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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/664
av den 26 april 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.

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 26 april 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör för skatter och tullunionen
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En bärbar, batteridriven apparat för videoupptag
ning och videoinspelning av bilder, med mått på
cirka 10 × 5 × 2 cm och som väger cirka
120 gram, bestående av

8525 80 99

Klassificering på grundval av de allmänna be
stämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombine
rade nomenklaturen samt texten till KN-num
mer 8525, 8525 80 och 8525 80 99.

— kameralins
— LCD-skärm med ett diagonalt skärmmått på
cirka 5 cm (2 tum)
— mikrofon
— högtalare
— processor
— internt litium-jonbatteri
— internminne med en kapacitet på 8 GB
— inbyggd USB-kontakt (”flip out”)
— HDMI-utgång
— inbyggd CMOS-bildsensor
Apparaten har en digital zoomfunktion i två steg.
Den är i stånd att spela in videobilder med en
upplösning på 1 280 × 720 pixlar med en hastig
het på 30 bilder per sekund under högst 2 tim
mar. Den är inte i stånd att ta upp stillbilder.
Inspelade videobilder kan antingen överföras till
en maskin för automatisk databehandling (ADP)
via det inbyggda USB-gränssnittet eller till en tvapparat via en micro HDMI-kabel.
Vid uppspelning kan videofiler också överföras till
apparaten via det inbyggda USB-gränssnittet från
en maskin för automatisk databehandling. Appara
ten kan även användas som ett flyttbart minne.

Klassificering enligt KN-nummer 8525 80 30
som digital kamera är utesluten, eftersom appara
ten endast är i stånd att spela in videobilder. Det
faktum att apparaten saknar optisk zoomfunktion
hindrar inte att den klassificeras som videoka
mera. (se mål C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:
C:2015:152, punkterna 17–29). Apparaten ska
med tanke på sina objektiva egenskaper betraktas
som en videokamera.
Videofiler kan överföras och lagras till apparaten
från en maskin för automatisk databehandling
och apparaten är i stånd att utföra denna funk
tion autonomt utan ändringar. Därför kan det an
ses att apparaten är i stånd att spela in videofiler
från andra källor än den inbyggda televisionska
meran. (se mål C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:
C:2015:152, punkterna 30–39).
Klassificering enligt KN-nummer 8525 80 91
som en videokamera som endast är i stånd att
spela in ljud och bild tagna av televisionskameran
är därför utesluten.
Apparaten ska därför klassificeras enligt KN-num
mer 8525 80 99 som andra videokameror.

