
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1977 

z dnia 26 października 2017 r. 

uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 876/2014 dotyczące klasyfikacji niektórych 
towarów według Nomenklatury scalonej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustana
wiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 876/2014 (2) Komisja zaklasyfikowała przenośne urządzenie zasilane 
baterią do rejestrowania i zapisu obrazów nieruchomych i obrazów wideo do kodu CN 8525 80 99 jako 
pozostałe rejestrujące kamery wideo. 

(2)  W wyroku w sprawach połączonych C-435/15 i C-666/15 (3) Trybunał Sprawiedliwości orzekł o nieważności 
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 876/2014. 

(3)  W interesie pewności prawa przepisy, które zostały unieważnione przez Trybunał Sprawiedliwości, powinny 
zostać usunięte z porządku prawnego Unii. 

(4)  Należy zatem uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 876/2014. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 876/2014 traci moc. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 876/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według 

Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 240 z 13.8.2014, s. 12). 
(3) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2017 r., sprawy GROFA i in., C-435/15 i C-666/15, ECLI:EU:C:2017:232. 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2017 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Stephen QUEST 

Dyrektor Generalny 

Dyrekcji Generalna ds. Podatków i Unii Celnej  
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