15.8.2017

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 210/1

II
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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1472
av den 11 augusti 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.
(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 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.
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 11 augusti 2017.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör
Generaldirektoratet för skatter och tullar
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Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En stång av aluminium (så kallad duschdraperis
tång) som används för att hänga upp ett draperi.
Den består av två ihåliga aluminiumrör. Det
smalare röret passar in i det bredare röret.
Stången kan förlängas och innehåller en fjäder
mekanism av stål inuti det bredare röret som är
avsedd att trycka de båda rören mot en vägg.

8302 41 90

Klassificering på grundval av de allmänna be
stämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombine
rade nomenklaturen samt texten till KN-nummer
8302, 8302 41 och 8302 41 90.

Artikeln presenteras utan draperi eller draperir
ingar.
Se bild (*).

Klassificering enligt undernummer 7615 20 som
”sanitetsgods” är utesluten, eftersom artikeln inte
har de objektiva egenskaperna hos en artikel av
sedd för ett badrum. Den kan användas var som
helst i byggnaden, exempelvis för att hänga ett
draperi framför ett fönster eller en dörr.
På grund av de objektiva egenskaperna (fjäder
mekanismerna tillsammans med möjligheten att
förlänga stången och konstruktionen som bara
kan hålla för lätta vikter, t.ex. ett draperi) är arti
keln utformad som en draperistång och inte som
en vanlig aluminiumstång enligt nr 7604. Drape
ristänger klassificeras enligt nr 8302 (se även de
Förklarande anmärkningarna till Harmoniserade
systemet, nr 8302, andra stycket, D, 5).
Klassificering enligt KN-nummer 8302 41 10
som ”beslag av oädel metall för dörrar” eller en
ligt KN-nummer 8302 41 50 som ”beslag av oä
del metall för fönster (även franska)” är utesluten
eftersom artikeln inte har objektiva egenskaper
som tyder på att den är konstruerad för använd
ning med det ena eller det andra.
Artikeln ska därför klassificeras enligt KN-num
mer 8302 41 90 som ”andra beslag och lik
nande artiklar av oädel metall, lämpliga för bygg
nader”.

(*) Bilderna är endast i informationssyfte.

