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Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: terminy składania 
przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających 
wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do 
Zjednoczonego Królestwa, Wysp Normandzkich i Wyspy Man 
Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec 
rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do terminów składania 
przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających wyprowadzenie w 
przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich i Wyspy Man (C(2020)08072 – 
2020/2890(DEA))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji C(2020)08072,

– uwzględniając pismo Komisji z dnia 26 listopada 2020 r., w którym Komisja zwraca się 
do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia 
delegowanego,

– uwzględniając pismo Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 2 
grudnia 2020 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących 
Komisji,

– uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 
dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny1, w szczególności jego 
art. 131 lit. b), art. 265 lit. a) oraz art. 284 ust. 5,

– uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 
2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów 

1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.



unijnego kodeksu celnego1,

– uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów,

– uwzględniając fakt, że w terminie określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte 
Regulaminu, który upłynął 15 grudnia 2020 r., nie zgłoszono żadnego sprzeciwu,

A. mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane określa terminy, w których 
przedsiębiorcy muszą dostarczyć organom celnym państw członkowskich określone 
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w odniesieniu do przewozu drogą morską 
towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa lub mających miejsce 
przeznaczenia w tym kraju;

B. mając na uwadze, że w wyniku negocjacji w sprawie przyszłej umowy handlowej ze 
Zjednoczonym Królestwem w dniu zatwierdzenia rozporządzenia delegowanego nie 
osiągnięto porozumienia w sprawie zwolnienia z obowiązku przekazywania z 
wyprzedzeniem danych dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do towarów, które 
mają być przewożone drogą morską i które pochodzą ze Zjednoczonego Królestwa lub 
dla których kraj ten jest miejscem przeznaczenia;

C. mając na uwadze, że środek o identycznym celu co rozporządzenie delegowane został 
przyjęty przez Komisję w dniu 19 grudnia 2018 r.2 w celu przygotowania się do 
ewentualnej sytuacji, w której nie doszłoby do porozumienia w sprawie 
uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, chociaż zawarcie 
umowy o wystąpieniu sprawiło, że tekst ten stał się zbędny;

D. mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno wejść w życie jak 
najszybciej, aby zapewnić sprawne codzienne funkcjonowanie administracji celnych 
i podmiotów gospodarczych po zakończeniu okresu przejściowego;

1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i 
Komisji.

1 Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/334 z dnia 19 grudnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do terminów 
składania przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających 
wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich i Wyspy Man 
(Dz.U. L 60 z 28.2.2019, s. 1).


