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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1128/2012
af 26. november 2012
om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysnin
ger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder
i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede
nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med
EU-retten fastsat i denne forordning, fortsat kan påbe
råbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i
artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr.
2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EFtoldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af
23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles
toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede
nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning
(EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser
vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.
Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige
tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede
nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse
ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt
eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur,
eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er
fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med
henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre
foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.
Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne
1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er
anført i kolonne 2 ud fra den begrundelse, der er anført i
kolonne 3.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
De varer, der er anført i kolonne (1) i skemaet i bilaget, tariferes
i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne (2) i skemaet
nævnte KN-kode.
Artikel 2
Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes
toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med EUretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i
henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning
(EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2012.
På Kommissionens vegne
For formanden
Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
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Varebeskrivelse

Tarifering
(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En plade ("vandfast krydsfinér") fremstillet af
tretten lag af træ, der er limet sammen med en
lim, der er modstandsdygtig over for kogende
vand. Lagene er anbragt, så årerne i de på
hinanden følgende lag krydser hinanden.

4412 32 10

De inderste lag er mindre end 2 mm tykke. De to
yderste lag er mindre end 1 mm tykke og er frem
stillet af poppeltræ med polymerbelægning som
isolering.
Pladens massefylde er 0,5 g/cm3.
Pladen bruges inden for byggeri, f.eks. til forskal
ling til betonstøbning.

Tarifering i henhold til almindelig tariferings
bestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede
nomenklatur og teksten til KN-kode 4412,
4412 32 og 4412 32 10.
Tarifering under pos. 4413 som træ med forøget
densitet er udelukket, da pladen ikke er blevet
kemisk eller fysisk behandlet for at forøge dens
densitet eller hårdhed og forbedre dens mekaniske
styrke eller modstandsdygtighed over for kemisk
eller elektrisk påvirkning.
Pladen anses for at bestå af krydsfinér, da den
består af flere sammenlimede træplader, der er
anbragt ovenpå hinanden, så årerne i de på
hinanden følgende lag krydser hinanden (se også
forklarende bemærkninger til HS, pos. 4412,
nr. 1).
Pladen
tariferes
derfor
under
KN-kode
4412 32 10 som andet krydsfinér med mindst
et udvendigt lag af andet træ end nåletræ.

