Forskrift om endringer i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran
Fastsatt av Utenriksdepartementet 17. januar 2014 med hjemmel i forskrift av 9. februar 2007 nr. 149
om sanksjoner og tiltak mot Iran § 45.
I
I forskrift av 9. februar 2007 nr. 149 om sanksjoner og tiltak mot Iran gjøres følgende endringer:
§ 11 ny nr. 3 skal lyde:
3. Forbudet i nr. 1 bokstav c) suspenderes for varer oppført i vedlegg XIV.
§ 11 ny nr. 4 skal lyde:
4. Forbudet i nr. 1 bokstav d) suspenderes når det gjelder yting av forsikring og gjenforsikring knyttet
til import, kjøp eller transport av produkter oppført i vedlegg XIV.
§ 13 ny nr. 3 skal lyde:
3. Forbudene i nr. 1 bokstav a), b), c) og d) suspenderes.
§ 15 ny nr. 3 skal lyde:
3. Forbudene i nr. 1 bokstav a), b) og c) suspenderes for varer oppført i vedlegg XV.»
Ny § 28b skal lyde:
Utenriksdepartementet kan, på de vilkår som departementet finner hensiktsmessige, gjøre unntak fra §
23 nr. 2 og 4 slik at formuesgoder frigis, eller til at penger eller formuesgoder stilles til rådighet,
direkte eller indirekte, for oljedepartementet, som oppført i vedlegg IX, etter å ha fastslått at pengene
eller formuesgodene er nødvendige for å fullbyrde en kontrakt om import, kjøp eller transport av
petrokjemiske produkter, som oppført i vedlegg V, som har sin opprinnelse i Iran eller er importert fra
Iran.
§ 30 nr. 3 a) første punktum skal lyde:
a) overføringer som skjer i forbindelse med matvarer, helsepleie eller medisinsk utstyr, eller som
benyttes til landbruksformål eller humanitære formål, på mindre enn 8 000 000 kroner, og
overføringer som skjer i forbindelse med private pengeforsendelser, på mindre enn 3 200 000 kroner,
foretas uten forhåndstillatelse.
§ 30 nr. 3 b) skal lyde:
b) overføringer som skjer i forbindelse med matvarer, helsepleie eller medisinsk utstyr, eller som
benyttes til landbruksformål eller humanitære formål, på 8 000 000 kroner eller mer, krever
forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet i henhold til nr. 2,
§ 30 nr. 3 c) skal lyde:
c) alle andre overføringer på 800 000 kroner eller mer krever forhåndstillatelse fra
Utenriksdepartementet i henhold til nr. 2.
§ 30a nr. 1 b) første punktum skal lyde:
b) enhver annen pengeoverføring til en verdi av under NOK 3 200 000 foretas også uten
forhåndstillatelse.
§ 30a nr. 1 c) skal lyde:
c) enhver annen pengeoverføring til en verdi av NOK 3 200 000 eller mer, eller et tilsvarende beløp,
krever forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet.
§ 37b ny nr. 3 skal lyde:

3. Forbudene i nr. 1 suspenderes.
Nytt vedlegg XIV skal lyde:
Vedlegg XIV: Liste produkter som omhandlet i § 11 nr. 3
HS code
Description
2709 00
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals,
crude

Nytt vedlegg XV skal lyde:
Vedlegg XV: Liste over gull og edle metaller som omhandlet i § 15 nr. 3
HS code
Description
7106
Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought
or in semi-manufactured forms, or in powder form
7108
Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in
semi-manufactured forms, or in powder form
7109
Base metals or silver, clad with gold, not further worked than
semi-manufactured
7110
Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in
powder form
7111
Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further
worked than semi-manufactured
7112
Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious
metal; other waste and scrap containing precious metal or
precious-metal compounds, of a kind used principally for the
recovery of precious metal
II
Endringene trer i kraft 20. januar 2014.

