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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2855/2000
af 27. december 2000
om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur
retten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes
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 EF-toldkodeks (3),
senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 2700/2000 (4), i et tidsrum på 60
dage.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af
23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles
toldtarif (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2559/
2000 (2), særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede
nomenklatur, der er knyttet som bilag til ovennævnte
forordning, 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 gælder også delvis
eller eventuelt med tilføjelse af underopdelinger og er
fastlagt ved specifikke fællesskabsforskrifter med henblik
på anvendelse af toldmæssige eller andre foranstaltninger
i samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet
i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2
nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er
anført i kolonne 3.

(4)

Med forbehold af de foranstaltninger, der er i kraft i
Fællesskabet med hensyn til ordningen med dobbelt
kontrol og forudgående eller efterfølgende fællesskabstilsyn ved indførsel af tekstilvarer til Fællesskabet, er det
hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der
er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i
forbindelse med tarifering af varer i toldnomenklaturen,
og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabs-

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes
i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet
nævnte KN-koder.
Artikel 2
Med forbehold af de foranstaltninger, der er i kraft i Fællesskabet med hensyn til ordningen med dobbelt kontrol og
forudgående eller efterfølgende fællesskabstilsyn ved indførsel
af tekstilvarer til Fællesskabet, kan bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder,
og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten
fastsat i denne forordning, fortsat påberåbes i henhold til
bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr.
2913/92 i et tidsrum på 60 dage.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2000.
På Kommissionens vegne
Frederik BOLKESTEIN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.
(2) EFT L 293 af 22.11.2000, s. 1.

(3) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
(4) EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17.
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BILAG
Varebeskrivelse

KN-kode

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1. Toilettasker, som flyselskaber uddeler til passagerer (under flyrejsen eller på bestemmelsesstedet, hvis bagagen ikke er til rådighed),
bestående af en firkantet taske af tekstilmateriale (ca. 25 x 16 x 12 cm), der indvendig er
foret med plast indeholdende små mængder af
produkter som:

4202 92 91

— 1 flaske (40 ml) flydende sæbe

3401 20 90

— 1 flaske (40 ml) bodymilk

3304 99 00

— 1 flaske (40 ml) Eau de Cologne

3303 00 90

— 1 engangsbarbermaskine med barberskum
og aftershave, i samme pakning

9605 00 00

— 1 tandbørste

9603 21 00

— 1 tube tandpasta

3306 10 00

— 1 skobørste

3405 10 00

— 1 sysæt

9605 00 00

— 3 papneglefile

6805 20 00

— 1 kam af plast

9615 11 00

— 10 papirlommetørklæder

4818 20 10

— 1 klædebørste

9603 90 91

— 1 skohorn af plast

3926 90 99

— 1 par slippers af trikotage uden sål (100 %
bomuld)

6115 92 00

— 1 vaskehandske
bomuld),

(100 %

6302 60 00

— 1 unisex pyjamas af trikotage bestående af
en kortærmet -shirt (50 % polyester/50 %
acryl) og 1 par shorts (100 % acryl)

6109 90 30
6104 93 90

2. Let, rummelig ensfarvet bekædningsgenstand af
trikotage (100 % bomult), snit uden indsnævring, påtrykt dekorative motiver og »Don't
wake the sleepy lion« foran og på ærmerne,
bestemt til at dække kroppen til midt på låret
(lægde 90 cm). Den har en rund halsudskæring
uden åbning med en påsyet kant af trikotagestof, korte ærmer og er sømmet forneden og på
ærmerne

6104 42 00

af

(kjole)
(Jf. forografi nr. 604) (*)

frottéstof

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede
nomenklatur samt teksten til de pågældende KNkoder
Artiklerne udgør hverken et rejsesæt til toiletbrug
henhørende under pos. 9605 eller et sæt jf. almindelig tariferingsbestemmelse 3b (særskilt tarifering
af hver enkelt artikel)

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede
nomenklatur bestemmelse 9 til kapitel 61 samt
teksten til KN-kode 6104 og 6104 42 00
Se også forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur pos. 6104 41 00 —
6104 49 00
Tarifering som natbeklædning er udelukket, da den
pågældende beklædningsgenstand på grund af sine
objektive karakterisktika både kan bæres i sengen
og en række andre steder, og derfor ikke er
bestemt til udelukkende eller hovedsagelig at blive
båret som natbeklædning
På grund af beklædningsgenstandens længde
udelukkes tarifering i pos. 6109
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Varebeskrivelse

KN-kode

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

3. Let, rummelig ensfarvet beklædningsgenstand
af trikotage (100 % bomuld), snit uden
indsnævring, med korte ærmer, påtrykt et
dekorativt motiv og »Good Night« foran,
bestemt til at dække kroppen til midt på låret
(længde 90 cm)

6104 42 00

Se også forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur pos. 6104 41 00 —
6104 49 00

Den har rund halsudskæring uden åbning, et
halv-cirkelformet bærestykke bagpå i kontrastfarve. Der er påsyet en kant af trikotagestof i
ærmegabene i samme kontrastfarve. Der er
ligeledes påsyet en dekorativ kant forneden og i
halsudskæringen

Tarifering som natbeklædning er udelukket, da den
pågældende beklædningsgenstand på grund af sine
objektive karakterisktika både kan bæres i sengen
og en række andre steder, og derfor ikke er
bestemt til udelukkende eller hovedsagelig at blive
båret som natbeklædning

(kjole)
(Jf. fotografi nr. 604) (*)
4. Let, rummelig stribet beklædningsgenstand af
trikotage (60 % bomuld, 40 % polyester) til
børn, hvis legemshøjde overstiger 86 cm
(handelsstørrelse over 86 cm), snit uden
indsnævring, der er broderet »Sleep Wear« og
andre broderier foran. Bestemt til at dække
kroppen til knæene (længde 82 cm)
Den har rund halsudskæring påsyet en kant af
trikotagestof med delvis åbning foran, der
lukkes med knapper fra højre over venstre, og
den har korte ærmer
I halsudskæringen, på ærmerne og forneden er
beklædningsgenstanden påsyet en kant af trikotage som dekoration. Beklædningsgenstanden
har afrundet snit forneden og er forsynet med
slidser i siden på ca. 10 cm
(kjole til piger)
(Jf. fotografi nr. 604) (*)

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede
nomenklatur bestemmelse 9 til kapitel 61 samt
teksten til KN-kode 6104 og 6104 42 00

På grund af beklædningsgenstandens længde
udelukkes tarifering i pos. 6109
6104 42 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede
nomenklatur bestemmelse 2 (A) til afsnit XI,
underpositionsbestemmelse 2 (A) til afsnit XI,
bestemmelse 9 kapitel 61 samt teksten til KN-kode
6104 og 6104 42 00
Se også forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur pos. 6104 41 00 —
6104 49 00
Tarifering som natbeklædning er udelukket, da den
pågældende beklædningsgenstand på grund af sine
objektive karakterisktika både kan bæres i sengen
og en række andre steder, og derfor ikke er
bestemt til udelukkende eller hovedsagelig at blive
båret som natbeklædning
På grund af beklædningsgenstandens længde
udelukkes tarifering i pos. 6109
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Varebeskrivelse

KN-kode

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

5. Et sæt af tre beklædningsgenstande pakket til
detailsalg bestående af:
a) Ensfarvet vævet beklædningsgenstand af
syntetiske fibre (100 % polyamid) bestemt
til at dække overkroppen til hofterne
(længde 67 cm) med strikket for
Beklædningsgenstanden har høj hals,
indbygget hætte i kraven, gennemgående
åbning fortil, der lukkes med lynlås, og en
beskyttende overfaldsklap, der lukkes
venstre over højre ved hjælp af trykknapper.
Den har lange ærmer af elastisk stof og en
velcrolignende
strammeanordning
ved
ærmeåbningerne. Den har løbesnor i kraven
og elastik i linningen
Den har to indvendige lommer over hoftehøjde, der lukkes med lynlås, og to udvendige lommer under hoftehøjde med beskyttende overfaldsklapper, der lukkes med trykknapper. Der er stormklapper på beklædningsgenstandens for- og bagside og en
anordning til at fastgøre en opdriftsanordning inden i beklædningsgenstanden
(anorak)
(Jf. fotografi nr. 607) (*)

6201 93 00

b) Ensfarvet beklædningsgenstand af trikotage
af kemofibre, beregnet til at dække overkroppen ned under hoftehøjde (længde
65 cm), med en delvis foring på forsiden og
på ærmerne.
Denne beklædningsgenstand har høj hals,
gennemgående åbning fortil, der lukkes med
lynlås, og lange ærmer med elastisk stof ved
ærmeåbningerne og en løbesnor i linningen.
Den har desuden to indvendige lommer på
forsiden i hoftehøjde, som lukkes ved hjælp
af lynlåse og består af udskårne og påsyede
stykker.
(vindjakke)
(Jf. fotografi nr. 607 B) (*)

6102 30 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 13 til afsnit XI, bestemmelse
3 (b) til kapitel 62, bestemmelse 8 til kapitel 62 og
teksten til KN-kode 6201 et 6201 93 00
I betragtning af, at disse beklædningsgenstande
ikke har ens vævning, farve og stofsammensætning eller samme snit, kan de ikke tariferes som
»kombineret sæt«, jf. Bestemmelse 3 (b) til kapitel
61 og 62
Se ligeledes de forklarende bemærkninger til den
kombinerede nomenklatur pos. 6201 91 00 —
6201 99 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 13 til asfsnit XI, bestemmelse
3(b) til kapitel 61, bestemmelse 9 til kapitel 61 og
teksten til KN-kode 6102, 6102 30 og
6102 30 90
I betragtning af, at disse beklædningsgenstande
ikke har ens vævning, farve og stofsammensætning eller samme snit, kan de ikke tariferes som
»kombineret sæt«, jf. bestemmelse 3(b) til kapitel
61 og 62
Se ligeledes de forklarende bemærkninger til den
kombinerede nomenklatur, pos. 6102

28.12.2000

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

L 332/45

Varebeskrivelse

KN-kode

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

c) Et par ensfarvede vævede bukser af kemofibre (100 % polyamid), bestemt til at dække
den nederste del af kroppen fra taljen til
anklerne, med for at trikotage og to indvendige lommer.
De har delvis åbning fortil, der lukkes med
lynlås og trykknap, samt en overfaldsklap,
der lukkes venstre over højre.
De to bukseben har lynlåse hele vejen ned,
som er dækket af en overfaldsklap med en
velcrolignende lukkeanordning, og kan
strammes forneden med et velcrobånd.
(bukser)
(Jf. nr. 607 C) (*)

6203 43 19

(*) Fotografierne er udelukkende vejledende.

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 13 til afsnit XI, bestemmelse
3(b) og 8 til kapitel 62 og teksten til KN-kode
6203 6203 43 og 6203 43 19
I betragtning af, at disse beklædningsgenstande
ikke har ens vævning, farve og stofsammensætning eller samme snit, kan de ikke tariferes som
»kombineret sæt«, jf. bestemmelse 3(b) til kapitel
61 og 62
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