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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1962
av den 7 november 2016
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande
av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och
av följande skäl:
(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning
(EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan
till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen.
Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller
som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för
tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt
motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte
stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren
i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande
KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.
(1) EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
(EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).
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Artikel 2
Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre
månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning
(EU) nr 952/2013.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 7 november 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör för skatter och tullar
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Varubeskrivning

Klassificering
KN-nummer

Motivering

(1)

(2)

(3)

Omonterade duschdörrar, utformade för att
monteras och fästas mot väggen, bestående av
följande komponenter:

7020 00 80

Klassificering på grundval av de allmänna be
stämmelserna 1, 2 a, 3 b och 6 för tolkning av
Kombinerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 7020 00 and 7020 00 80.

— Två paneler gjorda av enskikts säkerhetsglas
(ESG EN 12150), med måtten 2 100 × 860
× 6 mm (svängbar panel som fungerar som
dörr) och 2 100 × 810 × 6 mm (fast/ej
svängbar panel).
— Två aluminiumprofiler som ska fästas på en
sida av varje panel, med måtten 2 100 ×
25 mm, med skenor, en plasttätning och fyra
skruvhål.
— Dörrhandtag, profiler, plattor, gångjärn,
klämmor och andra fästanordningar av spe
cialstål.
— Skruvar, insexnycklar, pluggar och skruvan
kare.
— Tätningar (en magnetisk tätning för att
stänga dörrpanelen och en bälgtätning för
tätning mellan fasta och rörliga delar).
Glaset är skyddat och behandlat för att motstå
kalk, smuts och rengöringsmedelsavlagringar.
Se bild av den monterade produkten (*).

Varan är en sammansatt vara som består av olika
delar och presenteras omonterad. Eftersom det
finns profiler på endast en sida av varje panel an
ses produkten inte vara monterad i en ram (se
även de förklarande anmärkningarna till Kombi
nerade nomenklaturen kapitel 70, allmänna an
märkningar, andra stycket). Profilerna, fästanord
ningarna, skruvarna, pluggarna, tätningarna osv.
utgör komponenter av underordnad karaktär.
Det är därför glaset som ger produkten dess hu
vudsakliga karaktär.
Klassificering enligt nummer 7326 som andra
varor av stål eller enligt nummer 7610 som kar
mar av aluminium är därför utesluten.
Klassificering enligt nummer 7013 som glasvaror
av sådana slag som används som toalettartiklar
eller för liknande ändamål är också utesluten, ef
tersom endast små flyttbara varor omfattas (se
även de förklarande anmärkningarna till Harmo
niserade systemet, nummer 7013 första stycket
punkt 2).
Klassificering enligt nummer 7007 som säker
hetsglas är också utesluten, eftersom detta num
mer omfattar säkerhetsglas men inte varor till
verkade därav.
Varan ska därför klassificeras enligt KN-num
mer 7020 00 80 som andra varor av glas.

(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

