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ANNEX

BILAGA
till
Förslag till rådets beslut
om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte
mötet i kommittén för Harmoniserade systemet inom ramen för
Världstullorganisationen avseende det planerade antagandet av
klassificeringsuttalanden, klassificeringsbeslut, ändringar av de förklarande
anmärkningarna till Harmoniserade systemet eller andra anvisningar till ledning vid
tolkningen av Harmoniserade systemet och rekommendationer för att säkerställa en
enhetlig tolkning och tillämpning av Harmoniserade systemet enligt konventionen om
Harmoniserade systemet
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BILAGA
Denna bilaga kompletterar bilagan till rådets beslut...
II.2 Utarbetande av jämförelsetabeller mellan 2017 och 2022 års versioner av Harmoniserade
systemet (dok. NC2704, NC2749 och NC2753)
Vad gäller jämförelsetabellen för undernummer 4407.13 och 4407.14 (blandningar av
S-P-F (gran, tall och ädelgran) och Hem-fir (västamerikansk hemlock och ädelgran)
ska unionen stödja de jämförelser som WCO-sekretariatet föreslår i punkt 20 i
dokument NC2753.
Vad gäller jämförelsetabellen för undernummer 4418.83 (I-balkar) ska unionen stödja
de jämförelser som Japan föreslår i punkt 14 i dokument NC2753.
Vad gäller jämförelsetabellen för undernummer 7019.71 (tunn duk av glasfibrer)
noterar unionen att den enda överföringen från HS2017 skulle vara från
undernummer 7019.32.
Vad gäller jämförelsetabellen för undernummer 8462.62 och 8462.63
(smidesmaskiner) ska unionen stödja bevarandet av alla undernummer som föreslås
för överföring enligt HS2017, inklusive dem inom hakparentes.
När det gäller jämförelsetabellen för undernummer 8519.81 (telefonsvarare) ska
unionen stödja WCO-sekretariatets förslag i punkt 26 i dokument NC2704.
Vad gäller jämförelsetabellen för undernummer 8539.51 (lysdiodmoduler (LED)) ska
unionen stödja WCO-sekretariatets slutsats i punkt 24 i samma dokument.
Vad gäller jämförelsetabellen för det nya undernumret 8541.51 (halvledarbaserade
omvandlare) noterar unionen att det inte finns några belägg för att delar klassificeras
separat i HS2017-versionen. Således behövs inga ytterligare överföringar.
Vad gäller jämförelsetabellen för nummer 88.06 (obemannade luftfartyg) ska unionen
stödja alternativ i) i punkt 25 i dokument NC2704.
Slutligen ska unionen stödja rättelsen av vissa redaktionella fel i utkasten till
jämförelsetabellerna I och II, enligt bilagan till dokument NC2753.
III.4 Klassificering i HS 2022 av certain collections and collectors’ pieces of numismatic
interest (vissa samlingar och samlingsobjekt av numismatiskt intresse) (begäran från
sekretariatet) (dok. NC2711, NC2754)
Unionen skulle klassificera produkten enligt det nya numret 9705.31 i HS 2022.
Unionen noterar att både Kanada och WCO-sekretariatet stöder unionens förslag att
stryka uppgiften coins generally known in the trade as ‘ancients’ or ‘ancient coins
(mynt som allmänt kallas ”antika” eller ”antika mynt”) i punkt 4 andra stycket i den
nya delen A av FAHS avseende nummer 97.05.
III.5 Klassificering i HS 2022 av cartridges for 3D printers (patroner till 3D-skrivare)
(begäran från sekretariatet) (dok. NC2712, NC2755)
Unionen ska stödja förslaget om ändring av FAHS, i vilket det anges att 3Dskrivarpatroner med elektroniska komponenter eller mekaniska mekanismer bör
klassificeras som delar till 3D-skrivare.
Unionen skulle klassificera de produkter som presenteras i dokumenten NC2712 och
NC2755 enligt nr 84.85 i HS 2022 som delar till 3D-skrivare med tanke på att de
innehåller elektroniska komponenter för anslutning till en 3D-skrivare.
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III.7 RAPPORT FRÅN DET FEMTIOSJUNDE MÖTET I UNDERKOMMITTÉN FÖR
ÖVERSYN AV HS (Dok. NR1434)
III.8

Frågor i vilka beslut ska fattas. (Dok. NC2709)

(a)

Bilagorna C/4 och D/8 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna (HS-2022)
(avdelning VI)

(b)

Bilagorna C/5, D/9 och D/22 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna (HS2022) (avdelning VII)

(c)

Bilagorna C/8 och D/12 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna till följd av
rekommendationen enligt artikel 16 av den 28 juni 2019 (avdelning XIII)

(d)

Bilagorna C/13 och D/17 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna till följd av
rekommendationen enligt artikel 16 av den 28 juni 2019. (Avdelning XX)

(e)

Bilagorna C/14 och D/18 – Eventuella ändringar av de förklarande anmärkningarna
avseende viss utrustning för nöjesfält (förslag från Förenta staterna)
Unionen ska godkänna alla föreslagna ändringar i dokumenten.

(f)

Bilagorna C/1 och D/5 – Eventuella ändringar av de förklarande anmärkningarna till
nummer 15.09 vad gäller andra jungfruoljor och nummer 15.15 vad gäller
mikrobiella fetter och oljor.
Vad gäller FAHS avseende nummer 15.09 ska unionen stödja EU:s förslag (alternativ
2) och det nya kanadensiska förslaget (alternativ 3). Avseende punkt D(2) ska
unionen stödja användningen av ”eller” (alternativ 2) i stället för ”och/eller”.
Vad gäller FAHS avseende nummer 15.15 ska unionen stödja användningen av
uttrycket single cell organism (encellig organism) (alternativ 1) och användningen av
”eller” (alternativ 2) i stället för ”och/eller”. I exemplen a och b ska unionen stödja
användningen av uttrycket obtained from (som erhållits ur) (alternativ 2).

(g)

Bilagorna C/3 och D/7 – Eventuella ändringar av de förklarande anmärkningarna
avseende placebos och double-blinded clinical trial kits (Placebo och testsatser för
blindade (eller dubbelblindade) kliniska prövningar) enligt nummer 30.06 (begäran
från Australien)
Vad gäller meningen The placebos of this heading also include [control vaccines]
[controlled vaccines] [vaccines which are used as control substances and] that have
been licensed for use in recognized clinical trials (Placebo enligt detta nummer
omfattar även [kontrollvacciner] [kontrollerade vacciner] [vacciner som används som
kontrollsubstanser och] som godkänts för användning i godkända kliniska
prövningar) ska unionen inte stödja att denna mening läggs till texten i punkt 12 i
FAHS avseende nummer 30.06, eftersom det inte är klart vilken typ av ämnen det är
fråga om. Om de andra konventionsslutande parterna beslutar att lägga till det ska
unionen stödja vaccines which are used as control substances (alternativ 3), eller om
flexibilitet krävs, control vaccines (alternativ 1).
Vad gäller meningen [Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal
products [for therapeutic or prophylactic uses].] [Bland de aktiva ingredienser som
ska testas kan ingå växtbaserade läkemedel [för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk].]
ska unionen fortsätta att vara öppen för ett tillägg av detta i texten, men ska inte
stödja en öppen förteckning över exempel såsom föreslagits av Förenta staternas
delegation.
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(h)

Bilagorna C/6 och D/10 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna till följd av
rekommendationen enligt artikel 16 av den 28 juni 2019 (avdelning IX)
Unionen ska stödja förslaget om att lägga till förklarande anmärkningar till
undernummer 4412.41, 4412.42 och 4412.49. Unionen ska begära att den föreslagna
texten analyseras ytterligare och förbättras så att den överensstämmer med nuvarande
klassificeringspraxis i unionen (t.ex. vad gäller fanérens riktning).

(i)

Bilagorna C/7 och D/11 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna till följd av
rekommendationen enligt artikel 16 av den 28 juni 2019 (avdelningarna XI och XII)
Unionen ska stödja tillägget av paraseismic wall covering (jordbävningssäker
väggbeklädnad) och geotextiles (geotextilier) i förteckningen över exempel på
elektroniska textilier. I texten om geotextilier ska unionen stödja texten a sensor
made of fibres or at least being fully integrated in the fibres (en sensor tillverkad av
fibrer eller som åtminstone är helt integrerad i fibrerna) (alternativ 2) såsom tidigare
föreslagits av unionen.
Unionen ska stödja det preliminära antagandet av de texter som godkänts av
underkommittén för översyn av HS.

(j)

Bilagorna C/12 och D/16 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna till följd av
rekommendationen enligt artikel 16 av den 28 juni 2019 (avdelning XVII)
Unionen ska stödja tillägg av en hänvisning till permanently integrated cameras
(permanent integrerade kameror) i punkt 3 i FAHS avseende nummer 88.06, under
förutsättning att klassificeringsyttrandet för en drönare med integrerad kamera i
nummer 85.25 ses över och görs samstämmig med HS 2022 och FAHS.
Vad gäller punkt 4 i FAHS avseende nummer 88.06 ska unionen stödja Kinas förslag
med ytterligare tekniska kriterier som införs av unionen (andra alternativet).

(k)

Bilagorna C/15 och D/19 – Eventuella ändringar av de förklarande anmärkningarna
till kapitel 97 avseende vissa kulturföremål (förslag från Förenta staterna)
Unionen stöder inte den förteckning över föremål som nämns som exempel, eftersom
det är mycket specifika föremål och av begränsad nytta vad gäller att förklara vilka
föremål som ska klassificeras enligt undernummer 9705.10.
Unionen noterar också att definitionerna och exemplen inte skulle klargöra hur man
ska klassificera exempelvis traditionella nationella dräkter eller gamla bilar.

(l)

Bilagorna E/16 och D/20 – Ändringar av de förklarande anmärkningarna till de
allmänna tolkningsbestämmelserna (HS 2022)
Unionen ska stödja WCO-sekretariatets ursprungliga förslag (alternativ 1, med
användning av termen merely (endast), men vara flexibel för uttrycket not further
worked than (inte vidare bearbetad) samt begära att texterna görs samstämmiga på
engelska och franska.

III.9

Möjlig ändring av den förklarande anmärkningen till nummer 71.04 avseende
synthetic diamonds (syntetiska diamanter) (Förslag inom ramen för
Kimberleyprocessen) (Dok. NC2757)
Unionen ska godkänna de föreslagna ändringarna av det nya tredje stycket till
nummer 71.04 och skapandet av en ny punkt (3) i de förklarande anmärkningarna till
undernummer 7104.91.
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III.10 Klassificering
av
en
post
för
micro-electro-mechanical
systems
(mikroelektromekaniska system) (MEMS) i HS 2022 (förslag från sekretariatet)
Unionen skulle klassificera produkten enligt nummer 85.41.
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