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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/209
av den 2 februari 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 2 februari 2017.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör
Generaldirektoratet för skatter och tullar
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Tre artiklar förpackade tillsammans för försälj
ning i detaljhandeln:

4820 10 30

Klassificering på grundval av de allmänna be
stämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kom
binerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 4820, 4820 10 och 4820 10 30.

a) Ett anteckningsblock bestående av ca
75 blanka pappersblad (det sista bladet inne
håller kontaktuppgifter om var nya anteck
ningsblock kan erhållas) med de ungefärliga
måtten 8 × 14 cm. Bladen är limbundna upp
till och är perforerade så att enskilda blad kan
tas bort. Ryggen och en liten del av framsidan
är täckt med papp.
b) En blockhållare med de ungefärliga måtten
32 × 10 cm, tillverkad av plastfolie, förstärkt
med papp på insidan. Anteckningsblockets
pappdel sitter i en inskärning i hållaren. Hål
laren, som kan vikas för att täcka anteck
ningsblocket, innefattar också en ficka av
transparent plast i den övre delen och en ögla
av elastiskt textilmaterial för att hålla fast en
kulspetspenna.
c) En tunn kulspetspenna av plast som är ca
10 cm lång är insatt i textilöglan.
Se bild (*).

Artiklarna utgör varor i satser för försäljning i de
taljhandeln i den mening som avses i den all
männa bestämmelsen 3 b. Anteckningsblocket
har den väsentliga rollen för satsens användning,
vilken är att tillhandahålla skrivpapper för små
anteckningar eller meddelanden. Hållaren utgör
bara ett omslag för att skydda anteckningsblocket
från nedsmutsning och skador. Med tanke på
dess objektiva egenskaper (storlek, utformning
och värde) utgör kulspetspennan inte en väsent
lig del av satsen. Vilken penna som helst kan an
vändas för att skriva i anteckningsblocket. Därför
är det anteckningsblocket som ger satsen dess
huvudsakliga karaktär.
Anteckningsblocket klassificeras enligt nr 4820,
som omfattar anteckningsböcker och anteck
ningsblock av alla slag (se de förklarande an
märkningarna till Harmoniserade systemet avse
ende nr 4820, första stycket, 1).
Satsen ska därför klassificeras enligt KN-num
mer 4820 10 30 som ”anteckningsböcker, brev
papper i block och anteckningsblock”.

(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

