nr. 842 og 
843 (vörur framleiddar úr sindurmótuðu stáli) 

— — S S1 

28.40.20.40 Sindurmótað stál fyrir vélbúnað og vélræn tæki þó ekki fyrir 
bulluhreyfla 

— — S S1 

28.40.20.50 Sindurmótaðir stálhlutar fyrir rafbúnað og -tæki, 
hljóðupptökutæki og -flutningstæki, mynd- og hljóðupptökutæki 
og -flutningstæki 

— — S S1 

28.40.20.70 Vörur í nr. 7326, hlutar til ökutækja, búnaðar til lagningar 
járnbrauta, loftfara og verkfæra í nr. 86, 88 og 90 (vörur 
framleiddar úr sindurmótuðu stáli) 

— — S S1 
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28.40.20.80 Hlutar til vara í nr. 84, 85, 86, 87, 88 og 90 (vörur framleiddar úr 
sindurmótuðum málmi öðrum en járni) 

— — 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. nikkel, 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 

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 — — S S1 

28.52.10.03 Renndir málmhlutar til vélbúnaðar og vélrænna tækja — — 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) 

— — S S1 

28.52.10.07 Renndir málmhlutar til loftfara, geimfara og gervihnatta — — S S1 

28.52.10.09 Renndir málmhlutar fyrir rafbúnað og -tæki, hljóðupptökutæki og 
-flutningstæki, mynd- og hljóðupptökutæki og -flutningstæki 

— — S S1 
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28.52.10.11 Renndir málmhlutar fyrir áhöld og tækjabúnað til ljósfræðilegra 
nota, til ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, prófunar eða 
nákvæmnivinnu 

— — 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 

— — S S1 

28.52.20.00 Almenn vélsmiðjuþjónusta (þó ekki vegna renndra málmhluta) — — S S1 

NACE 28.61: Framleiðsla á eggjárni  

28.61.11.13 Borðhnífar (þó ekki fiskhnífar og smjörhnífar) með sköft úr 
ryðfríu stáli 

8211.91.30 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.) 

8211.91.80 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 

8211.92 p/st  

@ 

S  

28.61.11.30 Hnífar, ekki með föstum blöðum 8211.93 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  

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) 8212.20 p/st  

@ 

S  

28.61.13.30 Pappírshnífar, bréfahnífar, sköfur, blýantsyddarar og blöð til 
þeirra (þ.m.t. blýantsyddarar með dós) (þó ekki rafmagnsyddarar) 

8214.10 p/st  

@ 

S  

28.61.13.50 Áhöld til hand- eða fótsnyrtingar, einnig í samstæðum (þ.m.t. 
naglaþjalir) 

8214.20 p/st  

@ 

S  

28.61.13.70 Kjötaxir, saxarar og hakkarar, hárklippur og áhöld til hárskurðar 
og áþekk eggjárn 

8214.90 p/st  

@ 

S  
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28.61.14.40 Borðbúnaður (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  

0000NACE 28.62: Framleiðsla á verkfærum 

28.62.10.10 Spaðar og skóflur 8201.10 kg S  

28.62.10.20 Gafflar til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða skógrækt 8201.20 kg S  

28.62.10.30 Hakar, stingir, hlújárn og hrífur 8201.30 kg S  

28.62.10.40 Axir, bjúgaxir og áþekk höggverkfæri (þó ekki ísaxir) 8201.40 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) 

8201.50 kg S  

28.62.10.60 Limgerðisklippur, beggja handa brumklippur og áþekkar beggja 
handa klippur 

8201.60 kg S  

28.62.10.70 Önnur handverkfæri (þó ekki hnífar sem hafa ekki föst blöð) til 
notkunar við landbúnað, garðyrkju eða skógrækt 

8201.90 kg S  

28.62.20.10 Handsagir (þó ekki handsagir með innbyggðum rafhreyfli) 8202.10 kg S  

28.62.20.20 Blöð í bandsagir 8202.20 kg S  

28.62.20.30 Kringlótt sagarblöð með slitflöt úr stáli (þ.m.t. fín- eða gróftennt 
sagarblöð) 

8202.31 kg S  

28.62.20.50 Kringlótt sagarblöð ekki með slitflöt úr stáli (þ.m.t. fín- eða 
gróftennt sagarblöð og hlutar) 

8202.39 kg S  

28.62.20.91 Keðjusagarblöð (þó ekki keðjusagir til að greypa) 8202.40 kg S  

28.62.20.93 Bein sagarblöð fyrir málm 8202.91 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 

8202.99.19 kg S  

28.62.30.13 Þjalir, raspar og áþekk verkfæri (þó ekki gatajárn og þjalir fyrir 
smíðavélar) 

8203.10 kg S  

28.62.30.15 Spennitangir 8203.20.10 kg S  

28.62.30.17 Tangir, griptangir og áþekk verkfæri (þ.m.t. klippitangir) (þó ekki 
spennitangir eða sykurtangir) 

8203.20.90 kg S  

28.62.30.23 Málmklippur og áþekk handverkfæri 8203.30 kg S  

28.62.30.25 Pípuskerar, boltaskerar, gattangir og áþekk verkfæri, þó ekki 
gatajárn og þjalir fyrir smíðavélar, málmklippivélar, 
skrifstofugatarar eða miðagatarar 

8203.40 kg S  

28.62.30.33 Skrúflyklar og skiptilyklar fyrir handafl, ekki stillanlegir 
(átaksmælilyklar) (þó ekki tappalyklar) 

8204.11 kg S  

28.62.30.35 Stillanlegir skrúflyklar og skiptilyklar fyrir handafl, 
(átaksmælilyklar) (þó ekki tappalyklar) 

8204.12 kg S  

28.62.30.37 Útskiptanleg lyklasæti 8204.20 kg S  

28.62.30.53 Handverkfæri til að bora, skrúfuskera eða snitta, þó ekki 
útskiptanleg handverkfæri, smíðavélar eða rafdrifin handverkfæri, 
loftverkfæri eða handverkfæri með innbyggðum rafhreyfli 

8205.10 kg S  

28.62.30.55 Hamrar og sleggjur með slitflöt úr málmi 8205.20 kg S  

28.62.30.57 Heflar, sporjárn, íbjúg sporjárn og áþekk bitjárn til trésmíða 8205.30 kg S  

28.62.30.63 Skrúfjárn 8205.40 kg S  

28.62.30.65 Heimilisverkfæri 8205.51 kg S  

28.62.30.73 Önnur verkfæri fyrir múrverk, steypu- , sements-, gifs-, og 
málningarvinnu, 

8205.59.10 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) 8205.60 kg S  

28.62.30.85 Skrúfstykki, þvingur o.þ.h. 8205.70 kg S  
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28.62.30.87 Steðjar, færanlegar smiðjur, hand- eða fótsnúin slípigjól með 
grind (þó ekki stakir hverfisteinar o.þ.h.) 

8205.80 kg S  

28.62.30.89 Samstæður vara úr tveimur eða fleiri vörum í nr.8205, hamrar, 
skrúfjárn, lóðlampar, þvingur o.s.frv. 

8205.90 kg S  

28.62.40.14 Verkfæri til að snitta málm 8207.40.10 kg S  

28.62.40.16 Verkfæri til að skrúfskera málm 8207.40.30 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) 

8207.40.90 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) 

8207.50.10 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) 

8207.50.30 kg S  

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 

8207.50.50 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) 

8207.50.60 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 

8207.50.70 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) 

8207.50.90 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) 

8207.60.10 kg S  

28.62.40.44 Verkfæri til að snara úr málmi, með virknihluta úr öðru efni en 
demanti eða mótuðum demanti 

8207.60.30 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  
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28.62.40.48 Verkfæri til að rýma málm, með virknihluta úr öðru efni en 
demanti eða mótuðum demanti 

8207.60.70 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 

8207.70.10 kg S  

28.62.40.61 Skaftfræsari til vinnslu á málmi (þó ekki með virknihluta úr 
glæddu málmkarbíði) 

8207.70.31 kg S  

28.62.40.65 Snigilfræsari til vinnslu á málmi (þó ekki með virknihluta úr 
glæddu málmkarbíði) 

8207.70.35 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) 

8207.70.38 kg S  

28.62.40.69 Verkfæri til að fræsa (þó ekki til vinnslu á málmi) 8207.70.90 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 

8207.80.11 kg S  

28.62.40.74 Verkfæri til að renna málm, með virknihluta úr öðru efni en 
keramíkmelmi 

8207.80.19 kg S  

28.62.40.79 Verkfæri til að renna (þó ekki efnis- og verkfærafestingar fyrir 
smíðavélar eða handverkfæri, til vinnslu á málmi) 

8207.80.90 kg S  

28.62.40.81 Verkfæri sem eru útskiptanleg fyrir handverkfæri, með 
virknihluta úr demanti 

8207.90.10 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) 

8207.90.30 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) 

8207.90.50 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 

8207.13 kg S  
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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) 

8207.19.10 kg S  

28.62.50.17 Verkfæri til að bora í berg eða jarðveg úr öðru efni, með 
virknihluta úr öðru efni (þ.m.t. hlutar) 

8207.19.90 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) 

8207.20.10 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) 

8207.20.90 kg S  

28.62.50.33 Verkfæri til að pressa, stansa eða gata málm (þó ekki efnis- og 
verkfærafestingar fyrir smíðavélar eða handverkfæri) 

8207.30.10 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) 

8207.30.90 kg S  

28.62.50.43 Hnífar og skurðarblöð í vélar eða vélræn tæki til vinnslu á málmi 8208.10 kg S  

28.62.50.45 Hnífar og skurðarblöð í vélar eða vélræn tæki til vinnslu á viði 8208.20 kg S  

28.62.50.53 Kringlóttir hnífar og skurðarblöð til eldhúsáhalda eða véla sem 
notaðar eru í matvælaiðnaði 

8208.30.10 kg S  

28.62.50.55 Hnífar og skurðarblöð til eldhúsáhalda eða véla sem notaðar eru í 
matvælaiðnaði (þó ekki kringlóttir hnífar) 

8208.30.90 kg S  

28.62.50.63 Hnífar og skurðarblöð til landbúnaðarvéla, garðyrkjuvéla eða 
skógarhöggsvéla (þó ekki plóghnífar eða diskar fyrir herfi) 

8208.40 kg S  

28.62.50.65 Hnífar og skurðarblöð í vélar eða vélræn tæki 8208.90 kg S  

28.62.50.67 Merkjanleg innskot fyrir verkfæri, ófest, úr glæddum 
málmkarbíðum og keramíkmelmi 

8209.00.20 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) 

8209.00.80 kg S  

NACE 28.63: Framleiðsla á lásum og lömum  

28.63.11.30 Hengilásar úr ódýrum málmi 8301.10 p/st  

@ 

S  
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28.63.11.50 Læsingar til vélknúinna ökutækja úr ódýrum málmi 8301.20 p/st  

@ 

S  

28.63.11.70 Læsingar til húsgagna úr ódýrum málmi 8301.30 p/st  

@ 

S  

28.63.12.30 Sívalalásar, úr ódýrum málmi fyrir hurðir bygginga 8301.40.11 p/st  

@ 

S  

28.63.12.50 Læsingar, úr ódýrum málmi, fyrir hurðir bygginga (þó ekki 
sívalalásar) 

8301.40.19 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) 

8301.40.90 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) 

8301.50 kg S  

28.63.13.50 Stakir lyklar úr ódýrum málmi (þ.m.t. steypt, eldsmíðað eða 
stansað lykilefni, þjófalyklar) 

8301.70 kg S  

28.63.13.70 Hlutar til hengilása, læsinga, hespna og ramma með hespum, úr 
ódýrum málmi 

8301.60 — S  

28.63.14.10 Lamir úr ódýrum málmi 8302.10 kg S  

28.63.14.20 Hjól með festingum úr ódýrum málmi 8302.20 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) 

8302.30 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) 

8302.41 kg S  

28.63.14.50 Festingar, áfellur (fittings) og áþekkar vörur fyrir húsgögn, úr 
ódýrum málmi (þó ekki lamir, hjól, læsingar og lyklar) 

8302.42 kg S  

28.63.14.60 Festingar, áfellur o.s.frv., fyrir hurðir og stiga, úr ódýrum málmi 8302.49 kg S  

28.63.14.70 Sjálfvirkar dyralokur úr ódýrum málmi 8302.60 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 

7310.10 p/st  

@ 

S  
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28.71.12.00 Tankar, ámur, föt, dósir ... (þó ekki undir gas) úr járni eða stáli, < 
50 l 

7310.29 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 

7310.21.11 p/st  

@ 

S  

28.72.11.35 Dósir til geymslu á matvælum og drykkjarvöru, úr járni eða stáli, 
< 50 l, drykkjarvara 

7310.21.19 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 

7612.10 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) 

7612.90.10 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 

7612.90.91 p/st  

@ 

S  

28.72.12.60 Álúðabrúsar, með < 300 lítra rúmtaki 7612.90.20 p/st S  

28.72.12.80 Álílát, ekki pípulaga, með < 50 lítra rúmtaki, undir alls konar efni, 
þó ekki samanþjappað eða fljótandi gas 

7612.90.98 p/st  

@ 

S  

28.72.13.30 Krónutappar úr járni eða stáli 8309.10 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 

8309.90.10 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) 

8309.90.90 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) 

7312.10 kg S  

28.73.11.50 Vírfléttur, stroffur o.þ.h. úr járni eða stáli (þó ekki 
rafmagnseinangrað) 

7312.90 kg S  
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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 

7314.20 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 

7314.42 kg S  

28.73.13.50 Möskvateygður málmur, úr járni eða stáli 7314.50 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) 

7317.00.10 kg S  

28.73.14.20 Járn- eða stálnaglar, kaldmótaðir úr vír, í ræmum eða vafningum 
(þó ekki með haus úr kopar eða koparblendi) 

7317.00.20 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 

7317.00.40 kg S  

28.73.14.40 Naglar og stifti, kaldmótað úr vír, úr járni eða stáli, plettað eða 
húðað með sinki 

7317.00.61 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, 
... 

7317.00.69 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 

7317.00.90 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 

7415.10 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 

7616.10 — S  

28.73.15.10 Húðuð rafskaut úr ódýrum málmi, til rafbogasuðu 8311.10 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) 

8311.20 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 

8311.30 kg S  

28.73.15.70 Vír og stengur úr mótuðu dufti úr ódýrum málmi, til notkunar við 
málmhúðun (þ.m.t. hlutar) 

8311.90 — 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 7318.15.10 kg S  

28.74.11.15 Aðrar skrúfur og boltar til lagningar byggingarefna fyrir 
járnbrautir, úr járni eða stáli 

7318.15.20 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 7318.15.51 kg S  

28.74.11.25 Aðrar skrúfur og boltar með haus 7318.15.59 kg S  

28.74.11.27 Skrúfur með innanverðum sexkanthaus úr ryðfríu stáli 7318.15.61 kg S  

28.74.11.29 Aðrar skrúfur með innanverðum sexkanthaus 7318.15.69 kg S  

28.74.11.31 Sexkantboltar úr ryðfríu stáli, með haus 7318.15.70 kg S  
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28.74.11.33 Sexkantboltar úr járni eða stáli, með haus < 800 MPa togþol (þó 
ekki úr ryðfríu stáli) 

7318.15.81 kg S  

28.74.11.35 Sexkantboltar úr járni eða stáli, með haus ≥ 800 MPa togþol (þó 
ekki úr ryðfríu stáli) 

7318.15.89 kg S  

28.74.11.39 Boltar úr járni eða stáli, með haus (þó ekki sexkantboltar) 7318.15.90 kg S  

28.74.11.53 Skrúfboltar (franskar skrúfur) úr járni eða stáli 7318.11 kg S  

28.74.11.55 Tréskrúfur úr járni eða stáli (þó ekki skrúfboltar (franskar 
skrúfur)) 

7318.12 kg S  

28.74.11.57 Skrúfkrókar eða augaskrúfur úr járni eða stáli 7318.13 kg S  

28.74.11.73 Skurðskrúfur úr ryðfríu stáli (þó ekki snittað gangverk fyrir 
hreyfingu eða sem virkur hluti vélverks) 

7318.14.10 kg S  

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 

7318.16.10 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) 

7318.16.30 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 7318.19 kg S  

28.74.12.10 Spenniskífur og lásskinnur, úr járni eða stáli 7318.21 kg S  

28.74.12.30 Skífur úr járni eða stáli (þó ekki spenniskífur og aðrar lásskinnur) 7318.22 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) 

7318.23 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) 7415.21 kg S  

28.74.13.20 Hnoð, fleinar eða splitti úr kopar og áþekkar ósnittaðar vörur 
(þ.m.t. úr koparblendi) (þó ekki skífur) 

7415.29 kg S  
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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) 

7415.33 kg S  

28.74.13.70 Snittaðar vörur úr kopar, ót.a. 7415.39 kg S  

28.74.14.13 Heitmótaðar spangafjaðrir úr járni eða stáli og blöð í þær 7320.10.11 kg S  

28.74.14.15 Aðrar heitmótaðar blaðfjaðrir úr járni eða stáli og blöð í þær 7320.10.19 kg S  

28.74.14.17 Kaldmótaðar blaðfjaðrir úr járni eða stáli og blöð í þær 7320.10.90 kg S  

28.74.14.31 Heitmótaðar gormfjaðrir úr járni eða stáli 7320.20.20 kg S  

28.74.14.33 Kaldmótaðar þrýstingsfjaðrir úr járni eða stáli 7320.20.81 kg S  

28.74.14.35 Kaldmótaðar spennufjaðrir úr járni eða stáli 7320.20.85 kg S  

28.74.14.37 Kaldmótaðar gormfjaðrir (þó ekki þrýstingsfjaðrir eða 
átaksfjaðrir) 

7320.20.89 kg S  

28.74.14.53 Gormfjaðrir úr flötu efni úr járni eða stáli 7320.90.10 kg S  

28.74.14.55 Diskfjaðrir úr járni eða stáli 7320.90.30 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) 

7320.90.90 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 

7315.81 kg S  

28.74.20.23 Aðrar keðjur með suðuhlekkjum (þó ekki með stokkahlekkjum) 
úr járni eða stáli, ≤ 16 mm 

7315.82.10 kg S  

28.74.20.25 Aðrar keðjur með suðuhlekkjum (þó ekki með stokkahlekkjum) 
úr járni eða stáli, > 16 mm 

7315.82.90 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 

7315.20 kg S  
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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 

7315.89 kg S  

28.74.20.70 Keðjur og hlutar til þeirra, úr kopar 7419.10 — S  

28.74.20.80 Hlutar til keðja, ót.a., úr járni eða stáli 7315.90 — S  

NACE 28.75: Framleiðsla annarra málmvara, ót.a. 

28.75.11.10 Vaskar og handlaugar, úr ryðfríu stáli 7324.10 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 7324.90 kg S  

28.75.11.35 Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra, úr kopar 7418.20 kg S  

28.75.11.37 Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra, úr áli 7615.20 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 7323.93.10 kg S S2 

28.75.12.29 Eldhúsbúnaður og önnur búsáhöld úr ryðfríu stáli og hlutar til 
þeirra, þó ekki hnífapör 

7323.93.90 kg S S2 

28.75.12.37 Annar borðbúnaður, eldhúsbúnaður og búsáhöld úr járni eða stáli 
(þó ekki úr steypujárni), gljábrennt 

7323.94 kg S  

28.75.12.43 Borðbúnaður ... úr járni eða stáli, ót.a. 7323.99.10 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 

7615.19.10 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  
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28.75.12.80 Járn- eða stálull, pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, 
-hanskar o.þ.h. 

7323.10 kg S  

28.75.21.30 Brynvarðir eða styrktir peningaskápar og geymsluhólf, úr ódýrum 
málmi 

8303.00.10 p/st S  

28.75.21.50 Brynvarðar eða styrktar hurðir og læsingar fyrir geymsluklefa 
peningaskápar og geymsluhólf, úr ódýrum málmi 

8303.00.30 kg S  

28.75.21.70 Peningakassar eða verðbréfakassar o.þ.h., úr ódýrum málmi 8303.00.90 — 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 

8305.10 — S  

28.75.23.50 Hefti í lengjum, úr ódýrum málmi, til skrifstofunota, bólstrunar 
og umbúða 

8305.20 — S  

28.75.23.70 Skrifstofuvörur eins og bréfaklemmur, bréfahorn ... úr ódýrum 
málmi 

8305.90 — 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 

8308.10 — S  

28.75.25.50 Holhnoð eða klaufhnoð, úr ódýrum málmi 8308.20 — S  

28.75.25.70 Vörur eins og hespur, rammar með hespum ..., hlutar úr ódýrum 
málmi 

8308.90 — S  

28.75.26.00 Skips- eða bátsskrúfur og blöð til þeirra 8485.10 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. 7325.10 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, gildrur o.s.frv., 
fóðurbindingar, nefhringir í dýr, krókar fyrir dýnur, krókar fyrir 
slátrara, snagar á flísar og pappírskörfur þó ekki grindur fyrir 
lampaskerma 

7326.20 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 

7326.90.10 — S S2 
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28.75.27.31 Stigar og tröppur úr járni eða stáli (þó ekki hamrað eða þrykkt) 7326.90.30 p/st  

@ 

S S2 

28.75.27.33 Vörubretti úr járni eða stáli og áþekkir pallar til meðhöndlunar á 
vörum 

7326.90.40 kg S S2 

28.75.27.35 Rúllur úr járni eða stáli fyrir kapla, lagnir o.þ.h. 7326.90.50 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) 

7326.90.60 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) 

7326.90.70 kg S S2 

28.75.27.43 Opin mótasmíði 7326.90.91 kg S S2 

28.75.27.45 Lokuð mótasmíði 7326.90.93 kg S S2 

28.75.27.49 Aðrar vörur 7326.90 (.95 + .98) kg S S2 

28.75.27.52 Dúkur, grindur, netefni og girðingarefni, úr áli 7616.91 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 

7616.99.10 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 

7616.99.90 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 nikkel, 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) 

8302.50 kg S  

28.75.27.82 Bjöllur, bomböld (gongs) o.s.frv., ekki fyrir rafmagn, úr ódýrum 
málmi 

8306.10 kg S  
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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) 

8307.10 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 

8307.90 kg S  

28.75.27.87 Merkispjöld, nafnspjöld, heimilisspjöld og áþekk spjöld, 
tölustafir, bókstafir og önnur tákn, úr ódýrum málmi (þó ekki 
upplýst) 

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 

8407.21 p/st S  

29.11.12.30 Stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju í skip (þó 
ekki utanborðsvélar) 

8407.29 p/st S  

29.11.12.50 Stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju (þó ekki í 
skip eða loftför eða stimpilbrunahreyflar fyrir ökutæki) 

8407.90 p/st 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 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 S  

29.11.13.15 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju í skip (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 200 kW en ≤ 500kW afl 

8408.10 (.51 + .59 + .61 + 
.69) 

p/st S  

29.11.13.17 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju í skip (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 500 kW en ≤ 1000 kW afl 

8408.10.7 p/st S  

29.11.13.19 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju í skip (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 1000 kW afl 

8408.10(.8 + .9) p/st S  

29.11.13.20 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju fyrir járnbrautarvagna 
(dísil- eða hálfdísilhreyflar) 

8408.90.21 p/st S  

29.11.13.31 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir ≤ 15 kW afl 

8408.90.31 p/st S  
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29.11.13.33 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 15 kW en ≤ 30 kW afl 

8408.90.33 p/st S  

29.11.13.35 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 30 kW en ≤ 50 kW afl 

8408.90.36 p/st S  

29.11.13.37 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 50 kW en ≤ 100 kW afl 

8408.90.37 p/st S  

29.11.13.53 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 100 kW en ≤ 200 kW afl 

8408.90.51 p/st S  

29.11.13.55 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 200 kW en ≤ 300 kW afl 

8408.90.55 p/st S  

29.11.13.57 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 300 kW en ≤ 500 kW afl 

8408.90.57 p/st S  

29.11.13.73 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til nota í iðnaði (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar) fyrir > 500 kW en ≤ 1000 kW afl 

8408.90.71 p/st 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 S  

29.11.21.30 Vatnsgufuaflshverflar og aðrir gufuaflshverflar (þó ekki til 
framleiðslu á rafmagni) 

8406 [.10 + .81.90 + 
.82.90] 

kW  

@ 

S  

29.11.21.50 Vatnsgufuaflshverflar til framleiðslu á rafmagni 8406 [.81.10 + .82.11 + 
.82.19] 

kW  

@ 

S  

29.11.22.00 Vökvahverflar og vatnshjól 8410.1 kW  

@ 

S  

29.11.23.00 Gashverflar (þó ekki þrýstihverflar og skrúfuhverflar) 8411.8 kW  

@ 

S  

29.11.31.00 Hlutar til vatnsgufuaflshverfla og annarra gufuaflshverfla 8406.90 — S S2 

29.11.32.00 Hlutar vökvahverfla og vatnshjóla (þ.m.t. gangráður) 8410.90 — S S2 

29.11.33.00 Hlutar gashverfla (þó ekki þrýstihverfla og skrúfuhverfla) 8411.99 — 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) 8412.21.91 p/st  

@ 

S  

29.12.11.35 Vökvahólkar 8412.21.99 p/st  

@ 

S  

29.12.11.50 Loftknúnir, línuvirkir strokkar (þ.m.t. hólkar) 8412.31 p/st  

@ 

S  

29.12.12.33 Vökvaknúin kerfi (afgjafar) (þó ekki með strokkum) 8412.29.50 p/st  

@ 

S  

29.12.12.35 Vökvaaflshreyflar 8412.29.91 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) 

8412.39 p/st S  

29.12.21.10 Dælur fyrir bensín og olíu, eining 8413.11 p/st S  

29.12.21.30 Vökvadælur með eða hannaðar fyrir mælitæki (þó ekki fyrir 
eldsneyti eða smurefni) 

8413.19 p/st S  

29.12.21.50 Dælur með viðlægri færslu (positive displacement), handdælur 8413.20 p/st S  

29.12.21.70 Dælur í stimpilbrunahreyfla fyrir eldsneyti, smurefni eða 
kælimiðla 

8413.30 p/st S  

29.12.21.90 Steypudælur 8413.40 p/st S  

29.12.22.10 Vökvadælur (áslæg bulla) 8413.50.30 p/st 
@ 

S  

29.12.22.30 Tvívirkar dælur með viðlægri færslu (positive displacement), til 
skömmtunar 

8413.50.50 p/st S  

29.12.22.50 Vökvadælur (geislalæg bulla) 8413.50.71 p/st S  

29.12.22.70 Tvívirkar bulludælur (raðdælur) 8413.50.79 p/st S  

29.12.22.90 Tvívirkar dælur með viðlægri færslu (positive displacement), með 
þind 

8413.50.90 p/st S  
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29.12.23.10 Vökvadælur (þó ekki áslægar, geislalægar, tannhjóla- eða 
spaðadælur) 

8413.60.30 p/st  

@ 

S  

29.12.23.33 Vökvadælur (tannhjóladælur) 8413.60.41 p/st S  

29.12.23.35 Snúnings- og tannhjóladælur með viðlægri færslu (positive 
displacement) 

8413.60.49 p/st S  

29.12.23.53 Vökvadælur (spaðadælur) 8413.60.51 p/st S  

29.12.23.55 Snúnings- og spaðadælur með viðlægri færslu (positive 
displacement) 

8413.60.59 p/st S  

29.12.23.73 Snúnings- og skrúfudælur með viðlægri færslu (positive 
displacement) 

8413.60.60 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) 

8413.60.90 p/st S  

29.12.24.13 Sambyggðar eins þreps snúningsdælur fyrir frárennsli og skólp 8413.70.21 p/st S  

29.12.24.15 Sambyggðar margþrepa snúningsdælur 8413.70.29 p/st S  

29.12.24.17 Hitakerfis- og heitavatnsdælur með dæluhjóli án þéttihrings 8413.70.30 p/st S  

29.12.24.20 Snúningsdælur, þvermál dæluops ≤ 15 mm 8413.70.40 p/st S  

29.12.24.30 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, rördælur með 
dæluhjóli, hliðarrördælur, jaðardælur og endurnýjunardælur 

8413.70.50 p/st S  

29.12.24.51 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, eins þreps 
dæluhjól með eina rennslistefnu, lokaðar múffur 

8413.70.61 p/st S  

29.12.24.53 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, eins þreps 
dæluhjól með eina rennslistefnu, langar múffur 

8413.70.69 p/st S  

29.12.24.55 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, eins þreps 
dæluhjól með tvær rennslistefnur 

8413.70.70 p/st S  

29.12.24.60 Miðflóttaaflsdælur með dæluop > 15 mm í þvermál, margþrepa 
dæluhjól (þ.m.t. sjálfsjúgandi) 

8413.70.80 p/st S  

29.12.24.71 Snúningsdælur, eins þreps, blandað flæði eða áslægar dælur 8413.70.91 p/st S  

29.12.24.75 Snúningsdælur, margþrepa, blandað flæði eða áslægar dælur 8413.70.99 p/st S  
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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 

8414.10.30 p/st S  

29.12.31.70 Lofttæmidælur, sveimdæla, kuldælur og aðsogsdælur 8414.10.50 p/st S  

29.12.32.00 Hand- eða fótknúnar loftdælur 8414.20 p/st S  

29.12.33.33 Þjöppur til nota í kælibúnað fyrir ≤ 0,4 kW afl 8414.30.30 p/st S  

29.12.33.35 Loftþéttandi eða hálfþéttandi þjöppur til nota í kælibúnað fyrir 
> 0,4 kW afl 

8414.30.91 p/st S  

29.12.33.37 Þjöppur til nota í kælibúnað fyrir > 0,4 kW afl (þó ekki 
loftþéttandi eða hálfþéttandi) 

8414.30.99 p/st S  

29.12.34.30 Loftþjöppur á undirvagni á hjólum til dráttar, með ≤ 2 m3 rennsli 
á mínútu 

8414.40.10 p/st S  

29.12.34.50 Loftþjöppur á undirvagni á hjólum til dráttar, með > 2 m3 rennsli 
á mínútu 

8414.40.90 p/st S  

29.12.35.30 Þrýstiþjöppur, eins þreps 8414.80.21 p/st S  

29.12.35.50 Þrýstiþjöppur, margþrepa 8414.80.29 p/st S  

29.12.36.30 Tvívirkar þjöppur með mældum þrýstingi ≤ 15 bar, með ≤ 60 m3 
rennsli á klst. 

8414.80.31 p/st S  

29.12.36.50 Tvívirkar þjöppur með mældum þrýstingi ≤ 15 bar, með > 60 m3 
rennsli á klst. 

8414.80.39 p/st S  

29.12.36.70 Tvívirkar þjöppur með mældum þrýstingi > 15 bar, með ≤ 120 m3 
rennsli á klst. 

8414.80.41 p/st S  

29.12.36.90 Tvívirkar þjöppur með mældum þrýstingi > 15 bar, með > 120 m3 
rennsli á klst. 

8414.80.49 p/st S  

29.12.37.30 Snúningsþjöppur með færslu, með einum ás 8414.80.60 p/st S  

29.12.37.53 Skrúfuþjöppur, með mörgum ásum 8414.80.71 p/st S  
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29.12.37.55 Þjöppur, með mörgum ásum (þó ekki skrúfuþjöppur) 8414.80.79 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 8412.90.50 — S S2 

29.12.41.70 Hlutar til annarra þotuhreyfla en þrýstihverfla 8412.90.30 — 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 

8414.90 — 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 8481.10.05 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) 

8481.10.19 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) 

8481.10.99 kg S  

29.13.11.53 Lokar fyrir olíuvökva- eða loftskiptingar fyrir pípur, katla, tanka, 
ker o.þ.h. 

8481.20.10 kg S  

29.13.11.55 Lokar fyrir loftþrýstiskiptingar fyrir pípur, katla, tanka, ker o.þ.h. 8481.20.90 kg S  

29.13.11.72 Einstefnulokar fyrir pípur, katla, tanka, ker o.þ.h. 8481.30 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 

8481.80.11 kg S  
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29.13.12.35 Kranar, hanar og lokar fyrir vaska, handlaugar, skolskálar, vatns-
geyma o.s.frv. þó ekki þrýstiléttar eða lokar fyrir olíuvökva-
skiptingar, einstefnu-, öryggis-, létti- eða blöndunarlokar 

8481.80.19 kg S  

29.13.12.53 Hitastillilokar fyrir miðstöðvarofna 8481.80.31 kg S  

29.13.12.55 Lokar fyrir miðstöðvarofna, annað 8481.80.39 kg S  

29.13.13.13 Aðrir ferlistjórnlokar, hitastillar 8481.80.51 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 

8481.80.59 kg S  

29.13.13.33 Aðrir rennilokar, úr steypujárni 8481.80.61 kg S  

29.13.13.35 Aðrir rennilokar, úr stáli 8481.80.63 kg S  

29.13.13.37 Aðrir rennilokar, annað 8481.80.69 kg S  

29.13.13.53 Keilulokar, úr steypujárni 8481.80.71 kg S  

29.13.13.55 Keilulokar, úr stáli 8481.80.73 kg S  

29.13.13.57 Aðrir keilulokar 8481.80.79 kg S  

29.13.13.73 Kúlu- og sívalningslokar 8481.80.81 kg S  

29.13.13.75 Spjaldlokar 8481.80.85 kg S  

29.13.13.77 Þindarlokar 8481.80.87 kg S  

29.13.13.80 Annar búnaður 8481.80.99 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) 

8481.90 — 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 8482.10 kg S  

29.14.10.53 Nállaga keflalegur (þ.m.t. keilu- og nállaga keflalegusett) 8482.20 kg S  
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29.14.10.55 Kúlulaga keflalegur 8482.30 kg S  

29.14.10.57 Sívalar keflalegur (þó ekki keflalegur eða nálalegur) 8482.50 kg S  

29.14.10.70 Nálalegur 8482.40 kg S  

29.14.10.90 Keflalegur (þ.m.t. samsettar kúlu- eða keflalegur) (þó ekki nállaga 
keflalegur, kúlulaga keflalegur eða nálalegur) 

8482.80 kg S  

29.14.21.30 Rúllukeðjur úr járni eða stáli fyrir reiðhjól og bifhjól 7315.11.10 kg S  

29.14.21.53 Rúllukeðjur úr járni eða stáli (þó ekki fyrir reiðhjól og bifhjól) 7315.11.90 kg S  

29.14.21.55 Liðhlekkjakeðjur úr járni eða stáli (þó ekki rúllukeðjur) 7315.12 kg S  

29.14.22.30 Sveifar og sveifarásar 8483.10 (.41 + .5) kg S S2 

29.14.22.53 Hjöruliðir 8483.10.60 kg S S2 

29.14.22.55 Aðrir ásar 8483.10.80 kg S S2 

29.14.23.30 Leghús, með kúlu- eða keflalegum 8483.20 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   8483.40.82 kg S  

29.14.24.33 Gírkassar ..., sniðbrúnartannhjól spíralskorin sniðbrúnartannhjól  8483.40.83 kg S  

29.14.24.34 Gírkassar ... snigildrif 8483.40.84 kg S  

29.14.24.40 Aðrir gírkassar 8483.40.85 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 8483.40.92 kg S  

29.14.24.75 Aðrir drifhlutar (þó ekki tannhjól og tannhjólasamstæður, kúlu- 
eða keflaspindlar, gírkassar og aðrir hraðabreytar) 

8483.40.98 kg S  

29.14.25.00 Kasthjól og reimhjól (þ.m.t. blakkir) 8483.50 kg S  
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29.14.26.30 Tengsl og ástengsl (þ.m.t. hjöruliðir) 8483.60 kg S  

29.14.31.30 Kúlur, nálar og kefli fyrir kúlu- eða keflalegur 8482.91 kg S S2 

29.14.31.50 Hlutar til kúlu- eða keflalegna (þó ekki kúlur, nálar og kefli) 8482.99 — S S2 

29.14.32.00 Hlutar úr járni eða stáli til liðhlekkjakeðja 7315.19 — S  

29.14.33.30 Hlutar til leghúsa 8483.90.30 — 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 

NACE 29.21: Framleiðsla á bræðsluofnum og brennurum 

29.21.11.30 Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti 8416.10 p/st S  

29.21.11.50 Brennarar fyrir fast eldsneyti eða gas (þ.m.t. fjölvirkir brennarar) 8416.20 p/st  

@ 

S  

29.21.11.70 Vélkyndarar (þ.m.t. vélristar til þeirra, vélræn öskuhreinsitæki og 
áþekk tæki) 

8416.30 p/st  

@ 

S  

29.21.12.30 Bræðslu- og hitunarofnar til brennslu, bræðslu eða annarrar 
hitameðferðar á málmgrýti, brennisteinskís eða málmi, ekki fyrir 
rafmagn 

8417.10 p/st  

@ 

S  

29.21.12.50 Bræðsluofnar og ofnar til sorpbrennslu, ekki fyrir rafmagn 8417.80.10 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 8514.10.10 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 

8514.20.10 kg S  

29.21.13.55 Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar , fyrir iðnað eða 
rannsóknarstofur, 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  
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29.21.14.30 Hlutar til brennara fyrir fljótandi eldsneyti, malað fast eldsneyti 
eða gas, vélkyndara, vélrista, vélrænna öskuhreinsitækja og 
áþekkra tækja 

8416.90 — S S2 

29.21.14.50 Hlutar til bræðslu- eða hitunarofna, fyrir iðnað eða 
rannsóknarstofur, ekki fyrir rafmagn 

8417.90 — S S2 

29.21.14.70 Hlutar til rafbræðslu- eða rafhitunarofna eða hitunartækja, fyrir 
span- eða torleiði, fyrir iðnað eða rannsóknarstofur 

8514.90 — 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) 

8425.11 p/st S  

29.22.11.50 Handknúnar keðjutalíur (þó ekki til að lyfta ökutækjum, knúið 
rafhreyfli) 

8425.19.91 p/st S  

29.22.11.70 Blakkalyftur og talíur (þó ekki til að lyfta ökutækjum, knúið 
rafhreyfli, handknúnar keðjutalíur) 

8425.19.99 p/st S  

29.22.12.30 Námuvindur, vindur sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar 8425.20 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) 

8425.31 p/st S  

29.22.12.55 Vindur og koppvindur, knúið stimpilbrunahreyflum (þó ekki til að 
lyfta ökutækjum eða sem eru sérstaklega hannaðar til nota 
neðanjarðar) 

8425.39.91 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) 

8425.39.99 p/st S  

29.22.13.30 Innbyggðir tjakkar til nota á bifreiðaverkstæðum til að lyfta 
ökutækjum 

8425.41 p/st S  

29.22.13.50 Vökvaknúnir tjakkar og vindur til að lyfta ökutækjum (þó ekki til 
nota á bifreiðaverkstæðum) 

8425.42 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) 

8425.49 p/st S  
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29.22.14.20 Brautarkranar í loft á fastri undirstöðu 8426.11 p/st  

@ 

S  

29.22.14.33 Hreyfanlegar lyftigrindur á hjólum og hjólbörðum og klofberar 8426.12 p/st  

@ 

S  

29.22.14.35 Flutningakranar, gálgakranar og brúarkranar 8426.19 p/st  

@ 

S  

29.22.14.43 Turnkranar 8426.20 p/st  

@ 

S  

29.22.14.45 Bómukranar á súlufótum 8426.30 p/st  

@ 

S  

29.22.14.50 Sjálfknúinn lyftibúnaður, sem fer eftir teinum á byggingarstöðum, 
grjótnámum o.þ.h. 

8426.4 p/st  

@ 

S  

29.22.14.60 Lyftibúnaður til festingar á ökutæki fyrir vegi 8426.91 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 

8426.99 p/st  

@ 

S  

29.22.15.13 Sjálfknúnir gaffallyftarar, knúnir rafhreyfli, með ≥ 1 m lyftihæð 8427.10.10 p/st S  

29.22.15.15 Sjálfknúnir gaffallyftarar, knúnir rafhreyfli, með < 1 m lyftihæð 8427.10.90 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 

8427.20.90 p/st S  

29.22.15.50 Gaffallyftarar og aðrir vinnuvagnar með búnaði til lyftingar eða 
meðhöndlunar (þó ekki sjálfknúnir vagnar) 

8427.90 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 

8709.11 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 

8709.19 p/st S  
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29.22.16.30 Rafknúnar lyftur og skúffubönd 8428.10.91 p/st 

@ 

S  

29.22.16.50 Lyftur og skúffubönd (þó ekki rafknúið) 8428.10.99 p/st 

@ 

S  

29.22.16.70 Rennistigar og rennigangbrautir 8428.40 p/st 

@ 

S  

29.22.17.10 Loftknúnar lyftur og færibönd sérstaklega hannað til nota í 
landbúnaði 

8428.20.30 p/st 

@ 

S  

29.22.17.33 Loftknúnar lyftur og færibönd fyrir búlkaefni (þó ekki sem eru 
sérstaklega hönnuð til nota í landbúnaði) 

8428.20.91 p/st S  

29.22.17.35 Loftknúnar lyftur og færibönd (þó ekki til nota í landbúnaði eða 
fyrir búlkaefni) 

8428.20.99 p/st 

@ 

S  

29.22.17.50 Sívinnslulyftur og -færibönd, af skóflugerð, fyrir vörur og efni 8428.32 p/st 

@ 

S  

29.22.17.70 Sívinnslulyftur og -færibönd, af beltagerð, fyrir vörur og efni 8428.33 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) 

8428.39.91 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 

8428.50 p/st 

@ 

S  

29.22.18.20 Strengjabrautir, stólalyftur, skíðatoglyftur og dráttarbúnaður fyrir 
teinabrautir 

8428.60 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 

8428.90.30 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 
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29.22.19.50 Hlutar til lyftna, skúffubanda eða rúllustiga 8431.31 — 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 

8709.90 — 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 

8431.41 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  

NACE 29.23: Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til heimilisnota 

29.23.11.30 Varmaskiptar 8419.50 p/st  

@ 

S  

29.23.11.50 Vélbúnaður til að þétta andrúmsloft eða aðrar lofttegundir 8419.60 p/st  

@ 

S  

29.23.12.20 Loftjöfnunartæki á glugga eða veggi, sjálfstæð eða skipt kerfi 8415.10 p/st  

@ 

S  

29.23.12.40 Loftjöfnunartæki til nota í vélknúin ökutæki 8415.20 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 

8415.83 p/st  

@ 

S  

29.23.13.33 Kælisýningarkassar og -sýningarborð með innbyggðu kælitæki 
eða uppgufunartæki til geymslu frystra matvæla 

8418.50.11 p/st S  

29.23.13.35 Kælisýningarkassar og -sýningarborð með innbyggðu kælitæki 
eða uppgufunartæki (þó ekki til geymslu frystra matvæla) 

8418.50.19 p/st S  

29.23.13.40 Djúpfrystitæki (þó ekki frystikistur með ≤ 800 lítra rúmtaki eða 
frystiskápar með ≤ 900 lítra rúmtaki) 

8418.50.91 p/st S  

29.23.13.50 Kælitæki (þó ekki til djúpfrystingar, sýningarkassar og 
sýningarborð með innbyggðu kælitæki eða uppgufunartæki) 

8418.50.99 p/st S  
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29.23.13.73 Búnaður af þjöppugerð með þétta sem eru varmaskiptar, 
varmadælur 

8418.61 p/st  

@ 

S  

29.23.13.75 Frásogshitadælur 8418.69.91 p/st  

@ 

S  

29.23.13.90 Annar kæli- eða frystibúnaður 8418.69.99 p/st  

@ 

S  

29.23.14.10 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á andrúmslofti (þó 
ekki loftinntakssíur fyrir brunahreyfla) 

8421.39.30 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 

8421.39.51 p/st  

@ 

S  

29.23.14.40 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á gasi með 
hvarfaferli, þó ekki loftinntakssíur fyrir brunahreyfla eða vél- og 
tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á andrúmslofti 

8421.39.71 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 

8421.39.98 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) 

8414.59.30 p/st S  

29.23.20.50 Miðflóttaaflsviftur (þó ekki borð-, gólf-, vegg-, glugga-, loft- eða 
þakviftur með sjálfstæðum rafhreyfli með ≤ 125 W útafli) 

8414.59.50 p/st S  

29.23.20.70 Viftur (þó ekki borð-, gólf-, vegg-, loft- eða þakviftur með 
sjálfstæðum rafhreyfli með ≤ 125 W útafli, áslægar eða 
miðflóttaaflsknúnar viftur) 

8414.59.90 p/st S  

29.23.30.10 Hlutar til loftræstitækja (þ.m.t. gufuþéttar, gufugleypar, 
uppgufunareiningar og gufutæki) 

8415.90 — S S2 

29.23.30.30 Húsgögn hönnuð fyrir kæli- eða frystibúnað (þ.m.t. 
uppgufunareiningar og fullfrágengin kælitæki) 

8418.91 p/st  

@ 

S  

29.23.30.50 Hlutar til kælitækja til annarra nota en heimilisnota (þ.m.t. 
uppgufunareiningar og þéttar) 

8418.99.10 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) 

8418.99.90 — S  

29.23.30.90 Hlutar til búnaðar í nr. 8419 til annarra nota en heimilisnota 8419.90 — S S2 
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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 

8405.10 p/st  

@ 

S  

29.24.11.50 Eimingar- eða hreinsistöð 8419.40 p/st  

@ 

S  

29.24.12.30 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á vatni 8421.21 p/st  

@ 

S  

29.24.12.50 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á drykkjarvörum 
(þó ekki vatni) 

8421.22 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 

8421.29 p/st  

@ 

S  

29.24.13.30 Olíu- eða eldsneytissíur fyrir brunahreyfla 8421.23 p/st  

@ 

S  

29.24.13.50 Loftinntakssíur fyrir brunahreyfla 8421.31 p/st  

@ 

S  

29.24.21.30 Vélbúnaður til að hreinsa eða þurrka flöskur eða önnur ílát 8422.20 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 

8422.30 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) 

8422.40 p/st  

@ 

S  

29.24.22.33 Vogir til heimilisnota 8423.10.10 p/st S  

29.24.22.35 Fólksvogir (þ.m.t. ungbarnavogir) 8423.10.90 p/st S  

29.24.22.53 Safnmælitæki, einnig til sleitulausrar vigtunar 8423.20 p/st S  

29.24.22.55 Sjálfvirkar áfyllingarvélar með þyngdarmælingu 8423.30 p/st S  
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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, bílvogir og annar vigtunarbúnaður (þó ekki 
búðarvogir, vogir til heimilis- og einkanota, vogir til samfelldrar 
vigtunar á vörum á færibandi, fastavogir og vogir með ≤ 5 cg 
nákvæmni) 

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 

8423.81.50 p/st S  

29.24.24.10 Slökkvitæki 8424.10 p/st  

@ 

S  

29.24.24.30 Úðabyssur og áþekk tæki 8424.20 p/st  

@ 

S  

29.24.24.50 Gufu- eða sandblástursvélar og áþekkar blástursvélar (þó ekki 
slökkvitæki, úðabyssur og áþekk tæki) 

8424.30 p/st  

@ 

S  

29.24.24.70 Önnur vélræn tæki til sprautunar, dreifingar eða úðunar 8424.89 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) 

8421.19.91 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 8420.10.10 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 8419.89.10 p/st  

@ 

S  
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29.24.40.50 Lofttæmitæki til gufuútfellingar á málmi 8419.89.30 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 

8405.90 — S S2 

29.24.52.30 Hlutar til miðflóttaaflsvinda og -þurrkara 8421.91 — S S2 

29.24.52.50 Hlutar til vél- eða tækjabúnaðar til síunar eða hreinsunar á vökva 
eða gasi (þó ekki miðflóttaaflsvindur og -þurrkarar) 

8421.99 — S S2 

29.24.53.13 Valsar til sléttipressna eða annarra völsunarvéla (þó ekki til að 
slétta eða valsa málm eða gler) 

8420.91 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) 

8420.99 — S S2 

29.24.53.20 Alls konar vogarlóð og hlutar til voga (þó ekki vogir með 5 cg 
nákvæmni eða meiri) 

8423.90 — 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 

8424.90 — S S2 

29.24.53.50 Hlutar til sjálfsala (þ.m.t. peningaskiptivéla) 8476.90 — S S2 

29.24.54.00 Ósjálfvirkir smurningskoppar, smurningsnipplar, olíuþéttihringir, 
handhjól, stengur, handföng, öryggishlífar og undirstöðuplötur til 
vélbúnaðar 

8485.90 — S S2 

29.24.60.00 Uppþvottavélar til annarra nota en heimilisnota 8422.19 p/st S  

29.24.70.10 Hlutar til uppþvottavéla 8422.90.10 — S S2 

29.24.70.20 Hlutar vélbúnaðar til pökkunar eða umbúða 8422.90.90 — 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  
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NACE 29.31: Framleiðsla landbúnaðardráttarvéla 

29.31.10.00 Dráttarvélar stjórnað af gangandi manni 8701.10 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) 

8701.90.11 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) 

8701.90.20 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) 

8701.90.25 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) 

8701.90.31 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) 

8701.90.35 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) 

8701.90.39 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 

8701.90.90 p/st S  

NACE 29.32: Framleiðsla annarra véla til nota í landbúnaði og skógrækt 

29.32.11.30 Vendiplógar 8432.10.10 p/st S  

29.32.11.50 Plógar (þó ekki vendiplógar) 8432.10.90 p/st S  

29.32.11.70 Diskaherfi 8432.21 p/st S  

29.32.12.10 Mosatætarar og jarðvinnsluvélar 8432.29.10 p/st S  

29.32.12.30 Herfi (þó ekki diskaherfi) 8432.29.30 p/st S  

29.32.12.50 Snúningsvélar 8432.29.50 p/st S  

29.32.12.70 Arfatætarar og hlújárn 8432.29.90 p/st S  

29.32.13.33 Vélar með miðdrifi til að sá með nákvæmu millibili, til nota í 
landbúnaði eða garðykju 

8432.30.11 p/st S  
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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) 

8432.30.19 p/st S  

29.32.13.50 Vélar til að planta og umplanta 8432.30.90 p/st S  

29.32.14.30 Áburðardreifarar, fyrir jarðefnaáburð eða tilbúinn áburð, til 
jarðvegsvinnslu 

8432.40.10 p/st S  

29.32.14.50 Mykju- og áburðardreifarar (þó ekki fyrir jarðefnaáburð eða 
tilbúinn áburð) 

8432.40.90 p/st S  

29.32.15.00 Vélar til nota í landbúnaði og skógrækt ót.a., valtarar fyrir 
húsgarða eða íþróttavelli 

8432.80 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) 

8433.11.51 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) 

8433.11.59 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) 

8433.11.90 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) 

8433.19.51 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) 

8433.19.59 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) 

8433.19.70 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) 

8433.19.90 p/st S  

29.32.31.30 Vélknúnar sláttuvélar (þó ekki fyrir grasflatir, almenningsgarða, 
golfvelli eða íþróttavelli) 

8433.20.10 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) 

8433.20.51 p/st S  
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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) 

8433.20.59 p/st S  

29.32.31.70 Sláttuvélar (þó ekki vélknúnar eða fyrir grasflatir, 
almenningsgarða, golfvelli eða íþróttavelli eða sem eru dregnar 
eða bornar af dráttarvél) 

8433.20.90 p/st S  

29.32.32.30 Rakstrar-, hliðarrakstar- og snúningsvélar 8433.30.10 p/st S  

29.32.32.50 Heyvinnsluvélar (þó ekki rakstrar-, hliðarrakstrar- eða 
snúningsvélar, gras- eða heysláttuvélar) 

8433.30.90 p/st S  

29.32.33.30 Baggatínur 8433.40.10 p/st S  

29.32.33.50 Hálm- eða fóðurbaggavélar (þó ekki baggatínur) 8433.40.90 p/st S  

29.32.34.10 Sambyggðar uppskeruþreskivélar 8433.51 p/st S  

29.32.34.20 Þreskivélar til nota í landbúnaði (þó ekki sambyggðar 
uppskeruþreskivélar) 

8433.52 p/st S  

29.32.34.30 Vélar til kartöfluuppskeru 8433.53.10 p/st S  

29.32.34.50 Vélar til að fjarlægja rófutoppa og uppskera rófur 8433.53.30 p/st S  

29.32.34.60 Rótar- eða hnýðisuppskeruvélar (þó ekki til kartöfluuppskeru, til 
að fjarlægja rófutoppa eða til rófuuppskeru) 

8433.53.90 p/st S  

29.32.34.73 Uppskeruvélar fyrir gróffóður (þó ekki sjálfknúnar) 8433.59.19 p/st S  

29.32.34.75 Uppskeruvélar fyrir gróffóður, sjálfknúnar 8433.59.11 p/st S  

29.32.34.77 Uppskeruvélar fyrir þrúgur 8433.59.30 p/st S  

29.32.34.90 Uppskeruvélar (þó ekki sambyggðar uppskeruþreskivélar, rótar- 
eða hnýðisuppskeruvélar eða uppskeruvélar fyrir gróffóður eða 
þrúgur) 

8433.59.80 p/st S  

29.32.40.10 Vökvunartæki til landbúnaðar eða garðyrkju 8424.81.10 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) 

8424.81.30 p/st S  

29.32.40.50 Úðarar og duftdreifarar, til að festa á eða dregnir af 
landbúnaðardráttarvélum (þó ekki vökvunarbúnaður) 

8424.81.91 p/st S  
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29.32.40.70 Annar búnaður, til nota í landbúnaði eða garðyrkju 8424.81.99 p/st S  

29.32.50.40 Sjálfhlaðandi eða sjálflosandi eftirvagnar til nota í landbúnaði 8716.20 p/st S  

29.32.61.00 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, ávexti eða aðrar 
landbúnaðarafurðir 

8433.60 p/st  

@ 

S  

29.32.62.00 Mjaltavélar 8434.10 p/st  

@ 

S  

29.32.63.36 Vélbúnaður til að laga dýrafóður 8436.10 p/st  

@ 

S  

29.32.63.53 Útungunarvélar og ungamæður 8436.21 p/st  

@ 

S  

29.32.63.55 Vélbúnaður til alifuglaræktunar (þó ekki útungunarvélar og 
ungamæður) 

8436.29 p/st  

@ 

S  

29.32.64.00 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða þurrkaða 
belgávexti 

8437.10 p/st S  

29.32.65.30 Vélar til nota í skógrækt 8436.80.10 p/st S  

29.32.65.40 Sjálfvirk brynningartæki fyrir húsdýr 8436.80.91 p/st S  

29.32.65.50 Annar vélbúnaður í nr. 8436 8436.80.99 p/st  

@ 

S  

29.32.70.20 Hlutar til véla til nota í landbúnaði, garðyrkju og skógrækt til 
vinnslu jarðvegs eða ræktunar 

8432.90 — S S2 

29.32.70.50 Hlutar til vél- og tækjabúnaðar í nr. 8433 8433.90 — S S2 

29.32.70.60 Hlutar til vélbúnaðar til alifuglaræktunar eða útungunarvéla og 
ungamæðra 

8436.91 — S S2 

29.32.70.70 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 8436, ót.a. 8436.99 — 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) 8467.11 p/st  

@ 

S  

 



4.12.2008  Nr. 73/693 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2005 (HS/CN) 

Magn 

Hlutstæð 
eining 

P 
Tilvísun í 
athuga-
semdir 

29.41.11.05 Loftknúin handverkfæri (þó ekki snúningsverkfæri) 8467.19 p/st  

@ 

S  

29.41.11.07 Keðjusagir, með innbyggðum hreyfli sem er ekki fyrir rafmagn 8467.81 p/st S  

29.41.11.09 Handverkfæri, vökvaknúin eða með innbyggðum hreyfli sem er 
ekki fyrir rafmagn (þó ekki keðjusagir) 

8467.89 p/st  

@ 

S  

29.41.11.13 Rafvélrænar borvélar sem hægt er að knýja án ytri orkugjafa 8467.21.10 p/st S  

29.41.11.15 Raf-loftknúnar handborvélar (þ.m.t. borvélar, skrúfuskerar eða 
snörunarvélar, götunarvélar og steinborar) 

8467.21.91 p/st S  

29.41.11.17 Rafvélrænar borvélar, hvers konar (þó ekki sem hægt er að knýja 
án ytri orkugjafa eða raf-loftknúnar) 

8467.21.99 p/st S  

29.41.11.23 Rafvélrænar keðjusagir 8467.22.10 p/st S  

29.41.11.25 Rafvélrænar hjólsagir 8467.22.30 p/st S  

29.41.11.27 Rafvélrænar handsagir (þó ekki keðjusagir eða hjólsagir) 8467.22.90 p/st S  

29.41.11.33 Rafvélræn handverkfæri til að vinna textílefni (þó ekki borvélar 
eða sagir) 

8467.29.10 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) 

8467.29.30 p/st S  

29.41.11.51 Rafvélrænir slípirokkar 8467.29.51 p/st S  

29.41.11.53 Rafvélrænar beltaslípivélar 8467.29.53 p/st S  

29.41.11.55 Rafvélrænar, handstýrðar slípivélar og pússningsvélar (þó ekki 
slípirokkar eða beltaslípivélar) 

8467.29.59 p/st S  

29.41.11.57 Rafvélrænir, handstýrðir vélheflar (þó ekki sem hægt er að knýja 
án ytri orkugjafa) 

8467.29.70 p/st S  

29.41.11.80 Rafvélrænar limgerðisklippur og kantskerar 8467.29.80 p/st S  

29.41.11.90 Önnur rafmagnsverkfæri 8467.29.90 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 
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29.41.12.50 Hlutar til loftknúinna handverkfæra 8467.92 — 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 

8456.10 p/st S  

29.42.11.30 Smíðavélar til vinnslu úr hvers konar efni með efnistöku, með 
hátíðniaðferð 

8456.20 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 

8456.30.90 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 8457.10.10 p/st S  

29.42.12.40 Lóðréttar vélsmíðamiðstöðvar, til vinnslu á málmi 8457.10.90 p/st S  

29.42.12.50 Einingasmíðavélar (einstöðu) til vinnslu á málmi 8457.20 p/st S  

29.42.12.70 Fjölstöðufærsluvélar, til vinnslu á málmi 8457.30 p/st S  

29.42.21.23 Tölustýrðir, láréttir rennibekkir, rennimiðstöðvar 8458.11.20 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) 

8458.11.80 p/st S  

29.42.21.43 Láréttir rennibekkir, ekki tölustýrðir (með hreyfil- eða 
verkfærarými) 

8458.19.20 p/st S  

29.42.21.47 Láréttir, sjálfvirkir rennibekkir, ekki tölustýrðir 8458.19.40 p/st S  

29.42.21.49 Láréttir rennibekkir, ekki tölustýrðir (þó ekki miðjurennibekkir 
eða sjálfvirkir rennibekkir) 

8458.19.80 p/st S  

29.42.21.63 Tölustýrðir, lóðréttir rennibekkir, rennimiðstöðvar 8458.91.20 p/st S  
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29.42.21.69 Tölustýrðir, lóðréttir rennibekkir (þó ekki rennimiðstöðvar) 8458.91.80 p/st S  

29.42.21.90 Lóðréttir rennibekkir, ekki tölustýrðir 8458.99 p/st S  

29.42.22.13 Tölustýrðar borvélar til framleiðslu á málmi (þó ekki lausir 
vinnsluhausar með leiðara) 

8459.21 p/st S  

29.42.22.17 Tölustýrðir fræsarar, af hnégerð til vinnslu á málmi (þó ekki 
götunarfræsivélar) 

8459.51 p/st S  

29.42.22.23 Tölustýrðir fræsarar fyrir verkfæri, til vinnslu á málmi (þó ekki 
götunarfræsivélar eða af hnégerð) 

8459.61.10 p/st S  

29.42.22.25 Tölustýrðir fræsarar, til vinnslu á málmi (þ.m.t. sléttfræsarar) (þó 
ekki götunarfræsivélar, fræsarar af hnégerð eða fyrir verkfæri) 

8459.61.90 p/st S  

29.42.22.33 Lausir vinnsluhausar með leiðara, til vinnslu á málmi til að bora, 
gata, fræsa, snitta eða skrúfskera 

8459.10 p/st S  

29.42.22.35 Borvélar, ekki tölustýrðar, til vinnslu á málmi (þó ekki lausir 
vinnsluhausar með leiðara) 

8459.29 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) 

8459.59 p/st S  

29.42.22.87 Fræsarar, ekki tölustýrðir, til vinnslu á málmi (þó ekki 
götunarfræsivélar eða af hnégerð) 

8459.69 p/st S  

29.42.23.00 Snittvélar eða skrúfuskerar, til vinnslu úr málmi (þó ekki 
borvélar) 

8459.70 p/st S  

29.42.31.13 Tölustýrðar láréttar slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers 
mönduláss með a.m.k. 0,01mm nákvæmni, til vinnslu úr málmi 

8460.11 p/st S  

29.42.31.15 Tölustýrðar sívalar slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers 
mönduláss með a.m.k. 0,01mm 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 > 0,01mm nákvæmni 

8460.21.90 p/st S  
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29.42.31.23 Láréttar slípivélar, ekki tölustýrðar, sem hægt er að stilla í stöðu 
hvers mönduláss með a.m.k. 0,01mm nákvæmni, til vinnslu á 
málmi 

8460.19 p/st S  

29.42.31.25 Sívalar slípivélar, ekki tölustýrðar, sem hægt er að stilla í stöðu 
hvers mönduláss með a.m.k. 0,01mm 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 
≥ 0,01mm nákvæmni, til vinnslu úr málmi, þó ekki láréttar 
slípivélar eða sívalar slípivélar 

8460.29.90 p/st S  

29.42.31.31 Skerpivélar, tölustýrðar, (brýning verkfæra eða skera) til vinnslu á 
málmi 

8460.31 p/st S  

29.42.31.33 Skerpivélar, ekki tölustýrðar, (brýning verkfæra eða skera) til 
vinnslu á málmi 

8460.39 p/st S  

29.42.31.35 Vélar til að brýna eða fága, til vinnslu á málmi 8460.40 p/st S  

29.42.31.37 Smíðavélar til að slétta eða slípa málm (þó ekki til að fínslípa 
tannhjól) 

8460.90 p/st S  

29.42.31.57 Úrsnarar, til vinnslu á málmi 8461.30 p/st S  

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 8461.50 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) 

8462.21.10 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) 

8462.31 p/st S  
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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) 

8462.41 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) 

8462.29.10 p/st S  

29.42.33.35 Vélar, ekki tölustýrðar, til að beygja, brjóta saman, rétta eða 
fletja, til framleiðslu á 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) 

8462.39 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) 

8462.49 p/st S  

29.42.34.10 Vélar, ekki tölustýrðar, til fallsmíði eða stönsunar og hamrar til 
vinnslu á málmi (þ.m.t. pressur) 

8462.10.10 p/st S  

29.42.34.20 Tölustýrðar vélar, til fallsmíði eða stönsunar og hamrar til vinnslu 
á málmi (þ.m.t. pressur) 

8462.10.90 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 vökvapressur með tölulegri stýringu 8462.91.50 p/st S  

29.42.34.70 Mótunarpressur með tölulegri stýringu 8462.99.50 p/st S  

29.42.34.80 Aðrar pressur, til að gera hnoð, bolta og skrúfur, ekki tölustýrðar 8462 [.91.90 + .99.90] p/st S  

29.42.35.10 Dragbekkir fyrir stengur, pípur, prófíla, vír eða þess háttar úr 
málmi, glæddu málmkarbíði eða keramíkmelmi 

8463.10 p/st S  

29.42.35.30 Skrúfgangsvölsunarvélar til vinnslu á málmi, glæddum málmi eða 
keramíkmelmi 

8463.20 p/st S  

29.42.35.50 Vírvinnsluvélar (þó ekki dragbekkir eða skrúfgangsvölsunarvélar) 8463.30 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 

8463.90 p/st S  
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29.42.40.30 Hlutar og fylgihlutir til málmskurðarverkfæra (þó ekki 
verkfærafestingar og sjálfopnandi skurðarhausar, efnisfestingar, 
deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir smíðavélar) 

8466.93 — S S2 

29.42.40.50 Hlutar og fylgihlutir til málmmótunarverkfæra (þó ekki 
verkfærafestingar og sjálfopnandi skurðarhausar, efnisfestingar, 
deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir smíðavélar) 

8466.94 — 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 

8464.10 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 

8464.20 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) 

8464.90 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 

8465.10.10 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 

8465.10.90 p/st S  

29.43.12.33 Bandsagir til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti 
og áþekkum hörðum efnum 

8465.91.10 p/st S  

29.43.12.35 Hjólsagir til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og 
áþekkum hörðum efnum 

8465.91.20 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) 

8465.91.90 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 

8465.92 p/st S  

29.43.12.63 Vélar til að slípa, pússa eða fága við, kork, bein, harðgúmmí, 
harðplast og áþekk hörð efni 

8465.93 p/st S  
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29.43.12.65 Beygju- eða samsetningarvélar, til að smíða úr viði, korki, beini, 
harðgúmmíi, harðplasti og áþekkum hörðum efnum 

8465.94 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 

8465.95 p/st S  

29.43.12.70 Vélar til að kljúfa, sneiða eða birkja við, kork, bein, harðgúmmí, 
harðplast og áþekk hörð efni 

8465.96 p/st S  

29.43.12.83 Rennibekkir til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti 
og áþekkum hörðum efnum 

8465.99.10 p/st S  

29.43.12.85 Smíðavélar, ót. a. 8465.99.90 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 

8479.30 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) 

8468.10 p/st  

@ 

S  

29.43.20.15 Gashitaðar vélar og tæki til yfirborðsherslu (þó ekki blásturspípur 
til nota í höndunum) 

8468.20 p/st  

@ 

S  

29.43.20.17 Vél- og tækjabúnaður til lóðunar, brösunar eða rafsuðu, ót.a. 8468.80 p/st  

@ 

S  

29.43.20.23 Lóðboltar og lóðbyssur fyrir rafmagn 8515.11 p/st  

@ 

S  

29.43.20.25 Vél- og tækjabúnaður til brösunar eða lóðunar fyrir rafmagn (þó 
ekki lóðboltar og lóðbyssur) 

8515.19 p/st  

@ 

S  

29.43.20.30 Rafmagnsvélar til viðnámsrafsuðu málma, sjávirkar að öllu eða 
nokkru leyti 

8515.21 p/st  

@ 

S  

29.43.20.43 Rafmagnsvélar og -tækjabúnaður til stúfsuðu málma (þó ekki 
sjálfvirkar að öllu eða nokkru leyti) 

8515.29.10 p/st  

@ 

S  

29.43.20.45 Rafmagnsvélar og -tækjabúnaður til viðnámsrafsuðu málma (þó 
ekki sjálfvirkar að öllu eða nokkru leyti eða til stúfsuðu) 

8515.29.90 p/st  

@ 

S  

29.43.20.50 Rafmagnsvélar til bogarafsuðu málma, sjálfvirkar að öllu eða 
nokkru leyti (þ.m.t. plasmabogasuða) 

8515.31 p/st  

@ 

S  

29.43.20.63 Annað til handrafsuðu með húðuðum rafskautum 8515.39.1 p/st  

@ 

S  
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29.43.20.65 Önnur bogarafsuða með hlífum 8515.39.90 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 8515.80.91 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) 

8515.80.99 p/st S  

29.43.31.33 Dórar, patrónur og hólkar fyrir smíðavélar og handverkfæri 8466.10.10 kg S  

29.43.31.35 Verkfærafestingar fyrir rennibekki (þó ekki dórar, patrónur og 
hólkar) 

8466.10.31 kg S  

29.43.31.50 Verkfærafestingar (þó ekki dórar, patrónur og hólkar) 8466.10.39 kg S  

29.43.31.70 Sjálfopnandi skurðarhausar fyrir smíðavélar og handverkfæri 8466.10.90 kg S  

29.43.32.30 Mát og festingar fyrir tiltekna notkun og samstæður staðlaðra 
máta og festinga fyrir smíðavélar og handverkfæri 

8466.20.10 kg S  

29.43.32.50 Efnisfestingar fyrir rennibekki (þó ekki mát og festingar fyrir 
tiltekna notkun og samstæður staðlaðra máta og festinga) 

8466.20.91 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) 

8466.20.99 kg S  

29.43.33.00 Deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir smíðavélar og 
handverkfæri 

8466.30 kg S  

29.43.34.30 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8464 8466.91 — S S2 

29.43.34.50 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8465 8466.92 — S S2 

29.43.35.30 Hlutar til vél- og tækjabúnaðar í nr. 8468 8468.90 — S S2 

29.43.35.50 Hlutar til véla og tækjabúnaðar í nr. 8515 8515.90 — 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  
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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 

8454.20 p/st  

@ 

S  

29.51.11.37 Steypuvélar fyrir þrýstisteypu til nota í málmvinnslu eða 
málmsteypu 

8454.30.10 p/st  

@ 

S  

29.51.11.53 Pípuvölsunarvélar 8455.10 p/st  

@ 

S  

29.51.11.55 Málmvölsunarvélar til heitvölsunar eða bæði heit- og 
kaldvölsunar 

8455.21 p/st  

@ 

S  

29.51.11.57 Völsunarvélar til kaldvölsunar 8455.22 p/st  

@ 

S  

29.51.12.30 Hlutar til málmbreytiofna, bræðslusleifa, hrámálmssteypumóta og 
steypuvéla til nota í málmvinnslu eða málmsteypu 

8454.90 — S S2 

29.51.12.50 Valsar til völsunarvéla 8455.30 p/st  

@ 

S  

29.51.12.70 Hlutar til málmvölsunarvéla (þó ekki valsar) 8455.90 — S S2 

29.51.91.00 Uppsetning á vélum til málmvinnslu — — S  

29.51.92.00 Viðgerðir og viðhald á vélum til málmvinnslu — — S  

NACE 29.52: Framleiðsla á vélum til námugraftar, grjótnáms og mannvirkjagerðar 

29.52.11.00 Lyftur og færibrautir sem ganga sleitulaust til nota neðanjarðar 8428.31 p/st  

@ 

S  

29.52.12.33 Sjálfknúnir kola- eða bergskerar og gangagerðarvélar 8430.31 p/st  

@ 

S  

29.52.12.35 Kola- eða bergskerar og gangagerðarvélar (þó ekki sjálfknúið) 8430.39 p/st  

@ 

S  

29.52.12.53 Sjálfknúnar bor- eða brunnavélar 8430.41 p/st  

@ 

S  
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29.52.12.55 Bor- eða brunnavélar (þ.m.t. fastir pallar til olíu- eða 
jarðgasleitar) (þó ekki sjálfknúið) 

8430.49 p/st  

@ 

S  

29.52.21.30 Jarðýtur á beltum (þó ekki á hjólum) 8429.11 p/st S  

29.52.21.50 Jarðýtur á hjólum (þó ekki beltaýtur) 8429.19 p/st S  

29.52.22.00 Vegheflar og jöfnunarvélar 8429.20 p/st S  

29.52.23.00 Skafarar 8429.30 p/st S  

29.52.24.00 Þjöppunarvélar o.þ.h. með stjórnanda innanborðs 8429.40 p/st S  

29.52.25.30 Ámokstursvélar, sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar 8429.51.10 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° 8429.52 p/st S  

29.52.27.30 Sjálfknúinn tækjabúnaður til jarðvegsvinnu, graftar ... ót.a. 8429.59 p/st S  

29.52.27.50 Sjálfknúinn tækjabúnaður til jarðvegsvinnu, graftar ... ót.a. 8430.50 p/st  

@ 

S  

29.52.28.00 Blöð til allra gerða vinnuvéla 8431.42 kg S S2 

29.52.30.10 Fallhamrar og stauratogarar 8430.10 p/st S  

29.52.30.30 Snjóplógar og snjóblásarar 8430.20 p/st S  

29.52.30.50 (Dreginn eða handstýrður bindingarbúnaður) Vélbúnaður til 
þjöppunar eða bindingar (þó ekki sjálfknúinn) 

8430.61 p/st S  

29.52.30.70 Tækjabúnaður til jarðvegsvinnu, námuvinnslu, graftar ... þó ekki 
sjálfknúinn 

8430.69 p/st  

@ 

S  

29.52.30.90 Vélbúnaður til opinberra verklegra framkvæmda, 
mannvirkjagerðar ... til sérstakra nota 

8479.10 p/st  

@ 

S  

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 8474.31 p/st  

@ 

S  
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29.52.40.70 Vélar til að blanda steinefnum í bítúmen 8474.32 p/st  

@ 

S  

29.52.40.80 Annar vélbúnaður til vinnslu á jarðvegi, bergi, málmgrýti o.s.frv., 
ót.a. 

8474.80 p/st  

@ 

S  

29.52.50.00 Beltadráttarvélar 8701.30 p/st S  

29.52.61.30 Hlutar til bor- eða brunnavéla 8431.43 — 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 

8431.49 — S S2 

29.52.62.00 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 8474 8474.90 — 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 8421.11 p/st  

@ 

S  

29.53.12.00 Mjólkurbúsvélar (þ.m.t. fitusprengingartæki, geislunartæki og 
smjör- og ostagerðarvélar) 

8434.20 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) 

8437.80 p/st  

@ 

S  

29.53.14.00 Pressur, marningsvélar og áþekkur vélbúnaður til framleiðslu á 
víni, eplavíni, ávaxtasafa eða áþekkum drykkjarvörum 

8435.10 p/st  

@ 

S  

29.53.15.33 Færibandaofnar til iðnaðarvinnslu, ekki fyrir rafmagn (þó ekki 
ofnar til kexgerðar) 

8417.20.10 p/st  

@ 

S  

29.53.15.35 Brauðgerðarofnar til iðnaðarvinnslu, ekki fyrir rafmagn (þ.m.t. 
ofnar til kexgerðar) (þó ekki færibandaofnar) 

8417.20.90 p/st  

@ 

S  

29.53.15.50 Þurrkarar til vinnslu á landbúnaðarafurðum með aðferðum sem 
fela í sér hitabreytingu 

8419.31 p/st  

@ 

S  

29.53.15.73 Kaffivélar og önnur tæki til að laga kaffi og aðra heita drykki, 
ekki til heimilisnota 

8419.81.91 p/st  

@ 

S  
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29.53.15.75 Tækjabúnaður til að elda eða hita matvæli, ekki til heimilisnota 
(þó ekki færibandaofnar, brauðgerðarofnar eða kaffivélar, ekki 
fyrir rafmagn) 

8419.81.99 p/st  

@ 

S  

29.53.16.13 Brauðgerðarvélar til iðnaðarvinnslu (þó ekki ofnar sem eru ekki 
fyrir rafmagn) 

8438.10.10 p/st  

@ 

S  

29.53.16.15 Vélbúnaður til iðnaðarvinnslu, til framleiðslu eða vinnslu á 
makkarónum, spagettí eða áþekkum vörum 

8438.10.90 p/st  

@ 

S  

29.53.16.20 Vélbúnaður til iðnaðarvinnslu, til framleiðslu eða vinnslu á 
sætindum, kakói eða súkkulaði 

8438.20 p/st  

@ 

S  

29.53.16.30 Vélbúnaður til iðnaðarvinnslu, til framleiðslu eða vinnslu á sykri 8438.30 p/st  

@ 

S  

29.53.16.40 Ölgerðarvélar 8438.40 p/st  

@ 

S  

29.53.16.50 Vélbúnaður til iðnaðarvinnslu, til vinnslu á kjöti eða alifuglum 8438.50 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) 

8438.60 p/st  

@ 

S  

29.53.16.70 Vélbúnaður til framleiðslu eða vinnslu á matvælum eða 
drykkjarvörum, ót.a. 

8438.80 p/st  

@ 

S  

29.53.16.80 Vélbúnaður til úrvinnslu eða vinnslu á fastri feiti eða olíu úr dýra- 
eða jurtaríkinu 

8479.20 p/st  

@ 

S  

29.53.17.00 Vélbúnaður til vinnslu eða framleiðslu á tóbaki 8478.10 p/st  

@ 

S  

29.53.21.30 Hlutar til mjaltavéla og mjólkurbúsvéla 8434.90 — S S2 

29.53.21.50 Hlutar til pressna, marningsvéla og áþekks vélbúnaðar til 
framleiðslu á víni, eplavíni, ávaxtasafa eða áþekkum 
drykkjarvörum 

8435.90 — S S2 

29.53.22.30 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 8437 8437.90 — S S2 

29.53.22.50 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 8438 8438.90 — S S2 

29.53.23.00 Hlutar til vélbúnaðar til vinnslu eða framleiðslu á tóbaki 8478.90 — S S2 

29.53.91.00 Uppsetning á vélum fyrir matvælaiðnað, drykkjarvöru- og 
tóbaksiðnað 

— — S  
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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 leðurframleiðslu 

29.54.11.10 Vélar til að þrýsta út, strekkja ... eða skera tilbúin spunaefni 8444.00 p/st S  

29.54.11.30 Kembivélar til að vinna spunatrefjar 8445.11 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) 

8445.19 p/st S  

29.54.12.30 Spunavélar til framleiðslu á spunagarni (þ.m.t. vélar til að gera 
garn úr hamprudda) 

8445.20 p/st S  

29.54.12.50 Vélar til að tvinna eða snúa spunavörur (þó ekki vélar sem eru 
sérstaklega fyrir kaðlagerð) 

8445.30 p/st S  

29.54.12.70 Spunavindivélar til framleiðslu á spunagarni (þ.m.t. 
ívafsvindivélar) 

8445.40 p/st S  

29.54.12.90 Til véla í nr. 8446 og 8447 8445.90 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 8446.30 p/st S  

29.54.14.30 Hringprjónavélar 8447.1 p/st S  

29.54.14.50 Flatprjónavélar; stungubindivélar og uppistöðuprjónavélar 8447.20 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 

8447.90 p/st S  

29.54.15.30 Skeftivélar og Jaquardvélar, vélar til að minnka, eftirmynda ... 8448.11 kg S  

29.54.15.50 Hjálparbúnaður fyrir vélar í nr. 8444, 8445, 8446 og 8447 8448.19 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  
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29.54.21.30 Strauvélar og pressur (þ.m.t. suðupressur, þó ekki sléttunarvélar) 8451.30 p/st S  

29.54.21.50 Þvotta-, bleiki- eða litunarvélar (þ.m.t. vindarar og rullur, 
hristivélar, þó ekki þvottavélar fyrir þvottahús) 

8451.40 p/st  

@ 

S  

29.54.21.70 Vélar til að vinda, afvinda, brjóta, skera eða takka spunadúk 8451.50 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 

8451.80.10 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) 

8450.20 p/st S  

29.54.22.50 Þurrhreinsivélar 8451.10 p/st 
@ 

S  

29.54.22.70 Þurrkarar, sem taka > 10 kg af þurru líni 8451.29 p/st  

@ 

S  

29.54.23.30 Sjálfvirkar saumavélar til iðnaðarnota (þó ekki bókasaumavélar) 8452.21 p/st S  

29.54.23.50 Saumavélar til iðnaðarnota (þó ekki bókasaumavélar eða 
sjálfvirkar vélar) 

8452.29 p/st S  

29.54.30.30 Vélbúnaður til framleiðslu úr, til sútunar eða vinnslu á húðum, 
skinnum eða leðri 

8453.10 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 

8453.20 p/st  

@ 

S  

29.54.30.70 Vélbúnaður til framleiðslu eða viðgerðar á vörum úr húðum, 
skinnum eða leðri, ót.a. 

8453.80 p/st  

@ 

S  

29.54.41.10 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8444 og 8445 eða í hjálparbúnað 
við þær 

8448 [.20 + .31 + .32 + 
.39] 

— S S2 

29.54.41.30 Snældur, snælduleggir, spunahringir og hringfarar 8448.33 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 
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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) 

8450.90 — S S2 

29.54.42.20 Hlutar til véla í nr. 8451 8451.90 — S S2 

29.54.42.30 Saumavélanálar 8452.30 kg S  

29.54.42.50 Húsgögn, undirstöður og lok fyrir saumavélar og hlutar til þeirra 8452.40 kg S  

29.54.42.70 Hlutar til saumavéla fyrir iðnað (þó ekki nálar, húsgögn, 
undirstöður og lok eða hlutar til þeirra) 

8452.90 — 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) 

8453.90 — S S2 

29.54.50.00 Saumavélar til heimilisnota (þó ekki húsgögn, undirstöður eða 
lok) 

8452.10 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 8439.10 p/st  

@ 

S  

29.55.11.15 Vélar til pappírs- eða pappaframleiðslu 8439.20 p/st  

@ 

S  

29.55.11.17 Vélar til vinnslu á pappír eða pappa 8439.30 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) 

8441.10.10 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) 

8441.10.20 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) 

8441.10.30 p/st  

@ 

S  
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29.55.11.43 Afskurðarvélar með þremur hnífum fyrir pappír eða pappa 8441.10.40 p/st  

@ 

S  

29.55.11.45 Aðrar skurðarvélar fyrir pappír eða pappa 8441.10.80 p/st  

@ 

S  

29.55.11.50 Vélar til framleiðslu á pokum, sekkjum eða umslögum úr pappír 
eða pappa 

8441.20 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) 

8441.30 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) 

8441.40 p/st  

@ 

S  

29.55.11.80 Vélar til framleiðslu á pappírsdeigi, pappír eða pappa, ót.a. 8441.80 p/st  

@ 

S  

29.55.12.30 Hlutar til vébúnaðar til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum 
sellulósa 

8439.91 — S S2 

29.55.12.50 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 8439, ót.a., til framleiðslu eða vinnslu á 
pappír eða pappa 

8439.99 — 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 

8441.90 — 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 8440.10.10 p/st  

@ 

S  

29.56.11.30 Flokkunarvélar og vélbúnaður til bókbands 8440.10.20 p/st  

@ 

S  

29.56.11.50 Bókasaumavélar, vírsauma- og heftingarvélar, þ.m.t. til 
framleiðslu á pappakössum eða þess háttar, þó ekki heftingarvélar 
til skrifstofunota eða til framleiðslu á pappakössum 

8440.10.30 p/st  

@ 

S  

29.56.11.70 Vélbúnaður til bókbands, ekki til sauma 8440.10.40 p/st  

@ 

S  
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29.56.11.90 Aðrar vélar til bókbands 8440.10.90 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) 

8442.10 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 8443.11 p/st S  

29.56.13.53 Offsetprentvélar, fyrir arkir, ≤ 52 × 74 cm (þó ekki fyrir 
pappírsrúllur eða arkir af skrifstofugerð) 

8443.19.31 p/st S  

29.56.13.55 Offsetprentvélar, fyrir arkir, > 52 × 74 cm en < 74 × 107 cm (þó 
ekki fyrir pappírsrúllur eða arkir af skrifstofugerð) 

8443.19.35 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) 8443.21 p/st S  

29.56.14.30 Hverfiprentvélar 8443.30 p/st S  

29.56.14.50 Djúpprentvélar 8443.40 p/st S  

29.56.14.70 Hjálparvélar við prentun 8443.60 p/st  

@ 

S  

29.56.14.90 Hæðarprentvélar og aðrar prentvélar, þ.m.t. bleksprautuprentvélar 
(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) 

8440.90 — S S2 

29.56.15.50 Hlutar til vélbúnaðar, tækjabúnaðar eða tækja í nr. 8442 8442.40 — 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) 

8443.90 — S S2 

29.56.21.00 Þeytivindur fyrir fatnað 8421.12 p/st S  
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29.56.22.30 Þurrkarar fyrir við, pappírsdeig, pappír eða pappa 8419.32 p/st  

@ 

S  

29.56.22.50 Þurrkarar, þó ekki til heimilisnota (þó ekki fyrir 
landbúnaðarafurðir, við, pappírsdeig, pappír eða pappa) 

8419.39 p/st  

@ 

S  

29.56.23.10 Sprautumótunarvélar til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til 
framleiðslu á vörum úr gúmmíi eða plasti 

8477.10 p/st  

@ 

S  

29.56.23.30 Dragvélar (extruders) til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til 
framleiðslu á vörum úr gúmmíi eða plasti 

8477.20 p/st  

@ 

S  

29.56.23.40 Blástursmótunarvélar til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til 
framleiðslu á vörum úr gúmmíi eða plasti 

8477.30 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 

8477.40 p/st  

@ 

S  

29.56.23.60 Vélbúnaður til að móta eða endursóla lofthjólbarða ... 8477.51 p/st  

@ 

S  

29.56.23.73 Aðrar pressur til að móta eða forma gúmmí eða plast o.s.frv., ót.a. 8477.59.10 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 8477.80.11 p/st  

@ 

S  

29.56.23.84 Vélbúnaður til framleiðslu á freyðivörum (þó ekki vélbúnaður til 
vinnslu á hvarfgjörnum resínum) 

8477.80.19 p/st  

@ 

S  

29.56.23.91 Stærðarstillingarbúnaður til vinnslu á gúmmíi eða plasti 8477.80.91 p/st  

@ 

S  

29.56.23.93 Blöndunar-, hnoðunar- og hræribúnaður til framleiðslu á gúmmíi 
eða plasti 

8477.80.93 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 

8477.80.95 p/st  

@ 

S  

29.56.23.97 Vélbúnaður til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til framleiðslu á 
vörum úr þessum efnum, ót.a. 

8477.80.99 p/st  

@ 

S  

29.56.24.13 Mótakassar til málmsteypu; mótaundirstöður, mótamynstur (þó 
ekki mótamynstur úr viði) 

8480 [.10 + .20 + .30.90] kg S  
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29.56.24.15 Mótamynstur úr viði 8480.30.10 p/st  

@ 

S  

29.56.24.20 Sprautu- eða þrýstimót fyrir málm eða málmkarbíð (þó ekki 
hrásteypumót) 

8480.41 p/st  

@ 

S  

29.56.24.30 Mót fyrir málm eða málmkarbíð (þó ekki sprautu- eða þrýstimót) 8480.49 p/st  

@ 

S  

29.56.24.50 Mót fyrir gler 8480.50 p/st  

@ 

S  

29.56.24.60 Mót fyrir jarðefni 8480.60 p/st  

@ 

S  

29.56.24.70 Sprautu- eða þrýstimót fyrir gúmmí eða plast 8480.71 p/st  

@ 

S  

29.56.24.80 Mót fyrir gúmmí eða plast (þó ekki sprautu- eða þrýstimót) 8480.79 p/st  

@ 

S  

29.56.25.10 Vélbúnaður og tæki til sundurgreiningar á samsætum og hlutar til 
þeirra 

8401.20 p/st  

@ 

S  

29.56.25.20 Vélar til að setja saman rafmagns- eða rafeindalampa, -túbur eða -
loka eða leifturlampa í glerhylki 

8475.10 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 8479.40 p/st S  

29.56.25.63 Vélar til meðferðar á málmi, til sérstakra nota (þó ekki þjarkar) 8479.81 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) 

8479.82 p/st  

@ 

S  

29.56.25.73 Færanlegar vökvastoðir í námur 8479.89.30 p/st  

@ 

S  

29.56.25.75 Fjölnýtir þjarkar (þó ekki þjarkar sem eru hannaðir til sérstakra 
nota (t.d. til lyftingar, meðhöndlunar, hleðslu eða losunar)) 

8479.50 p/st  

@ 

S  

29.56.25.77 Miðlæg smurningskerfi 8479.89.60 p/st  

@ 

S  
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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 

8475.90 — 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) 

8477.90 — S S2 

29.56.26.70 Hlutar til véla í nr. 8479 8479.90 — 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 

29.60.13.30 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. 9303.90 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 

9306.10 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. 

9306.90.90 kg S  

29.60.15.30 Hlutar og fylgihlutir til vara í nr. 9301 til 9304 (þó ekki 
hernaðarvopn) 

9305 [.10 + .2 + .99] — S  

NACE 29.71: Framleiðsla rafmagnstækja til heimilisnota 

29.71.11.10 Sambyggðir kæli- og frystiskápar, með aðgreindum ytri hurðum 8418.10 p/st  

@ 

S  

 



4.12.2008  Nr. 73/713 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2005 (HS/CN) 

Magn 

Hlutstæð 
eining 

P 
Tilvísun í 
athuga-
semdir 

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 8418.21.59 p/st S  

29.71.11.50 Frystikistur, ≤ 800 lítra að rúmtaki 8418.30 p/st  

@ 

S  

29.71.11.70 Frystiskápar, ≤ 900 lítra að rúmtaki 8418.40 p/st  

@ 

S  

29.71.12.00 Uppþvottavélar til heimilisnota 8422.11 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) 

8450.11 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 8451.21 p/st  

@ 

S  

29.71.14.00 Rafmagnsábreiður 6301.10 p/st S  

29.71.15.30 Borð-, gólf-, vegg-, glugga-, loft- eða þakviftur með sjálfstæðum 
rafhreyfli með ≤ 125 W útafli 

8414.51 p/st S  

29.71.15.50 Loftræstiháfar eða gufugleypar með innbyggðri viftu, með 
≤ 120 cm láréttri hlið 

8414.60 p/st S  

29.71.21.13 Ryksugur með innbyggðum rafhreyfli, til heimilisnota, fyrir 
≥ 110 V spennu 

8509.10.10 p/st S  

29.71.21.15 Ryksugur með innbyggðum rafhreyfli, til heimilisnota, fyrir 
< 110 V spennu 

8509.10.90 p/st S  

29.71.21.30 Bónvélar með innbyggðum rafhreyfli, til heimilisnota 8509.20 p/st S  

29.71.21.50 Eldhússorpkvarnir, með innbyggðum rafhreyfli, til heimilisnota 8509.30 p/st S  

29.71.21.70 Hakka- og hrærivélar og ávaxta- eða matjurtasafapressur, með 
innbyggðum rafhreyfli, til heimilisnota 

8509.40 p/st S  

29.71.21.80 Annar rafvélrænn búnaður 8509.80 kg S  

29.71.22.30 Rakvélar, með innbyggðum rafhreyfli 8510.10 p/st S  
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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 8516.31.10 p/st S  

29.71.23.15 Hárþurrkur, fyrir rafmagn (þó ekki þurrkhjálmar) 8516.31.90 p/st S  

29.71.23.30 Hársnyrtitæki fyrir rafmagn (þ.m.t. hárliðunartæki og liðunarjárn) 
(þó ekki hárþurrkhjálmar eða hárþurrkur) 

8516.32 p/st  

@ 

S  

29.71.23.50 Handþurrkur, fyrir rafmagn 8516.33 p/st S  

29.71.23.73 Gufustraujárn, fyrir rafmagn (þ.m.t. þráðlaus straujárn eða 
straujárn fyrir klæðskera eða kjólameistara) 

8516.40.10 p/st S  

29.71.23.75 Rafmagnsstraujárn (þ.m.t. þráðlaus straujárn eða straujárn fyrir 
klæðskera eða kjólameistara) (þó ekki gufustraujárn) 

8516.40.90 p/st S  

29.71.24.30 Rafmagnskaffi- eða tevélar, til heimilisnota (þ.m.t. sjálfvirkar 
kaffikönnur) 

8516.71 p/st S  

29.71.24.50 Rafmagnsbrauðristar, til heimilisnota (þ.m.t. ofnristar til að rista 
brauð, kartöflur eða aðra smáhluti) 

8516.72 p/st S  

29.71.24.93 Djúpsteikingarpottar 8516.79.20 p/st S  

29.71.24.97 Önnur rafmagnshitunartæki til heimilisnota 8516.79.70 p/st S  

29.71.25.30 Hraðvatnshitarar, fyrir rafmagn 8516.10.11 p/st S  

29.71.25.50 Rafmagnsvatnshitarar (þ.m.t. geymavatnshitarar) (þó ekki 
hraðhitarar) 

8516.10.19 p/st S  

29.71.25.70 Hitastautar, fyrir rafmagn (þ.m.t. handhitastautar fyrir vökva, 
yfirleitt með handfangi eða krók) 

8516.10.90 p/st S  

29.71.26.30 Rafmagnshitaðir varmageymar 8516.21 p/st S  

29.71.26.53 Rafmagnsofnar (þó ekki varmageymar eða iðuhitarar) 8516.29.10 p/st S  

29.71.26.55 Rafmagnsiðuhitarar 8516.29.50 p/st S  

29.71.26.57 Rafmagnshitarar eða -tæki með innbyggðum viftum (þó ekki 
rafmagniðuhitarar) 

8516.29.91 p/st S  

29.71.26.90 Aðrir rafmagnshitarar til hitunar á rými 8516.29.99 p/st S  
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29.71.27.00 Örbylgjuofnar til heimilisnota 8516.50 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) 

8516.60.10 p/st S  

29.71.28.33 Rafmagnshelluborð, innbyggt, til heimilisnota 8516.60.51 p/st S  

29.71.28.35 Rafmagnseldunarhellur, suðuhringir og helluborð (þó ekki 
innbyggð helluborð) 

8516.60.59 p/st S  

29.71.28.50 Rafmagnsgrill og -pönnur, til heimilisnota 8516.60.70 p/st S  

29.71.28.70 Rafmagnsbökunarofnar, innbyggðir, til heimilisnota 8516.60.80 p/st S  

29.71.28.90 Rafmagnsbökunarofnar, til heimilisnota (þó ekki innbyggðir eða 
örbylgjuofnar) 

8516.60.90 p/st S  

29.71.29.00 Rafmagnshitamótstöður (þó ekki úr kolefni) 8516.80 kg S  

29.71.30.30 Hlutar til heimilistækja með innbyggðum rafhreyfli 8509.90 — S S2 

29.71.30.50 Hlutar til rakvéla og hárklippna með innbyggðum rafhreyfli 8510.90 — S S2 

29.71.30.70 Hlutar til búnaðar í nr. 8516 8516.90 — 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) 

7321.11.10 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) 

7321.11.90 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) 

7321.12 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) 

7321.13 p/st S  

29.72.11.70 Domestic cooking or heating apparatus ... (non-electric) of copper 7417 p/st  

@ 

S S2 
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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) 

7321.81.10 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) 

7321.81.90 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) 

7321.82.10 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) 

7321.82.90 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) 

7321.83 p/st S  

29.72.13.00 Lofthitarar eða lofthitadreifarar 7322.90 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 

7321.90 — 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  

30.01.13.20 Reiknivélar 8470 [.10 + .21 + .29 + 
.30] 

p/st S  

30.01.13.30 Bókhaldsvélar 8470.40 p/st S  

30.01.13.50 Sjóðvélar 8470.50 p/st S  

30.01.13.70 Frímerkjavélar, aðgöngumiðavélar og áþekkar vélar með 
reiknibúnaði 

8470.90 p/st S  

30.01.14.30 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8469 8473.10 — S  
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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 9009.22 p/st S  

30.01.21.85 Ljósritunarvélar með innbyggðu optísku kerfi, 
varmaafritunarvélar (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 

8443.12 p/st S  

30.01.23.30 Fjölritar eða stensilvélar 8472.10 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) 

8472.90.10 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 8473.40 — 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 8471.10.90 p/st S  

30.02.12.00 Fartölvur og lófatölvur 8471.30 p/st S  

30.02.13.00 Borðtölvur 8471.41 p/st S  

30.02.14.00 Stafrænar gagnavinnsluvélar í formi kerfa 8471.49 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 

8471.50 p/st S  

30.02.16.30 Prentarar 8471.60.40 p/st S  
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30.02.16.50 Lyklaborð 8471.60.50 p/st S  

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) 

8471.60.90 p/st S  

30.02.17.30 Miðlægar geymslueiningar 8471.70.40 p/st S  

30.02.17.55 Geisladrif 8471.70.51 p/st S  

30.02.17.57 Harðdiska- og disklingadrif 8471.70 (.53 + .59) p/st S  

30.02.17.70 Geymslueiningar fyrir segulbönd 8471.70.60 p/st S  

30.02.17.90 Geymslueiningar (þó ekki miðlægar geymslueiningar eða 
geymslueiningar fyrir diska eða segulbönd) 

8471.70.90 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) 

8501.10 p/st S  

31.10.10.30 Rakstraumshreyflar og -rafalar með > 37,5 W en ≤ 750 W útafli 
(þó ekki ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

8501.31 p/st S  

31.10.10.53 Rakstraumshreyflar og -rafalar með > 0,75 kW en ≤ 7,5 kW útafli 
(þó ekki ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

8501.32.91 p/st S  

31.10.10.55 Rakstraumshreyflar og -rafalar með > 7,5 kW en ≤ 75 kW útafli 
(þó ekki ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

8501.32.99 p/st S  

31.10.10.70 Rakstraumshreyflar og -rafalar með > 75 kW en ≤ 375 kW útafli 
(þó ekki ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

8501.33 p/st S  

31.10.10.80 Rakstraumsdráttarhreyflar með > 375 kW útafli 8501.34.50 p/st S  

31.10.10.93 Rakstraumshreyflar og -rafalar með > 375 kW en ≤ 750 kW útafli 
(þó ekki dráttarhreyflar, ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

8501.34.91 p/st S  
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31.10.10.95 Rakstraumshreyflar og -rafalar með > 750 kW útafli (þó ekki 
dráttarhreyflar, ræsihreyflar fyrir brunahreyfla) 

8501.34.99 p/st S  

31.10.21.00 Alstraumshreyflar með >37,5 W útafli 8501.20 p/st S  

31.10.22.30 Riðstraumshreyflar, einfasa með ≤ 750 W útafli 8501.40.91 p/st S  

31.10.22.50 Riðstraumshreyflar, einfasa með > 750 W útafli 8501.40.99 p/st S  

31.10.23.00 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með ≤ 750 W útafli 8501.51 p/st S  

31.10.24.03 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 0,75 kW en ≤ 7,5 kW útafli 8501.52.91 p/st S  

31.10.24.05 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 7,5 kW en ≤ 37 kW útafli 8501.52.93 p/st S  

31.10.24.07 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 37 kW en ≤ 75 kW útafli 8501.52.99 p/st S  

31.10.25.30 Riðstraumsdráttarhreyflar, fjölfasa með > 75 W útafli 8501.53.50 p/st S  

31.10.25.40 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 75 kW en ≤ 375 kW útafli (þó 
ekki dráttarhreyflar) 

8501.53.92 p/st S  

31.10.25.60 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 375 kW en ≤ 750 kW útafli 
(þó ekki dráttarhreyflar) 

8501.53.94 p/st S  

31.10.25.90 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 750 W útafli (þó ekki 
dráttarhreyflar) 

8501.53.99 p/st S  

31.10.26.10 Riðstraumsrafalar með ≤ 75 kVA útafli 8501.61 p/st S  

31.10.26.30 Riðstraumsrafalar með > 75 kVA en ≤ 375 kVA útafli 8501.62 p/st S  

31.10.26.50 Riðstraumsrafalar með > 375 kVA en ≤ 750 kVA útafli 8501.63 p/st S  

31.10.26.70 Riðstraumsrafalar með > 750 kVA útafli 8501.64 p/st S  

31.10.31.13 Rafalasamstæður, búnar brunahreyfli með þrýstikveikju, með ≤ 
 7,5 kVA útafli 

8502.11.91 p/st S  

31.10.31.15 Rafalasamstæður, búnar brunahreyfli með þrýstikveikju, með 
> 7,5 kVA en ≤ 75 kVA útafli 

8502.11.99 p/st S  

31.10.31.30 Rafalasamstæður, búnar brunahreyfli með þrýstikveikju, með 
> 75 kVA en ≤ 375 kVA útafli 

8502.12 p/st S  
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31.10.31.50 Rafalasamstæður, búnar brunahreyfli með þrýstikveikju, með 
> 375 kVA en ≤ 750 kVA útafli 

8502.13.91 p/st S  

31.10.31.73 Rafalasamstæður, búnar hreyfli með þrýstikveikju: með  750 kVA 
en ≤ 2000 kVA útafli 

8502.13.93 p/st S  

31.10.31.75 Rafalasamstæður, búnar hreyfli með þrýstikveikju: með 
> 2000 kVA útafli 

8502.13.98 p/st S  

31.10.32.33 Rafalasamstæður, búnar stimpilbrunahreyfli með neistakveikju, 
með ≤ 7,5 kVA útafli 

8502.20.91 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 8502.40 p/st S  

31.10.41.30 Vökvatorleiðispennar,, með afl ≤ 650 kVA 8504.21 p/st S  

31.10.41.53 Vökvatorleiðispennar,, með afl > 650 kVA en ≤ 1600 kVA 8504.22.10 p/st S  

31.10.41.55 Vökvatorleiðispennar,, með afl > 1600 kVA en ≤ 10000 kVA 8504.22.90 p/st S  

31.10.41.70 Vökvatorleiðispennar,, með afl > 10000 kVA 8504.23 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. 8504.31.90 p/st S  

31.10.42.53 Mælispennar með afl > 1 kVA en ≤ 16 kVA (þ.m.t. til að mæla 
spennu) 

8504.32.30 p/st S  

31.10.42.55 Aðrir spennar með afl > 1 kVA en ≤ 16 kVA, ót.a. 8504.32.90 p/st S  

31.10.43.30 Spennar með afl > 16 kVA en ≤ 500 kVA, ót.a. 8504.33.90 p/st S  

31.10.43.50 Spennar,ót.a, með afl > 500 kVA. 8504.34 p/st S  
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31.10.50.13 Spanöld í úrhleðslulampa eða úrhleðslu 8504.10.91 p/st S  

31.10.50.15 Straumfestar í úrhleðslulampa eða úrhleðslu (þó ekki spanöld) 8504.10.99 p/st S  

31.10.50.23 Hálfleiðarar úr fjölkristöllum 8504.40.50 p/st S  

31.10.50.33 Hleðslutæki fyrir rafgeyma 8504.40.93 p/st S  

31.10.50.35 Afriðlar 8504.40.94 p/st  

@ 

S  

31.10.50.40 Orkugjafaeiningar fyrir fjarskiptatækjabúnað og sjálfvirkar 
gagnavinnsluvélar og einingar í þær 

8504.40.20 p/st S  

31.10.50.53 Áriðlar með afl ≤ 7,5 kVA 8504.40.96 p/st  

@ 

S  

31.10.50.55 Áriðlar með afl > 7,5 kVA 8504.40.97 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) 

8504.40.99 p/st  

@ 

S  

31.10.50.80 Spanöld (þó ekki spankefli, svigspólur fyrir bakskautslampa, 
úrhleðslulampa og úrhleðslu) 

8504.50 p/st  

@ 

S  

31.10.61.00 Hlutar sem eru nothæfir til véla í nr. 8501 eða 8502 8503 — S S2 

31.10.62.03 Ferrítkjarnar fyrir spenna og spanöld 8504.90.11 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 

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 8535.10 p/st  

@ 

S  

31.20.10.30 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir > 1 kV en ≤ 72,5 kV spennu 8535.21 p/st  

@ 

S  
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31.20.10.40 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir > 72,5 kV spennu 8535.29 p/st  

@ 

S  

31.20.10.53 Einangrandi rofar og rofar til að tengja og rjúfa, fyrir > 1 kV en 
≤ 72,5 kV spennu 

8535.30.10 p/st  

@ 

S  

31.20.10.55 Einangrandi rofar og rofar til að tengja og rjúfa, fyrir > 72,5 kV 
spennu 

8535.30.90 p/st  

@ 

S  

31.20.10.70 Eldingavarar, spennutakmarkarar og yfirspennuafrásir, fyrir 
> 1 kV spennu 

8535.40 p/st  

@ 

S  

31.20.10.90 Annar búnaður til að tengja eða rjúfa ... rafrásir > 1000 V 8535.90 p/st  

@ 

S  

31.20.21.30 Vör fyrir ≤ 1 kV spennu og ≤ 10 A straum 8536.10.10 p/st  

@ 

S  

31.20.21.50 Vör fyrir ≤ 1 kV spennu og > 10 A en ≤ 63 A straum 8536.10.50 p/st  

@ 

S  

31.20.21.70 Vör fyrir ≤ 1 kV spennu og > 63 A straum 8536.10.90 p/st  

@ 

S  

31.20.22.30 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu og ≤ 63 A 
straum 

8536.20.10 p/st  

@ 

S  

31.20.22.50 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu og > 63 A 
straum 

8536.20.90 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) 

8536.30.10 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) 

8536.30.30 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) 

8536.30.90 p/st  

@ 

S  

31.20.24.33 Liðar fyrir ≤ 60 V spennu og ≤ 2 A straum 8536.41.10 p/st  

@ 

S  

31.20.24.35 Liðar fyrir ≤ 60 V spennu og > 2 A straum 8536.41.90 p/st  

@ 

S  
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31.20.24.50 Liðar og spólurofar, fyrir > 60 V en ≤ 1 kV spennu 8536.49 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) 

8536.50 p/st  

@ 

S  

31.20.26.00 Lampahalda, fyrir ≤ 1 kV spennu 8536.61 p/st  

@ 

S  

31.20.27.10 Klær og tenglar fyrir samása kapla, fyrir ≤ 1 kV spennu 8536.69.10 p/st  

@ 

S  

31.20.27.30 Klær og tenglar fyrir prentrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu 8536.69.30 p/st  

@ 

S  

31.20.27.50 Klær og tenglar, fyrir ≤ 1 kV spennu (þó ekki fyrir samása kapla 
eða prentrásir) 

8536.69.90 p/st  

@ 

S  

31.20.27.60 Forsmíðaðar einingar fyrir rafrásir, fyrir ≤ 1 kV spennu 8536.90.01 p/st  

@ 

S  

31.20.27.70 Tengingar og rofhlutar fyrir víra og kapla, fyrir ≤ 1 kV spennu 8536.90.10 p/st  

@ 

S  

31.20.27.80 Annar búnaður til að tengja við eða í rafrásir, ót.a., fyrir ≤ 1000 V 
spennu 

8536.90 (.20 + .85) p/st  

@ 

S  

31.20.31.30 Talnastjórntöflur með innbyggðri, sjálfvirkri gagnavinnsluvél, 
fyrir ≤ 1 kV spennu 

8537.10.10 p/st  

@ 

S  

31.20.31.50 Stýribúnaður fyrir forritanlegt minni, fyrir ≤ 1 kV spennu 8537.10.91 p/st  

@ 

S  

31.20.31.70 Aðrar undirstöður til rafstýringar eða dreifingar á rafmagni, fyrir 
≤ 1000 V spennu 

8537.10.99 p/st  

@ 

S  

31.20.32.03 Talnastjórntöflur, fyrir > 1000 V en ≤ 72,5 kV spennu 8537.20.91 p/st  

@ 

S  

31.20.32.05 Talnastjórntöflur, fyrir > 72,5 kV spennu 8537.20.99 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) 

8538.10 p/st  

@ 

S  

31.20.40.90 Aðrir hlutar til búnaðar í nr. 8535, 8536 og 8537 8538.90 — S S2 
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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 köplum 

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  

31.30.12.00 Einangraðir samásakaplar og aðrir samásarafleiðarar fyrir gögn 
eða til stjórnunar, einnig búnir tengihlutum 

8544.20 kg S  

31.30.13.30 Rafmagnsleiðarar, notaðir til fjarskipta, einnig búnir tengihlutum, 
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 > 1000 V spennu, þó ekki 
vindivír, samása kaplar og aðrir samása rafleiðarar, 
kveikjuraflagnasett eða önnur raflagnasett til nota í ökutækjum, 
loftförum eða skipum 

8544.60 kg S  

31.30.15.00 Ljósleiðarar úr sérslíðruðum trefjum, einnig búnir rafleiðurum eða 
með tengihlutum 

8544.70 kg S  

NACE 31.40: Framleiðsla á rafgeymum, einhlöðum og rafhlöðum 

31.40.11.11 Alkalísk einhlöð(primary cells) og rafhlöður (primary batteries) 
með mangandíoxíðbakskaut, sívalningar 

8506.10.11 p/st S  

31.40.11.12 Alkalísk einhlöð (primary cells) og rafhlöður (primary batteries) 
með mangandíoxíðbakskaut , hnapparafhlöður 

8506.10.15 p/st S  

31.40.11.13 Alkalísk einhlöð (primary cells) og rafhlöður (primary batteries) 
með mangandíoxíðbakskaut (þó ekki sívalningar eða 
hnapparafhlöður) 

8506.10.19 p/st S  

31.40.11.15 Einhlöð (primary cells) og rafhlöður (primary batteries), ekki 
alkalísk, með mangandíoxíðbakskaut, sívalningar 

8506.10.91 p/st S  

31.40.11.17 Einhlöð (primary cells) og rafhlöður (primary batteries), ekki 
alkalísk, með mangandíoxíðbakskaut, hnapparafhlöður 

8506.10.95 p/st S  
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31.40.11.19 Einhlöð (primary cells) og rafhlöður (primary batteries), ekki 
alkalísk, með mangandíoxíðbakskaut (þó ekki sívalningar eða 
hnapparafhlöður) 

8506.10.99 p/st S  

31.40.11.23 Einhlöð (primary cells) og rafhlöður (primary batteries) með 
kvikasilfursbakskaut, sívalningar 

8506.30.10 p/st S  

31.40.11.25 Einhlöð (primary cells) og rafhlöður (primary batteries) með 
kvikasilfursbakskaut, hnapparafhlöður 

8506.30.30 p/st S  

31.40.11.27 Einhlöð (primary cells) og rafhlöður (primary batteries) með 
kvikasilfursbakskaut (þó ekki sívalningar eða hnapparafhlöður) 

8506.30.90 p/st S  

31.40.11.33 Einhlöð (primary cells)og rafhlöður (primary batteries) með 
silfurbakskaut, sívalningar 

8506.40.10 p/st S  

31.40.11.35 Einhlöð (primary cells) og rafhlöður (primary batteries) með 
silfurbakskaut, hnapparafhlöður 

8506.40.30 p/st S  

31.40.11.37 Einhlöð (primary cells) og rafhlöður (primary batteries) með 
silfurbakskaut (þó ekki sívalningar eða hnapparafhlöður) 

8506.40.90 p/st S  

31.40.11.51 Litíumeinhlöð og -rafhlöður, sívalningar 8506.50.10 p/st S  

31.40.11.52 Litíumeinhlöð og -rafhlöður, hnapparafhlöður 8506.50.30 p/st S  

31.40.11.53 Litíumeinhlöð og -rafhlöður (þó ekki sívalningar eða 
hnapparafhlöður) 

8506.50.90 p/st S  

31.40.11.55 Loft-sinkeinhlöð og -rafhlöður, sívalningar 8506.60.10 p/st S  

31.40.11.56 Loft-sinkeinhlöð og -rafhlöður, hnapparafhlöður 8506.60.30 p/st S  

31.40.11.58 Loft-sinkeinhlöð og -rafhlöður (þó ekki sívalningar eða 
hnapparafhlöður) 

8506.60.90 p/st S  

31.40.11.73 Önnur einhlöð og rafhlöður, annað, sívalningar 8506.80.11 p/st S  

31.40.11.75 Önnur einhlöð og rafhlöður, annað, hnapparafhlöður 8506.80.15 p/st S  

31.40.11.79 Önnur einhlöð og rafhlöður, annað, hnapparafhlöður 8506.80 (.05 + .90) p/st S  

31.40.12.00 Hlutar í einhlöð og rafhlöður (þó ekki rafhlöðukol, fyrir 
endurhlaðanlegar rafhlöður) 

8506.90 — S S2 

31.40.21.10 Blýrafgeymar, til að gangsetja stimpilvélar, ≤ 5 kg að þyngd, með 
raflausn 

8507.10.31 p/st S  
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31.40.21.30 Blýrafgeymar, til að gangsetja stimpilvélar, ≤ 5 kg að þyngd (þó 
ekki með raflausn) 

8507.10.39 p/st S  

31.40.21.50 Blýrafgeymar, til að gangsetja stimpilvélar, > 5 kg að þyngd, með 
raflausn 

8507.10.81 p/st S  

31.40.21.70 Blýrafgeymar, til að gangsetja stimpilvélar, > 5 kg að þyngd (þó 
ekki með raflausn) 

8507.10.89 p/st S  

31.40.22.10 Blýökugeymir, með raflausn 8507.20.31 ce/el S  

31.40.22.30 Blýökugeymir (þó ekki með raflausn) 8507.20.39 ce/el S  

31.40.22.50 Blýrafgeymar með raflausn (þó ekki til að gangsetja stimpilvélar 
eða ökugeymar) 

8507.20.81 ce/el S  

31.40.22.70 Blýrafgeymar (þó ekki til að gangsetja stimpilvélar, ökugeymar 
eða með raflausn) 

8507.20.89 ce/el S  

31.40.23.10 Rafgeymar úr nikkelkadmíum, í loftþéttu íláti 8507.30.91 p/st S  

31.40.23.30 Ökugeymar úr nikkelkadmíum 8507.30.93 ce/el S  

31.40.23.50 Rafgeymar úr nikkelkadmíum (þó ekki í loftþéttu íláti eða 
ökugeymar) 

8507.30.98 ce/el S  

31.40.23.70 Rafgeymar úr nikkeljárni 8507.40.90 p/st S  

31.40.23.83 Rafgeymar úr nikkelhýdríði 8507.80.91 p/st S  

31.40.23.85 Rafgeymar (þó ekki úr blýi, nikkelkadmíum, nikkeljárni eða 
nikkelhýdríði) 

8507.80 (.94 + .98) p/st S  

31.40.24.30 Plötur fyrir rafgeyma 8507.90.91 kg S S2 

31.40.24.50 Skiljur til rafgeyma 8507.90.93 kg S S2 

31.40.24.90 Hlutar til rafgeyma (þó ekki plötur eða skiljur) 8507.90.98 — S S2 

NACE 31.50: Framleiðsla á ljósabúnaði og raflömpum 

31.50.11.00 Lampasamlokur 8539.10 p/st S  

31.50.12.50 Volframhalógenglólampar fyrir bifhjól og vélknúin ökutæki (þó 
ekki útfjólubláir eða innrauðir lampar) 

8539.21.30 p/st S  
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31.50.12.93 Volframhalógenglólampar, fyrir > 100 V spennu (þó ekki 
útfjólubláir eða innrauðir lampar eða fyrir bifhjól og vélknúin 
ökutæki) 

8539.21.92 p/st S  

31.50.12.95 Volframglólampar, fyrir ≤ 100 V spennu (þó ekki útfjólubláir eða 
innrauðir lampar eða fyrir bifhjól og vélknúin ökutæki) 

8539.21.98 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 

8539.22 p/st S  

31.50.14.60 Glólampar fyrir vélknúin ökutæki, þó ekki lampasamlokur eða 
volframhalógenlampar 

8539.29.30 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 

8539.29.92 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 

8539.29.98 p/st S  

31.50.15.10 Úthleðsluflúrlampar, bakskautsgeislandi, með tveimur hettum (þó 
ekki útfjólubláir lampar) 

8539.31.10 p/st S  

31.50.15.30 Úthleðsluflúrlampar, bakskautsgeislandi (þó ekki útfjólubláir 
lampar eða með tveimur hettum) 

8539.31.90 p/st S  

31.50.15.53 Kvikasilfursgufulampar (þó ekki útfjólubláir lampar eða tvöfaldir 
lampar) 

8539.32.10 p/st S  

31.50.15.56 Natríumgufulampar, þó ekki útfjólubláir lampar 8539.32.50 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) 

8513.10 p/st  

@ 

S  

31.50.22.00 Raflampar á borð, skrifborð, náttborð eða gólf 9405.20 p/st  

@ 

S  

31.50.23.00 Lampar og ljósabúnaður, ekki fyrir rafmagn 9405.50 p/st  

@ 

S  

31.50.24.00 Ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess háttar (þ.m.t. umferðarmerki) 9405.60 p/st  

@ 

S  
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31.50.25.30 Ljósakrónur og annar rafmagnsljósabúnaður, í loft eða á veggi (þó 
ekki til að lýsa upp opin almenningssvæði eða umferðaræðar) 

9405.10 p/st  

@ 

S  

31.50.31.00 Leifturljós og leifturkubbar til ljósmyndunar 9006.62 p/st S  

31.50.32.00 Ljósasamstæður fyrir jólatré 9405.30 p/st  

@ 

S  

31.50.33.00 Leitarljós og kastljós (þ.m.t. fyrir sviðsmyndir, ljósmynda- og 
kvikmyndatökuver) 

9405.40.10 p/st  

@ 

S  

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) 

8539.90 — S S2 

31.50.42.30 Hlutar til ferðaraflampa sem ganga fyrir þurrrafhlöðum, geymum 
eða segulrafölum (þó ekki fyrir reiðhjól eða vélknúin ökutæki) 

8513.90 — S S2 

31.50.42.50 Hlutar (þó ekki úr gleri eða plasti) til lampa og ljósabúnaðar 
o.s.frv. 

9405.99 — 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 

8544.30 kg S  

31.61.21.30 Kveikikerti 8511.10.90 p/st  

@ 

S  

31.61.21.50 Kveikiseglar, kveikirafalar og rafsegulkasthjól 8511.20 kg S  

31.61.21.70 Kveikjur og kveikispólur 8511.30 kg S  

31.61.22.30 Ræsihreyflar og tvívirkir ræsirafalar 8511.40 kg S  

31.61.22.50 Rafalar fyrir brunahreyfla (þ.m.t. dínamóar og alternatorar) (þó 
ekki tvívirkir ræsirafalar) 

8511.50 kg S  

31.61.22.70 Búnaður, ót.a., fyrir brunahreyfla 8511.80 kg S  

31.61.23.10 Ljósabúnaður eða búnaður fyrir sýnilega merkjagjöf, fyrir 
rafmagn eða með rafhlöðum, til nota á reiðhjól 

8512.10 p/st  

@ 

S  

31.61.23.30 Rafmagnsljósabúnaður eða búnaður fyrir sýnilega merkjagjöf, 
fyrir bifreiðar (þó ekki rafmagnsglólampar eða -úrhleðslulampar, 
einangraðar geislalampaeiningar, útfjólubláir eða innrauðir 
lampar eða bogalampar) 

8512.20 kg S  
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31.61.23.50 Rafmagnshljóðmerkjabúnaður, fyrir bifhjól eða bifreiðar 8512.30 kg S  

31.61.23.70 Rúðuþurrkur, íseyðar og móðueyðar, fyrir bifhjól eða bifreiðar 8512.40 kg S  

31.61.24.30 Hlutar til rafræsi- eða rakveikibúnaðar, rafala og straumloka fyrir 
brunahreyfla 

8511.90 — S S2 

31.61.24.50 Hlutar til búnaðar í nr. 8512 8512.90 — S S2 

NACE 31.62: Framleiðsla annarra rafmagnstækja, ót.a. 

31.62.11.10 Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar fyrir 
járnbrautir eða sporbrautir 

8530.10 — S  

31.62.11.30 Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar fyrir vegi, 
vatnaleiðir, bílastæði, hafnarmannvirki eða flugvelli 

8530.80 kg S  

31.62.11.53 Rafmagnsinnbrota- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekk tæki (þó 
ekki til nota í vélknúin ökutæki eða byggingar) 

8531.10.80 p/st S  

31.62.11.55 Rafmagnsinnbrota- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekk tæki fyrir 
vélknúin ökutæki 

8531.10.20 p/st S  

31.62.11.57 Rafmagnsinnbrota- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekk tæki fyrir 
byggingar 

8531.10.30 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) 8531.20.30 kg S  

31.62.11.90 Raftæki fyrir hljóð- eða ljósmerki, ót.a. 8531.80 kg S  

31.62.12.10 Síseglar og vörur sem ætlað er að verða síseglar, úr málmi 8505.11 kg S  

31.62.12.30 Síseglar og vörur sem ætlað er að verða síseglar (þó ekki úr 
málmi) 

8505.19 kg S  

31.62.12.50 Rafsegulkúplingar, -tengsli og -hemlar (þó ekki vélrænir hemlar 
eða vökva- eða lofthemlar sem stjórnað er með rafsegulbúnaði) 

8505.20 p/st  

@ 

S  

31.62.12.70 Rafsegullyftihausar 8505.30 p/st  

@ 

S  
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31.62.12.90 Rafsegul- eða sísegulhöldur, -þvingur og áþekkar festingar og 
hlutar til þeirra, hlutar til sísegla, rafsegulkúplinga, -tengsla og 
-hemla 

8505.90 kg S S2 

31.62.13.30 Eindahraðlar 8543.1 kg S  

31.62.13.50 Merkjavakar 8543.20 kg S  

31.62.13.70 Vélar og tækjabúnaður til rafhúðunar, rafsundrunar eða rafdráttar 8543.30 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) 8546.90 kg S  

31.62.14.50 Einangrandi tengihlutir, ót.a., í rafmagnsvélar ..., rafmagnsrör ... 8547.90 kg S  

31.62.15.30 Rafskautakol fyrir bræðsluofna 8545.11 kg S  

31.62.15.50 Rafskautakol (þó ekki fyrir bræðsluofna) 8545.19 kg S  

31.62.15.70 Burstakol 8545.20 kg S  

31.62.15.90 Vörur úr grafíti eða öðru kolefni til rafmagnsnotkunar (þó ekki 
rafskautakol eða burstakol) 

8545.90 kg S  

31.62.16.30 Hlutar til rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar 
fyrir járnbrautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, bílastæði, 
hafnarmannvirki eða flugvelli 

8530.90 — S S2 

31.62.16.50 Hlutar til búnaðar í nr. 8531 8531.90 — S S2 

31.62.16.70 Hlutar til rafmagnsvéla og -tækjabúnaðar, til sérstakra nota, ót.a. 8543.90 — S S2 

31.62.16.90 Rafmagnshlutar til véla og tækjabúnaðar 8548.90 — 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  
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NACE 32.10: Framleiðsla á rafeindalokum og -lömpum og öðrum íhlutum rafeindatækja 

32.10.11.00 Rafmagnsaflþéttar, óbreytilegir, með > 0,5 kvar raunaflsrýmd 8532.10 p/st  
@ 

S  

32.10.12.30 Óbreytilegir tantalþéttar 8532.21 p/st  
@ 

S  

32.10.12.50 Óbreytilegir álþéttar 8532.22 p/st  
@ 

S  

32.10.12.73 Postulínsþéttar, einlaga, óbreytilegir 8532.23 p/st  
@ 

S  

32.10.12.75 Postulínsþéttar, marglaga, óbreytilegir 8532.24 p/st  
@ 

S  

32.10.12.77 Óbreytilegir þéttar úr pappír eða plasti, málmhúðað 8532.25 p/st  
@ 

S  

32.10.12.79 Aðrir óbreytilegir þéttar (þó ekki úr tantali, áli, einlaga eða 
marglaga postulíni eða málmhúðuðum pappír eða plasti) 

8532.29 p/st  
@ 

S  

32.10.13.00 Breytilegir þéttar (forstilltir) 8532.30 p/st  
@ 

S  

32.10.20.20 Óbreytileg viðnám úr kolefni eða málmfilmu 8533.10 p/st  
@ 

S  

32.10.20.35 Önnur óbreytileg viðnám með ≤ 20 W afl (þó ekki hitamótstöður 
eða ljósháð viðnám) 

8533.21 p/st  
@ 

S  

32.10.20.37 Önnur óbreytileg rafmagnsviðnám með > 20 W afl (þó ekki 
hitamótstöður eða ljósháð viðnám) 

8533.29 p/st  
@ 

S  

32.10.20.55 Vafin breytileg viðnám, með ≤ 20 W afl 8533.31 p/st  
@ 

S  

32.10.20.57 Vafin breytileg viðnám, með > 20 W afl 8533.39 p/st  
@ 

S  

32.10.20.70 Óvafin breytileg viðnám (þ.m.t. renniviðnám, spennudeilar og 
stillar) 

8533.40 p/st  
@ 

S  

32.10.30.50 Auðar prentplötur, marglaga 8534.00.11 p/st  
@ 

S  

32.10.30.70 Auðar prentplötur, þó ekki marglaga 8534.00.19 p/st  
@ 

S  
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32.10.30.90 Óvirk kerfi (þ.m.t. kerfi viðnáma og/eða þétta) (þó ekki 
viðnámsflögur, þéttiflögur, plötur með virkum einingum eða 
blendingar) 

8534.00.90 p/st  

@ 

S  

32.10.41.35 Sjónvarpslampar fyrir lit 8540.11 p/st S  

32.10.41.37 Sjónvarpslampar fyrir svart-hvítt eða einlitt 8540.12 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 

8540.20 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 8541.10 p/st  

@ 

S  

32.10.51.55 Hálfleiðandi smámerkissmárar með < 1 W dreifingu 8541.21 p/st  

@ 

S  

32.10.51.57 Hálfleiðandi aflsmári með ≥ 1 W dreifingu 8541.29 p/st  

@ 

S  

32.10.51.70 Hálfleiðaraafriðlar, „diacs“ og „triacs“ 8541.30 p/st  

@ 

S  

32.10.52.35 Hálfleiðaraljósgjafadíóður (LED) 8541.40.10 p/st  

@ 

S  

32.10.52.37 Ljósnæmir hálfleiðarar, sólarrafhlöður, ljósdíóður, ljóssmárar, 
o.s.frv. 

8541.40.90 p/st  

@ 

S  

32.10.52.50 Hálfleiðarar (þó ekki ljósnæmir hálfleiðarar, ljósrafhlöður, 
hálfleiðaraafriðlar, „diacs“, „triacs“, díóður eða ljósgefandi 
díóður) 

8541.50 p/st  

@ 

S  

32.10.52.70 Uppsettir þrýstirafmagnskristallar (þ.m.t. kvars, sveiflugjafar og 
hermar) 

8541.60 p/st  

@ 

S  

32.10.61.00 Kort með innfelldri rafeindasamrás (snjallkort) 8542.10 p/st  

@ 

S  

32.10.62.15 Stafrænar MOS-samrásir (IC): þynnur, ekki skornar í flögur 8542.21.01 p/st  

@ 

S  

32.10.62.17 Stafrænar MOS-samrásir (IC): flögur 8542.21.05 p/st  

@ 

S  
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32.10.62.25 Stafrænar MOS-samrásir (IC), DRAM (þ.m.t. einingar) með 
≤ 4 Mbit afköst 

8542.21.11 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) 8542.21.20 p/st S  

32.10.62.54 Einsteina MOS-samrásir, með UV-forritanleg lesminni (eprom), 
þó ekki rásir sem eru einungis með virkar einingar 

8542.21.25 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) 

8542.21.41 p/st  

@ 

S  

32.10.62.70 Stafrænar MOS-samrásir (IC), (CPU og MPU) 8542.21.45 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): 8542.29 p/st  

@ 

S  

32.10.62.97 Blendingssamrásir (þó ekki rásir sem eru einungis með virkar 
einingar) 

8542.60 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) 

8542.70 p/st  

@ 

S  

32.10.71.00 Hlutar til óbreytilegra, breytilegra eða stillanlegra (forstilltra) 
rafmagnsþétta 

8532.90 — S S2 

32.10.72.00 Hlutar til rafmagnsviðnáma (þ.m.t. renniviðnám og spennideilar) 
(þó ekki hitamótstöður) 

8533.90 — S S2 

32.10.73.20 Hlutar til sjáröra 8540.91 — 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, sjónvarpsmyndavélalampar) 

8540.99 — S S2 

32.10.73.50 Hlutar til díóða, smára og áþekkra hálfleiðara, ljósnæmra 
hálfleiðara og ljósrafhlaðna, ljósgjafadíóða og uppsettra 
þrýstirafmagnskristalla 

8541.90 — S S2 

 



Nr. 73/734  4.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

VÖRUSKRÁ 
EB Lýsing 

Tilvísunarnr. flokkunar 
utanríkisverslunar fyrir árið 

2005 (HS/CN) 

Magn 

Hlutstæð 
eining 

P 
Tilvísun í 
athuga-
semdir 

32.10.73.70 Hlutar til samrása og dvergrása (þó ekki rásir sem eru einungis 
með virkar einingar) 

8542.90 — 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, án 
móttökubúnaðar 

8525.10 p/st S  

32.20.11.70 Senditæki fyrir útvarpssendingar, búin móttökubúnaði 8525.20 p/st S  

32.20.12.90 Sjónvarpsmyndavélar (þ.m.t. fyrir lokaðar rásir) (þó ekki 
myndbandstökuvélar) 

8525.30 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 8517.22 p/st  

@ 

S  

32.20.20.40 Skiptibúnaður fyrir talsíma eða ritsíma (þó ekki liða- og 
skiptibúnaður eins og stillar fyrir sjálfvirkar símstöðvar) 

8517.30 p/st  

@ 

S  

32.20.20.50 Tækjabúnaður fyrir talsíma eða ritsíma, fyrir 
burðarbylgjusímakerfi á línu, ót.a. 

8517.50.10 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 8517.21 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  
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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. 8527.19 p/st S  

32.30.11.75 Útvarpsviðtæki, með hljóðupptöku- eða hljóðflutningsbúnaði 8527.31 p/st S  

32.30.11.77 Önnur útvarpsviðtæki, ekki sambyggð hljóðupptöku- eða 
hljóðflutningstækjum en sambyggð klukku 

8527.32 p/st S  

32.30.11.79 Útvarpsviðtæki, ót.a. 8527.39 p/st S  

32.30.12.70 Útvarpsviðtæki, til nota í vélknúin ökutæki, með hljóðupptöku- 
eða hljóðflutningsbúnaði 

8527.21 p/st S  

32.30.12.90 Útvarpsviðtæki, til nota í vélknúin ökutæki, ót.a. 8527.29 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 8528.12.20 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) 

8528.21.90 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 + .70) p/st S  

32.30.20.60 Sjónvarpsviðtæki með flötum skjá, vökvakristalsskjá eða gasskjá, 
þó ekki sjónvarpsvörpubúnaður, tæki með myndbands-
upptökutæki eða -spilara, myndskjáir eða sjónvarpsviðtæki með 
innbyggðu skjáröri 

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 
(litasjónavarpsviðtæki) (þó ekki með skjá, myndmóttakara, 
sjónvarpsvörpubúnaði eða með innbyggðu skjáröri) 

8528.12.98 p/st S  

32.30.20.83 Svart-hvítir eða einlitir skjáir 8528.22 p/st S  

32.30.20.85 Sjónvarpsviðtæki fyrir svart-hvítt eða einlitt (þó ekki skjáir) 8528.13 p/st S  
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32.30.31.35 Glymskrattar o.þ.h. (mynt- eða skífustýrðir plötuspilarar) 8519.10 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 8519.40 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) 

8519.99 p/st S  

32.30.32.30 Talritar, sem ganga með ytri orkugjafa 8520.10 p/st S  

32.30.32.50 Símsvarar með hljóðupptökutæki (þó ekki sambyggðir símtæki) 8520.20 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) 

8520.90 p/st S  

32.30.33.35 Rafrænar myndavélar og myndbandstökuvélar fyrir kyrrmyndir, 
stafrænar myndavélar (myndbandsmyndavélar fyrir kyrrmyndir 
og aðrar myndbandstökuvélar) (þó ekki sjónvarpsmyndavélar 
fyrir lokaðar rásir) 

8525.40 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 

8521.10.30 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 

8521.10.80 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) 

8521.90 p/st S  

32.30.41.00 Hljóðnemar og standar fyrir þá (þó ekki þráðlausir hljóðnemar 
með sendi) 

8518.10 p/st  

@ 

S  
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32.30.42.35 Einfaldir hátalarar, í boxi (þ.m.t. grindur eða skápar sem ætlaðir 
eru undir hátalara) 

8518.21 p/st  

@ 

S  

32.30.42.37 Margfaldir hátalarar, uppsettir í einu boxi (þ.m.t. grindur eða 
skápar sem ætlaðir eru undir hátalara) 

8518.22 p/st  

@ 

S  

32.30.42.39 Hátalarar (þ.m.t. hátalaraeiningar, grindur eða skápar sem ætlaðir 
eru undir hátalara) (þó ekki í boxi) 

8518.29 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) 

8518.30 p/st  

@ 

S  

32.30.43.55 Magnarar fyrir síma og til mælinga (þó ekki há- eða millitíðni-
magnarar) 

8518.40.30 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) 

8518.50 p/st  

@ 

S  

32.30.44.50 Farmóttökutæki með hringinga- og boðkerfi 8527.90.92 p/st S  

32.30.44.90 Móttökutæki fyrir firðtal eða loftskeytasendingar (þó ekki 
farmóttökutæki með hringinga- eða boðkerfi eða sambyggð 
útvarpsviðtæki) 

8527.90.98 p/st S  

32.30.51.30 Nemar fyrir diska eða vélrænar hljóðupptökur á filmu 8522.10 p/st  

@ 

S  

32.30.51.50 Eðalsteinar eða hálfeðalsteinar í hljóðnálar 8522.90.30 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 8518.90 — S S2 

32.30.52.20 Sundurdregin loftnet og svipuloftnet fyrir farbúnað eða búnað 
sem er festur á vélknúin ökutæki 

8529.10.20 p/st  

@ 

S  

32.30.52.35 Útiloftnet fyrir útvarps- eða sjónvarpsmóttöku um gervihnött 
(þ.m.t. snúningskerfi) (þó ekki loftnetsmagnarar eða útvarpstíðni-
sveifluvakar) 

8529.10.31 p/st  

@ 

S  
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32.30.52.39 Útiloftnet fyrir útvarps- eða sjónvarpsmóttöku (þ.m.t. 
snúningskerfi) (þó ekki fyrir móttöku um gervihnött, 
loftnetsmagnarar eða útvarpstíðnisveifluvakar) 

8529.10.39 p/st  

@ 

S  

32.30.52.50 Inniloftnet fyrir útvarps- eða sjónvarpsmóttöku (þ.m.t. innbyggð) 
(þó ekki loftnetsmagnarar eða útvarpstíðnisveifluvakar) 

8529.10.40 p/st  

@ 

S  

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 8529.90 — 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) 

9022.19 p/st S  

33.10.11.35 Tækjabúnaður sem byggir á notkun alfa-, beta- eða gammageisla 
til lyflækninga ... 

9022.21 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) 

9022.29 p/st S  

33.10.11.50 Röntgenlampar (þó ekki glerhylki fyrir röntgenlampa) 9022.30 p/st S  

33.10.11.70 Röntgenrafalar, röntgenháspennurafalar, þ.m.t. hlutar til búnaðar í 
nr. 9022 

9022.90 — S  

33.10.12.10 Hjartaritar 9018.11 p/st  

@ 

S  

33.10.12.30 Rafeindatæki til sjúkdómsgreiningar (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 

9018.20 p/st  

@ 

S  
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33.10.13.30 Tannlæknaborvélar, einnig sambyggðar öðrum 
tannlæknaáhöldum á einni undirstöðu 

9018.41 p/st  

@ 

S  

33.10.13.50 Tæki og búnaður til tannlækninga (þó ekki borvélar) 9018.49 p/st  

@ 

S  

33.10.14.00 Sótthreinsunartæki til nota við lækningar, skurðlækningar og á 
rannsóknarstofum 

8419.20 p/st  

@ 

S  

33.10.15.11 Sprautur, einnig með nálum, til lyflækninga, skurðlækninga, 
tannlækninga eða dýralækninga 

9018.31 p/st  

@ 

S  

33.10.15.13 Pípulaga málmnálar, til lyflækninga, skurðlækninga, 
tannlækninga eða dýralækninga 

9018.32.10 p/st  

@ 

S  

33.10.15.15 Nálar fyrir seymi, til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga 
eða dýralækninga 

9018.32.90 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) 

9018.39 p/st  

@ 

S  

33.10.15.20 Áhöld og tæki til augnlækninga 9018.50 p/st  

@ 

S  

33.10.15.33 Áhöld og tæki til að mæla blóðþrýsting (þ.m.t. 
blóðþrýstingsmælar, spennumælar og sveiflumælar) 

9018.90.10 p/st  

@ 

S  

33.10.15.35 Holsjár, til lyflækninga 9018.90.20 p/st  

@ 

S  

33.10.15.53 Búnaður til nýrnahimnuskiljunar 9018.90.30 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) 9018.90.50 p/st  

@ 

S  

33.10.15.65 Svæfingartæki og -áhöld 9018.90.60 p/st  

@ 

S  

33.10.15.73 Úthljóðstæki til steinmolunar 9018.90.70 p/st  

@ 

S  

33.10.15.79 Önnur áhöld og tæki: annað 9018.90 (.75 + .85) p/st  

@ 

S  
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33.10.16.53 Tæki til mekanóterapí, nuddtæki og tæki sálfræðilegrar hæfileika-
prófunar (þó ekki kyrrstæð tæki til mekanóterapí) 

9019.10 p/st  

@ 

S  

33.10.16.55 Ósonterapí, súerefnismeðferð, aerosólterapí og öndunartæki 9019.20 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 9021.31 p/st  

@ 

S  

33.10.17.39 Búnaður til réttilækninga, spengur og annar búnaður fyrir 
beinbrot 

9021.10 — S  

33.10.17.53 Stakar gervitennur úr plasti (þ.m.t. málmfestingar) (þó ekki 
gervigómar eða gómpartar) 

9021.21.10 p/st  

@ 

S  

33.10.17.55 Stakar gervitennur, ekki úr plasti (þ.m.t. málmfestingar) (þó ekki 
gervigómar eða gómpartar) 

9021.21.90 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) 

9021.29 — S  

33.10.17.90 Gervilíkamshlutar (þó ekki gervitennur eða tannbúnaður, 
gerviliðamót, búnaður til réttilækninga og fyrir beinbrot eða 
hjartagangráðar) 

9021.39 — S  

33.10.18.33 Heyrnartæki (þó ekki hlutar eða fylgihlutir) 9021.40 p/st S  

33.10.18.39 Hlutar og fylgihlutir til heyrnartækja (þó ekki heyrnartól, 
magnarar o.þ.h.) 

9021.90.10 — S  

33.10.18.50 Gangráðar til að örva hjartavöðva (þó ekki hlutar eða fylgihlutir) 9021.50 p/st S  

33.10.18.90 Hlutar og fylgihlutir til vara og búnaðar í nr. 90,21 9021.90.90 — 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) 

9402.10 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) 

9402.90 p/st  

@ 

S  

33.10.91.00 Uppsetning á tækjum til lyflækninga og skurðlækninga — — S  
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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) 

9014.10 p/st  

@ 

S  

33.20.11.55 Áhöld og tæki til loftsiglinga eða geimsiglinga (þó ekki áttavitar) 9014.20 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) 

9014.80 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) 

9015.80.11 p/st  

@ 

S  

33.20.12.39 Önnur rafræn tæki, ót.a. 9015.80.19 p/st  

@ 

S  

33.20.12.53 Tæki og búnaður til landmælingarannsókna, til svæðislýsingar, 
landmælinga ... 

9015.80.91 p/st  

@ 

S  

33.20.12.55 Áhöld og tæki, ekki rafræn, til veðurfræðirannsókna, vatnafræði-
rannsókna og jarðeðlisfræðirannsókna (þó ekki áttavitar) 

9015.80.93 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) 

9015.80.99 p/st  

@ 

S  

33.20.20.30 Ratsjár 8526.10 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) 

8526.91 p/st  

@ 

S  
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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) 

8526.92 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) 

9016.00.10 p/st S S2 

33.20.31.80 Hlutar og fylgihlutir til voga, með ≤ 5 cg nákvæmni, einnig með 
lóðum 

9016.00.90 — S S2 

33.20.32.30 Teikniborð og teiknivélar (þ.m.t. sem fela í sér eða vinna í 
tengslum við sjálfvirka gagnavinnsluvél) 

9017.10 p/st S  

33.20.32.53 Teikniáhaldasamstæður 9017.20.11 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) 

9017.30.10 p/st S  

33.20.33.30 Víddarmælar með stillanlegum mælibúnaði 9017.30.90 p/st S  

33.20.33.55 Málstokkar og málbönd og strikaðir kvarðar 9017.80.10 p/st  

@ 

S  

33.20.33.59 Önnur handmæliáhöld, annað 9017.80.90 — S  

33.20.41.00 Tæki og búnaður til að mæla eða nema jónandi geislun 9030.10 p/st  

@ 

S  

33.20.42.00 Sveiflusjár og litrófsgreiningartæki fyrir bakskautsgeisla 9030.20 p/st  

@ 

S  

33.20.43.10 Fjölmælar 9030.31 p/st  

@ 

S  

33.20.43.30 Instruments and apparatus, for measuring or checking voltage ... : 
electronic 

9030.39.30 p/st  

@ 

S  

33.20.43.55 Spennumælar (voltmælar) 9030.39.91 p/st  

@ 

S  
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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) 

9030.39.99 p/st  

@ 

S  

33.20.44.00 Áhöld og tækjabúnaður fyrir fjarskipti 9030.40 p/st  

@ 

S  

33.20.45.20 Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða greina hálfleiðaraþynnur 
eða -búnað 

9030.82 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) 

9030.83 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) 

9030.89.92 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) 

9030.89.99 p/st  

@ 

S  

33.20.51.15 Sjúkramælar eða hitamælar fyrir dýr, vökvafylltir, til beins 
álesturs (þó ekki tengdir öðrum áhöldum) 

9025.11.91 p/st S  

33.20.51.19 Aðrir hitamælar, ekki tengdir öðrum áhöldum, vökvafylltir, til 
beins álesturs 

9025.11.99 p/st S  

33.20.51.35 Rafmagnshitamælar og háhitamælar, ekki tengdir öðrum áhöldum 
(þó ekki vökvafylltir) 

9025.19.91 p/st S  

33.20.51.39 Hitamælar, ekki tengdir öðrum áhöldum og ekki vökvafylltir, 
ót.a. 

9025.19.99 p/st S  

33.20.51.50 Loftvogir, ekki tengdar öðrum áhöldum (þ.m.t. loftþrýstings-
hæðarmælar, nákvæmar loftvogir) 

9025.80.20 p/st S  

33.20.51.75 Rafmagnsflotvogir, -rakamælar og -rakaþrýstimælar 9025.80.91 p/st  

@ 

S  

33.20.51.79 Flotvogir, rakamælar og rakaþrýstimælar, ekki rafknúnir 9025.80.99 p/st  

@ 

S  

33.20.52.35 Rafknúnir rennslismælar (þó ekki notkunarmælar eða spaðahjól 
fyrir flotmæla) 

9026.10.51 p/st S  

33.20.52.39 Rafmagnsáhöld eða tækjabúnaður til að mæla eða prófa hæð 
vökva 

9026.10.59 p/st S  
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33.20.52.55 Rennslismælar, ekki rafknúnir (þó ekki notkunarmælar eða 
spaðahjól fyrir flotmæla) 

9026.10.91 p/st S  

33.20.52.59 Áhöld eða tækjabúnaður, ekki rafræn, til að mæla eða prófa hæð 
vökva 

9026.10.99 p/st S  

33.20.52.71 Rafrænir þrýstimælar, nemar, álestrartæki og sendar 9026.20.30 p/st S  

33.20.52.74 Snigil- eða þindarþrýstimælar, ekki rafknúnir, (þó ekki fyrir 
almenningsloftför) 

9026.20.50 p/st S  

33.20.52.79 Önnur áhöld til að mæla eða prófa þrýsting: annað 9026.20.90 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 vökva-
þrýsting, -rennlsi eða -hæð) 

9026.80.91 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) 

9026.80.99 p/st  

@ 

S  

33.20.53.13 Rafrænt gas- eða reykgreiningartæki 9027.10.10 p/st S  

33.20.53.19 Gas- eða reykgreiningartæki, ekki rafrænt 9027.10.90 p/st S  

33.20.53.20 Litskiljur og rafdráttartæki 9027.20 p/st  

@ 

S  

33.20.53.30 Ljósrofsmælar, litrósfljósmælar ... sem nota optíska geislun 9027.30 p/st  

@ 

S  

33.20.53.40 Birtumælar 9027.40 p/st  

@ 

S  

33.20.53.50 Áhöld og tækjabúnaður sem notar optíska geislun, ót.a. 9027.50 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) 

9027.80.11 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 9027.80.91 p/st  

@ 

S  

33.20.53.89 Önnur áhöld og tækjabúnaður til eðlisfræðilegrar eða 
efnafræðilegrar greiningar 

9027.80 (.93 + .97) p/st  

@ 

S  
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33.20.61.00 Smásjár og ljósbylgjutæki (þó ekki optískar smásjár) 9012.10 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) 

9024.10.10 p/st  

@ 

S  

33.20.62.33 Atækar vélar og prófunarvélar og -tæki fyrir togþol málma, ekki 
rafrænar 

9024.10.91 p/st  

@ 

S  

33.20.62.35 Prófunarvélar og -tæki fyrir hörku málma, ekki rafknúnar 9024.10.93 p/st  

@ 

S  

33.20.62.39 Aðrar vélar og tæki til að prófa málma 9024.10.99 p/st  

@ 

S  

33.20.62.55 Rafmagnsvélar og tæki til að prófa eðlisfræðilega eiginleika efna 
(þó ekki málma) 

9024.80.10 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) 9028.10 p/st S  

33.20.63.50 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir vökva (þ.m.t. kvarðaðir) (þó 
ekki dælur) 

9028.20 p/st S  

33.20.63.70 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir rafmagn (þ.m.t. kvarðaðir) 
(þó ekki spennumælar, straummælar, aflmælar o.þ.h.) 

9028.30 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 

9029.10 p/st  

@ 

S  

33.20.64.53 Hraðamælar fyrir ökutæki 9029.20.31 p/st  

@ 

S  

33.20.64.55 Snúningshraðamælar 9029.20.39 p/st  

@ 

S  

33.20.64.70 Snúðsjár (þ.m.t. ljósmynda- og kvikmyndavélar sem eru hluti af 
snúðsjám) 

9029.20.90 p/st  

@ 

S  

33.20.65.10 Vélar til að jafnvægisstilla vélræna hluta 9031.10 kg S  

33.20.65.20 Prófbekkir 9031.20 kg S  

33.20.65.30 Sniðmyndavörpur 9031.30 p/st S  
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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 9031.80.39 p/st  

@ 

S  

33.20.65.83 Önnur áhöld, tækjabúnaður ... til að mæla eða prófa 
rúmfræðilegar stærðir 

9031.80.91 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 

9031.80.99 p/st  

@ 

S  

33.20.70.15 Rafmagnshitastillar 9032.10.30 p/st S  

33.20.70.19 Hitastillar, ekki rafknúnir 9032.10.9 p/st S  

33.20.70.30 Þrýstistillar 9032.20 p/st  

@ 

S  

33.20.70.50 Áhöld og tækjabúnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar, 
fyrir vökva eða loft 

9032.81 p/st  

@ 

S  

33.20.70.90 Áhöld og tækjabúnaður til stillingar og stjórnunar, ót.a. 9032.89 p/st  

@ 

S  

33.20.81.10 Hlutar og fylgihlutir til áttavita og annarra áhalda og tækja til 
siglinga 

9014.90 — S S2 

33.20.81.20 Hlutar og fylgihlutir áhalda til landmælinga, landmælingafræði-
rannsókna og til svæðislýsingar, hallamælar, til kortagerðar eftir 
myndum, vatnamælinga, haffræði-, vatnafræði-, veðurfræði- eða 
jarðeðlisfræðirannsókna, þó ekki áttavitar 

9015.90 — S S2 

33.20.81.30 Hlutar og fylgihlutir til áhalda til teiknunar, afmörkunar eða 
útreiknings og handáhalda til lengdarmælinga 

9017.90 — S S2 

33.20.81.41 Hlutar og fylgihlutir til véla og tækja til að prófa eðlisfræðilega 
eiginleika efna 

9024.90 — 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 

9025.90 — S S2 
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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) 

9026.90 — S S2 

33.20.81.47 Örsniðlar, og hlutar og fylgihlutir til þeirra 9027.90 — S S2 

33.20.81.50 Hlutar og fylgihlutir til áhalda og tækjabúnaðar í nr. 90.30 9030.90 — S S2 

33.20.81.70 Hlutar og fylgihlutir til áhalda, tækjabúnaðar og véla í nr. 90.31 9031.90 — 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 

9012.90 — S S2 

33.20.83.33 Hlutar til notkunar- og framleiðslumæla fyrir rafmagn 9028.90.10 — S S2 

33.20.83.35 Hlutar og fylgihlutir til notkunar- og framleiðslumæla fyrir gas 
eða vökva, þó ekki vökvadælur 

9028.90.90 — S S2 

33.20.83.50 Hlutar og fylgihlutir til nr. 9029 9029.90 — S S2 

33.20.84.00 Hlutar og fylgihlutir áhalda og tækjabúnaðar til sjálfvirkrar 
stillingar og stjórnunar 

9032.90 — 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 9001.30 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  
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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 9004.10 p/st S  

33.40.12.90 Gleraugu, hlífðargleraugu og þess háttar, til sjónréttingar, verndar 
eða annars (þó ekki sólgleraugu) 

9004.90 kg S  

33.40.13.50 Rammar og umgjarðir fyrir gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h., úr 
plasti 

9003.11 p/st S  

33.40.13.90 Rammar og umgjarðir fyrir gleraugu, hlífðargleraugu o.þ.h., ekki 
úr plasti 

9003.19 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) 

9003.90 — S S2 

33.40.21.15 Myndleiðarar 9001.10.10 kg S  

33.40.21.19 Ljóstrefjar, ljóstrefjabúnt og ljósleiðarar (þó ekki fyrir myndir eða 
ljósleiðarar með sérslíðruðum trefjum) 

9001.10.90 kg S  

33.40.21.30 Lausar þynnur og plötur úr ljósskautandi efni 9001.20 kg S  

33.40.21.53 Strendingar, speglar og aðrar optískar vörur, ót.a. 9001.90 kg S  

33.40.21.55 Linsur, strendingar, speglar o.s.frv., í umgjörð, úr hvers konar 
efni, ót.a. 

9002.90 p/st  

@ 

S  

33.40.21.70 Hlutlinsur, í umgjörð, úr hvers konar efni (þó ekki fyrir 
myndavélar, myndvörpur eða ljósmyndastækkara eða -smækkara) 

9002.19 p/st S  

33.40.21.90 Ljóssíur, í umgjörð, úr hvers konar efni 9002.20 p/st S  

33.40.22.30 Sjónaukar fyrir bæði augu (þ.m.t. nætursjónaukar) 9005.10 p/st S  

33.40.22.50 Tækjabúnaður (þó ekki sjónaukar fyrir bæði augu) eins og 
optískir sjónaukar 

9005.80 p/st  

@ 

S  

33.40.22.73 Þrívíddarsmásjár 9011.10 p/st S  

33.40.22.75 Optískar smásjár til örmyndatöku, örkvikmyndatöku eða 
örmyndvörpunar (þó ekki aðskildar ljósmynda- og kvikmynda-
vélar) 

9011.20 p/st S  
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33.40.22.79 Optískar smásjár (þó ekki til örmyndatöku, örkvikmyndatöku eða 
örmyndvörpunar eða þrívíddarsmásjár) 

9011.80 p/st S  

33.40.23.10 Sjónaukasigti til að festa á skotvopn, hringsjár, sjónauka ... 9013.10 p/st  

@ 

S  

33.40.23.30 Leysitæki (þó ekki leysidíóður eða vélar og tæki með innbyggðu 
leysitæki) 

9013.20 p/st  

@ 

S  

33.40.23.55 Vökvakristalsbúnaður (þ.m.t. stakbundinn vökvakristalsbúnaður) 9013.80 (.20 + .30) p/st  

@ 

S  

33.40.23.59 Optískur búnaður, tæki og áhöld, ót.a. annað 9013.80.90 — S  

33.40.24.10 Hlutar og fylgihlutir (þ.m.t. festingar) til sjónauka fyrir bæði 
augu, ót.a. 

9005.90 — S S2 

33.40.24.30 Hlutar og fylgihlutir til optískra smásjáa í nr. 9011 9011.90 — S S2 

33.40.24.50 Hlutar og fylgihlutir til optískra tækja og áhalda í nr. 9013 9013.90 — S S2 

33.40.31.00 Hlutlinsur, í umgjörð, úr hvers konar efni, fyrir myndavélar, 
myndvörpur eða ljósmyndastækkara eða -smækkara 

9002.11 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 

9006.10 p/st S  

33.40.32.50 Myndavélar til að mynda skjöld á örfilmur, örmyndaspjöld eða 
aðra örfilmumiðla 

9006.20 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 

9006.30 p/st S  

33.40.33.10 Skyndiljósmyndavélar handheldar eða í kassa 9006.40 p/st S  

33.40.33.35 Myndavélar fyrir filmur í rúllum ≤ 35 mm að breidd, með 
einslinsu spegilmynd 

9006.51 p/st S  

33.40.33.39 Myndavélar fyrir filmur í rúllum < 35 mm að breidd (þó ekki með 
einlinsu spegilmynd) 

9006.52 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) 

9006.53 p/st S  

33.40.33.90 Tæki til ljósmyndunar (þó ekki myndbandsvélar fyrir kyrrmyndir) 9006.59 p/st S  

33.40.34.30 Kvikmyndavélar, fyrir filmur < 16 mm að breidd eða fyrir 
tvöfaldar 8 mm filmur 

9007.11 p/st S  
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33.40.34.50 Kvikmyndavélar (þó ekki fyrir filmur < 16 mm að breidd eða 
fyrir tvöfaldar 8 mm filmur) 

9007.19 p/st S  

33.40.35.30 Kvikmyndasýningavélar 9007.20 p/st S  

33.40.35.50 Skyggnuvélar (þó ekki til kvikmyndasýninga) 9008.10 p/st S  

33.40.35.90 Kyrrmyndasýningavélar (þó ekki til kvikmyndasýninga) 9008.30 p/st S  

33.40.36.15 Leifturtæki með úrhleðslulampa (rafeinda-) til ljósmyndunar eða 
prentmyndagerðar 

9006.61 p/st S  

33.40.36.19 Leifturtæki til ljósmyndunar (þó ekki leifturtæki með 
úrhleðslulampa (rafeinda-), leifturljósaperur, leifturkubbar o.þ.h. 

9006.69 p/st S  

33.40.36.30 Ljósmyndastækkarar og -smækkarar (þó ekki fyrir kvikmyndir) 9008.40 p/st S  

33.40.36.50 Tæki eða búnaður til sjálfvirkrar framköllunar á ljósmyndafilmum 
eða -pappír í rúllum eða til sjálfvirkrar lýsingar framkallaðrar 
filmu á ljósmyndapappír í rúllum, þ.m.t. kvikmyndafilmur 

9010.10 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 9010.60 p/st  

@ 

S  

33.40.37.00 Lesarar fyrir örfilmur, örmyndaspjöld eða aðra örfilmumiðla 9008.20 p/st S  

33.40.38.13 Hlutar og fylgihlutir til ljósmyndavéla (þó ekki leifturtæki) 9006.91 — S S2 

33.40.38.15 Hlutar og fylgihlutir til leifturtækja til ljósmyndunar og 
leifturlampa 

9006.99 — S S2 

33.40.38.33 Hlutar og fylgihlutir til kvikmyndavéla (þó ekki hlífar úr textílefni 
til að uppræta vélarhávaða) 

9007.91 — S S2 

33.40.38.35 Hlutar og fylgihlutir til kvikmyndasýningavéla (þó ekki hlífar úr 
textílefni til að uppræta vélarhávaða) 

9007.92 — 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 kvikmyndasýninga) 

9008.90 — S S2 

33.40.38.70 Hlutar og fylgihlutir til tækja og búnaðar í nr. 9010 9010.90 — S S2 
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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) 

9101.11 p/st S  

33.50.11.15 Rafknúin armbandsúr, með kassa úr góðmálmi eða málmi 
klæddum góðmálmi, eingöngu með rafeindastöfum (þ.m.t. 
skeiðúr) 

9101.12 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) 

9101.19 p/st S  

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) 

9101.91 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 

9102.11 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) 

9102.12 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 

9102.19 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) 

9102.91 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)) 

9103.10 p/st S  
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33.50.14.19 Klukkur með úrverki (þó ekki rafknúnar, pendúlklukkur eða 
klukkur með gangverki án stjórnbúnaðar (samfasa hreyfils)) 

9103.90 p/st S  

33.50.14.33 Rafknúnar vekjaraklukkur (þó ekki með úrverki) 9105.11 p/st S  

33.50.14.39 Vekjaraklukkur (þó ekki með úrverki eða rafknúnar) 9105.19 p/st S  

33.50.14.43 Rafknúnar veggklukkur (þó ekki með úrverki) 9105.21 p/st S  

33.50.14.50 Veggklukkur (þó ekki með úrverki eða rafknúnar) 9105.29 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 

9105.91 p/st S  

33.50.14.75 Borðklukkur (þó ekki með úrverki eða rafknúnar) 9105.99.10 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) 

9105.99.90 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 

9108.11 p/st S  

33.50.21.35 Rafknúin úrverk, fullgerð og samsett, eingöngu með 
rafeindastöfum 

9108.12 p/st S  

33.50.21.37 Rafknúin úrverk, fullgerð og samsett, þó ekki eingöngu með 
vélrænum vísum eða kerfi sem hægt er að setja vélræna skífu í — 
eingöngu með rafeindastöfum 

9108.19 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 9109.11 p/st S  

33.50.22.39 Rafknúin klukkuverk, fullgerð og samsett (þó ekki í 
vekjaraklukkur) 

9109.19 p/st S  

33.50.22.90 Klukkuverk í vekjaraklukkur, ekki rafknúin, fullgerð og samsett 9109.90 p/st S  
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33.50.23.30 Fullgerð úrverk, ósamsett eða samsett að hluta, með óróa og 
gangfjöður 

9110.11.10 p/st S  

33.50.23.50 Fullgerð úrverk, ósamsett eða samsett að hluta (þó ekki með óróa 
og gangfjöður) 

9110.11.90 p/st S  

33.50.23.70 Ófullgerð, samsett úrverk 9110.12 kg S  

33.50.24.00 Gróf úrverk 9110.19 p/st  

@ 

S  

33.50.25.00 Fullgerð, ófullgerð og gróf klukkuverk, ósamsett 9110.90 kg S  

33.50.26.13 Úrkassar úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi 9111.10 p/st S  

33.50.26.15 Úrkassar úr ódýrum málmi, einnig gull- eða silfurhúðaðir 9111.20 p/st S  

33.50.26.19 Úrkassar (þó ekki úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi 
eða úr ódýrum málmi) 

9111.80 p/st S  

33.50.26.30 Hlutar til úrkassa 9111.90 — S  

33.50.26.54 Klukkukassar og kassar fyrir aðrar vörur í nr. 91 9112.20 p/st S  

33.50.26.57 Hlutar til klukkukassa og kassa fyrir aðrar vörur í nr. 91 9112.90 — 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) 9114.10 kg S  

33.50.28.30 Klukku- eða úrsteinar (þ.m.t. óunnir eða grófsagaðar steinar) 9114.20 kg S  

33.50.28.50 Klukku- eða úrskífur 9114.30 p/st  

@ 

S  

33.50.28.70 Aðrir klukku- eða úrhlutar 9114 [.40 + .90] — S  

33.50.29.10 Tímaritar og tímaupptökutæki 9106.10 p/st S  

33.50.29.30 Stöðumælar og annað (þó ekki vinnslutímamælar, skeiðklukkur 
o.þ.h.) 

9106 [.20 + .90.90] p/st S  
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33.50.29.50 Vinnslutímamælar, skeiðklukkur o.þ.h. (þó ekki mjög nákvæmar 
klukkur og úr og skeiðúr) 

9106.90.10 p/st S  

33.50.29.70 Tímarofar með klukkuverki eða úrverki eða samfasahreyfli 9107 p/st S  

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 ≤ 1000 cm3 sprengirými 

8407.33 p/st S  

34.10.12.00 Brunahreyflar með stimpli til að knýja ökutæki, með > 1000 cm3 
sprengirými 

8407.34 p/st S  

34.10.13.00 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju til að knýja ökutæki 
(dísil- eða hálfdísilhreyflar) (þó ekki fyrir járn- eða 
sportbrautarvagna) 

8408.20 p/st S  

34.10.21.33 Vélknúin ökutæki með bensínhreyfli ≤ 1000 cm3 (þó ekki 
ökutæki til flutnings á ≥ 10 farþegum, vélsleðar, golfbifreiðar og 
áþekk ökutæki) 

8703.21.10 p/st S  

34.10.21.36 Önnur vélknúin ökutæki (þ.m.t. húsbílar) knúin hreyflum með 
neistakveikju, með >1000 cm3 en ≤ 1500 cm3 sprengirými 

8703.22.10 p/st S  

34.10.22.30 Vélknúin ökutæki með bensínhreyfli > 1500 cm3 (þ.m.t. húsbílar 
með > 3000 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 
> 1500 cm3 en ≤ 3000 cm3 sprengirými 

8703.23.11 p/st S  

34.10.23.10 Vélknúin ökutæki með dísil- eða hálfdísilhreyfli ≤ 1500 cm3 (þó 
ekki ökutæki til flutnings á ≥ 10 farþegum, vélsleðar, 
golfbifreiðar og áþekk ökutæki) 

8703.31.10 p/st S  
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34.10.23.30 Vélknúin ökutæki með dísil- eða hálfdísilhreyfli > 1500 cm3 en 
≤ 2500 cm3 (þó ekki ökutæki til flutnings á ≥ 10 farþegum, 
húsbílar, vélsleðar, golfbifreiðar eða áþekk ökutæki) 

8703.32.19 p/st S  

34.10.23.40 Vélknúin ökutæki með dísil- eða hálfdísilhreyfli > 2500 cm3 (þó 
ekki ökutæki til flutnings á ≥ 10 farþegum, húsbílar, vélsleðar, 
golfbifreiðar og áþekk ökutæki) 

8703.33.19 p/st S  

34.10.23.53 Húsbílar með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða 
hálf-dísil) með > 1500 cm3 en ≤ 2500 cm3 sprengirými 

8703.32.11 p/st S  

34.10.23.55 Húsbílar með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða 
hálf-dísil) með > 2500 cm3 sprengirými 

8703.33.11 p/st S  

34.10.24.30 Rafknúin ökutæki, til mannflutninga (þó ekki ökutæki til flutnings 
á ≥ 10 farþegum, vélsleðar, golfbifreiðar og áþekk ökutæki) 

8703.90.10 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) 

8703.90.90 p/st S  

34.10.30.33 Vélknúin ökutæki til flutnings á ≥ 10 farþegum með 
stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil) með 
≤ 2500 cm3 sprengirými 

8702.10.91 p/st S  

34.10.30.35 Ökutæki til almenningssamgangna til flutnings á ≥ 10 farþegum 
með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil) 
með > 2500 cm3 sprengirými 

8702.10.11 p/st S  

34.10.30.53 Ökutæki til almenningssamgangna til flutnings á ≥ 10 farþegum 
með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju með ≤ 2800 cm3 
sprengirými 

8702.90.31 p/st S  

34.10.30.55 Ökutæki til almenningssamgangna til flutnings á ≥ 10 farþegum 
með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju með > 2800 cm3 
sprengirými 

8702.90.11 p/st S  

34.10.30.59 Ökutæki til almenningssamgangna til flutnings á ≥ 10 farþegum 
(þó ekki með stimpilbrunahreyfli með þrýsti- eða neistakveikju) 

8702.90.90 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  
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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 
stimpilbrunahreyfli með þrýsti- eða neistakveikju eða dembarar 
gerðir til nota utan þjóðvega) 

8704.90 p/st S  

34.10.44.00 Dráttarbifreiðar fyrir festivagna 8701.20.10 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 8704.10 p/st S  

34.10.52.00 Kranabifreiðar 8705.10 p/st S  

34.10.53.00 Vélknúin ökutæki sérstaklega gerð til aksturs í snjó, golfbifreiðar 
og áþekk ökutæki 

8703.10 p/st S  

34.10.54.10 Borkranabifreiðar 8705.20 p/st S  

34.10.54.30 Slökkvibifreiðar 8705.30 p/st S  

34.10.54.50 Steypuhræribifreiðar 8705.40 p/st S  

34.10.54.90 Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, ót.a. (t.d. gálgabifreiðar 
o.s.frv.) 

8705.90 p/st S  

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) 

8707.10 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 

8707.90 p/st S  
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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 8716.10.10 p/st S  

34.20.22.93 Hjólhýsi ≤ 750 kg að þyngd (þ.m.t. hjólhýsi sem festivagnar) (þó 
ekki fellihýsi) 

8716.10.91 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 8716.10.99 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 

8716.90.10 p/st  

@ 

S S2 

34.20.30.50 Yfirbyggingar fyrir tengivagna, festivagna og önnur ökutæki sem 
eru ekki knúin á vélrænan hátt 

8716.90.30 p/st  

@ 

S S2 

34.20.30.70 Ásar fyrir tengivagna, festivagna og önnur ökutæki sem eru ekki 
knúin á vélrænan hátt 

8716.90.50 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) 

8716.90.90 — 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) 

8409.91 — S S2 

34.30.12.00 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til stimplibrunahreyfla 
með þrýstikveikju 

8409.99 — S S2 

34.30.20.10 Stuðarar og hlutar til þeirra (þ.m.t. stuðarar úr plasti) 8708.10 kg S S2 

34.30.20.23 Áfastir bremsuborðar 8708.31 p/st  

@ 

S S2 

34.30.20.25 Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra (þó ekki áfastir 
bremsuborðar) 

8708.39 kg S S2 

34.30.20.33 Gírkassar 8708.40 p/st  

@ 

S S2 
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34.30.20.35 Driföxlar með mismunadrifi 8708.50 p/st  

@ 

S S2 

34.30.20.37 Driflausir öxlar og hlutar til þeirra 8708.60 kg S S2 

34.30.20.40 Ökuhjól og hlutar og fylgihlutir til þeirra 8708.70 kg S S2 

34.30.20.50 Höggdeyfar 8708.80 p/st  

@ 

S S2 

34.30.20.61 Vatnskassar fyrir dráttar-, fólks-, vöruflutninga-, krana-, slökkvi-, 
steypuhræri-, götuhreinsi- og úðunar-, verkstæðisvagna og 
röntgentækjavagna 

8708.91 p/st  

@ 

S S2 

34.30.20.63 Hljóðdeyfar og útblástursrör 8708.92 kg S S2 

34.30.20.65 Tengsli og hlutar til þeirra: 8708.93 kg S S2 

34.30.20.67 Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar 8708.94 kg S S2 

34.30.20.80 Öryggispúðar með uppblásturskerfi 8708.99.11 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 8708.21 p/st S S2 

34.30.30.90 Hlutar og fylgihlutir til yfirbygginga (þ.m.t. til ökumannshúsa), 
ót.a. 

8708.29 — S S2 

NACE 35.11: Smíði og viðgerðir á skipum 

35.11.21.30 Skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða, til flutnings á 
mönnum, og ferjur, til hafsiglinga 

8901.10.10 GT S R 

35.11.21.90 Ferjur, skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða og áþekk för, 
ekki til hafsiglinga 

8901.10.90 p/st S R 

35.11.22.30 Hráolíuflutningaskip og önnur flutnignaskip, til hafsiglinga 8901.20.10 GT S R 

35.11.22.90 Tankskip, ekki til hafsiglinga 8901.20.90 ct/l S R 

35.11.23.30 Kæliskip, til hafsiglinga (þó ekki tankskip) 8901.30.10 GT S R 

35.11.23.90 Kæliskip, ekki til hafsiglinga (þó ekki tankskip) 8901.30.90 ct/l S R 
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35.11.24.70 Búlkaskip, almenn vöruflutningaskip, sameinuð flutningaskip, 
gámaskip, ekjuskip, skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða 
o.s.frv., bifreiðaflutningaskip, gasflutningaskip, til hafsiglinga 

8901.90.10 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 

8901.90.91 ct/l S R 

35.11.24.90 Vélknúin skip til flutninga á bæði vörum og/eða mönnum, þó ekki 
til hafsiglinga, kæliskip, skemmtiferðaskip, bátar til 
skoðunarferða eða áþekk för, ferjur 

8901.90.99 ct/l S R 

35.11.31.30 Fiskiskip, verksmiðjuskip og önnur för til vinnslu eða geymslu á 
sjávarafurðum, til hafsiglinga 

8902.00.1 GT  

@ 

S R 

35.11.31.90 Fiskiskip, verksmiðjuskip og önnur för til vinnslu eða geymslu á 
sjávarafurðum, ekki til hafsiglinga 

8902.00.90 GT  

@ 

S R 

35.11.32.30 Dráttarbátar 8904.00.10 p/st  

@ 

S R 

35.11.32.50 Stjakbátar, til hafsiglinga 8904.00.91 p/st  

@ 

S R 

35.11.32.90 Stjakbátar, ekki til hafsiglinga 8904.00.99 p/st  

@ 

S R 

35.11.33.30 Dýpkunarskip, til hafsiglinga 8905.10.10 p/st S R 

35.11.33.50 Vitaskip, slökkviskip, flotkranar, flotkvíar o.s.frv., ót.a., til 
hafsiglinga 

8905.90.10 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 

8906.90.10 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 

35.11.40.00 Fljótandi eða sökkvanlegir bor- eða framleiðslupallar 8905.20 p/st S R 

35.11.50.00 Fljótandi mannvikri (þ.m.t. flekar, tankar, sökkviker, 
löndunarbrýr, 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  
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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 8903.91.10 p/st S  

35.12.11.51 Skemmti- eða sportseglbátar, ekki til hafsiglinga, ≤ 7,5 m að 
lengd 

8903.91.92 p/st S  

35.12.11.57 Skemmti- eða sportseglbátar, ekki til hafsiglinga, > 100 kg að 
þyngd og 7,5 m að lengd 

8903.91.99 p/st S  

35.12.12.34 Uppblásin skemmti- eða sportför, ≤ 100 kg að þyngd 8903.10.10 p/st S  

35.12.12.37 Uppblásin skemmti- eða sportför, > 100 kg að þyngd 8903.10.90 p/st S  

35.12.13.30 Vélbátar til skemmti- eða sportsiglinga, til hafsiglinga (þó ekki 
með utanborðsvél) 

8903.92.10 p/st S  

35.12.13.55 Vélbátar til skemmti- eða sportsiglinga, ekki til hafsiglinga, ≤ 7,5 
m að lengd (þó ekki með utanborðsvél) 

8903.92.91 p/st S  

35.12.13.57 Vélbátar til skemmti- eða sportsiglinga, ekki til hafsiglinga, > 7,5 
m að lengd (þó ekki með utanborðsvél) 

8903.92.99 p/st S  

35.12.13.93 Aðrir bátar ≤ 100 kg að þyngd (þ.m.t. vélbátar með utanborðsvél, 
árabátar og kanóar) 

8903.99.10 p/st S  

35.12.13.95 Aðrir bátar > 100 kg að þyngd og ≤ 7,5 m að lengd (þ.m.t. 
vélbátar með utanborðsvél, árabátar og kanóar) 

8903.99.91 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) 

8903.99.99 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 8601.10 p/st S  

35.20.12.00 Dísilrafknúnar eimreiðar 8602.10 p/st  

@ 

S  

35.20.13.30 Eimreiðar knúnar rafgeymum 8601.20 p/st S  
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35.20.13.90 Eimreiðar og kolavagnar (þó ekki eimreiðar knúnar 
utanaðkomandi raforku, eimreiðar knúnar rafgeymum, 
dísilrafmagnseimreiðar) 

8602.90 p/st  

@ 

S  

35.20.20.30 Sjálfknúnir fólks- eða vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir, knúnir utanaðkomandi raforku (þó ekki viðhalds- eða 
þjónustuvagnar) 

8603.10 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 

8603.90 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  

35.20.40.30 Hlutar fyrir eimreiðar eða járnbrautarvagna 8607 — S S2 

35.20.40.55 Sporbúnaður og tengihlutar, vélrænn eða rafknúinn merkja-, 
öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður  fyrir járnbrautir og 
sporbrautir 

8608.00.10 kg S S2 

35.20.40.58 Hlutar til sporbúnaðar og tengihluta, og til rafmagnsmerkja-, 
öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar fyrir járnbrautir og 
sporbrautir 

8608.00.90 — S S2 

35.20.40.59 Vélrænn eða rafknúinn merkja-, öryggis- eða 
umferðarstjórnbúnaður fyrir vegi, skipgengar vatnaleiðir, 
bílastæði, hafnarmannvirki eða flugvelli.  

8608.00.30 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 8407.10.10 p/st S  
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35.30.12.10 Þrýstihverflar fyrir ≤ 25 kN þrýsting 8411.11.10 p/st S  

35.30.12.30 Þrýstihverflar fyrir meira en 25 kN þrýsting 8411.12.1 p/st S  

35.30.12.50 Skrúfuhverflar fyrir ≤ 1100 kW afl 8411.21.10 p/st S  

35.30.12.70 Skrúfuhverflar fyrir meira en 1100 kW afl 8411.22.1 p/st S  

35.30.13.00 Þotuhreyflar, aðrir en þrýstihverflar 8412.10.10 p/st S  

35.30.14.30 Flugtaksbúnaður fyrir loftför og hlutar til þeirra, þilfarsfangarar 
eða svipaður búnaður og hlutar til þeirra 

8805.10 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 

8409.10 — S S2 

35.30.16.00 Hlutar þrýstihverfla og skrúfuhverfla 8411.91 — S  

35.30.21.00 Svifflugur og svifdrekar 8801.10 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) 

8801.90 kg S  

35.30.31.30 Þyrlur að eigin þyngd ≤ 2.000 kg 8802.11.10 p/st S  

35.30.31.50 Þyrlur að eigin þyngd > 2.000 kg 8802.12.10 p/st S  

35.30.32.00 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd ≤ 2.000 kg 8802.20.10 p/st S  

35.30.33.00 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd > 2.000 kg 8802.30.10 p/st S  

35.30.34.00 Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd > 15.000 kg 8802.40.10 p/st S  

35.30.40.00 Geimför, gervihnettir og skotvagnar fyrir geimför 8802.60 kg S  

35.30.50.30 Skrúfur og þyrlar og hlutar til þeirra fyrir loftskip; svifflugur, 
svifdreka og önnur vélarlaus loftför, þyrlur og flugvélar 

8803.10 kg S S2 

35.30.50.50 Hjólabúnaður og hlutar til hans fyrir loftskip; svifflugur, svifdreka 
og önnur vélarlaus loftför, þyrlur, flugvélar, geimför og skotvagna 
fyrir geimför 

8803.20 kg S S2 
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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 8711.10 p/st S  

35.41.12.13 Vespur með > 50 cm3 en ≤ 250 cm3 slagrými 8711.20.10 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 8711.30 p/st S  

35.41.12.50 Vélhjól með > 500 cm3 en ≤ 800 cm3 slagrými 8711.40 p/st S  

35.41.12.70 Vélhjól með > 800 cm3 slagrými 8711.50 p/st S  

35.41.13.00 Hliðarvagnar á vélhjól 8711.90 p/st S  

35.41.20.30 Hnakkar fyrir vélhjól, stigin bifhjól og vespur 8714.11 p/st S S2 

35.41.20.90 Hlutar og fylgihlutir fyrir vélhjól, stigin bifhjól og vespur (þó ekki 
hnakkar) 

8714.19 — 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 

8712.00.10 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 

8714.91.10 p/st S S2 
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35.42.20.15 Gafflar (þó ekki hlutar til þeirra) til reiðhjóla, annarra hjóla án 
vélar og hliðarvagna 

8714.91.30 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 8714.92.10 p/st S S2 

35.42.20.25 Teinar til reiðhjóla, annarra hjóla án vélar og hliðarvagna 8714.92.90 kg S S2 

35.42.20.27 Hjólnafir án fríhjóla- eða hemlabúnaðar til reiðhjóla, annarra 
hjóla án vélar og hliðarvagna 

8714.93.10 p/st S S2 

35.42.20.33 Fóthemlanafir og hjólnafahemlar til reiðhjóla og annarra hjóla án 
vélar 

8714.94.10 p/st S S2 

35.42.20.39 Hemlar til reiðhjóla og annarra hjóla án vélar (þó ekki 
fóthemlanafir og hjólnafahemlar ) 

8714.94.30 p/st  

@ 

S S2 

35.42.20.40 Hnakkar til reiðhjóla og annarra hjóla án vélar 8714.95 p/st  

@ 

S S2 

35.42.20.53 Fetlar til reiðhjóla og annarra hjóla án vélar 8714.96.10 pa S S2 

35.42.20.55 Sveifargírar til reiðhjóla og annarra hjóla án vélar 8714.96.30 p/st  

@ 

S S2 

35.42.20.63 Handföng til reiðhjóla og annarra hjóla án vélar 8714.99.10 p/st S S2 

35.42.20.65 Bögglaberar til reiðhjóla og annarra hjóla án vélar 8714.99.30 p/st S S2 

35.42.20.67 Búnaður til að skipta um keðju (derailleur gear) á reiðhjólum og 
öðrum hjólum án vélar 

8714.99.50 p/st  

@ 

S S2 

NACE 35.43: Framleiðsla ökutækja fyrir fatlaða 

35.43.11.30 Ökutæki fyrir fatlaða, ekki knúin á vélrænan hátt 8713.10 p/st S  

35.43.11.90 Ökutæki fyrir fatlaða, vélknúin eða knúin á annan vélrænan hát: 8713.90 p/st S  

35.43.12.00 Hlutar og fylgihlutir til farartækja fyrir fatlaða 8714.20 — 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 

8716.80 p/st  

@ 

S  

NACE 36.11: Framleiðsla á stólum og sætum 

36.11.11.10 Sæti til nota í flugvélum 9401.10 p/st  

@ 

S  

36.11.11.30 Sæti í ökutæki 9401.20 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 

9401.30.10 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 

9401.30.90 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) 

9401.71 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) 

9401.79 p/st  

@ 

S  

36.11.12.10 Sæti sem hægt er að breyta í  rúm (þó ekki garðsæti eða 
viðlegubúnaður) 

9401.40 p/st  

@ 

S  

36.11.12.30 Sæti úr reyr, körfuvíði, bambus eða áþekku efni 9401.50 p/st  

@ 

S  

36.11.12.50 Sæti, með grind úr viði, bólstruð (þ.m.t. sófasett) (þó ekki 
snúningsstólar) 

9401.61 p/st  

@ 

S  

36.11.12.90 Sæti, með grind úr viði, ekki bólstruð (þó ekki snúningsstólar) 9401.69 p/st  

@ 

S  

36.11.13.00 Önnur sæti, í nr. 9401, ót.a. 9401.80 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) 

9401.90.30 — S  
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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) 

9403.10.10 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) 

9403.10.51 p/st  

@ 

S  

36.12.11.50 Önnur málmhúsgögn til nota á skrifstofum, ≤ 80 cm að hæð 9403.10.59 p/st  

@ 

S  

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) 

9403.10.91 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) 

9403.10.93 p/st  

@ 

S  

36.12.11.90 Önnur málmhúsgögn til nota á skrifstofum, > 80 cm að hæð 9403.10.99 p/st  

@ 

S  

36.12.12.30 Viðarskrifborð, til nota á skrifstofum, ≤ 80cm að hæð, þ.m.t. 
samstæðuhúsgögn og -einingar, með föstum fótum 

9403.30.11 p/st  

@ 

S  

36.12.12.50 Viðarhúsgögn til nota á skrifstofum, ót.a., ≤ 80 cm að hæð 9403.30.19 p/st  

@ 

S  

36.12.12.70 Viðarhúsgögn, til nota á skrifstofum, skápar með hurðum, 
> 80 cm að hæð 

9403.30.91 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) 

9403.30.99 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) 

9403.60.30 p/st  

@ 

S  

NACE 36.13: Framleiðsla á öðrum eldhúshúsgögnum og -innréttingum 

36.13.10.50 Viðareiningar fyrir eldhúsinnréttingar 9403.40.10 p/st  

@ 

S  

36.13.10.90 Viðarhúsgögn fyrir eldhús (þó ekki einingar fyrir 
eldhúsinnréttingar) 

9403.40.90 p/st  

@ 

S  
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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 

9403.20 kg S  

36.14.12.30 Viðarhúsgögn fyrir svefnherbergi (þó ekki innbyggðar 
skápainnréttingar, rúmbotnar, lampar og ljósabúnaður, 
frístandandi speglar og sæti) 

9403.50 p/st  

@ 

S  

36.14.12.50 Viðarhúsgögn fyrir borðstofur og stofur (þó ekki frístandandi 
speglar eða sæti) 

9403.60.10 p/st  

@ 

S  

36.14.13.00 Önnur viðarhúsgögn, þó ekki húsgögn til nota í svefnherbergjum, 
borðstofum, stofum, eldhúsum eða skrifstofum, til lyflækninga, 
skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, eða kassar og 
skápar sem eru sérstaklega ætlaðir undir hljómtæki, 
myndbandstæki eða sjónvörp 

9403.60.90 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 

9403.70 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 

9403.80 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 

9403.90.10 — 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 

9403.90.30 — 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 

9403.90.90 — S  

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) 

9404.10 p/st  

@ 

S  

36.15.12.30 Dýnur úr holgúmmíi (þ.m.t. með málmramma) (þó ekki 
vatnsdýnur eða loftdýnur) 

9404.21.10 p/st  

@ 

S  

36.15.12.50 Dýnur úr holplasti (þ.m.t. með málmramma) (þó ekki vatnsdýnur 
eða loftdýnur) 

9404.21.90 p/st  

@ 

S  
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36.15.12.70 Fjaðradýnur (þó ekki úr holgúmmíi eða -plasti) 9404.29.10 p/st  

@ 

S  

36.15.12.90 Dýnur (þó ekki með fjöðrum eða úr holgúmmíi eða -plasti) 9404.29.90 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) 

7101.22 g S  

36.22.11.30 Unnir demantar, ekki til iðnaðar (þ.m.t. sagaðir, boraðir eða 
greyptir eða demantar sem tvenndir eða þrenndir) (þó ekki 
uppsettir eða inngreyptir) 

7102.39 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) 

7104.90 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.) 

7102.29 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 7114.11 — S  

36.22.13.53 Gull- eða silfursmíðavörur úr góðmálmi, ót.a. 7114.19 — S  

36.22.13.55 Gull- eða silfursmíðavörur úr ódýrum málmi klæddum góðmálmi 7114.20 — 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 

7115.90 kg S  
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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 7115.10 kg S  

NACE 36.30: Hljóðfærasmíði 

36.30.11.10 Ný píanó (þ.m.t. sjálfvirk píanó) 9201.10.10 p/st S  

36.30.11.30 Flyglar (þ.m.t. sjálfvirkir flyglar) 9201.20 p/st S  

36.30.11.50 Strengjahljóðfæri með nótnaborði (þ.m.t. harpsíkord, spínettur og 
klavíkord) 

9201.90 p/st  

@ 

S  

36.30.12.35 Fiðlur 9202.10.10 p/st S  

36.30.12.39 Strengjahlóðfæri, strokin (þ.m.t. víól, lágfiðlur, selló, bassavíól og 
kontrabassar) (þó ekki fiðlur) 

9202.10.90 p/st S  

36.30.12.50 Gítarar 9202.90.30 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 

9202.90.80 p/st S  

36.30.13.10 Hljómborðspípuorgal, harmoníum og áþekk hljómborðshljóðfæri 
með lausum málmfjöðrum 

9203 p/st  

@ 

S  

36.30.13.30 Dragspil, konsertínur, bandóneon og fótstigin dragspil, ekki fyrir 
rafmagn 

9204.10 p/st S  

36.30.13.50 Munnhörpur 9204.20 p/st S  

36.30.14.10 Málmblásturshljóðfæri 9205.10 p/st S  

36.30.14.40 Tréblásturshljóðfæri 9205.90 p/st  

@ 

S  

36.30.15.10 Rafmagnsorgel 9207.10.10 p/st S  

36.30.15.33 Stafræn píanó 9207.10.30 p/st S  

36.30.15.37 Hljómborðshljóðgervlar 9207.10.50 p/st S  

36.30.15.40 Færanleg rafmagnshljómborð og önnur 
rafmagnshljómborðshljóðfæri 

9207.10.80 p/st  

@ 

S  
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36.30.15.50 Rafmagnsgítarar (þ.m.t. bassagítarar) 9207.90.10 p/st S  

36.30.15.90 Rafmagnshljóðfæri (þó ekki orgel, stafræn píanó, 
hljómborðshljóðgervlar, færanleg hljómborð og önnur 
hljómborðshljóðfæri, gítarar) 

9207.90.90 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 9209.30 p/st  

@ 

S  

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) 

9209.91 — S  

36.30.18.15 Hlutar og fylgihlutir til hljómborðspípuorgal, harmoníum og 
áþekk hljómborðshljóðfæri með lausum málmfjöðrum, sem er 
ekki fyrir rafmagn 

9209.93 — S  

36.30.18.17 Hlutar til rafmagnsorgela, stafrænna píanóa, 
hljómborðshljóðgervla, rafmgnshljómborða og annarra 
rafmagnshljómborðshljóðfæra og gítara 

9209.94 — 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 

9209.92 — S  

36.30.18.95 Hlutar og fylgihlutir til málmblásturshljóðfæra, 
tréblásturshljóðfæra og sekkjapípa 

9209.99.30 — 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 9506.11.10 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  
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36.40.11.53 Skautar (þ.m.t. skautaskór með áföstum skautum) 9506.70.10 pa S  

36.40.11.55 Hjólaskautar (þ.m.t. skautaskór með áföstum skautum) 9506.70.30 pa S  

36.40.11.57 Hlutar og fylgihlutir til skauta og hjólaskauta 9506.70.90 — S  

36.40.12.00 Sjóskíði, brimbretti, seglbretti og annar búnaður fyrir vatnaíþróttir 9506.2 — S  

36.40.13.00 Vörur og búnaður til fimleika eða frjálsra íþrótta 9506.91 — S  

36.40.14.10 Íþróttahanskar, -belgvettlingar og -vettlingar, úr leðri 4203.21 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) 9506.40 — S  

36.40.14.63 Tennisspaðar 9506.51 p/st  

@ 

S  

36.40.14.65 Hnitspaðar, veggtennisspaðar og áþekkir spaðar (þ.m.t. stuttir 
tennisspaðar) (þó ekki tennisspaðar) 

9506.59 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. 9506.99 — 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 9507.90 — S  

NACE 36.50: Framleiðsla á leikjum og leikföngum 

36.50.11.00 Brúður sem einungis eru gerðar í mannsmynd 9502.10 p/st  

@ 

S  

36.50.12.30 Leikföng, í líki dýra eða ómennsk, með tróði 9503.41 p/st  

@ 

S  

36.50.12.53 Tréleikföng, í líki dýra eða ómennsk 9503.49.10 p/st  

@ 

S  

36.50.12.55 Plastleikföng, í líki dýra eða ómennsk (þó ekki með tróði) 9503.49.30 p/st  

@ 

S  
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36.50.12.59 Leikföng, í líki dýra eða ómennsk (þó ekki með tróði eða úr tré 
eða plasti) 

9503.49.90 p/st  
@ 

S  

36.50.13.30 Fatnaður, fylgihlutir og skó- og höfuðfatnaður fyrir brúður sem 
einungis eru gerðar í mannsmynd 

9502.91 — 
 

S  

36.50.13.50 Hlutar og fylgihlutir fyrir brúður sem einungis eru gerðar í 
mannsmynd (þó ekki fatnaður, skór og hattar) 

9502.99 — 
 

S  

36.50.20.30 Rafmagnsjárnbrautir (þ.m.t. teinar, brautamerki og aðrir 
fylgihlutir) 

9503.10 — 
 

S  

36.50.20.55 Plastlíkön í stærðarhlutföllum, til samsetningar (þ.m.t. hlutar og 
fylgihlutir til þeirra) (þó ekki rafmagnsjárnbrautir) 

9503.20.10   
@ 

S  

36.50.20.59 Líkön í stærðarhlutföllum, til samsetningar (þ.m.t. hlutar og 
fylgihlutir til þeirra) (þó ekki rafmagnsjárnbrautir eða úr plasti) 

9503.20.90 p/st  
@ 

S  

36.50.20.93 Trébyggingarsett og -byggingarleikföng (þó ekki líkön í 
stærðarhlutföllum til samsetningar) 

9503.30.10 p/st  
@ 

S  

36.50.20.95 Plastbyggingarsett og -byggingarleikföng (þó ekki líkön í 
stærðarhlutföllum til samsetningar) 

9503.30.30 p/st  
@ 

S  

36.50.20.99 Byggingarsett og -byggingarleikföng (þó ekki úr tré eða plasti eða 
líkön í stærðarhlutföllum til samsetningar) 

9503.30.90 p/st  
@ 

S  

36.50.31.30 Brúðukerrur 9501.00.10 p/st  
@ 

S  

36.50.31.50 Leikföng á hjólum, hönnuð fyrir börn til að sitja á (þó ekki 
reiðhjól) 

9501.00.90 p/st  
@ 

S  

36.50.32.50 Tréþrautir 9503.60.10 p/st  
@ 

S  

36.50.32.90 Þrautir (þó ekki úr tré) 9503.60.90 p/st  
@ 

S  

36.50.33.10 Leikfangahljóðfæri og leikfangaáhöld 9503.50 p/st  
@ 

S  

36.50.33.30 Leikföng í settum eða búningum (þó ekki líkön í 
stærðarhlutföllum til samsetningar, byggingarsett og 
byggingarleikföng, rafknúnar bílabrautir) 

9503.70 p/st  
@ 

S  

36.50.33.43 Plastleikföng og -líkön, með hreyfli 9503.80.10 p/st  
@ 

S  

36.50.33.49 Leikföng og líkön, með hreyfli (þó ekki úr plasti) 9503.80.90 p/st  
@ 

S  

 

p/st 
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36.50.33.50 Leikfangavopn 9503.90.10 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 

9503.90.35 — 

 

S  

36.50.33.67 Leikföng úr textílefni, í líki dýra eða ómennsk (þó ekki brúður 
eða leikföng í líki dýra eða ómennsk) 

9503.90.37 — 

 

S  

36.50.33.73 Smáleikfangalíkön úr málmsteypu 9503.90.51  — S  

36.50.33.75 Önnur leikföng úr málmi: annað 9503.90.55 — S  

36.50.33.79 Önnur leikföng úr öðrum efnum 9503.90.99 — S  

36.50.41.00 Spil 9504.40 kg S  

36.50.42.00 Rafmyndaleiktæki sem notur eru við sjónvarpsviðtæki 9504.10 p/st  

@ 

S  

36.50.43.10 Hlutir og fylgihlutir fyrir biljard (þó ekki vélrænir mælar, 
tímamælar og kjuðastandar) 

9504.20 p/st  

@ 

S  

36.50.43.30 Leikspil, stýrð með mynt, peningaseðlum, diskum eða öðrum 
áþekkum hlutum (þó ekki sjálfvirkur búnaður fyrir keilubrautir) 

9504.30 p/st  

@ 

S  

36.50.43.55 Rafknúnar bílabrautir sem hafa einkenni kappleikja 9504.90.10 p/st  

@ 

S  

36.50.43.59 Aðrir hlutir til samkvæmisleikja 9504.90.90 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) 

7117.11 kg 

 

S  

36.61.10.50 Glysvarningur úr ódýrum málmi (þ.m.t. skartgripir plettaðir með 
góðmálmi) (þó ekki ermahnappar og flibbahnappar) 

7117.19 kg 

 

S  

36.61.10.90 Glysvarningur (þó ekki úr ódýrum málmi eða plettaður með 
góðmálmi) 

7117.90 kg S  
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NACE 36.62: Framleiðsla á sópum og burstum 

36.62.11.10 Sópar og burstar úr hrís eða öðrum jurtaefnum, samanbundið 9603.10 p/st S  

36.62.11.30 Handstýrðir vélrænir gólfsópar, án hreyfils 9603.90.10 p/st S  

36.62.11.50 Aðrir burstar fyrir vegi, til heimilisnota eða fyrir dýr 9603.90.91 p/st  

@ 

S  

36.62.11.90 Burstar, ót.a. 9603.90.99 p/st  

@ 

S  

36.62.12.10 Tannburstar 9603.21 p/st S  

36.62.12.35 Hárburstar 9603.29.30 p/st S  

36.62.12.37 Rakkústar og hreinlætisburstar til persónulegra nota (þó ekki 
tannburstar eða hárburstar) 

9603.29.80 p/st  

@ 

S  

36.62.12.50 Listmálunarpenslar og ritpenslar 9603.30.10 p/st S  

36.62.12.70 Burstar til nota við förðun 9603.30.90 p/st S  

36.62.13.30 Málningarpenslar, vatnsmálningarpenslar, veggfóðurspenslar og 
lakkpenslar 

9603.40.10 p/st S  

36.62.13.50 Málningarpúðar og -rúllur 9603.40.90 p/st S  

36.62.13.70 Burstar sem eru hlutar til véla, tækja eða ökutækja (þó ekki 
götusópar) 

9603.50 p/st  

@ 

S  

NACE 36.63: Önnur framleiðsla, 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) 

9608.10.10  

@ 

S  

36.63.21.15 Kúlupennar með bol eða hettu úr góðmálmi eða rúlluðum 
góðmálmi 

9608.10.30  

@ 

S  

36.63.21.17 Kúlupennar, endurfyllanlegir 9608.10.91 p/st S  

36.63.21.19 Kúlupennar (þó ekki veltikúlupennar, með bol eða hettu úr 
góðmálmi eða rúlluðum góðmálmi, endurfyllanlegir) 

9608.10.99 p/st S  

 

p/st 

p/st 
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36.63.21.30 Pennar og merkipennar með flókaoddi eða öðrum gropoddi 9608.20 p/st S  

36.63.21.50 Skrúfblýantar eða renniblýantar 9608.40 p/st S  

36.63.22.30 Tússteiknipennar 9608.31 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 

9608.39.10 p/st S  

36.63.22.59 Aðrir pennar 9608.39.90 p/st S  

36.63.23.10 Penna- eða blýantasamstæður, með tveimur eða fleiri skriffærum 9608.50 kg S  

36.63.23.35 Fyllingar í veltikúlupenna, gerðar úr pennaoddi og blekhylki 9608.60.10 p/st S  

36.63.23.39 Fyllingar í kúlupenna, gerðar úr pennaoddi og blekhylki (þó ekki í 
veltikúlupenna) 

9608.60.90 p/st S  

36.63.23.53 Pennar og pennaoddar 9608.91 kg S  

36.63.23.55 Hlutar til vara í nr. 9608 9608.99 — S  

36.63.24.10 Blýantar og vaxlitir með blý í stinnu slíðri (þó ekki blýantar til 
lyflækninga eða snyrtibýantar) 

9609.10 p/st  

@ 

S  

36.63.24.30 Ritblý, svart eða litað 9609.20 p/st  

@ 

S  

36.63.24.50 Pastellitir, teiknikol, rit eða teiknikrít og klæðskerakrít 9609.90 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) 9612.20 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) 

9612.10 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  
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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) 

9606.10 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 

9606.21 kg S  

36.63.33.37 Hnappar úr ódýrum málmi, þ.m.t. hnappar sem innihalda 
góðmálm eða málm klæddan góðmálmi (einungis sem minni 
háttar efnisþættir) þó ekki hnappar lagðir spunaefni 

9606.22 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 

9606.29 kg S  

36.63.33.50 Rennilásar 9607.1 m S  

36.63.34.30 Hnappaefni, hnappamót og aðrir hlutar til hnappa 9606.30 kg S  

36.63.34.50 Tennur, sleðar, brautir, endastykki og ræmur af hvaða lengd, sem 
er, með áföstum tönnum fyrir rennilása 

9607.20 — 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 Hárkollur, gerviskegg, gerviaugnabrúnir ... úr mannshári eða 
dýrahári eða spunaefnum, ót.a. 

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 9614.20.80 p/st S  

36.63.61.50 Vindla- eða vindlingamunnstykki og hlutar til þeirra, hlutar fyrir 
reykjarpípur (þó ekki pípusköfur, pípurhreinsarar o.þ.h.) 

9614.90 kg S  
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36.63.61.70 Grófformaðar viðarblokkir eða rætur til framleiðslu á pípum 9614.20.20 kg S  

36.63.62.10 Ferró-seríum, kveikiblendi, vörur úr eldfimum efnum, ót.a. 3606.90 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) 

9613.90 — 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 

3606.10 p/st  
@ 

S  

36.63.71.30 Hlutir til jólahalds, þó ekki lifandi jólatré, jólatrésstandardar, 
kerti, höggmyndir, styttur o.þ.h. til að skreyta tilbeiðslustaði eða 
rafmagnsljósasveigar 

9505.10 — S  

36.63.71.50 Hlutir til skemmtana eða annars hátíðarhalds, ót.a. 9505.90 — S  

36.63.72.30 Barnarvagnar 8715.00.10 p/st S  

36.63.72.50 Hlutar til barnavagna 8715.00.90 — S  

36.63.73.15 Greiður, hárspennur o.þ.h. úr harðgúmmíi eða plasti (þó ekki 
rafhitahársnyrtitækim) 

9615.11 kg S  

36.63.73.19 Greiður, hárspennur o.þ.h. (þó ekki úr harðgúmmíi eða plasti eða 
rafhitahársnyrtitæki) 

9615.19 kg S  

36.63.73.30 Hárnálar, hárliðunarnálar, hárliðunarklemmur, krullupinnar o.þ.h. 
og hltuar til þeirra (þó ekki rafhitahársnyrtitæki) 

9615.90 kg S  

36.63.73.50 Ilmúðarar og áþekkir snyrtivöruúðarar og festingar og hausar til 
þeirra (þó ekki sérstakir geymar fyrir ilmúðara eða gúmmíhylki) 

9616.10 kg S  

36.63.73.70 Duftpúðar og duftleppar til að bera á snyrti- eða hreinlætisvörur 9616.20 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  
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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 

6702.10 — S  

36.63.76.90 Gerviblóm, gervilauf o.s.frv. og vörur úr þeim úr öðrum efnum 6702.90 — 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 
hreyfisýningarbúnaður fyrir útstillingar í búðargluggum 

9618 kg S  

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 
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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 + 
.90] + 7210.90.30 + 
7211.13 + 7219.21 + 
7225 [.40(.12 + .40 + .60) 
+ .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/- 

27.10.T2.42 Aðrir heitvalsaðir teinar 7214 [.10 + .30 + .91 + 
.99(.3 + .50 + .7 + .95)] + 
7222 [.1 + .40.10] + 7228 
[.20(.10 + .91) + .30 + .40 
+ .60.20 + .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 7301.10 kg T M/- 

27.10.T2.52 Efni fyrir járnbrautir 7302 kg T M/- 

27.10.T2.60 Soðnir prófílar 7301.20 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/- 
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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 7210.70.80 kg T M/- 

NACE 99.z: Kóði Z 

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  

17.10.43.Z1 Baðmullargarn úr ógreiddum trefjum, ekki til smásölu 5205 [.1 + .3] + 5206 [.1 
+ .3] 

kg T  

17.10.43.Z2 Baðmullargarn úr greiddum trefjum, ekki til smásölu 5205 [.2 + .4] + 5206 [.2 
+ .4] 

kg T  

17.10.53.Z1 Garn úr syntetískum stutttrefjum, blandað með ull, ekki til 
smásölu 

5509 [.52 + .61 + .91] kg T  

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 

m2 T  

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] 

m2 T  

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] 

m2 T  

26.60.13.Z1 Pípur og aðrar vörur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini og 
fylgihlutir 

6810.99 kg S  

27.10.31.Z0 Hleifar, aðrar frumgerðir og langar hálfunnar vörur, úr óblendnu 
stáli 

7206 + 7207 [.11 + .19 + 
.20(.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 stálblendi, 
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  
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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  

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  

27.32.20.Z1 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  

27.32.20.Z2 Stálplötur, húðaðar með lífrænum efnum, og kaldvalsað 
raufarjárn úr stálplötum húðuðum með lífrænum efnum 
< 600 mm að breidd 

7212.40 kg S  

39.99.00.Z0 Forsmíðaðar byggingar, úr plasti, steinsteypu eða áli 9406.00.80 — S  

 
@ = önnur eining en SAT-eining.  
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                                                 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 341/2006                2008/EES/73/36 

frá 24. febrúar 2006 

um samþykkt forskrifta að sérstakri einingu um vinnuslys og vinnutengd heilsufarsvandamál 
fyrir árið 2007 sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 og um breytingu á 
 reglugerð (EB) nr. 384/2005 (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 frá 9. mars 
1998 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu (1), 
einkum 2. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 384/2005 
frá 7. mars 2005 um samþykkt áætlunar um sérstakar 
einingar fyrir tímabilið 2007 til 2009 fyrir 
vinnumarkaðskönnunina sem kveðið er á um í reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 577/98 (2) felur í sér sérstaka einingu um 
vinnuslys og vinnutengd heilsufarsvandamál. 

2) Í ályktun ráðsins nr. 2002/C 161/01 frá 3. júní 2002 um 
nýja áætlun Bandalagsins um heilbrigði og öryggi á 
vinnustað (20022006) (3) er þess farið á leit við 
framkvæmdastjórnina og aðildarríkin að þau hraði vinnu 
við samræmingu hagskýrslna um vinnuslys og 
atvinnusjúkdóma til þess að hafa samanburðarhæf gögn 
fyrir hlutlægt mat á áhrifum og skilvirkni ráðstafana sem 
gerðar eru samkvæmt nýju áætluninni. 

3) Í tilskipun ráðsins 89/391/EBE frá 12. júní 1989 um 
lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og 
heilsu starfsmanna á vinnustöðum (4) kemur fram að 
vinnuveitendur verða að halda skrá yfir vinnuslys sem 
leiða til þess að starfsmaður er óvinnufær í meira en þrjá 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 55, 25.2.2006, bls. 9. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 96/2006 frá 7. júlí 2006 um 
breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006, bls. 31. 

(1) Stjtíð. EB L 77, 14.3.1998, bls. 3. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2257/2003 (Stjtíð. 336 L 336, 
23.12.2003, bls. 6). 

(2) Stjtíð. ESB L 61, 8.3.2005, bls. 23. 
(3) Stjtíð. EB C 161, 5.7.2002, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 183, 29.6.1989, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

vinnudaga og verða að semja skýrslur um vinnuslys 
starfsmanna sinna í samræmi við innlend lög og/eða 
venjur. Í tilmælum sínum 2003/670/EB frá 19. september 
2003 varðandi evrópska skrá yfir atvinnusjúkdóma (5) 
lagði framkvæmdastjórnin til að aðildarríkin skuli sjá til 
þess að öll tilvik um atvinnusjúkdóma séu skráð og skuli 
smám saman gera hagskýrslur um atvinnusjúkdóma 
þannig úr garði að þær samrýmist evrópsku skránni í 
samræmi við þá vinnu sem unnin er í kerfinu um 
samræmingu evrópskra hagskýrslna um atvinnu-
sjúkdóma. Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 
11. mars 2002 um nýja áætlun Bandalagsins um 
heilbrigði og öryggi á vinnustað 2002-2006 (6) er lögð 
áhersla á að tölfræðilegar upplýsingar skuli ekki einungis 
taka til viðurkenndra vinnuslysa og atvinnusjúkdóma, 
orsakir þeirra og afleiðingar heldur skuli einnig taka upp 
mælingar til að afla upplýsinga í tengslum við þætti í 
vinnuumhverfi sem eru líklegir til að valda slysum og 
sjúkdómum. Einnig skulu tölfræðilegar upplýsingar um 
nýtilkomin fyrirbæri, s.s. kvartanir tengdar streitu og 
vandamálum í vöðva- og beinakerfi vera tiltækar. 

4) Einnig er nauðsynlegt að uppfæra forskriftir úrtaksins, 
sem tilgreindar eru í 1. þætti viðaukans við reglugerð 
(EB) nr. 384/2005, til þess að tryggja að úrtakið sem 
liggur fyrir til greiningar í sérstöku einingunni gefi eins 
góðar upplýsingar og frekast er unnt. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Nákvæm skrá upplýsinga, sem safna skal árið 2007 með 
sérstöku einingunni um vinnuslys og vinnutengd 
heilsufarsvandamál, sem krafist er skv. 1. þætti viðaukans við 
reglugerð (EB) nr. 384/2005, skal vera eins og sett er fram í 
viðaukanum við þessa reglugerð. 

________________  

(5) Stjtíð. ESB L 238, 25.9.2003, bls. 28. 
(6) COM (2002) 118, endanleg útgáfa frá  11. mars .2002. 
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2. gr. 

Í 1. þætti viðaukans við reglugerð (EB) nr. 384/2005 komi eftirfarandi í stað liðarins „Úrtak“: 

„Úrtak: Aldursmarkhópurinn í úrtakinu fyrir þessa einingu nær til einstaklinga 15 ára eða eldri.“ 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 24. febrúar 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Joaquín ALMUNIA 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

VINNUMARKAÐSKÖNNUN 

Forskrift að sérstakri einingu um vinnuslys og vinnutengd heilsufarsvandamál fyrir árið 2007 

1. Hlutaðeigandi aðildarríki og svæði: öll. 

2. Breyturnar skal kóða með eftirfarandi hætti: 

Númer breytnanna í vinnumarkaðskönnuninni í dálkinum „Síur“ vísa til reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 430/2005 (1). 

 Dálkur Kóði Lýsing Sía/athugasemdir 

VINNUSLYS EINSTAKLINGA SEM HAFA UNNIÐ UNDANFARNA TÓLF MÁNUÐI 

209  Áverkar af völdum slysa, þó ekki veikindi, sem einstaklingur 
fékk síðustu tólf mánuði á vinnustað eða við vinnu 

 0 Engir 

 1 Einn 

(Dálkur 24 = 1, 2) eða 
(dálkur 84 = 1 og dálkur 
85/88 og dálkur 89/90 er 
ekki meira en einu ári 
áður en viðtalið fer fram) 

 2 Tveir eða fleiri  

 9 Á ekki við (dálkur 24 = 3-9 og (dálkur 84   1 eða (dálkur 85/88 
og dálkur 89/90 er meira en ári áður en dagsetning viðtalsins 
eða er óútfyllt))) 

 

 óútfyllt Ekkert svar  

210  Eðli síðasta áverka af völdum slyss á vinnustað eða við vinnu Dálkur 209 = 1-2 

 1 Umferðarslys  

 2 Slys, önnur en umferðarslys  

 9 Á ekki við (dálkur 209 = 0, 9, óútfyllt)  

 óútfyllt Ekkert svar  

211/212  Dagur þegar einstaklingur gat hafið vinnu á ný eftir síðasta 
slys 

Dálkur 209 = 1-2 

 00 Enn frá vinnu því hann hefur enn ekki jafnað sig eftir slysið en 
gerir ráð fyrir að snúa aftur til vinnu síðar 

 

 01 Gerir ekki ráð fyrir að snúa aftur til vinnu vegna slyssins  

 02 Ekkert frí eða byrjaði að vinna á ný sama dag og slysið varð  

 03 Daginn eftir slysið  

 04 Milli annars og fjórða dags eftir slysið  

 05 Fimmta dag eða síðar, þó innan tveggja vikna frá slysinu  

 06 Eftir tvær vikur eða síðar, þó innan mánaðar frá slysinu  

 07 Eftir mánuð eða síðar en þó innan þriggja mánaða frá slysinu  

 08 Frá þremur mánuðum eða síðar en þó innan sex mánaða frá 
slysinu 

 

 09 Frá sex mánuðum eða síðar en þó innan níu mánaða frá slysinu  

 10 Níu mánuðum eftir slysið eða síðar  

 99 Á ekki við (dálkur 209 = 0, 9 eða óútfyllt)  

 óútfyllt Ekkert svar  

 
(1) Stjtíð. ESB L 71, 17.3.2005, bls. 36. 
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Dálkur Kóði Lýsing Sía/athugasemdir 

213  Starf sem unnið var þegar síðasta slys átti sér stað (kóða fyrst 
það sem við á) 

Dálkur 209 = 1-2 

 1 Aðalstarf (fyrsta)  

 2 Annað starf (núverandi)  

 3 Síðasta starf (einstaklingur er ekki í vinnu)  

 4 Starf fyrir ári  

 5 Önnur störf  

 9 Á ekki við (dálkur 209 = 0, 9, óútfyllt)  

 óútfyllt Ekkert svar  

VINNUTENGD HEILSUFARSVANDAMÁL Á SÍÐASTLIÐNUM 12 MÁNUÐUM 
(að undanskildum áverkum vegna slysa) 

214  Sjúkdómur(ar), fötlun eða önnur líkamleg eða andleg 
heilsufarsvandamál, að frátöldum áverkum af völdum slysa, 
sem einstaklingur varð fyrir á síðastliðnum 12 mánuðum (frá 
viðtalsdegi) og sem orsökuðust eða versnuðu vegna vinnu. 

(Dálkur 24 = 1, 2 eða 
dálkur 84 = 1) 

 0 Engin vandamál  

 1 Eitt  

 2 Tvö eða fleiri  

 9 Á ekki við (dálkur 24 = 3-9 og dálkur 84 ≠ 1)  

 óútfyllt Ekkert svar  

215/216  Eðli alvarlegustu meinsemdarinnar sem orsakaðist af eða 
versnaði við vinnu 

Dálkur. 214 = 1-2 

 00 Vandamál sem tengjast beinum, liðum eða vöðvum og hafa 
einkum áhrif á háls, axlir, handleggi eða hendur 

 

 01 Vandamál sem tengjast beinum, liðum eða vöðvum og hafa 
einkum áhrif á mjaðmir, fótleggi eða fætur 

 

 02 Vandamál sem tengjast beinum, liðum eða vöðvum og hafa 
einkum áhrif á bak 

 

 03 Öndunar- eða lungnavandamál  

 04 Húðvandamál  

 05 Vandamál sem tengjast heyrn  

 06 Streita, þunglyndi eða kvíði  

 07 Höfuðverkur og/eða augnþreyta  

 08 Hjartasjúkdómar eða hjartaáföll eða aðrir blóðrásakvillar  

 09 Smitsjúkdómar (veiru- eða bakteríusýkingar eða aðrar 
sýkingar) 

 

 10 Aðrar kvartanir  

 99 Á ekki við (dálkur 214 = 0, 9, óútfyllt)  

 óútfyllt Ekkert svar  

217  Skerti alvarlegasta meinsemdin, sem orsakaðist af eða versnaði 
við vinnu, möguleika einstaklingsins á að sinna venjulegum, 
daglegum störfum, í vinnu eða utan hennar 

Dálkur 214 = 1-2 

 0 Nei  

 1 Já, að vissu leyti  

 2 Já, talsvert  

 9 Á ekki við (dálkur 214 = 0, 9, óútfyllt)  

 óútfyllt Ekkert svar  
 



Nr. 73/786  4.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

Dálkur Kóði Lýsing Sía/athugasemdir 

218/219  Fjöldi daga frá vinnu síðastliðna 12 mánuði vegna 
alvarlegustu meinsemdarinnar sem orsakaðist af eða versnaði 
við vinnu 

Dálkur 214 = 1-2 

 00 Einstaklingurinn hefur ekki verið við vinnu síðastliðna 12 
mánuði en vegna ástæðna sem tengjast ekki meinsemdinni sem 
orsakaðist af eða versnaði við vinnu (t.d. venjulegur 
eftirlaunaaldur)  

 

 01 Gerir ekki ráð fyrir að vinna aftur sökum þessara veikinda  

 02 Styttra en einn dagur eða ekkert frí  

 03 A.m.k. einn dagur en færri en fjórir dagar  

 04 A.m.k. fjórir dagar en skemur en tvær vikur  

 05 A.m.k. tvær vikur en styttra en einn mánuður  

 06 A.m.k. einn mánuður en skemur en þrír mánuðir  

 07 A.m.k. þrír mánuðir en skemur en sex mánuðir  

 08 A.m.k. sex mánuðir en skemur en níu mánuðir  

 09 A.m.k. níu mánuðir  

 99 Á ekki við (dálkur 214 = 0, 9, óútfyllt)  

 óútfyllt Ekkert svar  

220  Starf sem olli meinsemdinni eða því að hún versnaði (kóði sem 
á fyrst við) 

Dlk. 214 = 1-2 og (dlk. 
85/88 er ekki meira en 
átta árum áður en 
viðtalið fer fram) 

 1 Aðalstarf (fyrsta)  

 2 Annað starf (núverandi)  

 3 Síðasta starf (einstaklingur er ekki í vinnu)  

 4 Starf fyrir ári  

 5 Önnur störf  

 9 Á ekki við (dálkur 214 = 0, 9, óútfyllt)  

 óútfyllt Ekkert svar  

VINNUÞÆTTIR SEM GETA HAFT NEIKVÆÐ ÁHRIF Á ANDLEGA VELLÍÐAN EÐA LÍKAMLEGT HEILBRIGÐI 

221  Hefur einstaklingurinn verið óvarinn gegn tilteknum þáttum á 
vinnustað sem geta haft slæm áhrif á andlega vellíðan hans 

Dálkur 24 = 1, 2 

 0 Nei  

 1 Já, aðallega gegn áreitni eða einelti  

 2 Já, aðallega gegn ofbeldi eða hótunum um ofbeldi  

 3 Já, aðallega gegn því að vera í tímaþröng eða hafa of mörg 
verkefni 

 

 9 Á ekki við (dálkur 24 = 3-9)  

 óútfyllt Ekkert svar  

    

222  Hefur einstaklingurinn verið óvarinn gegn tilteknum þáttum á 
vinnustað sem geta haft slæm áhrif á líkamlegt heilbrigði hans 

Dálkur 24 = 1, 2 

 0 Nei  

 1 Já, aðallega gegn íðefnum, ryki, gufum, reyk eða lofttegundum  

 2 Já, aðallega gegn hávaða eða titringi  

 3 Já, aðallega gegn því að þurfa að vera í erfiðum 
vinnustellingum, beita erfiðum hreyfingum við vinnu eða við 
að lyfta þungum hlutum 

 

 4 Já, aðallega gegn slysahættu  

 9 Á ekki við (dálkur 24 = 3-9)  

 óútfyllt Ekkert svar  
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