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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/2222 VAN DE COMMISSIE
van 5 december 2016
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de
tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomen
clatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder e),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is een goederennomenclatuur vastgesteld (hierna de „gecombineerde
nomenclatuur” genoemd), die in bijlage I bij die verordening is opgenomen.

(2)

Onderverdeling 9505 10 van de gecombineerde nomenclatuur omvat kerstfeestartikelen.

(3)

De GS-toelichting op onderverdeling 9505, punt A), 1) en 2), bevat richtsnoeren over de interpretatie van de
term „kerstfeestartikelen”. Er bestaan echter nog steeds uiteenlopende standpunten over de vraag welke artikelen
al dan niet onder onderverdeling 9505 10 vallen.

(4)

Ter wille van de rechtszekerheid moet de draagwijdte van onderverdeling 9505 10 worden verduidelijkt door een
onderscheid te maken tussen traditionele kerstfeestartikelen als bedoeld in de GS-toelichting bij onderverde
ling 9505, punt A), 1) en 2), en andere decoratieve artikelen die tijdens de winter doorgaans als versiering
worden gebruikt.

(5)

Om te waarborgen dat onderverdeling 9505 10 in de hele Unie op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd, moet
een aanvullende aantekening worden toegevoegd aan hoofdstuk 95 van de gecombineerde nomenclatuur.

(6)

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douane
wetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In hoofdstuk 95 van het tweede deel van de gecombineerde nomenclatuur zoals opgenomen in bijlage I bij Verordening
(EEG) nr. 2658/87 wordt de volgende aanvullende aantekening (GN) 1 ingevoegd:
„1. Onderverdeling 9505 10 omvat:
a) artikelen die algemeen als traditionele kerstfeestartikelen worden onderkend en die uitsluitend zijn
vervaardigd en ontworpen voor het kerstfeest.
Het betreft:
1. artikelen in verband met de geboorte van Christus (artikelen voor de traditionele kerststal), zoals kerstper
sonages en dierfiguren, sterren van Bethlehem, de Drie Koningen en de kerstkribbe;
(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
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2. artikelen waarvan het gebruik bij het kerstfeest een lange nationale traditie kent, zoals:
— imitatiekerstbomen,
— kerstsokken,
— joelblokken,
— kerstpistaches (knalbonbons),
— kerstmannen met of zonder slede,
— kerstengelen.
Tot deze onderverdeling behoren niet winterartikelen die geschikt zijn voor een algemener gebruik, waarvan
de objectieve kenmerken aangeven dat ze niet uitsluitend voor het kerstfeest zijn bedoeld, maar in de eerste
plaats als winterversiering, zoals bijvoorbeeld ijspegels, sneeuwkristallen, sterren, rendieren, roodborstjes,
sneeuwmannen en andere winterbeelden, al dan niet in een kerstkleur of -outfit.
b) decoratieve artikelen voor kerstbomen.
Deze artikelen zijn ontworpen om in een kerstboom te hangen (lichte, doorgaans uit niet-duurzame
materialen vervaardigde kerstboomversiering). Er moet een verband zijn tussen deze artikelen en het
kerstfeest.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 5 december 2016.
Voor de Commissie
Stephen QUEST

Directeur-generaal
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