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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1645
av den 7 september 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 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.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
(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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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 7 september 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör för skatter och tullar

BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering (KNnummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En produkt i form av oregelbundna, platta,
bruna, hårda fragment (cirka 2 mm tjocka) eller
flingor, tillverkade av (i viktprocent)

3909 40 00

Klassificering på grundval av de allmänna be
stämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kom
binerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 3909 och 3909 40 00.

— tallharts (även kallat kolofonium)
cirka 58–69,
— maleinsyraanhydrid
cirka 1–4,
— olika fenoler
cirka 11–24,
— formaldehyd
cirka 5,5–9,
— pentaerytritol
cirka 7–12.
Produkten är resultatet av en process i flera steg
som inleds med att kolofonium och maleinsy
raanhydrid omvandlas till en kolofoniumaddukt.
Efter tillsats av magnesiumoxid (som en katalysa
tor för de efterföljande reaktionerna), fenoler och
formaldehyd bildas ett polymeriserat harts. Slut
ligen förestras fria syragrupper av hartset efter
tillsats av pentaerytritol.
Produkten i fråga används inom den grafiska in
dustrin som ett bindemedel.

Klassificering enligt nr 3506 som lim och klister
på basis av polymerer enligt nr 3901–3913 är
utesluten genom tillämpning av allmänna be
stämmelsen 3 a eftersom produkten beskrivs
mer specifikt i nr 3909.
Vid framställningen av ett kolofoniumderivat fö
restras kolofoniumaddukten med etylenglykol,
glycerol eller en annan polyalkohol (se även de
förklarande anmärkningarna till harmoniserade
systemet, nr 3806 D I 7). När det gäller produk
ten i fråga sker emellertid, före förestring med en
polyalkohol (pentaerytritol i detta fall), en poly
meriseringsreaktion med fenol och formaldehyd.
Klassificering enligt nr 3806 som ett derivat av
kolofonium är därför utesluten.
Molekylerna i den polymeriserade mellanproduk
ten har en molekylvikt av cirka 5 000–
30 000 g/mol. Därefter förestras de fria syrag
rupperna genom tillsats av pentaerytritol, och
genom en efterföljande tvärbindning ökar mole
kylmassan till cirka 100 000 g/mol. Den fram
ställda produkten är en polymer enligt kapitel 39,
vilken skiljer sig från kolofoniumaddukterna och
kolofoniumderivaten enligt nr 3806 på grund av
dess höga molekylmassa.
Produkten ska därför klassificeras enligt KNnummer 3909 40 00 som fenoplaster.

