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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1234
av den 3 juli 2017
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 rådets 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 3 juli 2017.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Stephen QUEST

Generaldirektör
Generaldirektoratet för skatter och tullar

8.7.2017

8.7.2017

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 177/31

BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En sammansatt produkt bestående av följande
komponenter:

4202 12 50

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av
Kombinerade nomenklaturen, samt texten till
KN-nummer 4202, 4202 12 och 4202 12 50.

— En vertikal aluminiumpelare som är ungefär
95 cm hög, med en axel vid basen och ett
plasthjul fäst vid vardera änden av axeln.
— En fällbar, horisontell aluminiumplatta av
sedd att stå på, med ett plasthjul fäst vid
bakre änden försett med en bromsmekanism.
— En resväska med utsida av gjuten plast, med
de ungefärliga måtten 55 × 30 × 20 cm, som
är fäst vid den vertikala pelaren med öpp
ningsbara klämmor.
Produkten är avsedd att användas av personer
som är åtta år eller äldre. Dess funktion som ett
sätt att transportera gods kan kombineras med
dess funktion som sparkcykel, eller också kan
den dras eller skjutas fram för att transportera
resväskan på hjulen, när den horisontella plattan
är uppfälld.
Se bilder av artikeln (*)

Produkten är en sammansatt vara. Dess huvud
sakliga funktion är att transportera gods i resväs
kan. Detta kan ske antingen genom att en person
står på den horisontella plattan och driver pro
dukten framåt (med plattan nedfälld) eller genom
att en person skjuter eller drar den framåt på
samma sätt som en konventionell rullväska på
hjul (med plattan uppfälld).
Sparkcykelkomponenterna (komponenter som
inte ingår i vanliga rullväskor, dvs. den fällbara
horisontella plattan med plasthjul [med broms])
är av underordnad karaktär men underlättar
transport av gods som finns i resväskan. Det är
därför resväskan som ger produkten dess huvud
sakliga karaktär. Klassificering enligt num
mer 8716 som andra fordon, eller enligt num
mer 9503 som en sparkcykel, är följaktligen
uteslutet.
Produkten ska därför klassificeras enligt
KN-nummer 4202 12 50 som en resväska med
utsida av gjuten plast.

(*) Bilderna visas endast i informationssyfte.

