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KAPITTEL 33
FLYKTIGE, VEGETABILSKE OLJER OG RESINOIDER; PARFYME-,
KOSMETIKK- ELLER TOALETTPREPARATER
Alminnelige bestemmelser
De flyktige, vegetabilske oljene og ekstraherte oleoresinene under posisjon 33.01 er alle ekstrahert fra
vegetabilsk materiale. Den anvendte ekstraksjonsmetode bestemmer hvilken produkttype som utvikles.
Eksempelvis kan visse planter (for eksempel kanel) gi enten en flyktig, vegetabilsk olje eller en ekstrahert
oleoresin, avhengig av om det er anvendt vanndampdestillasjon eller en prosess med organisk
oppløsningsmiddel.
Posisjonene 33.03 til 33.07 omfatter produkter, også ublandede (unntatt vandige destillater og vandige
oppløsninger av flyktige, vegetabilske oljer), egnet til bruk som varer som hører under disse posisjoner,
og som foreligger i pakninger for detaljsalg til slik bruk (se note 3 til dette kapitlet).
Produkter under posisjonene 33.03 til 33.07, hører fortsatt under disse posisjoner selv om de inneholder
farmasøytiske eller desinfiserende stoffer av underordnet betydning, eller angis å ha visse terapeutiske
eller profylaktiske egenskaper (se note 1.e til kapittel 30). Tilberedte romdeodoriseringsmidler
klassifiseres imidlertid fortsatt under posisjon 33.07, selv om de har desinfiserende egenskaper av mer enn
underordnet betydning.
Preparater (for eksempel lakk) og ublandede produkter (for eksempel uparfymert talkum, valkejord,
aceton, alun) som kan brukes til andre formål i tillegg til de som er beskrevet ovenfor, klassifiseres under
disse posisjoner bare når de:
a. foreligger i pakninger av det slag som selges til forbrukere, og det fremgår av etiketter, bruksanvisninger eller på annen måte, at de er til bruk som parfyme-, kosmetikk- eller toalettpreparater eller
som romdeodoriseringsmidler; eller
b. foreligger i en form som tydelig viser at de skal brukes som parfyme-, kosmetikk- eller toalettpreparater (for eksempel neglelakk i små flasker utstyrt med pensel for påføring av lakken).
Dette kapitlet omfatter ikke:
a. Vaselin, unntatt vaselin anvendelig som hudpleiemiddel, og som foreligger i pakninger for detaljsalg
til slik bruk (posisjon 27.12).
b. Medisinske preparater hvis bruk som parfyme-, kosmetikk- eller toalettpreparater er underordnet
(posisjon 30.03 eller 30.04).
c. Gelpreparater til medisinsk eller veterinær bruk, for smøring av visse kroppsdeler ved kirurgiske
operasjoner eller fysiske undersøkelser, eller til bruk som kontaktmiddel mellom kroppen og
medisinske instrumenter (posisjon 30.06).
d. Såper og papir, vatt, filt og fiberduk (”nonwovens”) impregnert, bestrøket eller belagt med såpe eller
rengjøringsmiddel (posisjon 34.01).
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33.01 FLYKTIGE, VEGETABILSKE OLJER (OGSÅ TERPENFRIE) HERUNDER ”KONKRETER” OG ”ABSOLUTTER”; RESINOIDER; EKSTRAHERTE OLEORESINER;
KONSENTRATER AV FLYKTIGE, VEGETABILSKE OLJER I FETT, FETE OLJER,
VOKS ELLER LIKNENDE STOFFER, UTVUNNET VED ENFLEURAGE ELLER
MASERASJON; TERPENHOLDIGE BIPRODUKTER FRA AVTERPENISERING AV
FLYKTIGE, VEGETABILSKE OLJER; VANDIGE DESTILLATER OG VANDIGE OPPLØSNINGER AV FLYKTIGE, VEGETABILSKE OLJER (+).
A. Flyktige, vegetabilske oljer, herunder ”konkreter” og ”absolutter”; resinoider; ekstraherte
oleoresiner.
Flyktige, vegetabilske oljer, som brukes som råstoff i parfyme-, næringsmiddel- og annen industri, er
av vegetabilsk opprinnelse. De er i alminnelighet komplisert sammensatt og inneholder alkoholer,
aldehyder, ketoner, fenoler, estere, etere og terpener i vekslende forhold. Disse oljer føres fortsatt
under denne posisjonen selv om deres duft er blitt modifisert ved at terpenene er fjernet. De fleste av
disse oljer er flyktige, og den flekken som de setter på papir forsvinner vanligvis raskt.
De fremstilles ved forskjellige prosesser, for eksempel:
1. Pressing (for eksempel sitronolje fra sitronskall).
2. Vanndampdestillasjon.
3. Ekstraksjon fra friske, vegetabilske råstoffer ved hjelp av organiske oppløsningsmidler, (for
eksempel petroleumseter, benzen, aceton, toluen) eller med superkritiske væsker (for eksempel
kulldioksidgass under trykk).
4. Ekstraksjon fra de konsentrater som er fremstilt ved enfleurage eller maserasjon (se del B
nedenfor).
Posisjonen omfatter også ”konkreter” fremstilt ved de prosesser som er nevnt under punkt 3 ovenfor.
Konkreter er faste eller halvfaste avhengig av sitt innhold av plantevoks. Når denne voks er fjernet, fås
”absolutter” (også kalt ”kvintessenser”). Disse klassifiseres også under denne posisjonen.
Resinoider er produkter som hovedsakelig brukes som fiksativer i industrien for fremstilling av
parfyme, kosmetikk, såpe eller overflateaktive stoffer. De er hovedsakelig sammensatt av ikke-flyktige
stoffer og blir fremstilt ved ekstraksjon med et organisk oppløsningsmiddel eller med en superkritisk
væske av følgende eksudater:
a. tørkede, naturlige, ikke celledelte, vegetabilske, harpiksholdige stoffer (for eksempel naturlige
oleoresiner, eller oleogummiharpikser);
b. tørkede, naturlige, animalske, harpiksholdige stoffer (for eksempel bevergjel, civet eller moskus).
Ekstraherte oleoresiner, i handelen også kjent som ”tilberedte oleoresiner” eller ”krydderoleoresiner”, er fremstilt fra naturlige, cellulære, vegetabilske råstoffer (vanligvis krydderier eller
aromatiske planter), enten ved ekstraksjon med organiske oppløsningsmidler eller med superkritiske
væsker. Disse ekstraktene inneholder flyktige, velluktende stoffer (for eksempel flyktige, vegetabilske
oljer) og ikke-flyktige smaksstoffer (for eksempel harpikser, fete oljer, bittre bestanddeler), som
bestemmer krydderets eller den aromatiske plantens karakteristiske lukt eller smak. Disse ekstraherte
oleoresinenes innhold av flyktige, vegetabilske oljer varierer betraktelig avhengig av krydderet eller
den aromatiske planten. Disse produktene blir hovedsakelig brukt som smaksstoffer i
næringsmiddelindustrien.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Naturlige oleoresiner (posisjon 13.01).
b. Vegetabilske ekstrakter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, (for eksempel vann-ekstraherte
oleoresiner) som inneholder flyktige ingredienser og vanligvis (unntatt velluktende stoffer) en langt
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høyere andel andre vegetabilske substanser (posisjon 13.02).
c. Fargestoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse (posisjon 32.03).
Flyktige, vegetabilske oljer, resinoider og ekstraherte oleoresiner inneholder av og til små rester av
oppløsningsmiddel fra ekstraksjonen (for eksempel etanol), men dette medfører ikke endring i
klassifiseringen.
Flyktige, vegetabilske oljer, resinoider og ekstraherte oleoresiner som bare er blitt standardiserte ved å
fjerne eller tilsette en andel av hovedbestanddelen, hører fortsatt under denne posisjonen, forutsatt at
sammensetningen av det standardiserte produkt fortsatt er innenfor det normale variasjonsområdet for
et slikt produkt i naturlig tilstand. En flyktig, vegetabilsk olje, en resinoid eller en ekstrahert oleoresin
som er blitt fraksjonert eller omdannet på annen måte (unntatt ved fjerning av terpenholdige
hydrokarboner), slik at sammensetningen av det fremkomne produkt er betydelig endret sammenliknet
med det opprinnelige produkt, er imidlertid unntatt (i alminnelighet posisjon 33.02). Posisjonen
omfatter heller ikke produkter som er tilsatt fortynningsmiddel eller bærere, for eksempel
vegetabilske oljer, dekstrose eller stivelse (i allminnelighet posisjon 33.03).
De viktigste flyktige vegetabilske oljer, resinoider og ekstraherte oleoresiner er oppført i vedlegget til
kommentarene til dette kapitlet.
B. Konsentrater av flyktige, vegetabilske oljer i fett, i fete oljer, i voks eller liknende stoffer.
Disse konsentrater fremstilles ved kald eller varm ekstraksjon av planter eller blomster med fett, fete
oljer, vaselin, parafinvoks eller liknende (enfleurage, maserasjon eller digestion). De har derfor form
av konsentrater av flyktige, vegetabilske oljer i fett, fete oljer etc. Konsentratene i fett går i handelen
under betegnelsen ”blomsterpomader” (”flower pomades”). Hårpleiemidler, som også går under
betegnelsen ”pomader”, er unntatt (posisjon 33.05).
C. Terpenholdige biprodukter.
Denne posisjonen omfatter terpenholdige biprodukter som er skilt fra flyktige, vegetabilske oljer, enten
ved fraksjonert destillasjon eller andre prosesser. Disse biprodukter brukes ofte til å parfymere visse
toalettsåper eller som smaksstoff i visse matvarer.
D. Vandige destillater og vandige oppløsninger av flyktige, vegetabilske oljer.
Vandige destillater fås som den vandige del av destillatet når flyktige, vegetabilske oljer utvinnes ved
vanndampdestillasjon. Etter at den flyktige olje er helt forsiktig fra (dekantert), har det vandige
destillat ennå en duft som skyldes at destillatet fremdeles inneholder små mengder flyktige,
vegetabilske oljer. Visse destillater, som er fremstilt ved destillasjon av alkoholkonserverte planter
eller plantedeler, inneholder fremdeles små mengder alkohol. Andre kan inneholde den mengde
alkohol som er nødvendig for å sikre deres konservering (for eksempel hamamelisvann).
Posisjonen omfatter også oppløsninger av flyktige, vegetabilske oljer i vann.
Disse produkter hører fortsatt under denne posisjonen også når de er innbyrdes blandet uten tilsetning
av andre stoffer, eller når de, som vanligvis er tilfellet, foreligger som parfyme eller legemidler.
De mest alminnelige vandige destillater og oppløsninger er de av oransjeblomst, rose, melissa, mynte,
fennikel, laurbærhegg, lindeblomst, hamamelis etc.
I tillegg til de unntakene som er nevnt ovenfor, omfatter denne posisjonen heller ikke:
a. Vaniljeoleoresin (i noen tilfeller feilaktig benevnt ”vaniljeresonoid” eller ”vaniljeekstrakt”)
(posisjon 13.02).
b. Isolerte, kjemisk definerte forbindelser som er isolert fra flyktige, vegetabilske oljer (for eksempel
isolerte terpener) eller fra resinoider (naturlige isolater) eller er fremstilt syntetisk (kapittel 29).

33-3

33
c. Blandinger av flyktige, vegetabilske oljer, blandinger av resinoider, blandinger av ekstraherte
oleoresiner, blandinger av flyktige, vegetabilske oljer med resinoider eller ekstraherte oleoresiner
eller enhver kombinasjon av disse, og blandinger på basis av flyktige, vegetabilske oljer, resinoider
eller ekstraherte oleoresiner (se kommentarene til posisjon 33.02).
d. Balsam-, tre- eller sulfatterpentin og andre terpentinholdige oljer fremstilt ved destillasjon eller
annen behandling av bartrær (posisjon 38.05).
o
o

o

Kommentar til underposisjon
Underposisjon 3301.12 (varenummer 33.01.1200)
Betegnelsen ”appelsin” i underposisjon 3301.12 omfatter ikke mandariner (herunder tangeriner og
satsumas), klementiner, wilkings og liknende krysninger av sitrusfrukter.
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33.02 BLANDINGER AV VELLUKTENDE STOFFER OG BLANDINGER (HERUNDER
ALKOHOLHOLDIGE OPPLØSNINGER) PÅ BASIS AV ETT ELLER FLERE AV DISSE
STOFFER, AV DET SLAG SOM BRUKES SOM RÅSTOFF I INDUSTRIEN; ANDRE
PREPARATER PÅ BASIS AV VELLUKTENDE STOFFER, AV DET SLAG SOM
BRUKES TIL FREMSTILLING AV DRIKKEVARER.
Denne posisjonen omfatter følgende blandinger, forutsatt at de er av det slag som brukes som råstoff i
parfyme-, næringsmiddel- eller drikkevareindustrien (for eksempel til fremstilling av sukkervarer, som
smakstilsetninger i næringsmidler eller drikkevarer) eller i andre industrier (for eksempel
såpefabrikasjon):
1. Blandinger av flyktige vegetabilske oljer.
2. Blandinger av resinoider.
3. Blandinger av ekstraherte oleoresiner.
4. Blandinger av syntetiske luktestoffer.
5. Blandinger av to eller flere velluktende stoffer (flyktige vegetabilske oljer, resinoider, ekstraherte
oleoresiner eller syntetiske luktestoffer).
6. Blandinger av én eller flere velluktende stoffer (flyktige vegetabilske oljer, resinoider, ekstraherte
oleoresiner eller syntetiske luktestoffer) i kombinasjon med tilsatte fortynningsmidler eller bærere, for
eksempel vegetabilsk olje, dekstrose eller stivelse.
7. Blandinger, også i kombinasjon med et fortynningsmiddel eller en bærer eller som inneholder alkohol,
av produkter som hører under andre kapitler (for eksempel krydderier) med én eller flere velluktende
stoffer (flyktige vegetabilske oljer, resinoider, ekstraherte oleoresiner eller syntetiske luktestoffer),
forutsatt at disse stoffene danner basis for blandingen.
Produkter som er fremstilt ved å fjerne en eller flere bestanddeler i en flyktig, vegetabilsk olje, resinoid
eller ekstrahert oleoresin slik at sammensetningen i det fremkomne produkt er betydelig endret sammenliknet med det opprinnelige produkt, er også blandinger under denne posisjonen. Eksempler på slike
produkter er mentonolje (fremstilt ved å fryse peppermynteolje etterfulgt av behandling med borsyre for å
fjerne mesteparten av mentolen, og som inneholder bl.a. 63 % menton og 16 % mentol), hvit kamferolje
(fremstilt ved frysing og destillering av kamferolje for å fjerne kamfer og safrol, og som inneholder 30 til
40 % cineol samt dipenten, pinen, kamfen etc.) og geraniol (fremstilt ved fraksjonert destillasjon av
sitronelleolje, og som inneholder 50 til 77 % geraniol sammen med varierende mengder sitronellol og
nerol).
Posisjonen omfatter særlig parfymebaser som består av blandinger av flyktige, vegetabilske oljer og
fiksativer ferdig til bruk først etter tilsetning av alkohol. Posisjonen omfatter også oppløsninger av ett eller
flere velluktende stoffer i alkohol (for eksempel etylalkohol, isopropylalkohol), forutsatt at disse
oppløsninger er av det slag som brukes som råstoff i parfyme-, næringsmiddel- og drikkevareindustrien
eller i andre industrier.
Posisjonen omfatter også andre preparater på basis av velluktende stoffer, av det slag som brukes til
fremstilling av drikkevarer. Disse preparatene kan enten være alkoholholdige eller ikke-alkolholholdige
og kan brukes til fremstilling av drikkevarer med eller uten innhold av alkohol. De må være på basis av ett
eller flere velluktende stoffer, som beskrevet i note 2 til dette kapitlet, og de benyttes først og fremst for å
gi drikkevarer lukt og deretter smak. Slike preparater inneholder vanligvis en forholdsvis liten mengde
velluktende stoffer som kjennetegner en spesiell drikkevare. De kan også inneholde safter, fargestoffer,
syre, søtningsstoffer, forutsatt at de beholder sin karakter av velluktende stoffer. Disse stoffene foreligger
ikke for konsum som drikkevarer og kan således skjelnes fra drikkevarene som hører under kapittel 22.
Posisjonen omfatter ikke sammensatte alkoholholdige og ikke-alkoholholdige preparater, på basis av
andre stoffer enn velluktende stoffer, av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer, som bekrevet i
note 2 til dette kapitlet (posisjon 21.06, med mindre de ikke er innbefattet annet sted i tolltariffen).
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33.03 PARFYMER OG TOALETTVANN.
Denne posisjonen omfatter parfymer i flytende form, som krem eller i fast form (herunder stifter), og
toalettvann. Disse varene er hovedsakelig fremstilt for personlig parfymering.
Parfymer og velluktende stoffer består i alminnelighet av flyktige, vegetabilske oljer, ”konkreter” eller
”absolutter” av blomster eller blandinger av syntetiske, velluktende stoffer oppløst i sterkt konsentrert
alkohol. De inneholder vanligvis svakt parfymerte hjelpestoffer og et fiksativ eller en stabilisator.
Toalettvann, for eksempel lavendelvann, eau de cologne (som ikke må forveksles med de vandige
destillater og oppløsninger av flyktige, vegetabilske oljer som hører under posisjon 33.01) inneholder
mindre mengder flyktige, vegetabilske oljer etc., vanligvis i svakere konsentrert alkohol enn de parfymene
som er beskrevet ovenfor.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Toaletteddik (posisjon 33.04).
b. Etterbarberingslotion og kroppsdeodoranter (posisjon 33.07).
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33.04 PREPARATER FOR SKJØNNHETSPLEIE ELLER SMINKING OG HUDPLEIEPREPARATER (UNNTATT LEGEMIDLER), HERUNDER SOLBADPREPARATER;
PREPARATER FOR MANIKYR ELLER PEDIKYR.
A. PREPARATER FOR SKJØNNHETSPLEIE ELLER SMINKING OG HUDPLEIEPREPARATER, HERUNDER SOLBADPREPARATER.
Denne delen omfatter:
1. Leppestifter og annen sminke for leppene.
2. Øyenskygge, mascara, øyenbrynsblyanter og annen sminke for øynene.
3. Andre preparater for skjønnhetspleie eller sminking og hudpleiepreparater (unntatt legemidler), for
eksempel ansiktspudder (også sammenpresset), spedbarnpudder (herunder ublandet og uparfymert
talkum som er pakket for detaljsalg), annet pudder og fettmalinger; skjønnhetskremer, koldkremer,
kremer for make-up, rensekremer, hudnæringsmidler (herunder de som inneholder bidronninggelé) og
styrkemidler for huden (”skin tonics”) eller ”bodylotion”; vaselin, som foreligger i pakninger for
detaljsalg som hudpleiepreparater; barrierekremer som beskytter huden mot irriterende midler; geler
for innsprøyting for å motvirke rynker og for å øke leppenes fylde (herunder slike inneholdende
hyaluronsyre); preparater mot kviser (unntatt såper som hører under posisjon 34.01) som
hovedsakelig er fremstilt for å rense huden, og som ikke inneholder tilstrekkelige mengder aktive
ingredienser til å bli ansett å ha terapeutisk eller profylaktisk virkning mot kviser; toaletteddik som er
en blanding av eddik eller eddiksyre og parfymert alkohol.
Solbadpreparater hører også under denne posisjonen.
B. PREPARATER FOR MANIKYR ELLER PEDIKYR.
Denne delen omfatter neglepolermidler, neglelakker, neglelakkfjernere, neglebåndfjernere og andre
preparater til bruk ved manikyr eller pedikyr.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Medisinske preparater som brukes for å behandle visse hudlidelser, for eksempel kremer for
behandling av eksem (posisjon 30.03 eller 30.04).
b. Fotdeodoranter og preparater for å behandle negler eller klør på dyr (posisjon 33.07).
c. Kunstige negler (av plast, posisjon 39.26; er de av andre materialer klassifiseres de etter materialets
beskaffenhet).
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33.05 HÅRPLEIEPREPARATER.
Denne posisjonen omfatter:
1. Sjampo som inneholder såpe eller andre organiske, overflateaktive stoffer (se note 1.c til kapittel 34)
og andre typer sjampoer. Alle disse sjampoene kan inneholde farmasøytiske eller desinfiserende
bestanddeler, selv om de har terapeutiske eller profylaktiske egenskaper (se note 1.e til kapittel 30).
2. Permanentpreparater.
3. Hårlakk (også kjent som hårspray).
4. Andre hårpleiepreparater, for eksempel briljantin, hårolje, hårkremer (”pomader”) og hårvann, hårfarger, hårblekemidler; hårskyllemidler.
Preparater til bruk på andre hår enn hodehår er unntatt (posisjon 33.07).
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33.06 MUNN- OG TANNHYGIENEPREPARATER, HERUNDER PASTA OG PULVER FOR
FESTING AV TANNPROTESER; TANNTRÅD, I PAKNINGER FOR DETALJSALG.
Denne posisjonen omfatter munn- og tannhygienepreparater, for eksempel:
I. Tannpleiemidler, av alle slag:
1. Tannpasta og andre tannpreparater. Dette er preparater som anvendes sammen med en tannbørste,
enten for å rense eller polere tennenes tilgjengelige overflate, eller for andre formål, for eksempel
for å forebygge karies.
Tannpasta og andre tannpreparater hører fortsatt under denne posisjonen, selv om de inneholder
slipemidler, og også om de anvendes av tannleger.
2. Rensemidler for tannproteser, d.v.s. preparater for å rense eller polere tannproteser enten de inneholder stoffer med slipende egenskaper eller ikke.
II. Munnvann og munnspray.
III. Pasta, pulver og tabletter for festing av tannproteser.
Denne posisjonen omfatter også tanntråd, i individuelle pakninger for detaljsalg.
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33.07 PREPARATER TIL BRUK FØR, UNDER OG ETTER BARBERING, KROPPSDEODORANTER, BADEPREPARATER, HÅRFJERNINGSMIDLER OG ANDRE
PARFYME-, KOSMETIKK- ELLER TOALETTPREPARATER, IKKE NEVNT ELLER
INNBEFATTET ANNET STED; TILBEREDTE ROMDEODORISERINGSMIDLER,
OGSÅ UPARFYMERTE ELLER MED DESINFISERENDE EGENSKAPER.
Denne posisjonen omfatter:
I. Preparater til bruk før, under og etter barbering, for eksempel barberkremer og -skum som inneholder såpe eller andre organiske, overflateaktive stoffer (se note 1.c til kapittel 34); etterbarberingslotion, alunstifter og andre blodstillende stifter.
Barbersåpe i blokker er unntatt (posisjon 34.01).
II. Kroppsdeodoranter og -antiperspiranter.
III. Badepreparater, for eksempel parfymert badesalt og skumbadpreparater, også med innhold av såpe
eller andre organiske, overflateaktive stoffer (se note 1.c til kapittel 34), og preparater til personlig
hygiene.
Preparater for vask av huden, hvor den aktive bestanddel består helt eller delvis av syntetiske overflateaktive stoffer (også med innhold av såpe, uansett mengde), i flytende eller kremaktig form og
foreligger i pakninger for detaljsalg, klassifiseres i posisjon 34.01. Preparater som ikke er i pakninger
for detaljsalg klassifiseres i posisjon 34.02.
IV. Preparater for romparfymering eller romdeodorisering, herunder velluktende preparater som brukes
ved religiøse seremonier.
1. Preparater for romparfymering og velluktende preparater som brukes ved religiøse
seremonier. De virker vanligvis ved fordamping eller forbrenning, for eksempel ”Agarbatti”, og
kan foreligge som væsker, pulver, kjegler, impregnert papir etc. Noen av disse preparater kan
brukes for å dekke over dårlig lukt.
Parfymerte lys er unntatt (posisjon 34.06).
2. Tilberedte romdeodoriseringsmidler, også uparfymerte eller med desinfiserende egenskaper.
Tilberedte romdeodoriseringsmidler består hovedsakelig av stoffer (for eksempel laurylmetakrylat) som kjemisk påvirker den dårlige lukt som skal fjernes eller andre stoffer som fysisk
absorberer lukt ved hjelp av, for eksempel Van der Waals binding. For detaljsalg foreligger de i
alminnelighet på aerosolbokser.
Produkter, for eksempel aktivkull, som foreligger i pakninger for detaljsalg til bruk som
deodoriseringsmidler for kjøleskap, biler etc., klassifiseres også under denne posisjonen.
V. Andre produkter, for eksempel:
1. Hårfjerningsmidler.
2. Lukteposer som inneholder deler av aromatiske planter og brukes til å parfymere lintøyskap.
3. Parfymert papir og papir impregnert eller belagt med sminke.
4. Oppløsninger for kontaktlinser eller kunstige øyne. Disse kan være for rensing, desinfisering,
bløting eller bare for å lette bruken av dem.
5. Vatt, filt og fiberduk (”nonwovens”) impregnert, overtrukket eller belagt med parfyme eller
sminke.
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6. Toalettpreparater for dyr, for eksempel sjampo for hunder og preparater for å rengjøre og
forbedre utseende på fjærdrakten hos fugler.
7. Oppløsninger av natriumklorid for hygienisk bruk, i pakninger for detaljsalg, andre enn
medisinske eller farmasøytiske, også sterile.

*
*

*
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VEDLEGG
Liste over de viktigste flyktige, vegetabilske oljer, resinoider og ekstraherte oleoresiner som
hører under posisjon 33.01.
Flyktige, vegetabilske oljer
Angelika (kvanne)

Kajeput

Pennyroyal

Anis

Kalmus

Pepper

Appelsin (oransje)

Kamfer

Peppermynte

Badian

Kamille

Persille

Basil

Kananga

Petitgrain

Bay

Kanella

Pimento (spansk pepper)

Benzoin

Kanel

Reinfann (tansy)

Bergamott

Karve

Rose

Bittermandel

Kenya geranium (mawah)

Rosentre (bois de rose)

Bjørkeblad

Kinesisk kanel (kasja)

Rosmarin

Cedrat

Kobaiva

Rue

Cypress

Koriander

Salvie

Dill

Kuromoji

Sandeltre

Eik moss

Laurbær

Sassafras

Einebær

Lavandin

Savin

Eukalyptus

Lavendel (lavandula vera)

Seder

Fennikel

Lime (limette)

Selleri

Fiol

Linaloe

Sennep

Fiolrot (oris)

Malurtfrø (chenopodium)

Sennes (cassia)

Furunål (unntatt furuolje og
furutreolje - posisjon 38.05)

Malurt (absint)

Sitronelle

Mandarin (tangerin)

Sitrongress

Gardenia

Melissa

Sitron

Geranium

Merian

Spik (lavandula spica)

Grapefrukt

Mimose

Spisskummen

Guajaktre

Muskat

Svibel

Gyvel

Mynte

Søtrot (galanga)

Hvitløk

Myrra

Taragon

Ho (Shiu)

Myrte

Timian

Humle

Narsiss

Tolubalsam

Hyasint

Nellik

Tuja

Ingefær

Niaouli

Valeriana

Iris

Oransjeblomst (neroliolje)

Vanilje

Isop

Origanum

Verbena

Jasmin

Palmarosa

Vetiver (kus-kus)

Jonquil

Patsjuli

Vintergrønn
Ylang-ylang
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Resinoider
Benzoin

Labdanum

Opopanax

Bevergjel

Mastic

Perubalsam

Dyvelsdrek

Mekkabalsam

Sibet

Elemi

Musk

Styrax

Galbanum

Myrra

Tolu

Kobaiva

Olibanum

Ekstraherte oleoresiner
Anis

Kanel

Paprika

Badian

Kanella

Paradise seed

Basil

Kardemomme

Pepper, svart

Bay

Karve

Pimiento, spansk pepper

Capsicum

Kobaiva

Rosmarin

Deertongue

Koriander

Salvie

Dill

Kubeba

Savory

Einebær

Laubær

Selleri

Fennikel

Lovage

Sennep

Foenugreek

Mace

Sennes

Gulrot

Merian

Spisskummen

Gurkemeie

Muskat

Søtrot

Hestereddik

Nellik

Taragon

Humle

Oregano

Timian

Ingefær

Origanum
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