
II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1977 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 26ης Οκτωβρίου 2017 

για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 876/2014 σχετικά με τη δασμολογική 
κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 
2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 
παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 876/2014 (2) η Επιτροπή κατέταξε φορητή συσκευή που λειτουργεί με 
μπαταρίες για τη λήψη και την εγγραφή σταθερών εικόνων και εικόνων βίντεο στον κωδικό ΣΟ 8525 80 99 ως άλλη 
βιντεοκάμερα. 

(2)  Στην απόφασή του στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-435/15 και C-666/15 (3) το Δικαστήριο έκρινε ότι ο 
εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 876/2014 είναι άκυρος. 

(3)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, διατάξεις που έχουν κηρυχθεί άκυρες από το Δικαστήριο θα πρέπει να απαλείφονται 
επίσημα από την έννομη τάξη της Ένωσης. 

(4)  Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 876/2014 θα πρέπει να καταργηθεί. 

(5)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 876/2014 καταργείται. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

1.11.2017 L 285/1 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1. 
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 876/2014 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2014, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων 

εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία (ΕΕ L 240 της 13.8.2014, σ. 12). 
(3) Απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Μαρτίου 2017, GROFA και λοιποί, C‑435/15 και C‑666/15, ECLI:EU:C:2017:232. 



Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2017. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Stephen QUEST 

Γενικός Διευθυντής 

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης  

1.11.2017 L 285/2 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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