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3. Dersom vedkommende myndighet nevnt i nr. 2 anser at
verdien av de komplette industrianleggene er for lav til at det er
berettiget å registrere dem under underposisjonene for de kapitlene
de hører under, skal særlige underposisjoner, fastsatt i Den
kombinerte nomenklatur, få anvendelse.

Artikkel 18

Kodenumrene for underposisjonene til komplette industrianlegg
skal fastsettes etter følgende regler, i samsvar med Den kombinerte
nomenklatur:

1) Koden skal bestå av åtte sifre.
2) De to første sifrene skal være henholdsvis 9 og 8.
3) Det tredje sifferet, som viser at det dreier seg om eksport

av komplette industrianlegg, skal være 8.
4) Det fjerde sifferet varierer fra 0 til 9, alt etter det eksporterte,

komplette industrianleggets viktigste økonomiske
virksomhet og i samsvar med følgende klassifisering:

Kode Økonomisk virksomhet

0 Energi (herunder produksjon og distribusjon av
vanndamp og varmtvann)

1 Utvinning av mineraler som ikke brukes til å
produsere energi (herunder bearbeiding av
metallholdig malm og torvskjæring), produksjon
av ikke-metallholdige mineralske produkter
(herunder glassindustri)

2 Jern- og stålindustri, metallbearbeidingsindustri
(unntatt mekanisk verkstedindustri og
produksjon av transportmateriell)

3 Mekanisk verkstedindustri og produksjon av
transportmidler, instrumenttillaging

4 Kjemisk industri (herunder produksjon av
kunstige eller syntetiske fibre), gummi- og
plastindustri

5 Nærings- og nytelsesmiddelindustri

6 Industri for produksjon av tekstiler, lærvarer,
skotøy og klær

7 Treforedlings- og papirindustri (herunder grafisk
produksjon og forlagsvirksomhet), annen
produksjonsvirksomhet

8 Transport (unntatt tjenester i tilknytning til
transport, reisebyråer, spedisjon, lagring og
vareopplag) og kommunikasjon

9 Oppsamling, rensing og distribusjon av vann,
tjenester i tilknytning til transport, annen
økonomisk virksomhet

5) Det femte og sjette sifferet tilsvarer nummeret på det
kapittel i Den kombinerte nomenklatur som underposisjonen
tilhører. Ved anvendelse av artikkel 17 nr. 3 skal femte og
sjette siffer likevel være 9.

6) For underposisjoner

— som befinner seg på kapittelnivå i Den kombinerte
nomenklatur, er sjuende og åttende siffer 0,

— som befinner seg på posisjonsnivå i nomenklaturen
basert på Det harmoniserte system, tilsvarer sjuende
og åttende siffer tredje og fjerde siffer i denne
posisjonen.

7) Vedkommende myndighet nevnt i artikkel 17 nr. 2 skal
fastsette de betegnelser og kodenumre i Den kombinerte
nomenklatur som skal benyttes i det statistiske
informasjonsmediet for å beskrive bestanddelene i et
komplett industrianlegg.

Artikkel 19

1. De som har ansvar for å skaffe til veie opplysninger, kan
benytte den forenklede prosedyren bare dersom de på forhånd
har fått tillatelse til dette i henhold til de regler som hver stat skal
fastsette innenfor rammen av dette avsnitt.

2. Når det dreier seg om et komplett industrianlegg der
bestanddelene eksporteres av flere medlemsstater, skal hver
medlemsstat gi tillatelse til å benytte den forenklede prosedyren
for sin egen eksport. Slik tillatelse kan imidlertid gis bare dersom
det framlegges dokumenter som viser at den samlede statistiske
verdi fastsatt i artikkel 16 nr. 3 er oppnådd, eller dersom andre
kriterier tilsier at den forenklede prosedyren bør benyttes.

3. Dersom vedkommende myndighet nevnt i artikkel 17 nr. 2
ikke er den myndighet som har ansvar for å utarbeide statistikk
over eksportmedlemsstatens handel med tredjestater, skal den
ikke gi tillatelse uten at sistnevnte myndighet har gitt sin
tilslutning.

Avsnitt 3

Import og eksport av skip og luftfartøyer

Artikkel 20

I dette avsnitt menes med:

a) «skip»: skip som benyttes til sjøfart nevnt i tilleggsnote 1
og 2 i kapittel 89 i Den kombinerte nomenklatur, samt
krigsskip,

b) «luftfartøyer»: fly som hører under posisjon 85.02 i Den
kombinerte nomenklatur, og er til sivil bruk, forutsatt at de
er beregnet på å benyttes av et luftfartsselskap, eller til
militær bruk,












