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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2855/2000
av den 27 december 2000
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av
innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3),
senast ändrad genom rådets och Europaparlamentets
förordning (EG) nr 2700/2000 (4), under en period av
60 dagar.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den
23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2559/2000 (2), särskilt artikel 9 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till ovannämnda
förordning, är det nödvändigt att anta bestämmelser för
klassificering av de varor som avses i bilagan till denna
förordning.
I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen
och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller
som tillfogar underuppdelningar till denna och som har
upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för
tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra
åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs
i kolumn 1 i tabellen som är bifogad den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i
kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3.

(4)

Det är lämpligt, om inte annat följer av gällande bestämmelser i gemenskapen avseende systemen för dubbelkontroll samt övervakning på gemenskapsnivå, i förväg
eller i efterhand, av textilvaror som importeras till
gemenskapen, att bindande tulltaxeupplysningar som
meddelas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende
varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och

(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 den bifogade tabellen skall
i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande
KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.
Artikel 2
Om inte annat följer av gällande bestämmelser i gemenskapen
avseende systemen för dubbelkontroll samt övervakning på
gemenskapsnivå, i förväg eller i efterhand, av textilvaror som
importeras till gemenskapen får bindande tulltaxeupplysningar
som meddelas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som
inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna
förordning kan fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i
artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av
60 dagar.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 december 2000.
På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen

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

(3) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.
(4) EGT L 311, 12.12.2000, s. 17.
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BILAGA
Varuslag

KN-nummer

Motivering

(1)

(2)

(3)

1. Toalettset som flygbolag delar ut till passagerare (under flygresan eller vid destinationsorten,
om bagaget inte är tillgängligt), bestående av en
rektangulär väska av textilvara (cirka
25 x 16 x 12 cm) med insida av plast och
innehållande en ringa kvantitet, för begränsad
användning, av t.ex. följande produkter

4202 92 91

— 1 flaska (40 ml) flytande tvål,

3401 20 90

— 1 flaska (40 ml) kroppslotion,

3304 99 00

— 1 flaska (40 ml) eau de Cologne,

3303 00 90

— 1 engångsrakhyvel med rakkräm och rakvatten, förpackat i samma etui,

9605 00 00

— 1 tandborste,

9603 21 00

— 1 tub tandkräm,

3306 10 00

— 1 förpackning skoputsmedel,

3405 10 00

— 1 syetui,

9605 00 00

— 3 nagelfilar av papp,

6805 20 00

— 1 kam av plast,

9615 11 00

— 10 näsdukar av cellulosavadd,

4818 20 10

— 1 klädborste,

9603 90 91

— 1 skohorn av plast,

3926 90 99

— 1 par tofflor av trikå utan sulor (100 %
bomull),

6115 92 00

— 1 tvättvante av bomullsfrotté eller liknande
frottétyg (100 % bomull),

6302 60 00

— 1 trikåpyjamas av unisextyp, bestående av
en kortärmad T-tröja (50 % polyester/50 %
akryl) och ett par korta byxor (100 % akryl)

6109 90 30
6104 93 90

2. Lätt, löst sittande och rakt skuret trikåplagg
(100 % bomull), enfärgat, som täcker kroppen
ner till halva låret (total längd: 90 cm), med
dekor och orden ”Don't wake the sleepy lion”
tryckta på framsidan och på ärmarna. Plagget
har rundad halsringning med ribbstickad kant
och är utan öppning. Plagget har korta ärmar
och är fållat runt ärmarna och i nederkanten

6104 42 00

(Klänning)
(Se foto nr 604) (*)

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen samt lydelsen av motsvarande KNnummer
Artiklarna utgör inte ett reseetui med artiklar för
toalettändamål enligt nummer 9605 eller en sats
enligt den allmänna bestämmelsen 3b (separat
klassificering av var och en av artiklarna)

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen, av anmärkning 9 till kapitel 61
och texten till KN-numren 6104 och 6104 42 00
Se även de förklarande anmärkningarna till
Kombinerade nomenklaturen avseende KNnumren 6104 41 00–6104 49 00
Klassificering som nattlinne är utesluten därför att
plagget på grund av sin karaktär lika gärna kan
bäras i sängen som på andra ställen och det därför
inte är avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg
På grund av sin längd kan plagget inte klassificeras
enligt KN-nummer 6109
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Varuslag

KN-nummer

Motivering

(1)

(2)

(3)

3. Lätt, löst sittande och rakt skuret kortärmat
trikåplagg (100 % bomull), enfärgat, som täcker
kroppen ner till halva låret (total längd:
90 cm), med dekor och orden ”Good night”
tryckta på framsidan

6104 42 00

Se även de förklarande anmärkningarna till
Kombinerade nomenklaturen avseende KNnumren 6104 41 00–6104 49 00

Plagget har rundad halsringning och en halvrund isättning baktill i avvikande färg. Plagget
har ribbstickad kant i samma avvikande färg på
ärmarnas nederdel. Det har också en dekorsöm
vid plaggets nederdel och i höjd med halsringningen

Klassificering som nattlinne är utesluten därför att
plagget på grund av sin karaktär lika gärna kan
bäras i sängen som på andra ställen och det därför
inte är avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg

(Klänning)
(Se bild nr 605) (*)
4. Lätt, löst sittande och rakt skuret randigt
trikåplagg (60 % bomull och 40 % polyester)
för barn med en kroppslängd av minst 86 cm
(handelsstorlek över 86) med orden ”Sleep
Wear” broderade på framsidan tillsammans
med dekorationsbroderi. plagget täcker
kroppen ned till knäna (total längd 82 cm)
Plagget har rundad halsringning med ribbstickad kant och partiell öppning framtill, som
tillsluts med knappar från höger till vänster.
Plagget har korta ärmar
Halsringningen samt plaggets och ärmarnas
nederdelar har en ribbstickad kant med dekorativ bård. Plagget är rundat i kanterna nedtill
och har cirka 10 cm långa sidoslitsar
(Klänning för flickor)
(Se foto nr 606) (*)

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen, av anmärkning 9 till kapitel 61
och texten till KN-numren 6104 och 6104 42 00

På grund av sin längd kan plagget inte klassificeras
enligt KN-nummer 6109
6104 42 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen, av anmärkning 2 A till avdelning
XI, av anmärkning till undernummer 2 A till
avdelning XI, av anmärkning 9 till kapitel 61 och
texten till KN-numren 6104 och 6104 42 00
Se även de förklarande anmärkningarna till
Kombinerade nomenklaturen avseende KNnumren 6104 41 00–6104 49 00
Klassificering som nattlinne är utesluten därför att
plagget på grund av sin karaktär lika gärna kan
bäras i sängen som på andra ställen och det därför
inte är avsett att bäras uteslutande eller huvudsakligen som nattplagg
På grund av sin längd kan plagget inte klassificeras
enligt KN-nummer 6109
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Varuslag

KN-nummer

Motivering

(1)

(2)

(3)

5. Set med tre plagg i gemensam detaljhandelsförpackning bestående av:
a) Ett enfärgat plagg av syntetfibrer (100 %
polyamid), avsett att täcka överdelen av
kroppen ner till höfterna (total längd: 67
cm), försett med trikåfoder
Plagget har hög krage, infälld kapuschong,
genomgående öppning framtill med blixtlås
och en skyddande slå som tillsluts från
vänster till höger med hjälp av tryckknappar. Det har långa ärmar med resår och
kan dras åt med kardborreband vid ärmsluten. Plagget är försett med en dragsko vid
kragen och resårband i nederkanten
Plagget har två innerfickor ovanför midjan
som tillsluts med blixtlås och två ytterfickor
under midjan med skyddande flikar som
stängs med tryckknappar. Det finns stormflikar på plaggets fram- och baksida och
möjlighet att fästa en flytanordning inuti
plagget
(Anorak)
(Se fotografi nr 607 A) (*)

6201 93 00

b) Ett enfärgat plagg av trikå av konstfibrer,
avsett att täcka den övre delen av kroppen
ner till under midjan (total längd: 65 cm),
delvis fodrat på framsidan och i ärmarna
Plagget har hög krage, genomgående
öppning framtill med blixtlås, långa ärmar
med resår i ärmsluten och en dragsko i
nederkanten av plagget. Plagget har också
två innerfickor, bestående av tillskurna och
hopsydda tygstycken och som tillsluts med
blixtlås, framtill i höjd med midjan
(Vindjacka)
(Se fotografi nr 607 B) (*)

6102 30 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen, anmärkning 13 till avdelning XI,
anmärkning 3b till kapitel 62, anmärkning 8 till
kapitel 62 och texten till KN-numren 6201 och
6201 93 00
Med hänsyn till att dessa plagg inte har samma
struktur, färg, tygsammansättning eller stil kan de
inte klassificeras som en ”ensemble” enligt villkoren i anmärkning 3b till kapitel 61 och 62
Se även de förklarande anmärkningarna till
Kombinerade nomenklaturen avseende KNnumren 6201 91 00–6201 99 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen, anmärkning 13 till avdelning XI,
anmärkning 3b till kapitel 61, anmärkning 9 till
kapitel 61 och texten till KN-numren 6102,
6102 30 och 6102 30 90
Med hänsyn till att dessa plagg inte har samma
struktur, färg, tygsammansättning eller stil kan de
inte klassificeras som en ”ensemble” enligt villkoren i anmärkning 3b till kapitel 61 och 62
Se även de förklarande anmärkningarna till
Kombinerade nomenklaturen avseende nummer
6102
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Varuslag

KN-nummer

Motivering

(1)

(2)

(3)

c) Ett par enfärgade vävda byxor av syntetfibrer (100 % polyamid), avsedda att täcka
nederdelen av kroppen ner till anklarna,
med vävt foder och två fickor på insidan
Plagget har en partiell öppning fram med
blixtlås och en skyddande slå som tillsluts
från vänster till höger med en tryckknapp
Det finns blixtlås längs med båda sidor i
plagget, täckta av skyddande slåar med
kardborreknäppning. Plagget kan dras åt vid
bensluten med hjälp av kardborreband
(Byxor)
(Se fotografi nr 607 C) (*)

6203 43 19

(*) Fotografierna är endast avsedda för vägledning.

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade
nomenklaturen, anmärkning 13 till avdelning XI,
anmärkningarna 3b och 8 till kapitel 62 och
texten till KN-numren 6203, 6203 43 och
6203 43 19
Med hänsyn till att dessa plagg inte har samma
struktur, färg, tygsammansättning eller stil kan de
inte klassificeras som en ”ensemble” enligt villkoren i anmärkning 3b till kapitlen 61 och 62
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