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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2159 VAN DE COMMISSIE
van 16 december 2020
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 statistiekno
menclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a) en b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is een goederennomenclatuur vastgesteld (hierna de “gecombineerde
nomenclatuur” of de “GN” genoemd) om te voldoen aan de eisen van het gemeenschappelijk douanetarief, de
statistieken van de buitenlandse handel van de Unie en ander Uniebeleid op het gebied van de in- en uitvoer van
goederen.

(2)

Bij die verordening is ook een geïntegreerd tarief van de Europese Unie (hierna “Taric” genoemd) vastgesteld dat
voldoet aan de vereisten van het gemeenschappelijk douanetarief, de statistieken van de buitenlandse handel, het
handels- en landbouwbeleid en ander Uniebeleid op het gebied van de in- en uitvoer van goederen.

(3)

Om de Unie in staat te stellen toezicht te houden op statistieken die uitsluitend betrekking hebben op de invoer van
specifieke goederen, is het creëren van statistische onderverdelingen in Taric het meest geschikte instrument;
dergelijke statistische Taric-codes zijn opgenomen in bijlage 10 “Statistische Taric-codes” van het derde deel
“Bijlagen bij het tarief” van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87.

(4)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1369 van de Commissie (2) zijn nieuwe Taric-onderverdelingen voor
beschermende mond- en neusmaskers opgenomen in bijlage 10 van het derde deel van bijlage I bij Verordening
(EEG) nr. 2658/87. Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe codes opnieuw worden opgenomen in de gecombineerde
nomenclatuur die met ingang van 1 januari 2021 van toepassing is, moet bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87
worden gewijzigd, aangezien deze met ingang van 1 januari 2021 wordt gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU)
2020/1577 van de Commissie (3).

(5)

In de huidige pandemische situatie hebben de Unie en de lidstaten moeite om de verspreiding van COVID-19 een
halt toe te roepen. Er is in de lidstaten dan ook sprake van een grote en toenemende vraag naar bepaalde medische
goederen, met name beschermende mond- en neusmaskers, reageermiddelen voor diagnose en diagnostische kits,
en dit zal in de toekomst waarschijnlijk zo blijven. De invoer van dergelijke goederen brengt extra uitdagingen met
zich mee voor de douaneautoriteiten.

(6)

Om de douanecontroles in de lidstaten te vergemakkelijken en te harmoniseren op Unieniveau, moeten aanvullende
Taric-onderverdelingen worden gecreëerd, zodat de betrokken producten sneller kunnen worden onderscheiden van
andere producten onder dezelfde onderverdeling en de gevolgen van mogelijke vertragingen in de toeleveringsketen
tijdens de COVID-19-pandemie worden beperkt.

(7)

Gezien het belang van SARS-CoV-2-vaccins zou het passend zijn een GN-code in te voeren om ook toezicht te
houden op de uitvoer ervan.

(8)

Er moeten aanvullende Taric-onderverdelingen worden gecreëerd om de handelsstromen van beschermende monden neusmaskers, reageermiddelen voor diagnose en diagnostische kits beter te kunnen volgen.

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1369 van de Commissie van 29 september 2020 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 (PB L 319 van
2.10.2020, blz. 2).
(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1577 van de Commissie van 21 september 2020 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 (PB L 361 van
30.10.2020, blz. 1).
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(9)

Dergelijke aanvullende Taric-onderverdelingen helpen ook de lidstaten bij de uitvoering van Besluit (EU) 2020/491
van de Commissie (4). Aangezien beschermende mond- en neusmaskers tot de meest ingevoerde medische
producten behoren, zou de specifieke identificatie ervan in Taric een snellere aangifte mogelijk maken doordat deze
producten worden onderscheiden van andere producten die momenteel onder dezelfde onderverdeling zijn
ingedeeld.

(10)

Daarom dient bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(11)

Douaneautoriteiten en marktdeelnemers moeten de bij deze verordening vastgestelde wijzigingen van de
gecombineerde nomenclatuur kunnen toepassen vanaf de datum van toepassing van Uitvoeringsverordening (EU)
2020/1577 om de continuïteit van de verzameling van statistische gegevens voor de betrokken goederen te kunnen
waarborgen. Daarom moet deze verordening met spoed in werking treden en van toepassing zijn met ingang van
1 januari 2021.

(12)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 16 december 2020.

Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Gerassimos THOMAS
Directeur-generaal
Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie

(4) Besluit (EU) 2020/491 van de Commissie van 3 april 2020 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt
verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak in 2020 te bestrijden (PB L 103 I van 3.4.2020,
blz. 1).
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BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt als volgt gewijzigd:
1) In het tweede deel, afdeling VI, hoofdstuk 30, worden de rijen van GN-codes 3002 13 00, 3002 14 00 en 3002 15 00
vervangen door:
“3002 13 00

— — immunologische producten, onvermengd, noch in afgemeten hoeveel
heden noch opgemaakt voor de verkoop in het klein (*)

vrij

-

3002 14 00

— — immunologische producten, vermengd, noch in afgemeten hoeveelhe
den noch opgemaakt voor de verkoop in het klein (*)

vrij

-

3002 15 00

— — immunologische producten, in afgemeten hoeveelheden of opgemaakt
voor de verkoop in het klein (*)

vrij

-

(*) Statistische Taric-codes: zie bijlage 10.”

2) In het tweede deel, afdeling VI, hoofdstuk 30, wordt de rij van GN-code 3002 20 00 vervangen door:
“3002 20

— vaccins voor mensen:

★

3002 20 10

— — vaccins tegen aan SARS gerelateerde coronavirussen (SARSCoV-soorten)

vrij

p/st (*)

★

3002 20 90

— — andere

vrij

-

(*) Dosis (voor recipiënten met meer dan een dosis, dosis voor volwassenen)”

3) In het tweede deel, afdeling VI, hoofdstuk 38, wordt de rij van GN-code 3822 00 00 vervangen door:
“3822 00 00

reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager,
alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik,
al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006;
gecertificeerde referentiematerialen (*)

vrij

-

(*) Statistische Taric-codes: zie bijlage 10.”

4) In het tweede deel, afdeling XI, hoofdstuk 63, worden de rijen van GN-codes 6307 90 93 en 6307 90 95 vervangen
door:
★

“6307 90 93

— — - — - filtrerende gelaatstukken (FFP) overeenkomstig EN149;
andere maskers die voldoen aan een soortgelijke norm
voor maskers als ademhalingsbeschermingsmiddelen ter
bescherming tegen deeltjes (*)

6,3

p/st

★

6307 90 95

— — - — - andere (*)

6,3

p/st

(*) Statistische Taric-codes: zie bijlage 10.”

5) In het derde deel worden in bijlage 10 de volgende rijen ingevoegd:
“3002 13 00

— — immunologische producten, onvermengd, noch in afgemeten hoeveelheden
noch opgemaakt voor de verkoop in het klein:

3002 13 00 10

— — - reageermiddelen voor diagnose van de soort die wordt gebruikt voor de dia
gnose van infecties door SARS-CoV-virussoorten

-

3002 13 00 90

— — - andere

-

3002 14 00

— — immunologische producten, vermengd, noch in afgemeten hoeveelheden noch
opgemaakt voor de verkoop in het klein:
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3002 14 00 10

— — - reageermiddelen voor diagnose van de soort die wordt gebruikt voor de dia
gnose van infecties van SARS-CoV-virussoorten

-

3002 14 00 90

— — - andere

-

3002 15 00

— — immunologische producten, in afgemeten hoeveelheden of opgemaakt voor de
verkoop in het klein:

3002 15 00 10

— — - reageermiddelen voor diagnose van SARS-CoV-virussoorten, ook indien
opgemaakt in de vorm van kits

-

3002 15 00 90

— — - andere

-”

“3822 00 00

Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede
bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op
een drager, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006; gecertificeerde referentie
materialen:

3822 00 00 10

— reageermiddelen voor diagnose van SARS-CoV-virussoorten, ook indien opge
maakt in de vorm van kits

-

3822 00 00 90

— andere

-”

“- — - — beschermende mondneusmaskers:
6307 90 93

— — - — - filtrerende gelaatstukken (FFP) overeenkomstig EN149; andere maskers die
voldoen aan een soortgelijke norm voor maskers als ademhalingsbescher
mingsmiddelen ter bescherming tegen deeltjes:
— — - — - — gebonden textielvlies:
— — - — - — - filtrerende gelaatstukken FFP2 en FFP3 overeenkomstig EN149 en
soortgelijke maskers:

6307 90 93 11

— — - — - — - — filtrerende gelaatstukken FFP2 en FFP3 overeenkomstig EN149

p/st

6307 90 93 19

— — - — - — - — andere

p/st

6307 90 93 20

— — - — - — - andere

p/st

6307 90 93 90

— — - — - — andere

p/st

6307 90 95

— — - — - andere:
— — - — - — gebonden textielvlies:
— — - — - — - medische mondneusmaskers overeenkomstig EN14683; andere mas
kers die aan een soortgelijke norm voor medische mondneusmaskers
voldoen:

6307 90 95 11

— — - — - — - — medische mondneusmaskers overeenkomstig EN14683

p/st

6307 90 95 19

— — - — - — - — andere

p/st

6307 90 95 20

— — - — - — - andere

p/st

— — - — - — andere:
6307 90 95 91

— — - — - — - met de hand vervaardigd

p/st

6307 90 95 95

— — - — - — - andere

p/st”

