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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2455
av den 21 december 2015
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)

Tullkodexkommittén har inte yttrat sig inom den tidsfrist som fastställts av dess ordförande.

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.
(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).

24.12.2015

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 339/41

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 21 december 2015.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Heinz ZOUREK

Generaldirektör för skatter och tullar

BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En produkt bestående av kött av olika kräftdjur
och blötdjur (i viktprocent):

1605 54 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestäm
melserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade no
menklaturen, anmärkning 2 till kapitel 16 samt tex
ten till KN-nummer 1605 och 1605 54 00.

— råa tentakler av tioarmad bläckfisk

25

— råa strimlor av tioarmad bläckfisk

20

— råa bläckfiskringar av tioarmad bläck
fisk

20

— kokta små venusmusslor

20

— blancherade räkor

15

Produkten föreligger i fryst tillstånd (vid en tem
peratur på – 20 °C) i påsar på 1 kg (nettovikt
800 gram).

Produkten består av ”seafood” (kött av olika kräft
djur och blötdjur), och en del av produkten är rå el
ler blancherad (nr 0307) medan en annan del är
kokt (nr 1605). En sådan produkt anses vara en be
redning, med tanke på att kokning eller värmebe
handling på annat sätt utesluter klassificering enligt
kapitel 3 eftersom produkten, åtminstone delvis, har
beretts genom en process som inte anges i det kapit
let (se även de förklarande anmärkningarna till Har
moniserade systemet, kapitel 3, allmänna anmärk
ningar, femte stycket).
Eftersom tioarmad bläckfisk dominerar viktmässigt
klassificeras produkten, genom tillämpning av an
märkning 2 till kapitel 16, enligt det KN-nummer i
kapitel 16 som motsvarar den dominerande delen
av beredningen.
Produkten ska därför klassificeras enligt KN-num
mer 1605 54 00 som beredd eller konserverad tio
armad bläckfisk.

