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TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I 

PRODUKTSPESIFIKKE REGLER 

Forklarende anmerkninger 

1. Kolonne 1 i listen over produktspesifikke regler fastsatt i dette tillegg 
inneholder kapitler, posisjoner eller underposisjoner, og kolonne 2 inneholder en 
varebeskrivelse. For hver angivelse i kolonne 1 og 2 er det i kolonne 3 og 4 bestemt 
én eller to regler. Dersom det står «ex» foran HS-koden i kolonne 1, betyr det at 
regelen i kolonne 3 eller 4 bare gjelder for den delen av kapitlet, posisjonen eller 
underposisjonen som er beskrevet i kolonne 2. I tilfeller der det for en angivelse i 
kolonne 1 og 2 er bestemt en regel både i kolonne 3 og i kolonne 4, kan hvilken som 
helst av dem anvendes. Dersom det ikke er bestemt noen regel i kolonne 4, får regelen 
i kolonne 3 anvendelse. 

2. I henhold til nr. 1 bokstav b) i artikkel 2 (Alminnelige vilkår) i vedlegg I 
(Opprinnelsesregler og administrativt samarbeid), kan produktspesifikke regler 
oppfylles ved behandlinger i ulike fabrikker, forutsatt at bearbeidingen eller 
foredlingen finner sted innenfor en avtaleparts territorium og sett under ett oppfyller 
kravene i vedlegg I (Opprinnelsesregler og administrativt samarbeid). 

3. En produktspesifikk opprinnelsesregel fastsatt i dette tillegg utgjør den minste 
bearbeiding eller foredling som må utføres på materialer uten opprinnelsesstatus for at 
ferdigvaren skal oppnå opprinnelsesstatus. Ytterligere bearbeiding eller foredling 
utover det som er fastsatt i regelen for det aktuelle produktet, skal også gi 
opprinnelsesstatus. 

4. Dersom det i en produktspesifikk regel i listen er spesifisert at et produkt kan 
være fremstilt av mer enn ett materiale, betyr det at ett eller flere av materialene kan 
anvendes. Det kreves ikke at alle materialene skal anvendes. 

5. Dersom det i en produktspesifikk regel i listen er spesifisert at et produkt må 
være fremstilt av et bestemt materiale, er dette vilkåret ikke til hinder for at det kan 
anvendes andre materialer i tillegg. 

6. Dersom en produktspesifikk regel utelukker materialer klassifisert i bestemte 
kapitler, posisjoner eller underposisjoner i Det harmoniserte system, må materialer 
som nevnt være opprinnelsesmaterialer for at produktene skal anses for å være 
opprinnelsesprodukter. 

7. Dersom et produkt som har ervervet opprinnelsesstatus ved å oppfylle 
vilkårene fastsatt i listen, foredles ytterligere og anvendes som materiale i 
fremstillingen av et annet produkt, vil den produktspesifikke regelen som gjelder for 
det ferdige produktet, ikke få anvendelse på det aktuelle materialet. Det skal ikke tas 
hensyn til komponenter uten opprinnelsesstatus i dette materialet. 

8. I tilfeller der en regel benytter uttrykket «Fremstilling av materialer fra enhver 
posisjon», kan materialer fra enhver posisjon, også materialer som hører under samme 
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varebeskrivelse og posisjon som produktet, anvendes, eventuelt med spesifikke 
begrensinger som regelen også kan inneholde.

9. Ikke alle produktene nevnt i listen omfattes av avtalen. Det må tas hensyn til 
andre deler av avtalen, f.eks. lister over varer som er unntatt, og oversikter over 
nedtrapping og avvikling av toll, for å kunne avgjøre om det kan innvilges preferanse-
adgang for et ferdig produkt innført fra en avtalepart 

10. Et produkt som hører under kapittel 30 i HS og er fremstilt i en avtalepart ved 
bruk av cellekulturer, skal anses for å ha opprinnelse i denne avtaleparten. Med 
«cellekultur» menes: dyrking av menneske-, dyre- og planteceller under kontrollerte 
forhold (som definert temperatur, vekstmedium, gassblanding og pH-verdi) utenfor en 
levende organisme. 

11. Et produkt som hører under kapittel 28 til 40 i HS og er fremstilt i en avtale-
part ved fermentering, skal anses for å ha opprinnelse i denne avtaleparten. Med 
«fermentering» menes: en bioteknologisk prosess der menneske-, dyre- og plante-
celler, bakterier, gjær, sopp eller enzymer anvendes til fremstilling av produkter som 
hører under kapittel 28 til 40 i HS. 
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Liste  

HS-posisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelses-
materialer som gir opprinnelsesstatus 

(1) (2) (3)    eller                          (4) 

Kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må 
være fremstilt i sin helhet 

ex Kapittel 2 Kjøtt og spiselig slakteavfall, 
unntatt: 

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 1 og 2 er fremstilt i 
sin helhet 

ex 0210.20 «dried beef» Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet1

ex Kapittel 3 Fisk og krepsdyr, bløtdyr og 
andre virvelløse dyr som lever 
i vann; unntatt: 

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 3 er fremstilt i sin 
helhet 

03.04 Fiskefileter og annet fiskekjøtt 
(også opphakket) fersk, kjølt 
eller fryst

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

03.05 Fisk, tørket, saltet eller i 
saltlake; røykt fisk, også 
varmrøykt; mel og pelleter av 
fisk, egnet til menneskeføde  

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Kapittel 4 Melk og meieriprodukter; 
fugleegg; naturlig honning; 
spiselige produkter av 
animalsk opprinnelse, ikke 
nevnt eller innbefattet annet 
sted 

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 4 er fremstilt i sin 
helhet 

Kapittel 5 Produkter av animalsk 
opprinnelse, ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

ex Kapittel 6 Levende trær og andre planter; 
løker, røtter og liknende; 
avskårne blomster og blad til 
pryd; unntatt: 

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 6 er fremstilt i sin 
helhet 

06.01 Løker, rotknoller, stengel-
knoller og rotstokker, i hvil-
ende tilstand, i vekst eller 
blomst; sikoriplanter og -røtter 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

06.02 Andre levende planter 
(herunder røtter), stiklinger og 
podekvister; mycelium 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Kapittel 7 Grønnsaker, røtter og knoller, 
spiselige  

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 7 er fremstilt i sin 
helhet 

1 Denne regelen får anvendelse bare i samhandelen mellom Indonesia og Sveits.
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HS-posisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelses-
materialer som gir opprinnelsesstatus 

(1) (2) (3)    eller                          (4) 

Kapittel 8 Spiselige frukter og nøtter; 
skall av sitrusfrukter eller 
meloner

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 8 er fremstilt i sin 
helhet 

Kapittel 9 Kaffe, te, maté og krydderier Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 10 Korn Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 10 er fremstilt i sin 
helhet 

ex Kapittel 11 Mølleprodukter; malt; stivelse; 
inulin; gluten av hvete, 
unntatt: 

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 10 er fremstilt i sin 
helhet 

11.02 

11.05 

Finmalt mel av korn, unntatt 
hvetemel og blandingsmel av 
hvete og rug 

Mel, pulver, flak, granuler og 
pelleter av poteter 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
ethvert annet kapittel, unntatt 
ris fra kapittel 10  

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
ethvert annet kapittel, unntatt 
poteter fra kapittel 7 

11.08 Stivelse; inulin  Fremstilling av materialer fra 
ethvert annet kapittel

Kapittel 12 Oljeholdige frø og frukter; 
forskjellige andre frø og 
frukter; planter til industriell 
eller medisinsk bruk; halm og 
fôrplanter

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 12 er fremstilt i sin 
helhet  

Kapittel 13 Skjellakk og liknende; 
naturlige gummier, harpikser 
og andre vegetabilske safter og 
ekstrakter

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 14 Vegetabilske flettematerialer; 
vegetabilske produkter, ikke 
nevnt eller innbefattet annet 
sted

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

ex Kapittel 15 Animalske og vegetabilske 
oljer og fettstoffer samt 
spaltningsprodukter derav; 
tilberedt spisefett; animalsk og 
vegetabilsk voks; unntatt: 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

15.04 Fett og oljer samt deres 
fraksjoner, av fisk eller 
sjøpattedyr, også raffinerte, 
men ikke kjemisk omdannede: 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

15.11 Palmeolje og dens fraksjoner, 
også raffinerte, men ikke 
kjemisk omdannede 

Fremstilling der alle 
materialer må være fremstilt i 
sin helhet 

15.13 Kokosolje (kopraolje), palme-
kjerneolje og babassuolje samt 
deres fraksjoner, også 
raffinerte, men ikke kjemisk 
omdannede 

Fremstilling der alle 
materialer må være fremstilt i 
sin helhet 
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HS-posisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelses-
materialer som gir opprinnelsesstatus 

(1) (2) (3)    eller                          (4) 

15.16 Animalske eller vegetabilske 
fettstoffer og oljer, samt deres 
fraksjoner, helt eller delvis 
hydrogenerte, interforestrede, 
reforestrede eller elaidiniserte, 
også raffinerte, men ikke 
videre bearbeidde 

Fremstilling der alle 
anvendte animalske og 
vegetabilske materialer må 
være fremstilt i sin helhet 

Kapittel 16 Produkter av kjøtt, flesk, fisk, 
krepsdyr, bløtdyr eller andre 
virvelløse dyr som lever i vann

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
ethvert kapittel, unntatt av 
materialer fra samme kapittel 
som produktet, men 
materialer fra kapittel 2 må 
være fremstilt i sin helhet 

ex Kapittel 17 Sukker og sukkervarer; 
unntatt: 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

17.02 Annet sukker, herunder 
kjemisk ren laktose, maltose, 
glukose og fruktose, i fast 
form; sirup og andre 
sukkeroppløsninger uten 
tilsetning av smaks- eller 
fargestoffer; kunsthonning, 
også blandet med naturlig 
honning; karamell 

- Kjemisk ren maltose og 
fruktose 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon  

- Annet Fremstilling der alle 
anvendte materialer har 
opprinnelsesstatus 

Kapittel 18 Kakao og varer derav Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

ex Kapittel 19 Produkter av korn, mel, 
stivelse eller melk; bakverk; 
unntatt: 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Kapittel 20 Produkter av grønnsaker, 
frukter, nøtter og andre 
plantedeler

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Kapittel 21 Forskjellige tilberedte 
næringsmidler

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

ex Kapittel 22 Drikkevarer, etylalkohol og 
eddik; unntatt: 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 
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HS-posisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelses-
materialer som gir opprinnelsesstatus 

(1) (2) (3)    eller                          (4) 

22.04 Vin av friske druer, herunder 
vin tilsatt alkohol; druemost, 
unntatt den under posisjon 
20.09. 

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 8 er fremstilt i sin 
helhet 

22.06 Andre gjærede drikkevarer 
(f.eks. eplevin (sider), 
pærevin, mjød); blandinger av 
gjærede drikkevarer og 
blandinger av gjærede 
drikkevarer og alkoholfrie 
drikkevarer, ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 8 er fremstilt i sin 
helhet 

Kapittel 23 Reststoffer og avfall fra 
næringsmiddelindustrien; 
tilberedt dyrefôr

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

24.01 Tobakk, ubearbeidd; avfall av 
tobakk 

Fremstilling der alle 
anvendte materialer fra 
kapittel 24 er fremstilt i sin 
helhet

24.02 Sigarer, cerutter, sigarilloer og 
sigaretter av tobakk eller 
tobakkerstatninger 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver annen posisjon, 
unntatt fra underposisjon 
2403.19  

24.03 Annen bearbeidd tobakk samt 
andre varer fremstilt av 
tobakkerstatninger; 
"homogenisert" eller 
"rekonstituert" tobakk; 
tobakkekstrakter og 
tobakkessenser. 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver annen posisjon 

Kapittel 25 Salt; svovel; jord og stein; 
gips, kalk og sement

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % av 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 26 Malm, slagg og aske Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 27 Mineralsk brensel, mineralske 
oljer og destillasjonsprodukter 
derav; bituminøse stoffer; 
mineralsk voks

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 28 Uorganiske kjemikalier; 
organiske eller uorganiske 
forbindelser av edle metaller, 
av sjeldne jordmetaller, av 
radioaktive stoffer eller av 
isotoper

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon  

Kapittel 29 Organiske kjemikalier Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon  

Kapittel 30 Farmasøytiske produkter Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 
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HS-posisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelses-
materialer som gir opprinnelsesstatus 

(1) (2) (3)    eller                          (4) 

Kapittel 31 Gjødsel Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % av 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 32 Garvestoff- og fargestoff-
ekstrakter; tanniner og deres 
derivater; farger, pigmenter og 
andre fargestoffer; malinger 
og lakker; kitt og andre fyl-
lings- og tetningsmidler; 
trykkfarger, blekk og tusj

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 33 Flyktige, vegetabilske oljer og 
resinoider; kosmetikk- eller 
toalettpreparater

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % av 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 34 Såpe, organiske, overflate-
aktive stoffer, vaskemidler, 
smøremidler, kunstig voks og 
tilberedt voks, poler- eller 
skuremidler, lys og liknende 
varer, modellermasse, 
"dentalvoks" og dental-
preparater på basis av gips

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 35 Proteiner; modifisert stivelse; 
klebemidler; enzymer

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Kapittel 36 Krutt og sprengstoffer; 
pyrotekniske produkter; 
fyrstikker; pyrofore legeringer; 
visse brennstoffpreparater

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 37 Varer til fotografisk eller 
kinematografisk bruk

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % av 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 38 Diverse kjemiske produkter Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 39 Plast og varer derav Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

ex Kapittel 40 Gummi og varer derav; 
unntatt: 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % av 
produktets pris fra fabrikk 

40.12 Regummierte eller brukte, 
pneumatiske dekk av gummi; 
massiv- eller hulkammer-
ringer, slitebaner og felgbånd 
av gummi. 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver annen posisjon, 
unntatt fra posisjon 40.11 
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HS-posisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelses-
materialer som gir opprinnelsesstatus 

(1) (2) (3)    eller                          (4) 

Kapittel 41 Rå huder og skinn (unntatt 
pelsskinn) samt lær

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Kapittel 42 Varer av lær; salmaker-
arbeider; reiseeffekter, hånd-
vesker og liknende beholdere; 
varer av tarmer (unntatt av 
wormgut)

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Kapittel 43 Pelsskinn (også kunstig) og 
varer derav

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Kapittel 44 Tre og trevarer; trekull Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Kapittel 45 Kork og korkvarer Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % av 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 46 Varer av strå, halm, esparto 
eller andre flettematerialer; 
kurvmakerarbeid

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Kapittel 47 Tremasse eller masse av andre 
cellulosefibermaterialer; papir 
eller papp for resirkulasjon 
(avfall)

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % av 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 48 Papir og papp; varer av 
papirmasse, papir eller papp

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 49 Bøker, aviser, bilder og andre 
trykksaker; håndskrevne eller 
maskinskrevne arbeider samt 
arbeidstegninger

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet  

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % av 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 50 Silke Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 51 Ull, fine eller grove dyrehår; 
garn og vevnader av tagl

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 52 Bomull Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 
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HS-posisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelses-
materialer som gir opprinnelsesstatus 

(1) (2) (3)    eller                          (4) 

Kapittel 53 Andre vegetabilske 
tekstilfibrer; papirgarn og 
vevnader derav

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 54 Syntetiske og kunstige 
filamenter; strimler og 
liknende av syntetiske eller 
kunstige tekstilmaterialer

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 55 Syntetiske og kunstige 
stapelfibrer

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 56 Vatt, filt og fiberduk 
("nonwovens"); spesialgarn; 
hyssing, snører, liner og tau 
samt varer derav

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 57 Gulvtepper og annet 
gulvbelegg av tekstilmateriale

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 58 Spesielle vevnader; tuftede 
tekstilstoffer; blonder og 
kniplinger; tapisserier; 
possement; broderier

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 59 Tekstilstoff med 
impregnering, overdrag, 
belegg eller laminert; 
tekstilvarer av det slag som 
egner seg til industrielt bruk

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 60 Trikoterte stoffer Fremstilling av naturfibrer, 
syntetiske og kunstige 
stapelfibrer eller kjemiske
materialer eller tekstilmasse 
uten opprinnelsesstatus, 
forutsatt at fremstillings-
prosessene i sin helhet er 
utført i en avtalepart. 

Kapittel 61 Klær og tilbehør til klær, av 
trikotasje

Fremstilt av ikke-opprinnel-
sesmaterialer fra ethvert 
kapittel, unntatt av materialer 
fra samme kapittel som 
produktet, forutsatt at 
materialene i sin helhet er 
trikotert i en avtalepart.
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HS-posisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelses-
materialer som gir opprinnelsesstatus 

(1) (2) (3)    eller                          (4) 

Kapittel 62 

62.01 – 62.11 

Klær og tilbehør til klær, 
unntatt trikotasje

Ytterfrakker, kjørefrakker, 
kapper, anorakker (herunder 
skijakker), vindjakker og 
liknende varer for herrer eller 
gutter, unntatt varer som hører 
under posisjon 62.03; 

Ytterfrakker, kjørefrakker, 
kåper, kapper, anorakker 
(herunder skijakker), 
vindjakker og liknende varer 
for damer eller piker, unntatt 
varer som hører under posisjon 
62.04;  

Dresser, ensembler, jakker, 
blazere, bukser, også med 
frontstykke og seler, 
knebukser og shorts (unntatt 
badebukser), for herrer eller 
gutter; 

Drakter, ensembler, jakker, 
blazere, bukser, også med 
frontstykke og seler, 
knebukser og shorts (unntatt 
badedrakter), for damer eller 
piker 

Skjorter for herrer eller gutter; 

Bluser, skjorter og skjorte-
bluser, for damer eller piker.; 

Singleter og liknende 
undertrøyer, underbukser, 
truser, nattskjorter, pyjamaser, 
badekåper, slåbroker og 
liknende varer for herrer eller 
gutter; 

Singleter og liknende 
undertrøyer, underkjoler, 
underskjørt, underbukser, 
truser, nattkjoler, pyjamaser, 
neglisjéer, badekåper, 
morgenkåper og liknende 
varer for damer eller piker; 

Babyklær og tilbehør dertil; 

Klær framstilt av tekstilstoff 
som hører under posisjon 
56.02, 56.03, 59.03, 59.06 
eller 59.07; 

Treningsdrakter, skidresser, 
badedrakter og badebukser; 
andre klær. 

Fremstilling av materialer 
uten opprinnelsesstatus fra 
ethvert kapittel unntatt av 
materialer fra samme kapittel 
som produktet, forutsatt at 
materialene i sin helhet er 
vevd i en avtalepart. 
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HS-posisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelses-
materialer som gir opprinnelsesstatus 

(1) (2) (3)    eller                          (4) 

62.12 Bysteholdere, hofteholdere, 
korsetter, seler, sokkeholdere 
og liknende varer samt deler 
dertil, også av trikotasje 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
ethvert kapittel, unntatt av 
materialer fra samme kapittel 
som produktet, forutsatt at 
materialene i sin helhet er 
vevd, strikket eller heklet i en 
avtalepart 

62.13 – 62.17 Lommetørklær;  

Sjal, skjerf, halstørklær, 
mantiljer, slør og liknende 
varer; 

Slips og liknende varer; 

Hansker, vanter og votter; 

Annet ferdig tilbehør til klær; 
deler til klær eller deler til 
tilbehør til klær, unntatt deler 
som hører under posisjon 
62.12 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
ethvert kapittel, unntatt av 
materialer fra samme kapittel 
som produktet, forutsatt at 
materialene i sin helhet er 
vevd i en avtalepart 

Kapittel 63 Andre ferdige tekstilvarer; 
sett; brukte klær og andre 
brukte tekstilvarer; filler

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
ethvert kapittel, unntatt av 
materialer fra samme kapittel 
som produktet, forutsatt at 
materialene i sin helhet er 
vevd, strikket eller heklet i en 
avtalepart. 

Kapittel 64 Fottøy, gamasjer og liknende; 
deler dertil

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte materialer 
ikke overstiger 70 % av 
produktets pris fra fabrikk  

Kapittel 65 Hodeplagg og deler dertil Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 66 Paraplyer, parasoller, 
spaserstokker, sittestokker, 
sveper, ridepisker og deler 
dertil

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 67 Bearbeidede fjær og dun samt 
varer derav; kunstige 
blomster; varer av 
menneskehår

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 68 Varer av stein, gips, sement, 
asbest, glimmer eller liknende 
materialer

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 69 Keramiske produkter Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 
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HS-posisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelses-
materialer som gir opprinnelsesstatus 

(1) (2) (3)    eller                          (4) 

Kapittel 70 Glass og glassvarer Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

ex Kapittel 71 Natur- eller kulturperler, edle 
eller halvedle steiner, edle 
metaller, metaller plettert med 
edelt metall, og varer derav; 
bijouterivarer; mynter, unntatt: 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

71.06 Sølv (herunder forgylt eller 
platinert sølv), ubearbeidd 
eller som halvfabrikater eller i 
pulverform 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt 
materialer fra posisjon 71.06, 
71.08 og 71.10 

Elekrolytisk, termisk eller 
kjemisk separasjon eller 
fusjon av edle metaller fra 
posisjonen 71.06, 71.08 
eller 71.10 

eller 

legeringer fremstilt ved 
sammensmelting av edle 
metaller fra posisjonen 
71.06, 71.08 eller 71.10, 
enten med hverandre eller 
med uedle metaller 

71.08 Gull (herunder platinert gull), 
ubearbeidd eller som 
halvfabrikater eller i 
pulverform 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt 
materialer fra posisjon 71.06, 
71.08 og 71.10 

Elekrolytisk, termisk eller 
kjemisk separasjon eller 
fusjon av edle metaller fra 
posisjonen 71.06, 71.08 
eller 71.10 

eller  

legeringer fremstilt ved 
sammensmelting av edle 
metaller fra posisjonen 
71.06, 71.08 eller 71.10, 
enten med hverandre eller 
med uedle metaller 

71.10 Platina, ubearbeidd eller som 
halvfabrikater eller i 
pulverform 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt 
materialer fra posisjon 71.06, 
71.08 og 71.10  

Elekrolytisk, termisk eller 
kjemisk separasjon eller 
fusjon av edle metaller fra 
posisjonen 71.06, 71.08 
eller 71.10 

eller 

legeringer fremstilt ved 
sammensmelting av edle 
metaller fra posisjonen 
71.06, 71.08 eller 71.10, 
enten med hverandre eller 
med uedle metaller 

Kapittel 72 Jern og stål Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 73 Varer av jern eller stål Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 



13 

HS-posisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelses-
materialer som gir opprinnelsesstatus 

(1) (2) (3)    eller                          (4) 

Kapittel 74 Kobber og varer derav Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 75 Nikkel og varer derav Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 76 Aluminium og varer derav Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 77 Kapitlet er reservert for 
eventuell framtidig bruk i Det 
harmoniserte system.

Kapittel 78 Bly og varer derav Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 79 Sink og varer derav Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 80 Tinn og varer derav Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 81 Andre uedle metaller; 
cermeter; varer derav

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

ex Kapittel 82 Verktøy, redskaper, kniver, 
skjeer og gafler av uedelt 
metall; deler dertil av uedelt 
metall; unntatt: 

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

82.06 Verktøy og redskaper fra to 
eller flere av posisjonene 
82.02 - 82.05, pakket i sett for 
detaljsalg 

Hver gjenstand i settet må 
følge regelen som ville få 
anvendelse for den dersom 
den ikke var inkludert i 
settet. Når et sett består av 
opprinnelses- og ikke-
opprinnelsesprodukter, skal 
imidlertid settet som helhet 
anses for å ha opprinnelses-
status, forutsatt at verdien av 
ikke-opprinnelsesproduktene 
ikke overstiger 25 % av 
settets pris fra fabrikk 
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HS-posisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelses-
materialer som gir opprinnelsesstatus 

(1) (2) (3)    eller                          (4) 

Kapittel 83 Forskjellige varer av uedelt 
metall

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 84 Kjernereaktorer, kjeler, 
maskiner, apparater og 
mekaniske redskaper; deler 
dertil

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 85 Elektriske maskiner, apparater 
og materiell, samt deler dertil; 
apparater for opptak og 
gjengivelse av lyd og 
apparater for opptak og 
gjengivelse av bilder og lyd 
for fjernsyn, samt deler og 
tilbehør til slike apparater

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon 

Kapittel 86 Lokomotiver, vogner og annet 
rullende materiell for jern-
baner eller sporveier samt 
deler dertil; stasjonært mate-
riell for jernbaner eller 
sporveier samt deler dertil; 
mekanisk (herunder elektro-
mekanisk) trafikkregulerings-
utstyr av alle slag

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 87 Kjøretøyer samt deler og 
tilbehør dertil, unntatt rullende 
materiell for jernbaner og 
sporveger

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 88 Luftfartøyer, romfartøyer og 
deler dertil

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 89 Skip, båter og annet flytende 
materiell

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 90 Instrumenter og apparater til 
optisk, fotografisk, kinemato-
grafisk, medisinsk eller kirur-
gisk bruk samt måle-, kontroll- 
eller presisjonsinstrumenter og 
-apparater; deler og tilbehør 
dertil

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 91 Ur og urdeler Fremstilling der verdien av 
alle anvendte ikke-opprin-
nelsesmaterialer ikke 
overstiger 40 % produktets 
pris fra fabrikk 

Kapittel 92 Musikkinstrumenter; deler og 
tilbehør til slike instrumenter

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 
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Kapittel 93 Våpen og ammunisjon; deler 
og tilbehør dertil

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 94 Møbler; sengebunner og 
sengeutstyr, som f.eks. 
madrasser, puter og liknende 
stoppede varer; lamper og 
annet belysningsutstyr, ikke 
nevnt eller innbefattet annet 
sted; lysskilt og liknende; 
prefabrikkerte bygninger

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

Kapittel 95 Leketøy, spill og sportsartikler 
samt deler og tilbehør dertil

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

ex Kapittel 96 Forskjellige varer; unntatt: Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

96.05 Reiseetuier for toalettbruk, for 
sying eller for rengjøring av 
sko eller klær 

Hver gjenstand i settet må 
følge regelen som ville få 
anvendelse for den dersom 
den ikke var inkludert i 
settet. Når et sett består av 
opprinnelses- og ikke-
opprinnelsesprodukter, skal 
imidlertid settet som helhet 
anses for å ha opprinnelses-
status, forutsatt at verdien av 
ikke-opprinnelsesproduktene 
ikke overstiger 25 % av 
settets pris fra fabrikk 

Kapittel 97 Kunstverker, 
samlergjenstander og 
antikviteter

Fremstilling av ikke-
opprinnelsesmaterialer fra 
enhver posisjon, unntatt av 
materialer fra samme 
posisjon som produktet 

Fremstilling der verdien 
av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 70 % 
produktets pris fra fabrikk 

________________ 


