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I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1) ändras härmed de förklarande anmärkningarna till
Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (2) på följande sätt:
På sidan 374 ska
den förklarande anmärkningen till KN-undernummer ”8701 91 10 till 8701 95 90 Andra, med en motoreffekt”
ersättas med följande:
”Dessa undernummer omfattar så kallade ’terränghjulingar’ avsedda att användas som traktorer. Dessa fyrhjuliga fordon är
utrustade med ett styrsystem för motorfordon (baserat på Ackermanprincipen) som manövreras med hjälp av ett styre och
en kopplingsanordning av vilken typ som helst, t.ex. en draganordning, samt har sådana tekniska egenskaper som
möjliggör att fordonet kan dra eller skjuta åtminstone två gånger sin egen torrvikt (dvs. fordonets vikt, exklusive vätskor,
förare, passagerare och last).
Följande tekniska egenskaper är karaktäristiska för fordon som omfattas av dessa undernummer:
— bromsar på alla hjulen,
— automatisk koppling och backväxel,
— en motor som är särskilt avsedd för användning i svår terräng och som ger tillräcklig dragkapacitet på låga varv,
— kraftöverföring till hjulen genom drivaxlar,
— däck med grovt utformade mönster lämpliga för körning i svår terräng.
Dragkapaciteten kan styrkas genom teknisk dokumentation, bruksanvisning, intyg från tillverkaren eller en nationell
myndighet, varvid den styrkande handlingen måste ange den exakta dragkapaciteten i kilogram för terränghjulingen samt
dess torrvikt.
Om dessa fordon dessutom överensstämmer med den förklarande anmärkningen till undernummer 8701 91 10 ska de
klassificeras utifrån motoreffekt enligt undernummer 8701 91 10, 8701 92 10, 8701 93 10, 8701 94 10 eller
8701 95 10, som jordbruks- eller skogsbrukstraktorer. I annat fall ska de klassificeras enligt undernummer 8701 91 90,
8701 92 90, 8701 93 90, 8701 94 90 eller 8701 95 90.”
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