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Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: termiņi ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju un pirmsizvešanas deklarāciju iesniegšanai jūras 
pārvadājumiem no Apvienotās Karalistes, Normandijas salām un Menas 
Salas un uz minētajām teritorijām
Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2020. gada 
20. novembra Deleģēto regulu, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz 
termiņiem ievešanas kopsavilkuma deklarāciju un pirmsizvešanas deklarāciju 
iesniegšanai jūras pārvadājumiem no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās 
Karalistes, Normandijas salām un Menas Salas un uz minētajām teritorijām 
(C(2020)08072 – 2020/2890(DEA))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas Deleģēto regulu C(2020)08072,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 26. novembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka 
Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 2020. gada 2. decembra 
vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu1, un jo īpaši tās 131. panta 
b) punktu, 265. panta a) punktu un 284. panta 5. punktu,

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki 
izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa 
noteikumiem2,

– ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ieteikumu lēmumam,

1 OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.
2 OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.



– ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un 
ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2020. gada 15. decembrī,

A. tā kā deleģētajā regulā ir noteikti termiņi, kuros uzņēmējiem dalībvalstu muitas 
dienestiem ir jāsniedz konkrēti drošuma un drošības dati par tādu preču pārvietošanu pa 
jūru, kuru izcelsme vai galamērķis ir Apvienotajā Karalistē;

B. tā kā sarunās par gaidāmo tirdzniecības nolīgumu ar Apvienoto Karalisti līdz deleģētās 
regulas apstiprināšanas dienai nav panākta vienošanās par atbrīvojumu no pienākuma 
iesniegt jaunākos drošības datus par precēm, kuras paredzēts pārvietot pa jūru un kuru 
izcelsme vai galamērķis ir Apvienotajā Karalistē;

C. tā kā Komisija 2018. gada 19. decembrī1 pieņēma pasākumu ar deleģētās regulas 
mērķim identisku mērķi, lai sagatavotos iespējamai situācijai, kad nav panākta 
vienošanās par Apvienotās Karalistes sakārtotu izstāšanos no Savienības, tomēr 
izstāšanās līguma noslēgšana šo tekstu padarīja lieku;

D. tā kā deleģētajai regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu muitas 
administrāciju un uzņēmēju netraucētu ikdienas darbību pēc pārejas perioda beigām,

1. paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

1 Komisijas 2018. gada 19. decembra Deleģētā regula (ES) 2019/334, ar ko groza 
Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 attiecībā uz termiņiem ievešanas kopsavilkuma 
deklarāciju un pirmsizvešanas deklarāciju iesniegšanai jūras pārvadājumos no 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes, Normandijas salām un Menas salas 
un uz minētajām teritorijām (OV L 60, 28.2.2019., 1. lpp.)


