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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2224
av den 5 december 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.

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.
(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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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 december 2016.
På kommissionens vägnar
Stephen QUEST

Generaldirektör
Generaldirektoratet för skatter och tullar
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En elektrisk apparat (en så kallad ”trådlös högta
laradapter”) i ett hölje med en storlek på cirka
52 × 52 × 13 mm och en vikt på 26 gram.

8517 62 00

Klassificering på grundval av de allmänna be
stämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombine
rade nomenklaturen samt texten till KN-num
mer 8517 och 8517 62 00.

Den trådlösa högtalaradaptern består av
— ett inbyggt laddningsbart batteri,
— en digital-analogomvandlare,
— en sändare och mottagare som fungerar med
Bluetooth-teknik (Advanced Audio Distribu
tion Profile, A2DP),
— en USB-port för laddning, och
— en 3,5 mm ljudport för koppling till ett hög
talarsystem (inte inkluderat vid uppvisandet
för tullmyndigheterna).
Apparaten gör det möjligt för en användare att
lyssna på musik från en smarttelefon eller en lik
nande mobil enhet via ett hemmaljudsystem eller
via separata högtalare.
Ljudsignalen skickas trådlöst via Bluetooth från
smarttelefonen till apparaten. I apparaten om
vandlas den digitala signalen till en analog signal
och skickas via kablar till hemmaljudsystemet el
ler till separata högtalare. Apparaten har en
paus/play-knapp som gör det möjligt att stänga
av och sätta på musiken, men inte att välja mu
sik eller justera volymen.

Eftersom apparaten endast kan sända och ta
emot ljudsignaler trådlöst via Bluetooth (A2DP)
och inte själv genererar ljudsignalen eller produ
cerar ljudet kan den inte klassificeras som en ap
parat för ljudåtergivning. Klassificering enligt
nr 8519 är därför utesluten.
Apparatens funktion är att ta emot ljuddata tråd
löst från en enhet (till exempel en mobiltelefon)
och sända dessa data via kablar till högtalare.
Funktionerna mottagning, omvandling och sänd
ning av data omfattas av beskrivningen av KNnummer 8517 62 00.
Apparaten ska därför klassificeras enligt KNnummer 8517 62 00 som en apparat för mot
tagning, omvandling och sändning av tal eller
andra data.

