
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1638 

ze dne 20. září 2022, 

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře 
a o společném celním sazebníku, pokud jde o položku 9505 10 (vánoční výrobky) 

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném 
celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EHS) č. 2658/87 zavádí nomenklaturu zboží („kombinovaná nomenklatura“), která je obsažena v příloze 
I uvedeného nařízení.

(2) Do položky 9505 10 kombinované nomenklatury jsou zahrnuty vánoční výrobky.

(3) Doplňková poznámka 1 písm. b) ke kapitole 95 stanoví rozsah dekorativních výrobků pro vánoční stromky, které se 
zařazují do položky 9505 10.

(4) Vysvětlení, jak zařazovat dekorativní výrobky pro vánoční stromky, poskytují vysvětlivky k harmonizovanému 
systému k číslu 9505, část A bod 1) a vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2) k číslu 9505.

(5) Na výklad znění poslední věty doplňkové poznámky 1 písm. b) ke kapitole 95, podle níž výrobky zařazené do 
tohoto čísla musí mít spojitost s Vánocemi, existují rozdílné názory.

(6) V zájmu právní jistoty je nezbytné vyjasnit, že dekorativní výrobky pro vánoční stromky nemusí mít téma spojené 
s Vánocemi, nýbrž postačuje, když jsou na základě svého vzhledu rozpoznatelné jako dekorativní výrobky pro 
vánoční stromky.

(7) Pro zajištění jednotného výkladu položky 9505 10 v celé Unii je proto nezbytné zrušit poslední větu doplňkové 
poznámky 1 písm. b) ke kapitole 95 kombinované nomenklatury.

(8) Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části druhé kapitole 95 přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 se doplňková poznámka 1 písm. b) nahrazuje tímto:

„b) dekorativní výrobky pro vánoční stromky.

Jedná se o výrobky určené k zavěšení na vánoční stromek (tj. lehké výrobky z obecně neodolného materiálu, určené 
k ozdobení vánočního stromku).“

(1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Úř. věst. C 119, 29.3.2019, s. 1.
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Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2022.

Za Komisi,
jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS
generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii
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