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Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur
(2022/C 233/08)

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1) ändras härmed de förklarande anmärkningarna till
Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (2) på följande sätt:

På sidan 405 ska följande förklarande anmärkning införas:

”9405 31 00

och

Ljusslingor för julgranar

9405 39 00

Dessa undernummer omfattar ljusslingor/ljuskedjor av sådana slag som används för julgranar.

De objektiva egenskaperna hos dessa artiklar, t.ex. kedjans längd, typen av ljus, avståndet mellan lamporna, ’ljuskällornas’
form (standard eller med koppling till julen), ett enkelt sätt att fästa dem på julgranen, visar att de huvudsakligen/främst är
avsedda att användas för att dekorera en julgran med belysning.

’Ljuskällor’ med koppling till julen kan ha formen av snöflingor, stjärnor, istappar eller andra symboler för vintern; det
krävs ingen koppling som grundar sig på långvariga traditioner.

Exempel på produkter som ska klassificeras enligt nr 9405 31 00 och 9405 39 00 som ’ljusslingor för julgranar’:

Ett ljusnät bestående av mörkgröna elektriska kablar med
160 klara minifilamentlampor (1,5 V/0,5 W),
sammankopplade till ett nät på 320 × 150 cm. Nätets
storlek gör att det lätt kan placeras över en julgran.
Kablarnas färg och maskstorleken 19 × 19 cm, som gör att
nätet kan dras in över grenarnas yttersta spetsar, innebär att
kablarna och lamporna är dolda när lamporna är tända,
samtidigt som ljuset lyser igenom grenarna och ger en
enhetlig dekorativ effekt.

En 55 m lång ljuskedja bestående av en elektrisk kabel med
240 minifilamentlampor (2,5 V/0,25 W). Avståndet mellan
varje lampa är 21 cm. Ljuskedjan är avsedd för både utomoch inomhusbruk.

(1) 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).
(2) EUT C 119, 29.3.2019, s. 1.
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Dessa undernummer omfattar inte ljusslingor som inte huvudsakligen är avsedda att användas för julgranar och som är
avsedda att användas för olika dekorationsändamål under hela året, exempelvis för dekorering av hus, balkonger,
bröllopslokaler, trädgårdar eller för dekorering av mindre föremål såsom kransar, blomkrukor eller bord.
Ljusslingor med lampor utformade som t.ex. pumpor eller hjärtan omfattas inte heller av detta undernummer, eftersom
lamporna inte har någon koppling till julen.
Exempel på produkter som ska klassificeras enligt undernr 9405 4x som ’annan elektrisk belysningsarmatur och andra
elektriska belysningsartiklar’:

Ljusgardin med lysdioder i form av en girlang (som finns i
olika längder), tillverkad av två isolerade elektriska kablar,
med strängar av olika längder (30–70 cm långa) som
hänger från den med ungefär 15 cm mellanrum. Strängarna
är försedda med totalt cirka 200 lysdiodljuskällor. Girlangen
levereras tillsammans med en anslutningskabel och en
transformator.

Ljuskedja med mikrolysdioder, med en total längd av 240 cm,
bestående av en metalltråd och 40 ljuskällor med 5 cm
mellanrum, batteridriven.

Ljuskedja med mikrolysdioder, med en total längd av 860 cm (varav 500 cm är en anslutningskabel), bestående av en
metalltråd och 360 ljuskällor med 1 cm mellanrum. Ljuskedjan levereras tillsammans med en transformator.”

