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(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/635
av den 30 mars 2017
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.
(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).

L 91/2

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.4.2017

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 30 mars 2017.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör
Generaldirektoratet för skatter och tullar

5.4.2017

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 91/3

BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En artikel i form av en tom cylindrisk behållare
gjord av genomskinlig plast som är omkring
44 mm lång och förseglad med en avtagbar plast
kork i nedre änden som skyddslock. Behållarens
övre del är formad som ett munstycke och har ett
litet hål genom vilket ånga kan inhaleras.

8543 90 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestäm
melserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade no
menklaturen, anmärkning 2 s till kapitel 39, an
märkning 2 b till avdelning XVI samt texten till
KN-nummer 8543 och 8543 90 00.

Användaren fyller den tomma behållaren med en
särskild vätska, så kallad e-vätska eller e-juice, och
skjuter sedan in den i e-cigaretten. Behållaren är
påfyllningsbar och kan återanvändas för rökning
10–20 gånger innan den slängs.
Munstycket fyller samma funktion som filtret på
traditionella tobakscigaretter. Användaren skjuter
in behållaren i e-cigaretten och stoppar sedan in
munstycket i munnen och inhalerar. E-cigarettens
förångare omvandlar då vätskan till en rökliknande
ånga som släpps ut genom munstycket och in i an
vändarens mun.
Se bilder (*).

(*) Bilderna är endast i informationssyfte.

Utan munstycke skulle användaren inte stoppa in
e-cigaretten i munnen, och utan förångaren i mun
stycket skulle det inte strömma ut någon ånga. Be
hållaren med sin särskilt utformade övre del är
därmed att betrakta som en väsentlig del till e-ci
garetten och inte bara som en plastbehållare. Klas
sificering enligt nummer 3926 som vara av plast
är därför utesluten.
Enligt klassificeringsuttalande 8543 70/5 för Har
moniserade systemet ska en komplett e-cigarett
klassificeras som annan elektrisk maskin eller ap
parat enligt nr 8543 70.
Behållaren ska därför klassificeras enligt KN-num
mer 8543 90 00 som del till en elektrisk maskin
och apparat med särskilda funktioner, inte nämnd
eller inbegripen någon annanstans i kapitel 85.

