06
AVSNITT II
VEGETABILSKE PRODUKTER
KAPITTEL 6
LEVENDE TRÆR OG ANDRE PLANTER; LØKER, RØTTER OG
LIKNENDE; AVSKÅRNE BLOMSTER OG BLAD TIL PRYD
Alminnelige bestemmelser
Dette kapitlet omfatter alle levende planter av de slag som leveres fra planteskoler (herunder gartnerier)
eller blomsterhandlere, og som er i en slik tilstand at de er egnet til utplanting eller til pryd, samt sikoriplanter og -røtter, unntatt røtter som hører under posisjon 12.12, selv om de ikke vanligvis leveres fra
planteskoler eller blomsterhandlere. Posisjonen omfatter trær, busker og grønnsakpriklinger og omfatter
blant annet planter til medisinsk bruk. Kapitlet omfatter ikke frø og frukter og heller ikke visse knoller
og løker (poteter, kepaløk, sjalottløk og hvitløk). For disse varer lar det seg ikke gjøre å skjelne dem som
brukes til mat, fra dem som brukes til utplanting.
Dette kapitlet omfatter også:
1. Avskårne blomster og knopper, lauvverk, greiner og andre plantedeler, friske, tørkede, fargede, bleikte,
impregnerte eller preparerte på annen måte til prydbruk.
2. Buketter, kranser, blomsterkurver og liknende blomsterhandlervarer.
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06.01 LØKER, ROTKNOLLER, STENGELKNOLLER OG ROTSTOKKER, I HVILENDE TILSTAND, I VEKST ELLER BLOMST; SIKORIPLANTER OG -RØTTER, UNNTATT
RØTTER SOM HØRER UNDER POSISJON 12.12.
Denne posisjonen omfatter løker etc., også i potter, kurver, kasser og liknende, av blant annet følgende
planter:
Amaryllis, symre (Anemone) (knollanemone), begonia, blomsterrør (Canna), snøstjerne (Chionodoxa),
liljekonvall, (Convallaria) krokus (Crocus), syklamen (Cyclamen persicum), georgine (Dahlia),
eremurus, freesia, fritillaria, snøklokke (Galanthus), sabellilje (Gladiolus), fagersinningia (Gloxinia),
hyasint (Hyacinthus), iris, lilje (lilium), montbretia (Crocosmia x crocosmiflora), påske-/pinselilje
(Narcissus), fuglestjerne (Ornithogalum), gaukesyre (Oxalis), Polianthes tuberosa, soleie (Ranunculus),
richardia, tigridia og tulipan.
Posisjonen omfatter også løker etc. av planter som ikke brukes til pryd, for eksempel rotstokker av
rabarbra og asparges.
Posisjonen omfatter imidlertid ikke visse løker, knoller, rotskudd og rotstokker (for eksempel kepaløk,
sjalottløk, hvitløk, poteter, jordskokker) (kapittel 7) og rotstokker av ingefær (posisjon 09.10).
Sikoriplanter og -røtter hører også under denne posisjonen, men ubrente røtter av sikoriplanten Cichorium
intybus sativum, er unntatt (posisjon 12.12).
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06.02 ANDRE LEVENDE PLANTER (HERUNDER RØTTER), STIKLINGER OG PODEKVISTER; MYCELIUM (+).
Denne posisjonen omfatter:
1. Alle slags trær og busker (skogs-, frukt- og prydtrær og -busker) herunder stammer for poding.
2. Planter og frøplanter, alle slags, til utplanting, unntatt de som hører under posisjon 06.01.
3. Levende planterøtter.
4. Stiklinger uten rot; podekvister; spirer og skudd.
5. Mycelium (de vegetative organer i sopp), også oppblandet med jord eller vegetabilske stoffer.
De trær, busker og andre planter som hører under denne posisjonen, kan foreligge med røttene bare eller i
jordklumper, eller plantet i potter, baljer, kasser eller liknende.
Unntatt fra denne posisjonen er knoller (for eksempel georgine, posisjon 06.01) og sikorirøtter som hører
under posisjon 06.01 eller 12.12.
o
o

o

Kommentarer til underposisjoner
Underposisjon 0602.20 (varenummer 06.02.2000)
Med ”trær og busker” i underposisjon 0602.20 forstås blant annet roer og vinranker som har trestamme
(for eksempel druer, bjørnebringebær, blåbringebær og kiwi) samt stiklinger med rot av disse.
Denne underposisjonen omfatter ikke nypetornbusker (underposisjon 0602.40 (varenumrene
06.02.4002 - 4008)).
Underposisjonene 0602.20, 0602.30, 0602.40 og 0602.90 (varenumrene 06.02.2000 - 06.02.9098)
Levende røtter skal klassifiseres sammen med plantene i deres respektive underposisjoner.
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06.03 AVSKÅRNE BLOMSTER OG BLOMSTERKNOPPER AV DET SLAG SOM BRUKES
TIL BUKETTER ELLER PRYD, FRISKE, TØRKEDE, FARGEDE, BLEIKTE,
IMPREGNERTE ELLER PREPARERTE PÅ ANNEN MÅTE.
Denne posisjonen omfatter ikke bare avskårne blomster og blomsterknopper, men også buketter, kranser,
blomsterkurver og liknende varer (for eksempel knapphullsblomster) som er sammensatt av blomster og
knopper. Selv om slike buketter etc. skulle være forsynt med tilbehør av andre materialer (for eksempel
bånd, papirstrimler etc.), blir de fortsatt å føre under denne posisjonen hvis de vesentlig har karakter av
varer som føres av blomsterhandlere.
Avskårne greiner med blomster eller knopper, av trær eller busker (for eksempel magnolia og visse rosearter), blir å anse som avskårne blomster eller blomsterknopper under denne posisjonen.
Unntatt fra posisjonen er blomster, blomsterkroner og knopper av de slag som vesentlig brukes til fremstilling av parfymepreparater, til farmasøytiske preparater eller til insekt- og soppbekjempende midler
eller liknende (posisjon 12.11), forutsatt at de ikke er anvendelige til buketter eller pryd i den stand de
foreligger. Posisjonen omfatter heller ikke materialbilder og liknende dekorative plaketter som hører
under posisjon 97.01.
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06.04 LAUVVERK, BLAD, GREINER OG ANDRE PLANTEDELER, UTEN BLOMSTER
ELLER BLOMSTERKNOPPER, SAMT GRAS, MOSE OG LAV, AV DET SLAG SOM
BRUKES TIL BUKETTER ELLER PRYD, FRISKE, TØRKEDE, FARGEDE, BLEIKTE,
IMPREGNERTE ELLER PREPARERTE PÅ ANNEN MÅTE.
Denne posisjonen omfatter ikke bare lauvverk, greiner etc., men også buketter, kranser, blomsterkurver og
liknende varer som er sammensatt av lauv eller deler av trær og busker eller andre planter, eller av gras,
mose eller lav. Selv om slike varer skulle være forsynt med tilbehør av andre materialer (for eksempel
bånd, stativer etc.), blir de fortsatt å føre under denne posisjonen hvis de vesentlig har karakter av varer
som føres av blomsterhandlere.
Varer under denne posisjonen kan bære dekorative frukter, men er de forsynt med blomster eller
blomsterknopper, er de unntatt (posisjon 06.03).
Denne posisjonen omfatter naturlige juletrær, forutsatt at de er gjort uskikket til omplanting (for eksempel
ved at roten er avsagd eller ved at roten er drept med kokende vann).
Posisjonen omfatter heller ikke planter og deler av planter (herunder gras, mose og lav) av det slag som
vesentlig brukes til fremstilling av parfymepreparater, til farmasøytiske preparater eller til insekt- og
soppbekjempende midler eller liknende (posisjon 12.11) eller til fletting (posisjon 14.01), forutsatt at de
ikke er anvendelige til buketter eller pryd i den stand de foreligger. Posisjonen omfatter heller ikke
materialbilder og liknende dekorative plaketter som hører under posisjon 97.01.
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