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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/302
av den 25 februari 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 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)

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 12.6 i förordning
(EEG) nr 2913/92.
(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 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 25 februari 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 artikel i form av ett ritbräde av plast, med de
ungefärliga måtten 31 × 32 cm och med en ljus
magnetisk yta av plast i olika lager, där man kan
rita och radera. Ytan omges och fasthålls av en
plastram.

9503 00 95

Klassificeringen avgörs av de allmänna bestämmel
serna 1, 3 a, 3 b och 6 för tolkning av Kombine
rade nomenklaturen samt texten till KN-num
ren 9503 00 och 9503 00 95.

En plastpenna med metallspets är fäst med ett
snöre vid skivan, med vilken det genom att den
trycks mot ytan är möjligt att rita bilder och
skriva bokstäver tack vare ytans magnetiska egen
skaper. Fyra små magnetiska stämplar av plast,
med vilka figurer kan stämplas på ytan, är löst in
lagda i plastramen.
Man raderar genom att lyfta det övre plastlagret;
mekanismen för att lyfta det övre lagret är in
byggd i ritbordets botten och kopplar bort den
magnetiska funktionen.
Artikeln är utformad för att roa barn.
Se bild (*)

Klassificering som skrivtavla, även försedd med
ram enligt rubrik 9610, är utesluten eftersom arti
keln inte är avsedd att användas för att skriva eller
teckna med grifflar, kritor eller märkpennor med
filt- eller fiberspets (se även de förklarande an
märkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS)
avseende rubrik 9610).
Artikeln har karaktären av en leksak enligt ru
brik 9503. Eftersom rubrik 9503 ger den mest
specifika beskrivningen, är klassificering enligt ru
brik 3926 som andra plastvaror också utesluten.
Artikeln är en sammansatt vara i den mening som
avses i den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b.
Den består av plast och en magnetisk yta, som
tillsammans bildar en helhet (se även FAHS till
den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b, (IX)).
Ramen och ytan är tillverkade av plast. Plastkom
ponenterna överväger och ger artikeln dess hu
vudsakliga karaktär i den mening som avses i den
allmänna tolkningsbestämmelsen 3 b.
Artikeln ska följaktligen klassificeras under KNnummer 9503 00 95 som andra leksaker av
plast.

(*) Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

