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(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/283
av den 24 februari 2016
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE 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)

Tullkodexkommittén har inte avgivit något yttrande inom den tidsfrist som fastställts av dess ordförande.

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) 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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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.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 februari 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektoratet för skatter och tullar
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Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En artikel tillverkad främst av plast, som har for
men av en toppig cylinder (så kallad LED-glitter
lampa), omkring 17 cm hög. Artikeln som smalnar
av mot en punkt i toppen har en bredare bas och
en genomskinlig mittsektion av plast. Mittsektionen
är på insidan dekorerad med en stiliserad bild av
en flicka och fylld med en genomskinlig vätska
som innehåller glitterpartiklar.

3926 40 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestäm
melserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926
och 3926 40 00.

Basen innehåller flera batteridrivna lysdioder (LED).
När artikeln skakas, lyser mittsektionen svagt i
olika färger. Ljuset lyser en kort stund, ungefär en
minut, sedan artikeln skakats.
Se bild (*).

Artikeln kan inte klassificeras som belysningsar
matur enligt nr 9405, eftersom den inte primärt
är utformad för belysning av exempelvis ett rum
och inte heller är en typ av specialarmatur (se
även Förklarande anmärkningar till Harmonise
rade systemet [FAHS] till nummer 9405, I.1
och I.3).
Utifrån artikelns objektiva egenskaper är den inte
främst avsedd att roa människor (barn eller vuxna)
(se även FAHS tillnummer 9503, D). Klassificering
enligt nummer 9503 som leksak är därför också
utesluten.
På grund av sina objektiva egenskaper är artikeln
primärt utformad för dekorativa ändamål. Belys
ningen förstärker endast den dekorativa effekten.
Därför ska artikeln, klassificeras enligt KN-num
mer 3926 40 00 som andra prydnadsartiklar av
plast.

(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

