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Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: lhůty pro podávání 
vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží 
v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království, z 
britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man
Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v 
přenesené pravomoci ze dne 20. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené 
pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných 
celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy 
uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských 
Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man (C(2020)08072 – 
2020/2890(DEA))

Evropský parlament,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci C(2020)08072,

– s ohledem na dopis Komise ze dne 26. listopadu 2020, v němž Komise žádá Evropský 
parlament, aby prohlásil, že nevysloví námitku k nařízení přenesené pravomoci,

– s ohledem na dopis Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů předsedovi 
Konference předsedů výborů ze dne 2. prosince 2020,

– s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 
2013, kterým se stanoví celní kodex Unie1, a zejména na čl. 131 písm. b), čl. 265 písm. 
a) a čl. 284 odst. 5 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 
28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu 
Unie2,

– s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

1 Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
2 Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1.



– s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

– s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího 
řádu, která uplynula dne 15. prosince 2020, nevyslovil námitku,

A. vzhledem k tomu, že toto nařízení v přenesené pravomoci stanoví lhůty, v nichž musí 
hospodářské subjekty poskytnout celním orgánům členských států určité údaje 
relevantní pro bezpečnost a zabezpečení námořní dopravy zboží ze Spojeného 
království nebo do něj;

B. vzhledem k tomu, že v jednání o budoucí dohodě o obchodu se Spojeným královstvím 
nebylo k datu přijetí tohoto nařízení v přenesené pravomoci dosaženo dohody o 
upuštění od povinnosti uvést podrobné údaje o bezpečnosti u zboží, které se má 
přepravovat po moři ze Spojeného království nebo do něj;

C. vzhledem k tomu, že Komise dne 19. prosince 20181 přijala opatření se stejným účelem 
jako u tohoto nařízení v přenesené pravomoci s cílem připravit se na možnou situaci, v 
níž nebude dosaženo dohody o spořádaném vystoupení Spojeného království z 
Evropské unie, ačkoli uzavření dohody o vystoupení učinilo tento text nadbytečným;

D. vzhledem k tomu, že by toto nařízení v přenesené pravomoci mělo vstoupit v platnost 
co nejdříve s cílem zajistit hladký průběh každodenní činnosti celních správ a 
hospodářských subjektů po skončení přechodného období;

1. prohlašuje, že proti tomuto nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

1 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/334 ze dne 19. prosince 2018, 
kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro 
podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v 
případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov 
Man (Úř. věst. L 60, 28.2.2019, s. 1).


