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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2243,
annettu 30 päivänä marraskuuta 2017,
tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun täytäntöönpanoasetuksen
(EU) N:o 1212/2014 kumoamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komissio luokitteli täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1212/2014 (2) kiinteän, lieriön muotoisen, kiertei
tetyn tuotteen, joka on valmistettu titaaniseoksesta ja esitetään tullille käytettäväksi traumakirurgiassa,
CN-koodiin 8108 90 90.

(2)

Asiassa C-51/16 antamassaan tuomiossa (3) unionin tuomioistuin katsoi, että neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2658/87 (4) liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU)
N:o 1101/2014 (5), olevan yhdistetyn nimikkeistön (CN-nimikkeistö) nimikettä 9021 on tulkittava siten, että
siihen kuuluvat pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset lääkinnälliset implanttiruuvit, jos kyseisillä tuotteilla on
ominaispiirteitä, jotka erottavat ne tavallisista tuotteista etenkin korkeatasoisen viimeistelynsä ja suuren
tarkkuutensa, valmistustapansa ja erityisen käyttötarkoituksensa osalta. Erityisesti se seikka, että pääasiassa
kyseessä olevan kaltaisia ruuveja voidaan istuttaa kehoon ainoastaan lääkinnällisillä erityistyökaluilla eikä
tavallisilla työkaluilla, on yksi huomioon otettavista ominaispiirteistä kyseisten lääkinnällisten implanttiruuvien
erottamiseksi tavallisista tuotteista.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1212/2014 tarkoitettu tuote on implanttiruuveja koskevan standardin
ISO/TC 150 mukainen, se esitetään tullille käytettäväksi traumakirurgiassa murtumien hoitoon, se esitetään tullille
steriilissä pakkauksessa, siinä on numero, minkä vuoksi se voidaan jäljittää koko tuotannon ja jakelun ajan, ja se
on tarkoitus istuttaa kehoon erityistyökaluilla.

(4)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1212/2014 tarkoitetun tuotteen luokittelu CN-koodiin 8108 90 90 ei näin
ollen ole unionin tuomioistuimen asiassa C-51/16 esittämien näkemysten mukaista.

(5)

Sen vuoksi asetus (EU) N:o 1212/2014 olisi kumottava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

(1) EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1212/2014, annettu 11 päivänä marraskuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta
yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL L 329, 14.11.2014, s. 3).
(3) Unionin tuomioistuimen tuomio 26.4.2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, asia C-51/16, ECLI:EU:C:2017:298.
4
( ) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista
(EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
(5) Komission asetus (EU) N:o 1101/2014, annettu 16 päivänä lokakuuta 2014, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 312, 31.10.2014, s. 1).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1212/2014.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2017.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Stephen QUEST

Pääjohtaja
Verotuksen ja tulliliiton pääosasto

