
 Tillegg 1 til Vedlegg I 

 

 

INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2  
 

 

Anmerkning 1: 
 

Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses 

som tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i henhold til artikkel 5 i dette vedlegg. 

 

 

Anmerkning 2: 
 

2.1  De to første kolonnene i listen beskriver den fremstilte vare. Den første kolonnen 

inneholder posisjonsnummeret eller kapittelnummeret i Det harmoniserte system og 

den andre kolonnen inneholder den varebeskrivelse som er anvendt i dette systemet 

for berørt posisjon eller kapittel. For hver anførsel i de to første kolonnene er det 

fastsatt en regel i kolonne 3 eller 4. Når anførselen i første kolonne, i noen tilfeller, 

begynner med bokstavene ”ex”, betyr dette at reglene i kolonne 3 eller 4 bare gjelder 

for den delen av posisjonen som er beskrevet i kolonne 2. 

 

2.2  Når flere posisjonsnummer er gruppert sammen eller et kapittelnummer er angitt i 

kolonne 1 og varebeskrivelsene i kolonne 2 derfor er angitt i generelle vendinger, 

gjelder de tilhørende regler i kolonne 3 eller 4 for alle produkter som i Det 

harmoniserte system er tariffert under slike posisjoner i kapittelet, eller i enhver av de 

posisjoner som er gruppert sammen i kolonne 1. 

 

2.3  Når det er forskjellige regler i listen for ulike produkter under en posisjon, angir hvert 

strekpunkt varebeskrivelsen for vedkommende del av posisjonen som er dekket av de 

tilhørende regler i kolonne 3 eller 4. 

 

2.4  Når det for en anførsel i de to første kolonnene er fastsatt en regel i både kolonne 3 

og 4, kan eksportøren velge, som et alternativ, å anvende regelen gitt i kolonne 3 

eller den som er gitt i kolonne 4. Dersom ingen opprinnelsesregel finnes i kolonne 4, 

må regelen i kolonne 3 anvendes. 

 

 

Anmerkning 3: 

 

3.1 Regelen i listen beskriver det minimum av bearbeiding eller foredling som kreves, og 

en videre bearbeiding eller foredling gir også opprinnelsesstatus; omvendt, vil mindre 

bearbeiding eller foredling ikke gi opprinnelsesstatus. Dersom en regel sier at 

ikke-opprinnelsesprodukter bearbeidet eller foredlet til et bestemt nivå kan benyttes i 

produksjonen, er bruken av slike materialer på et tidligere trinn i produksjonen tillatt 

og bruken av slike materialer på et senere trinn er ikke tillatt. 

 

3.2 Med forbehold for nr. 3.1 når en regel fastsetter at ”materialer fra enhver posisjon” 

kan anvendes, kan materialer fra samme posisjon som produktet også anvendes, 

under forutsetning av at eventuelle andre spesielle begrensninger inntatt i listeregelen 



er overholdt. Med uttrykket ”fremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder 

andre materialer fra posisjon ...” menes imidlertid, når det gjelder materialer tariffert 

under samme posisjon som produktet, at kun materialer med en annen beskrivelse 

enn produktet som angitt i kolonne 2, kan anvendes. 

 

3.3 Når en regel i listen fastsetter at en vare kan fremstilles fra flere enn ett materiale, 

menes at ethvert av eller flere av disse materialene kan benyttes. Det kreves ikke at 

alle skal benyttes. 

 

3.4 Når en regel i listen fastsetter at en vare må være fremstilt fra et bestemt materiale, 

hindrer dette vilkåret selvsagt ikke bruk av andre materialer som på grunn av deres 

naturlige beskaffenhet ikke kan tilfredsstille regelen. 


