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Celní kodex Společenství, pokud jde o datum jeho použitelnosti ***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 k návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 450/2008, kterým se 

stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex), pokud jde o datum jeho 

použitelnosti (COM(2013)0193 – C7-0096/2013 – 2013/0104(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2013)0193), 

- s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 33, 114 a 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0096/2013), 

- s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

- s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. 

května 20131, 

- s ohledem na závazek daný zástupcem Rady v dopise ze dne 26. dubna 2013 ohledně 

schválení postoje Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 

- s ohledem na článek 55 jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0170/2013), 

A. vzhledem k tomu, že z důvodu naléhavosti je třeba přistoupit ke hlasování před uplynutím 

lhůty osmi týdnů stanovených v článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity 

a proporcionality; 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

                                                 
1   Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 



P7_TC1-COD(2013)0104 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. května 2013 k přijetí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 

450/2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex), pokud 

jde o datum jeho použitelnosti 

 

 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 528/2013.) 

 


