
Anvisning för hur exportrestriktionerna för ämnen som bryter ned ozonskiktet 
ska anges i webbexportprogrammet (1.2.2010) 
 
Den tidigare förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet har ersatts av en ny förordning 
som trädde i kraft den 1 januari 2010. De ändringar i Taric-databasen som kommissionen 
publicerade den 17 december 2009 till följd av lagändringen har gjort det nödvändigt att skriva 
denna temporära anvisning för att kunderna ska kunna ange restriktionsåtgärderna rätt i 
webbexportprogrammet. Anvisningen gäller tills vidare.  
 
En del av varorna enligt vissa varukoder omfattas av en exportrestriktion eller ett exportförbud 
medan en del gör det inte.  
I exemplen nedan beskrivs hur de olika åtgärderna i samband med exportrestriktionerna anges i 
webbexportprogrammet på sidan Varuposter.  
 
Om det uppstår problem vid ifyllande av exportdeklaration, vänligen ring till telefontjänsten för 
webbexport 020 690 629 (mån-fre 8:00-18:00).  
 
 
1. Varan omfattas inte av en exportrestriktion  
1a. Om exportvaran i sig inte är sådan vara som avses i exportrestriktionen för ämnen som bryter 
ned ozonskiktet, anges restriktionsåtgärden så som beskrivs nedan. Varukoden i exemplet omfattas 
inte av andra restriktioner.  
 
Åtgärd 725 Vientivalvonta otsonikerrosta heikentäville aineille (Exportkontroll av ämnen som 
bryter ned ozonskiktet), väljs Muut (Andra)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1b. Om exportvaran i sig inte omfattas av en exportrestriktion eller ett exportförbud fastän varan 
klassificeras enligt en varukod som inbegriper varor som omfattas av en exportrestriktion eller ett 
exportförbud, väljs åtgärderna enligt exemplet nedan. Varukoden i exemplet omfattas utöver av 
restriktionerna gällande ämnen som bryter ned ozonskiktet också av andra restriktioner.  
 
Åtgärd 467 Vientilupa (ennakkotarkkailu) (Exporttillstånd (förhandskontroll)) hänvisar till irakisk 
kulturegendom och om exportvaran inte är irakisk kulturegendom, väljs punkten ”Muut kuin ne, 
jotka on mainittu asetuksessa (EY) N:o 1210/2003 (EUVL L 169); ei rajoituksia” (Andra varor än 
de som nämns i förordning (EG) nr 1210/2003 (EUT L 169): inga restriktioner)  
 

 
 
Åtgärd 725 Vientivalvonta otsonikerrosta heikentäville aineille (Exportkontroll av ämnen som 
bryter ner ozonskiktet) ,väljs Muut (Andra)  
 
I åtgärd 735 Kulttuuriesineiden viennin valvonta (Exportkontroll av kulturföremål) väljs punkten 
”Tullille esitettävät tavarat eivät sisälly kulttuuriesineiden luetteloon” (Varor som visas upp för 
tullen ingår inte i förteckningen över kulturföremål), om exportvaran inte omfattas av restriktioner 
som gäller kulturföremål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Exportvaran utgör ett ämne som bryter ned ozonskiktet  
2a. Om exportvaran omfattas av exportrestriktionen gällande ämnen som bryter ned ozonskiktet, 
anges restriktionsåtgärden så som beskrivs nedan. Varukoden i exemplet omfattas inte av andra 
restriktioner.  
 
 
Åtgärd 725 Vientivalvonta otsonikerrosta heikentäville aineille (Exportkontroll av ämnen som 
bryter ned ozonskiktet), väljs ”Otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävät tai niihin perustuvat 
tavarat jätettä lukuun ottamatta” (Varor som innehåller eller baserar sig på ämnen som bryter ned 
ozonskiktet, med undantag av avfall).  
 
Därtill väljs punkten ”Vientilupa, jonka komissio on antanut ”valvottavia aineita” (otsoni) varten.” 
(Exporttillstånd som kommissionen utfärdat för ämnen (ozon) som ska övervakas). 
 

 
 
 
Exporttillståndet för ämnen som bryter ned ozonskiktet anges med följande kod för bifogad 
handling: E013 – Exporttillstånd för ozonnedbrytande ämnen. Därtill ska tillståndets nummer och 
datum anges.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2b Varukoden i exemplet omfattas utöver av restriktioner som gäller ämnen som bryter ned 
ozonskiktet också av andra restriktionsåtgärder. Om exportvaran omfattas av exportrestriktioner 
gällande ämnen som bryter ned ozonskiktet men inga andra exportrestriktioner tillämpas, anges 
restriktionsåtgärderna så som beskrivs nedan. 
 
Åtgärd 467 Exporttillstånd (förhandskontroll)) hänvisar till irakisk kulturegendom och om 
exportvaran inte är irakisk kulturegendom, väljs punkten ”Muut kuin ne, jotka on mainittu 
asetuksessa (EY) N:o 1210/2003 (EUVL L 169); ei rajoituksia” (Andra varor än de som nämns i 
förordning (EG) nr 1210/2003 (EUT L 169): inga restriktioner).  
 
I åtgärden 735 Kulttuuriesineiden viennin valvonta (Exportkontroll av kulturföremål) väljs punkten 
” Tullille esitettävät tavarat eivät sisälly kulttuuriesineiden luetteloon” (Varorna som visas upp för 
tullen ingår inte i förteckningen över kulturföremål), om exportvaran inte omfattas av restriktioner 
som gäller kulturföremål. 
  

 
 
Åtgärd 725 Vientivalvonta otsonikerrosta heikentäville aineille (Exportkontroll av ämnen som 
bryter ned ozonskiktet), väljs ”Otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävät tai niihin perustuvat 
tavarat jätettä lukuun ottamatta” (Varor som innehåller eller baserar sig på ämnen som bryter ner 
ozonskiktet, med undantag av avfall).  
Därtill väljs ”Vientilupa, jonka komissio on antanut ”valvottavia aineita” (otsoni) varten.” 
(Exporttillstånd som kommissionen utfärdat för ämnen (ozon) som ska övervakas). 
 
 
 
 
 
 



Exporttillståndet för ämnen som bryter ned ozonskiktet anges med följande kod för bifogad 
handling: E013 – Exporttillstånd för ozonnedbrytande ämnen. Därtill ska tillståndets nummer och 
datum anges. 

 

   


