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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1288
av den 9 september 2020
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av
en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och
av följande skäl:
1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning
(EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till
den här förordningen.

2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade
nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på
denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser
för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt
motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning, men som inte
stämmer överens med reglerna i denna förordning, bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i
enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

5)

Tullkodexkommittén har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande
KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2
Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre
månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU)
nr 952/2013.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
(1) EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
(EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 9 september 2020.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Gerassimos THOMAS
Tillförordnad generaldirektör
Generaldirektoratet för skatter och tullar
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BILAGA

Varuslag

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En produkt bestående av en färglös vätska i en
liten cylindrisk behållare med volymen 2 ml,
med en fin pensel fäst vid det löstagbara locket.
Penseln är avsedd för applicering av vätskan.
Produkten är ett balsam för ögonfransar och är
avsedd att användas för att fukta och ge näring åt
dessa. Produkten hjälper till att förebygga att
ögonfransarna blir sköra och bryts av, och för
länger ögonfransarnas tillväxtfas och därmed
deras livslängd.
Produkten innehåller följande huvudbestånds
delar:
— Biotin
— Deklordihydroxidifluoretylkloprostenla
mid
— Biotinoyltripeptid-1
— Calendulaextrakt
— Ginsengextrakt
Produkten saluförs i detaljhandeln i en pappask.

3304 99 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestäm
melserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade no
menklaturen samt texten till KN-nummer 3304
och 3304 99 00.
Klassificering enligt nr 3305 är utesluten eftersom pro
dukten är ett preparat som appliceras på hår på andra
delar av människokroppen än skalpen (se även den för
klarande anmärkningen till Harmoniserade systemet
(FAHS) avseende nr 3305, uteslutningsanmärkning).
Eftersom produkten bidrar till att förbättra flexibilitet,
fukthalt och glans betraktas den som ett preparat för
skönhetsvård (se även FAHS, nr 3304, A.3). Därför är
klassificering enligt nr 3307 som andra parfymerings-,
skönhets- och kroppsvårdsmedel, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans, utesluten.
Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer
3304 99 00 som ett preparat för skönhetsvård.

