
BILAGA 2-B 

ELEKTRONIK 

Artikel 1 

Allmänna bestämmelser 

1. Parterna, som erinrar om sina skyldigheter enligt WTO-avtalet, 
särskilt TBT-avtalet, och som är medvetna om elektronikens betydelse 
för tillväxt, sysselsättning och handel hos båda parter, bekräftar följande 
gemensamma mål och principer: 

a) Att gradvis och samtidigt avskaffa tullar på och icke-tariffära hinder 
för den bilaterala handeln. 

b) Att skapa konkurrenskraftiga marknadsvillkor som bygger på prin
ciperna om öppenhet, icke-diskriminering, proportionalitet och in
syn. 

c) Att gradvis anpassa de nationella föreskrifterna till befintliga interna
tionella standarder. 

d) Att främja ”en enda provning” och, om praktiskt möjligt, en leve
rantörsförsäkran om överensstämmelse, genom avskaffande av över
lappande och onödigt betungande förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse. 

e) Att genomföra lämpliga reglerings- och tillsynsmekanismer i fråga 
om produktansvar och marknadsövervakning. 

f) Att stärka samarbetet för att främja en fortsatt ömsesidigt fördelaktig 
utveckling av handeln och för att förbättra produktkvaliteten i syfte 
att säkerställa skyddet av folkhälsan och produktsäkerheten. 

2. Denna bilaga ska gälla för alla standarder, tekniska föreskrifter och 
förfaranden för bedömning av överensstämmelse som någon av par
terna inför eller bibehåller och som rör säkerheten och den elektromag
netiska kompatibiliteten (nedan kallad EMC) för elektrisk och elektro
nisk utrustning, elektroteknisk utrustning för yrkesmässigt bruk, elekt
riska hushållsapparater och hemelektronik enligt definitionen i tillägg 2- 
B-1 (nedan kallade berörda produkter). 

Artikel 2 

Internationella standarder och standardiseringsorgan 

1. Parterna erkänner Internationella standardiseringsorganisationen 
(nedan kallad ISO), Internationella elektrotekniska kommissionen (nedan 
kallad IEC) och Internationella teleunionen (nedan kallad ITU) som de 
behöriga internationella standardiseringsorganen för de berörda produk
ternas EMC och säkerhet ( 1 ). 

2. Där det finns relevanta internationella standarder som fastställts av 
ISO, IEC och ITU, ska parterna använda sig av dessa standarder eller 
relevanta delar av dem som grund för alla standarder, tekniska föreskrif
ter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse ( 2 ). 

3. Parterna ska se till att deras standardiseringsorgan deltar i utarbe
tandet av internationella standarder i ISO, IEC och ITU och förpliktar sig 
att samråda i syfte att nå en gemensam hållning. 

Artikel 3 

Förfarande för bedömning av överensstämmelse 

Om en part kräver en uttrycklig försäkran om överensstämmelse med 
tekniska föreskrifter om EMC eller säkerhet för berörda produkter, ska 
följande regler gälla ( 3 ): 

a) Förfaranden för bedömning av överensstämmelse ska inte utarbetas, 
fastställas eller tillämpas med avsikt eller verkan att skapa onödiga 
hinder för handeln med den andra parten. 

b) Om inte annat anges i denna bilaga, inbegripet övergångsbestämmel
serna i artikel 4, ska parterna godta produkter på sina respektive 
marknader ( 4 ) på grundval av ett eller flera av följande förfaranden, 
som ska betraktas som en uttrycklig försäkran om överensstämmelse 
med deras respektive tekniska föreskrifter om EMC eller säkerhet för 
de berörda produkterna: 

i) En leverantörsförsäkran om överensstämmelse utan krav på att 
ett organ för bedömning av överensstämmelse ska vara delaktigt 
eller att erkända provningslaboratorier ska prova produkten. 

ii) En leverantörsförsäkran om överensstämmelse som bygger på en 
provningsrapport från ett provningslaboratorium som är beläget 
på den andra partens territorium och som den parten anmält vid 
detta avtals ikraftträdande eller senare. Den anmälande parten ska 
ensam ha ansvaret för att anmäla laboratorier som har behörig
het ( 5 ) att utföra de relevanta provningarna på dess territorium, 
utan att det behövs förhandsgodkännande eller kontroll av den 
importerande parten. Den importerande parten får kräva att le
verantören lämnar försäkran om överensstämmelse innan pro
dukten släpps ut på dess marknad och att försäkran innehåller 
namnet på det provningslaboratorium som utfärdat provnings
rapporten och datumet för utfärdandet av rapporten. Den impor
terande parten får även kräva ett exemplar av provningsrappor
ten, inbegripet en förteckning över viktiga delar, som visar att 
produkten uppfyller de tillämpliga kraven, samt en allmän be
skrivning av produkten. 

iii) En leverantörsförsäkran om överensstämmelse som bygger på en 
provningsrapport som utfärdats av 

A) ett provningslaboratorium från den andra parten som har 
ingått frivilliga överenskommelser om ömsesidigt godtagande 
av provningsrapporter med ett eller flera organ för bedöm
ning av överensstämmelse som utsetts av den importerande 
parten, eller
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( 1 ) Parterna kan i framtiden genom beslut i handelskommittén enas om nya 
internationella standardiseringsorgan som de anser vara relevanta för genom
förandet av denna artikel. 

( 2 ) Om det inte finns några sådana internationella standarder eller om en part har 
fastställt en standard, en teknisk föreskrift eller ett förfarande för bedömning 
av överensstämmelse som skiljer sig från de internationella standarderna, ska 
parten begränsa sin standard, sin tekniska föreskrift eller sitt förfarande för 
bedömning av överensstämmelse till vad som är nödvändigt för att uppnå 
legitima mål om säkerhet och andra krav av allmänintresse samt i förekom
mande fall grunda dem på produktkrav som gäller prestanda i stället för 
utformning eller beskrivande egenskaper, i enlighet med kapitel fyra (Tekniska 
handelshinder). 

( 3 ) Båda parter förbehåller sig rätten att i framtiden kräva en uttrycklig försäkran 
om överensstämmelse för produkter för vilka det för närvarande inte krävs en 
sådan uttrycklig försäkran. Parten i fråga måste då fullgöra sina skyldigheter 
enligt denna bilaga. 

( 4 ) Tillstånd att släppa ut en produkt på marknaden i enlighet med detta led ska 
omfatta tillstånd att förse produkten med eventuella märkningar som är obli
gatoriska för utsläppandet på marknaden. 

( 5 ) De specifika provningslaboratorier som är behöriga i den anmälande parten i 
enlighet med dess lagstiftning, som ackrediteras (t.ex. enligt ISO/IEC 17025) av 
ackrediteringsorganet eller som är behöriga att övervaka bedömningen av över
ensstämmelse efter utsläppandet på marknaden i den anmälande parten, kom
mer att anses vara behöriga att utföra de uppgifter som anges i denna bilaga.



B) ett CB-provningslaboratorium från den andra parten enligt 
IECEE CB-systemet, åtföljd av ett giltigt CB-provningsintyg, i 
enlighet med bestämmelserna och förfarandena för IECEE CB- 
systemet och parternas åtaganden enligt detta. 

Innan produkten släpps ut på dess marknad får den impor
terande parten kräva att man för granskning lämnar in försäkran 
om överensstämmelse, som innehåller ett exemplar av provnings
rapporten, inbegripet en förteckning över viktiga delar, som visar 
att produkten uppfyller de tillämpliga kraven, samt en allmän 
beskrivning av produkten. 

Varje part kan, inom ramen för begränsningarna i tillägg 2-B-2, välja 
fritt mellan förfarandena i detta led. 

c) Parterna ska godta att leverantören ensam har ansvaret för att ut
färda, ändra och återkalla en försäkran om överensstämmelse. Par
terna får kräva att försäkran om överensstämmelse förses med datum 
och anger leverantören eller dennes befullmäktigade ombud på deras 
territorier, den person som av tillverkaren eller dennes befullmäkti
gade ombud bemyndigats att underteckna försäkran, de produkter 
som försäkran omfattar och de tillämpade tekniska föreskrifter med 
vilka överensstämmelse försäkras. Om en leverantörsförsäkran om 
överensstämmelse gäller ett parti produkter, ska försäkran omfatta 
varje artikel i partiet. Om provning utförs, ska det vara upp till 
leverantören att välja provningslaboratorium. 

d) Utöver vad som fastställs i denna artikel, får en part inte kräva någon 
form av registrering av produkter som kan förhindra eller på annat 
sätt fördröja utsläppandet på marknaden av produkter som uppfyller 
partens tekniska föreskrifter. Om en part granskar leverantörsdekla
rationen i enlighet med led b iii, ska granskningen begränsas till en 
kontroll, på grundval av den inlämnade dokumentationen, av att 
provningen utförts i enlighet med partens relevanta tekniska före
skrifter och att uppgifterna i dokumentationen är fullständiga. En 
sådan granskning ska inte oskäligt fördröja utsläppandet av produk
terna på partens marknad, och försäkran ska undantagslöst godtas 
om produkterna uppfyller partens tekniska föreskrifter och doku
mentationen är fullständig. Om en försäkran inte godtas, ska parten 
omedelbart meddela leverantören sitt beslut, tillsammans med en 
detaljerad redogörelse för skälen till detta och hur leverantören kan 
åtgärda dem samt en redogörelse för möjligheter att överklaga be
slutet. 

Artikel 4 

Övergångsbestämmelser 

1. Europeiska unionen ska följa artikel 3 b i denna bilaga från och 
med den dag då detta avtal träder i kraft, medan Korea ska följa 
artikel 3 b inom tre år efter detta avtals ikraftträdande. 

2. Om Korea när detta avtal träder i kraft kräver obligatoriskt inty
gande av överensstämmelse med dess tekniska föreskrifter om EMC eller 
säkerhet för berörda produkter, inbegripet tredjepartsprovning, för en 
produkt som omfattas av denna bilaga, får Korea under övergångsperio
den i punkt 1 kräva något av följande för att godta produkten på sin 
marknad ( 1 ): 

a) Ett intyg utfärdat av ett organ för bedömning av överensstämmelse i 
Europeiska unionen som utsetts till ”anmält organ” i enlighet med 
Europeiska unionens lagstiftning. Europeiska unionen ska ensam ha 
ansvaret för att välja ut organ för bedömning av överensstämmelse 
på sitt territorium, utan att det behövs förhandsgodkännande eller 
kontroll av Korea, och ska underrätta Korea om sin förteckning över 
dessa organ när detta avtal träder i kraft och om eventuella senare 
ändringar. 

b) Ett intyg om överensstämmelse med dess tekniska föreskrifter utfär
dat av ett organ för bedömning av överensstämmelse som utsetts i 
enlighet med Koreas förfaranden. Korea ska godta sådana intyg som 
bygger på en provningsrapport som utfärdats av 

i) ett provningslaboratorium i Europeiska unionen som har ingått 
frivilliga överenskommelser om ömsesidigt godtagande av prov
ningsrapporter med ett eller flera organ för bedömning av över
ensstämmelse som utsetts av Korea, eller 

ii) ett CB-provningslaboratorium i Europeiska unionen enligt IECEE 
CB-systemet, åtföljd av ett giltigt CB-provningsintyg, i enlighet 
med bestämmelserna och förfarandena för IECEE CB-systemet 
och Europeiska unionens och Koreas åtaganden enligt detta. 

Korea kan, inom ramen för begränsningarna i tillägg 2-B-2, välja fritt 
mellan förfarandena i detta led. 

3. För de produkter som förtecknas i tillägg 2-B-3, får Korea fortsätta 
att kräva en uttrycklig försäkran om överensstämmelse med dess tek
niska föreskrifter om säkerhet för berörda produkter på grundval av ett 
intyg i enlighet med artikel 4.2 b i denna bilaga efter det att övergångs
perioden i punkt 1 har löpt ut. Vid slutet av övergångsperioden i punkt 
1 kommer man för varje produkt i tillägg 2-B-3 att se över om god
tagandet av en uttrycklig försäkran om dessa produkters överensstäm
melse med dess tekniska föreskrifter om säkerhet för de berörda pro
dukterna i enlighet med artikel 3 b i denna bilaga skulle medföra risker 
för människors hälsa och säkerhet. En sådan riskbedömning ska göras 
för dessa produkter på marknaden på grundval av tillgängliga veten
skapliga och tekniska uppgifter, t.ex. konsumentrapporter om säkerhets
relaterade olycksfall och frekvensen av bristande överensstämmelse vid 
produktkontroller. Man kommer även att ta hänsyn till om produkterna 
används för sin avsedda slutanvändning och med rimlig och sedvanlig 
försiktighet. Om resultatet av riskbedömningen visar att tillämpningen 
av artikel 3 b i denna bilaga på de berörda produkterna skulle medföra 
risker för människors hälsa och säkerhet, eller om systemet för över
vakning efter utsläppandet på marknaden inte kan åtgärda dessa risker 
på ett effektivt sätt, får en uttrycklig försäkran om överensstämmelse 
enligt artikel 4.2 b i denna bilaga bibehållas. Vart tredje år efter över
gångsperiodens slut ska parterna i kommittén för varuhandel se över 
riskbedömningen i syfte att ytterligare minska antalet produkter i tillägg 
2-B-3. 

Artikel 5 

Konsolidering och gradvis minskning av krav 

1. För de berörda produkterna får parterna inte bibehålla eller införa 
några krav som är mer handelsbegränsande, eller på annat sätt fördröjer 
tillträdet till deras marknader, än vad som anges i denna bilaga när det 
gäller förfaranden för bedömning av överensstämmelse som omfattar 
EMC eller säkerhet för de berörda produkterna eller administrativa för
faranden för godkännande eller granskning av provningsrapporter.

SV 14.5.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1135 

( 1 ) Tillstånd att släppa ut en produkt på marknaden i enlighet med denna artikel 
ska omfatta tillstånd att förse produkten med eventuella märkningar som är 
obligatoriska för utsläppandet på marknaden.



2. Senast fem år efter detta avtals ikraftträdande ska Korea införa en 
leverantörsförsäkran om överensstämmelse i enlighet med artikel 3 b i i 
denna bilaga för utsläppande på marknaden av vissa produkter som 
omfattas av denna bilaga. Vart femte år efter införandet av en leveran
törsförsäkran om överensstämmelse ska parterna se över möjligheten att 
gradvis avskaffa tekniska och administrativa krav, inbegripet obligatorisk 
tredjepartsprovning, genom att utvidga införandet av en leverantörsför
säkran av överensstämmelse i enlighet med artikel 3 b i i denna bilaga 
och att utveckla en effektiv marknadsövervakning för att säkerställa att 
systemet fungerar väl. 

Artikel 6 

Undantag och nödåtgärder 

1. Utan hinder av artiklarna 3–5 i denna bilaga får parterna för 
enskilda produkter som omfattas av denna bilaga införa krav på obli
gatorisk tredjepartsprovning eller tredjepartscertifiering av de berörda 
produkternas EMC eller säkerhet eller införa administrativa förfaranden 
för godkännande eller granskning av provningsrapporter, på följande 
villkor: 

a) Det föreligger brådskande och tvingande skäl som rör skyddet av 
människors hälsa och säkerhet som motiverar införandet av sådana 
krav eller förfaranden. 

b) Skälen till införandet av sådana krav eller förfaranden stöds av do
kumenterade tekniska eller vetenskapliga uppgifter om de berörda 
produkternas funktion. 

c) Kraven eller förfarandena är inte mer handelsbegränsande än vad 
som är nödvändigt för att uppnå partens legitima mål, med hänsyn 
till de risker som skulle uppstå om målen inte uppnås. 

d) Parten kunde inte rimligen ha förutsett behovet av att införa sådana 
krav eller förfaranden vid detta avtals ikraftträdande. 

Innan parten inför kraven eller förfarandena, ska den underrätta den 
andra parten och, efter samråd, så långt det är möjligt ta hänsyn till den 
andra partens synpunkter när kraven eller förfarandena utformas. Alla 
krav som införs ska i möjligaste mån överensstämma med kraven i 
denna bilaga. Efter antagandet ska alla krav eller förfaranden som införts 
ses över vart tredje år från och med dagen för antagandet och upphävas 
om skälen till att de infördes inte längre föreligger. 

2. Om en part har goda skäl att tro att en berörd produkt medför en 
risk för människors hälsa och säkerhet, t.ex. för att den inte uppfyller de 
tillämpliga kraven, får parten kräva att produkten dras tillbaka från dess 
marknad. Alla sådana tillfälliga nödåtgärder ska anmälas till den andra 

parten med en objektiv och motiverad redogörelse för varför åtgärderna 
har vidtagits och om de var nödvändiga på grund av 

a) bristande överensstämmelse med tillämpliga standarder eller tekniska 
föreskrifter, 

b) felaktig tillämpning av standarder eller tekniska föreskrifter, eller 

c) brister i standarderna eller de tekniska föreskrifterna. 

Artikel 7 

Genomförande och samarbete 

1. Parterna ska nära samarbeta för att främja en gemensam uppfatt
ning i regleringsfrågor, inbegripet om radiofrekvensutrustning, och be
akta varje begäran från den andra parten som gäller genomförandet av 
denna bilaga. 

2. Parterna ska samarbeta för att bibehålla och utvidga de frivilliga 
överenskommelserna om ömsesidigt godtagande av provningsrapporter 
mellan dem. 

3. Om Korea som en uttrycklig försäkran om överensstämmelse krä
ver förfarandena i artiklarna 3 b iii och 4.2 b i denna bilaga för en 
produkt som omfattas av denna bilaga, ska landet se till att dess certi
fieringsorgan har ingått samförståndsavtal med provningslaboratorier i 
Europeiska unionen eller är nationella certifieringsorgan enligt IECEE 
CB-systemet för den produkten, såvida inte dess tekniska föreskrifter 
för produkten skiljer sig väsentligt från de relevanta IEC-standarderna. 
Denna punkt ska tillämpas från och med utgången av övergångsperio
den i artikel 4.1 i denna bilaga. 

4. När en part ändrar befintliga tekniska föreskrifter eller utarbetar 
nya tekniska föreskrifter om EMC eller säkerhet för berörda produkter, 
ska den i förväg underrätta den andra parten, på begäran lämna kom
pletterande tillgängliga uppgifter eller skriftliga svar på den andra par
tens synpunkter och i förekommande fall ta hänsyn till den andra 
partens uppfattning. 

5. Parterna är överens om att skyndsamt samråda om alla frågor som 
uppstår inom ramen för genomförandet av denna bilaga och att sam
arbeta för att ytterligare underlätta handeln med de berörda produk
terna, bl.a. genom att i förekommande fall främja internationella stan
darder. 

6. Parterna ska skydda konfidentiell affärsinformation som erhållits i 
samband med de förfaranden som avses i denna bilaga.
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Tillägg 2-B-1 

1. Bilaga 2-B ska omfatta sådana produkter som anges i artikel 1.2 i bilaga 2-B och som 

a) när det gäller Europeiska unionens förpliktelser, på dagen för undertecknandet av detta avtal omfattas av Europa
parlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (kodifierad version), av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om tillnärmning av medlems
staternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG eller av 
bestämmelserna om säkerhet eller elektromagnetisk kompatibilitet i Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande 
av utrustningens överensstämmelse, och 

b) när det gäller Koreas förpliktelser, på dagen för undertecknandet av detta avtal omfattas av lagen om radiovågor 
(Radio Waves Act nr 8867 av den 29 februari 2008), ramlagen om telekommunikation (Framework Act on Telecom
munications nr 8974 av den 21 mars 2008) eller lagen om kontroll av elektriska apparaters säkerhet (Electric 
Appliances Safety Control Act ( 1 ), nr 8852 av den 29 februari 2008). 

2. Parterna är överens om att de produkter som omfattas av de nationella lagar som anges i detta tillägg, vilka innefattar 
alla produkter för vilka bilaga 2-B gäller, ska omfatta samtliga elektroniska produkter. Om en produkt inte omfattas av 
bilaga 2-B för en part men omfattas för den andra parten eller om en part, men inte den andra, när detta avtal 
undertecknas eller senare ( 2 ) gör produkten till föremål för obligatorisk tredjepartscertifiering, får den andra parten göra 
produkten till föremål för en liknande behandling, om det anses vara nödvändigt för skyddet av hälsa och säkerhet. 
Innan sådana åtgärder genomförs, ska den part som avser att vidta dem underrätta den andra parten om detta och 
medge en tidsperiod på tre månader för samråd.
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( 1 ) Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 b får Korea vid behov göra elektrisk utrustning som drivs med likström till föremål för 
förfaranden för bedömning av överensstämmelse enligt lagen om kontroll av elektriska apparaters säkerhet i enlighet med denna artikel. 

( 2 ) T.ex. i enlighet med artikel 6 i bilaga 2-B eller om detaljerade bestämmelser antas i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 2004/108/EG om 
elektromagnetisk kompatibilitet.



Tillägg 2-B-2 

1. Europeiska unionen ska för alla berörda produkter godta förfarandet i artikel 3 b i i bilaga 2-B som en uttrycklig 
försäkran om överensstämmelse med dess tekniska föreskrifter. 

2. Korea ska godta följande som en uttrycklig försäkran om överensstämmelse med dess tekniska föreskrifter: 

a) För produkter som på dagen för undertecknandet av detta avtal omfattas av lagen om radiovågor (Radio Waves Act) 
eller ramlagen om telekommunikation (Framework Act on Telecommunications): 

i) Under övergångsperioden i artikel 4.1 i bilaga 2-B: förfarandet i artikel 4.2 a i bilaga 2-B. 

ii) Efter övergångsperioden: förfarandena i artikel 3 b i eller ii i bilaga 2-B. Korea kan välja fritt mellan de två 
förfarandena. 

b) För produkter som på dagen för undertecknandet av detta avtal omfattas av lagen om kontroll av elektriska 
apparaters säkerhet (Electric Appliances Safety Control Act): 

i) Under övergångsperioden i artikel 4.1 i bilaga 2-B: förfarandet i artikel 4.2 b i bilaga 2-B. 

ii) Efter övergångsperioden: förfarandena i artikel 3 b i, ii eller iii i bilaga 2-B. Korea kan välja fritt mellan de tre 
förfarandena. 

3. För produkter som på dagen för undertecknandet av detta avtal omfattas av fler än en av de lagar som anges i punkt 2 
i detta tillägg, ska det stå leverantören fritt att lämna uttrycklig försäkran om överensstämmelse med EMC i enlighet 
med något av de förfaranden som Korea valt i överensstämmelse med punkt 2 a eller b. Samma regel ska gälla om en 
produkt i framtiden skulle omfattas av fler än en av de lagar som anges i punkt 2 i detta tillägg, oavsett om det gäller 
de berörda produkternas EMC eller säkerhet.
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Tillägg 2-B-3 

Nr Produkter HS-nr 

1 Kablar och sladdställ 854442, 854449, 854459, 854460 

2 Strömställare 853590, 853650 

3 Brytare för elektriska apparater 853521, 853529, 853620, 853630, 853650 

4 Magnetbrytare 853650 

5 Kondensatorer och störningsfilter 853210, 853221, 853222, 853223, 853224, 853225, 
853229, 853230, 853540 

6 Installationstillbehör och kopplingsmateriel 853650, 853669 

7 Säkringar och säkringshållare, termosäkringar 853510, 853610, 853630 

8 Krafttransformatorer och spänningsregulatorer 850421, 850422, 850431, 850432, 850433, 850434, 
850440 

9 Dammsugare, maskiner för golvbehandling, ångrengö
ringsapparater, ytrengöringsapparater 

842430, 850811, 850819, 850860 

10 Elektriska stryk- och pressjärn 851640, 845130 

11 Diskmaskiner och disktorkare 842211, 842219, 842220, 845140, 842240 

12 Värmeapparater för kök 841989, 841990, 851410, 851650, 851660, 851672 

13 Tvättmaskiner och centrifuger 842112, 845011, 845012, 845019, 845020 

14 Hårvårdsapparater 851631, 851632 

15 Värmehällar och elektriska värmeskåp 851660, 851679, 851680 

16 Motordrivna köksapparater 821490, 843510, 846722, 850940, 850980 

17 Elektriska apparater för uppvärmning av vätskor 841981, 841989, 851660, 851671, 851679, 851680 

18 Elektriska värmefiltar och värmemattor, elektriska 
sängar 

630110 

19 Kauteriseringsmaskiner och fotvärmare 392210, 630110, 851680 

20 Förråds- och genomströmningsvarmvattenberedare 851610, 851660, 851679, 851680 

21 Elektriska kylskåp och ismaskiner 841490, 841581, 841582, 841810, 841821, 841829, 
841830, 841840, 841850, 841869, 841899 

22 Mikrovågsugnar (som använder sig av frekvensområdet 
300 MHz–30 GHz) 

851650 

23 Symaskiner för hemsömnad 845210, 845229 

24 Batteriladdare 850440 

25 Elektriska torkmaskiner 845121, 851629, 851679, 845129, 851632, 851633 

26 Värmeapparater 851610, 851621, 851629, 851679, 851680, 940210
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Nr Produkter HS-nr 

27 Massageapparater 901910 

28 Luftkonditioneringsapparater och luftavfuktare 841510, 841581, 841582, 841583 

29 Pumpar och elektriska vattensprutor 841350, 841360, 841370, 841381, 841810, 961610 

30 Värmeverktyg 841989, 841990, 842240, 842290, 851511, 851519, 
851521, 851580 

31 Elektriska bastuaggregat 851629, 851679 

32 Akvarievärmare, luftbubblegeneratorer, fiskskålar för 
visningsändamål 

841350, 841360, 841370, 841381, 841480, 842139, 
851629, 851660 

33 Elektriska luftbubblegeneratorer 841480, 842139 

34 Insektsdödande eller insektsavstötande apparater 851660, 851679, 851680 

35 Elektriska badkar 392210, 392290, 691010, 691090 

36 Luftrenare 841410, 841430, 841451, 841459, 841480 

37 Försäljningsautomater (med uppvärmnings- eller kyl
anordning eller urladdningslampa eller vätskebehållare) 

847621, 847629, 847681, 847689 

38 Elektriska fläktar, spisfläktar och spiskåpor 630319, 841410, 841451, 841459, 841460, 841480, 
841490, 841510, 854089 

39 Elektriska apparater för toaletter och suganordningar 
med elektrisk motor 

392290, 850819 

40 Luftfuktare 851580 

41 Sprejanordningar 961610 

42 Elektriska desinfektorer (endast med steriliserings
lampa) 

841989 

43 Avfallskvarnar 850980 

44 Maskiner för förpackning av våta servetter 820890, 842240 

45 Motordrivna elektriska verktyg 820750, 843311, 843319, 843320, 846711, 846719, 
846721, 846722, 846781, 846789, 850980 

46 Kopieringsapparater 844331 

47 Likströmsaggregat (med märkkapacitet på högst 1 
kVA, även sådana som används i kombination med 
växelström) 

850440 

48 Avbrottsfri elförsörjning 850440 

49 Lamineringsmaskiner 847989 

50 Glödlampshållare 853661, 853669 

51 Belysningsarmaturer (för allmänna ändamål) 940510, 940520, 940540, 940560, 940591, 940592, 
940599 

52 Förkopplingsdon (lampor, reglerdon) 850410, 853661, 853669 

53 Lampor med inbyggt förkopplingsdon 853990
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