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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/183
av den 27 januari 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.

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.
(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 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 27 januari 2017.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör
Generaldirektoratet för skatter och tullunionen
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering (KNnummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En artikel (en s.k. tatami pusselmatta) tillverkad
av etylenvinylacetat (EVA) i form av plattor med
måtten 100 × 100 cm med halksäker yta och en
tjocklek på cirka 3 cm. Plattorna binds samman
av ett länksystem baserat på pusselprincipen, vil
ket läggs ut på en annan yta och formar därige
nom en matta.

3918 90 00

Klassificering på grundval av de allmänna be
stämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombine
rade nomenklaturen samt texten till KN-num
mer 3918 och 3918 90 00.

Artikeln är utformad för att absorbera chocker
som uppstår vid olika sportverksamheter (t.ex.
yoga, gymnastik eller kampsporter) genom mat
tans cellstruktur som skyddar kroppen. Tatami
pusselmattan är också utformad för att isolera
mot buller, värme och fukt. Den fungerar där
med som skydd för den underliggande ytan och
för människor som utför olika aktiviteter, t.ex.
vid användning på förskolor eller av artister.
Se bild (*).
(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

Klassificering enligt nr 9506 som redskap eller
annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik,
friidrott, annan sport eller utomhusspel eller ut
omhuslek är utesluten eftersom den osamman
satta golvbeläggningen av plast inte är avsedd en
bart för idrottsutövning, men också för skydd av
ytor och människor som utövar andra aktiviteter.
Artikeln ska därför klassificeras enligt det mate
rial den är gjord av (plast).
Den ska därför klassificeras som golvbelägg
ningsmaterial av plast enligt KN-num
mer 3918 90 00.

