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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1320
av den 26 juli 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 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 26 juli 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör för skatter och tullar
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En matta och en ”specialpenna”
som presenteras tillsammans för
försäljning i detaljhandeln.

9503 00 70

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6
för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 9503 och 9503 00 70.

Mattan är rektangulär och bes
tår av två skikt av textilvävnad
som är hopsydda längs kan
terna.
Det övre skiktet är en vävnad av
textilfibrer med tecknade bild
tryck längs kanterna. I mitten
finns färgglada tryck belagda
med en vit kemikalie som blir
genomskinlig när den är våt,
vilket gör att de färgglada
trycken på vävnaden blir syn
liga; ett blött finger lämnar t.ex.
färgade spår. När textilmaterialet
har torkat försvinner färgerna
under den vita beläggningen
igen.
”Specialpennan” av plast an
vänds för att ”skriva” på mattan
genom att ytbeläggningen väts
med den fuktiga spetsen. ”Spe
cialpennan” kan fyllas på med
vatten.

Bilderna som är tryckta i kanten av mattan och de färgglada bild
trycken som täcks av beläggningen, liksom ”specialpennan” som an
vänds för att ”skriva” med vatten visar att artiklarna är avsedda att
roa barn (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade
systemet, kapitel 95, allmänna anvisningar, första stycket). ”Special
pennan” är inte ett tillbehör till mattan eftersom den används för
mattans huvudsyfte, dvs. att ”skriva” på mattan. Den anpassar inte
mattan för en viss funktion, och den utökar inte heller dess använd
ningsområde eller gör det möjligt för mattan att fullgöra en viss upp
gift som är kopplad till dess huvudsyfte.
Även om det går att ”skriva” på mattan även utan pennan, är pennan
ändå det huvudsakliga hjälpmedlet för att skriva på mattan. ”Special
pennan” kan därför inte anses vara en artikel av mindre betydelse
i den mening som avses i de förklarande anmärkningarna till Kombi
nerade nomenklaturen (FAKN) för undernummer 9503 00 70 tredje
stycket.
Följaktligen är ”specialpennan” en enskild artikel som är lika viktig
som mattan, och de båda artiklarna utgör tillsammans en sats. Artik
larna kan betraktas som en sats i den mening som avses i texten till
undernummer 9503 00 70 eftersom de är olika typer av artiklar.
Om de förelåg separat skulle de klassificeras enligt olika undernum
mer i KN (se även de förklarande anmärkningarna till KN, under
nummer 9503 00 70, första stycket). Klassificering enligt KN-num
mer 9503 00 99 är därför utesluten.

(Se bild) (*).
Artikeln ska följaktligen klassificeras enligt KN-nummer 9503 00 70
som ”andra leksaker i form av satser”.
(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

