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Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: podrobné pravidlá 

týkajúce sa určitých ustanovení Colného kódexu Únie   

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému 

nariadeniu Komisie z 5. apríla 2016, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 

2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré 

ustanovenia Colného kódexu Únie (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2016)01934), 

– so zreteľom na list Komisie z 11. marca 2016, v ktorom požiadala Európsky parlament, 

aby vyhlásil, že nevznesie námietky voči delegovanému nariadeniu, 

– so zreteľom na list Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa predsedovi 

Konferencie predsedov výborov zo 7. apríla 2016, 

– so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 

9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie1, a najmä na jeho článok 160 

a článok 284 ods. 5, 

– so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre vnútorný trh a ochranu 

spotrebiteľa, 

– so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v článku 

105 ods. 6 tretej a štvrtej zarážke rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 13. apríla 2016, 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1. 



 

 

A. keďže po uverejnení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/24461 boli zistené 

dve chyby; 

B. keďže prvá chyba sa týka predpokladu colného vyhlásenia ustanoveného v článku 139 

delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 pre niektoré druhy tovaru uvedené v článku 

136 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia; keďže poradie tovaru uvedené v článku 

136 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa počas konečnej revízie uvedeného 

delegovaného nariadenia pred jeho prijatím zmenilo, ale odkazy na tento tovar v článku 

139 uvedeného delegovaného nariadenia omylom aktualizované neboli; keďže 

predmetné odkazy by sa mali preto opraviť; 

C. keďže druhá chyba sa týka článku 141 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446; 

keďže do delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 neboli omylom zahrnuté aktuálne 

platné ustanovenia článku 233 ods. 1 písm. b) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/932, 

ktoré umožňujú, aby v niektorých obmedzených a veľmi špecifických prípadoch mohlo 

byť prekročenie hranice považované za vyhlásenie o dočasnom použití, vývoze alebo 

opätovnom vývoze, a keďže v dôsledku toho nie je možné, aby bol určitý tovar 

deklarovaný iba na základe prekročenia hranice colného územia Únie; keďže článok 

141 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 by sa mal preto opraviť; 

D. keďže tieto dve chyby, pokiaľ nebudú opravené do 1. mája 2016, keď príslušné 

ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 952/2013 vstúpia do platnosti, ovplyvnia obchodné 

výmeny a budú mať veľmi negatívny vplyv na colné orgány a obchodníkov; 

E. keďže delegované nariadenie môže nadobudnúť účinnosť len na konci obdobia pre 

preskúmanie Európskeho parlamentu a Rady v prípade, že Európsky parlament ani 

Rada nevzniesli námietky, alebo ak pred skončením tohto obdobia Európsky parlament 

aj Rada informovali Komisiu o tom, že nevznesú námietky; keďže obdobie preskúmania 

je v článku 284 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 stanovené na dva mesiace od 

dátumu oznámenia, t. j. do 5. júna 2016, a môže byť predĺžené o ďalšie dva mesiace; 

F. keďže však Komisia požiadala 11. marca 2016 z naliehavých dôvodov o to, aby 

Európsky parlament potvrdil delegované nariadenie skôr, ešte pred 1. májom 2016; 

1. vyhlasuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii. 

 

                                                 
1  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné 
pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie 
(Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1). 

2  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie 
Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 
253, 11.10.1993, s. 1). 


