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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/636
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 i tabellen.

(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).
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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
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Ett par spännen som ska användas som en låsme
kanism för säkerhetsbälten. Varje spänne består av
en låsmekanism i metall, ett plasthölje, en textil
rem, anslutningsdelar i metall och en elektrisk sen
sor som avger en ljudsignal när fordonets säker
hetsbälten borde vara fastspända, men inte är det.

8308 90 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestäm
melserna 1, 3 b, 4 och 6 för tolkning av Kombine
rade nomenklaturen, anmärkning 3 till avdelning
XV samt texten till KN-nummer 8308 och
8308 90 00.

Produktens sammansättning i viktprocent utgörs
av 56 % kolstål, 21 % plast, 13 % textil och 10 %
andra material.
Det rör sig om en del till en säkerhetsbältesanord
ning som t.ex. används för sittplatser i ett motor
fordon.
Se bild (*).

Produkten har objektiva kännetecken av ett spänne
eftersom den fungerar som en låsmekanism.
Klassificering enligt nr 8301 som ett lås av oädel
metall är utesluten, eftersom produkten varken är
en fästanordning som kontrolleras av ett nyckellås
eller kombinationslås med bokstäver eller siffror
eller ett elektriskt lås (se även Förklarande anmärk
ningar till Harmoniserade systemet, num
mer 8301).
Klassificering enligt nr 8302 som beslag och lik
nande artiklar av oädel metall som är lämpliga för
karosserier är utesluten, eftersom varorna inte ut
gör en del av ett karosseri utan en del av säker
hetsbältesanordningen.
Klassificering enligt nr 8708 som en del av säker
hetsbälte är också utesluten, eftersom det numret
enbart omfattar säkerhetsbälten till motorfordon
som klassificeras enligt nummer 8701–8705 och
inte delar till säkerhetsbälten.
Klassificering enligt undernummer 8708 21 som
ofullständiga säkerhetsbälten är också utesluten, ef
tersom produkten endast utgör en av flera delar av
ett komplett säkerhetsbälte (som består av följande
fem huvuddelar: spännen, upprullare, bältesfö
rankringar, band och låstungor) och således inte,
i föreliggande form, har den huvudsakliga karaktä
ren av en komplett eller färdigarbetad vara.
Produkten som, på grundval av dess objektiva kän
netecken och egenskaper, inte kan klassificeras en
ligt ett specifikt nummer, har trots detta objektiva
kännetecken och egenskaper som närmast kan lik
nas vid spännen som klassificeras enligt nr 8308.
Varan ska därför klassificeras enligt nr
8308 90 00 som spännen av oädel metall.

(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

