
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/2222 

z dnia 5 grudnia 2016 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury 
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej 
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. e), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87 ustalono nomenklaturę towarową (zwaną dalej „Nomenklaturą scaloną”), 
znajdującą się w załączniku I do tego rozporządzenia. 

(2)  Podpozycja 9505 10 Nomenklatury scalonej obejmuje artykuły bożonarodzeniowe. 

(3)  Pewne wskazówki dotyczące interpretacji terminu „artykuły bożonarodzeniowe” przedstawiono w Notach 
wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (dalej „Noty wyjaśniające do HS”) do pozycji 9505, pkt (A) (1) 
i (2). Nadal istnieją jednak rozbieżne opinie w sprawie zakresu artykułów objętych podpozycją 9505 10. 

(4)  W interesie pewności prawa należy zatem wyjaśnić zakres podpozycji 9505 10 przez rozróżnienie tradycyjnych 
artykułów używanych na Boże Narodzenie, o których mowa w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 9505, 
pkt (A) (1) i (2), od modnych artykułów, które są używane bardziej ogólnie jako dekoracje w okresie zimowym. 

(5)  W dziale 95 Nomenklatury scalonej należy zatem wprowadzić uwagę dodatkową, aby zapewnić jednolitą 
interpretację podpozycji 9505 10 w całej Unii. 

(6)  Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87. 

(7)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W dziale 95 części drugiej Nomenklatury scalonej, określonej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, 
wprowadza się następującą uwagę dodatkową 1: 

„1.  Podpozycja 9505 10 obejmuje: 

a)  Artykuły, które są powszechnie uznawane za tradycyjnie używane w święta Bożego Narodzenia oraz 
wyłącznie wytwarzane i zaprojektowane jako artykuły bożonarodzeniowe. 

Są to:  

1) artykuły związane z Bożym Narodzeniem (tj. artykuły do tradycyjnego żłobka bożonarodzeniowego), 
takie jak postacie związane z Bożym Narodzeniem, zwierzęta związane z Bożym Narodzeniem, gwiazda 
betlejemska, Trzej Królowie oraz szopki bożonarodzeniowe; 
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 



2) artykuły uznawane za używane w święta Bożego Narodzenia z uwagi na długotrwałe tradycje narodowe, 
takie jak: 

—  sztuczne choinki bożonarodzeniowe, 

—  skarpety bożonarodzeniowe, 

—  imitacje polan palonych w kominku na Boże Narodzenie, 

—  strzelające upominki bożonarodzeniowe w kształcie cukierka z niespodzianką (ang. Christmas crackers), 

—  Święte Mikołaje z saniami lub bez, 

—  anioły bożonarodzeniowe. 

Podpozycja ta nie obejmuje artykułów pory zimowej, które nadają się do bardziej ogólnego użytku jako 
dekoracje podczas tej pory roku, ponieważ ich obiektywne cechy charakterystyczne sugerują, że nie są one 
wyłącznie używane jako artykuły bożonarodzeniowe, ale głównie jako dekoracje w okresie zimowym, takie 
jak sople lodu, kryształki śniegu, gwiazdy, renifery, rudziki, bałwany i inne obrazy pory zimowej, nawet gdy 
kolory lub stroje itp. sugerują związek ze świętami Bożego Narodzenia. 

b)  Artykuły dekoracyjne na choinki bożonarodzeniowe. 

Są to artykuły przeznaczone do zawieszenia na choince (tj. lekkie artykuły zazwyczaj z nietrwałego materiału 
przeznaczone do dekoracji choinki bożonarodzeniowej). Artykuły muszą mieć związek ze świętami Bożego 
Narodzenia.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny 

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej  
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