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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/137
av den 26 januari 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 rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och
av följande skäl:
(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG)
nr 2658/87, 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 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2). 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) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992,
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 12.6 i förordning
(EEG) nr 2913/92.
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 26 januari 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör för generaldirektoratet för skatter och tullar
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En vara bestående av en rektangel av genomskin
ligt tätstickat textilmaterial av trikåväv i syntetfi
ber, en plastskena och en rullmekanism av plast
och metall.

6303 12 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestäm
melserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade no
menklaturen, anmärkning 7 f till avdelning XI
samt texten till KN-nummer 6303, 6303 12
och 6303 12 00.

I ena änden är textilväven fäst på rullmekanismen,
som är konstruerad för att permanent fästas i
dörrpanelen till en specifik modell av motorfor
don. I andra änden är textilväven fäst i plastske
nan, som har en fästanordning som gör det möj
ligt att fästa den i motorfordonets fönsterram när
textilväven är utrullad, i syfte att ge skydd mot sol
ljus. Artikeln täcker inte fönsterrutan helt.
(Se bilder) (*)

Klassificering enligt KN-nummer 8708 29 90 som
en del av eller ett tillbehör till karosserier enligt
nr 8703 är utesluten, eftersom artikeln varken är
oundgänglig för driften av motorfordonet, eller
gör motorfordonet lämpligt för ett visst arbete,
utökar dess användningsområde eller gör det
lämpligt för att utföra en särskild uppgift i sam
band med dess huvudfunktion användningsom
råde eller gör det möjligt att utföra en viss funk
tion i samband med dess huvudfunktion (se mål
C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punk
terna 29 och 36).
Eftersom artikeln är avsedd att fästas permanent i
dörrpanelen i en viss typ av motorfordon (det
finns en skåra för detta i dörrpanelen) och inte
kan tas bort och fästas i någon som helst annan
fordonsruta är det ett draperi enligt kN-num
mer 6303. Dessutom omfattas jämförbara artiklar
såsom draperier för järnvägsvagnsfönster också av
nummer 6303 (se även de förklarande anmärknin
garna till HS, nr 6303, första stycket, punkt 2).
Artikeln är en rullgardin av textilmaterial enligt av
delning XI och inte en rullgardin av plast enligt
nummer 3925 30 00, eftersom plastmaterialet en
dast är avsett för fästfunktioner.
Artikeln är sammansatt av delar av textilmaterial,
plast och metall. Det är därför en konfektionerad
artikel.
Produkten ska därför klassificeras enligt KN-num
mer 6303 12 00 som rullgardin av trikå av syntet
fibrer.

(*) Bilderna är endast i informationssyfte.
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