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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 211/2010
av den 11 mars 2010
om

ändring av

bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

(4)

Produkter avsedda att hjälpa rökare att sluta röka, t.ex.
tabletter, tuggummin eller andra beredningar, medför inte
att nikotinet utsöndras gradvis och kontinuerligt under
dagen och kan inte anses ha profylaktiska och terapeu
tiska egenskaper. I den kompletterande anmärkningen
bör därför anges att kapitel 30 om farmaceutiska pro
dukter inte omfattar sådana produkter som tabletter,
tuggummin eller andra beredningar avsedda att hjälpa
rökare att sluta röka som omfattas av nr 2106 eller
3824, med undantag av nikotinplåster.

(5)

Nikotinplåster har profylaktiska och terapeutiska egen
skaper på grund av att de appliceras direkt på huden,
vilket medför att nikotinet utsöndras gradvis och kon
tinuerligt under dagen. Till följd av nikotinplåstrens pro
fylaktiska och terapeutiska egenskaper klassificeras de en
ligt kapitel 30 och bör därför inte omfattas av den kom
pletterande anmärkningen.

(6)

Förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför ändras i enlig
het med detta.

(7)

Tullkodexkommittén har inte avgett något yttrande inom
den tidsfrist som ordföranden har bestämt.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den
23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Vissa produkter som innehåller nikotin och som är av
sedda att hjälpa rökare att sluta röka har av olika tull
myndigheter i medlemsstaterna klassificerats enligt nr
2106, 3004 eller 3824 i Kombinerade nomenklaturen
(KN), som fastställs i bilaga I till förordning (EEG) nr
2658/87.

I kommissionens förordning (EEG) nr 3565/88 av den
16 november 1988 om klassificering av vissa varor i
Kombinerade nomenklaturen (2) klassificeras tuggummi
bestående av nikotin bundet till en jonbytarmassa för
att simulera smaken av tobaksrök, ämnat att användas
av personer som önskar sluta röka, som ”livsmedels
beredningar” enligt KN-undernummer 2106 90. I sitt be
slut av den 19 januari 2005 (3) avgjorde EG-domstolen
att vissa nikotinplåster, som är ägnade att hjälpa den som
använder dem att sluta röka, ska klassificeras som ”me
dikamenter” enligt KN-nummer 3004.

tulltaxe- och

ter avsedda att hjälpa rökare att sluta röka, bör en kom
pletterande anmärkning 2 läggas till i kapitel 30 i KN.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORD
NING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

om

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I del 2 avdelning VI kapitel 30 i bilaga I till förordning (EEG) nr
2658/87 ska följande kompletterande anmärkning 2 införas:
(3)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombine
rade nomenklaturen, med avseende på varor och produk

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) EGT L 311, 17.11.1988, s. 25.
(3) Beslut av den 19 januari 2005 i mål C-206/03 mellan Commissio
ners of Customs & Excise och SmithKline Beecham plc, REG 2005,
s. I–415.

”2. Detta kapitel omfattar inte sådana produkter som tabletter,
tuggummin eller andra beredningar avsedda att hjälpa rökare
att sluta röka som omfattas av nr 2106 eller 3824, med
undantag av nikotinplåster.”
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen
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