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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2351
av den 14 december 2015
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och
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)

Tullkodexkommittén har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

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 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.
(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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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 december 2015.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Heinz ZOUREK

Generaldirektör för skatter och tullar
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Trädgårdsskötselutrustning, bestående av följande
artiklar, som presenteras i en förpackning av plast:

Klassificering på grundval av de allmänna bestäm
melserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade no
menklaturen.

a) 1 väska av textilvävnad, med en utsida av textil
med 1 stor inre och 4 mindre yttre fickor.

4202 22 90

b) 1 par handskar i huvudsak tillverkade av textil
vävnad, med en tunn beläggning av porös plast
på handflatesidan.

6216 00 00

c) 1 sekatör av oädel metall.

8201 50 00

d) 1 trädgårdsspade av oädel metall.

8201 10 00

e) 12 markörstickor av plast.

3926 90 97

f) 1 penna med blyertsstift.

9609 10 10

Artiklarna i satsen är förpackade enskilt i skyd
dande förpackningar av plast.
Väsktyget och handsktyget har samma mönster
(träd, blommor, hus).
Se bild (*).

Artiklarna kan inte betraktas som ”varor i satser för
försäljning i detaljhandeln” i den mening som avses
i den allmänna bestämmelsen 3 b, eftersom de inte
alla är förpackade tillsammans för att fylla ett visst
behov eller användas för något speciellt göromål.
Väskan används inte för trädgårdsarbete, utan för
att förvara de andra artiklarna. Den kan även använ
das för helt andra ändamål än trädgårdsskötsel.
Pennan är inte heller ett trädgårdsredskap och är i
praktiken avsedd för helt andra användningsområ
den.
Om en eller flera artiklar i en sats inte tillgodoser
samma specifika behov, eller om de inte är utfor
made för att användas för samma specifika funk
tion, ska varje artikel klassificeras separat (se även
riktlinjer för klassificering i Kombinerade nomenkla
turen av varor i satser för försäljning i detaljhan
deln, del B II (1)).
De enskilda artiklar som avses i beskrivningen av
varorna ska klassificeras enligt följande:
a) Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av
KN-numren 4202, 4202 22 och 4202 22 90.
Artikeln ska klassificeras som en handväska
med utsida av textilvara enligt KN-num
mer 4202 22 90.
b) Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av
KN-numer 6216 00 00.
Det vävda textilmaterialet betraktas som
handskarnas beståndsmaterial. De ska därför
klassificeras som handskar enligt KN-num
mer 6216 00 00.
c) Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av
KN-numren 8201 och 8201 50 00.
Den ska klassificeras som en sekatör eller
liknande
klippverktyg
enligt
KN-num
mer 8201 50 00.
d) Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av
KN-numren 8201 och 8201 10 00.
Den ska klassificeras som en spade eller skyffel
enligt KN-nummer 8201 10 00.
e) Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av
KN-numren 3926, 3926 90 och 3926 90 97.
De ska klassificeras som andra plastvaror enligt
KN-nummer 3926 90 97.
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Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

f) Klassificeringen bestäms genom ordalydelsen av
KN-numren 9609, 9609 10 och 9609 10 10.
Den ska klassificeras som en penna med blyerts
stift enligt KN-nummer 9609 10 10.
(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.
(1) EUT C 105, 11.4.2013, s. 1.

