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Věc: Stanovisko k uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie 
a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou 
energii (2018/0427(NLE))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů byl v rámci daného postupu pověřen, 
aby Vašemu výboru předložil stanovisko ve formě dopisu.
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Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednal tuto záležitost na své schůzi dne 
4. prosince 2019. Na této schůzi1 se výbor rozhodl vyzvat Výbor pro ústavní záležitosti, jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Petra De Sutter MD, PhD
předsedkyně

1 Konečného hlasování se zúčastnili: Pierre Karleskind (úřadující předseda), Róża Thun und Hohenstein 
(místopředsedkyně), Maria Manuel Leitão Marques (místopředsedkyně), Petra De Sutter (zpravodajka), Adam 
Bielan, Carlo Fidanza, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Pascal 
Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, 
Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, David Cormand, Dinesh Dhamija, 
Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba 
Kokalari, Marcel Kolaja, John Longworth, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Dan-
Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Kim 
Van Sparrentak, Marion Walsmann a Ivan Štefanec. 
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NÁVRHY

Vnitřní trh 

1. Připomíná, že volný pohyb zboží v rámci jednotného trhu zajišťuje celní unie a předpisy 
o harmonizaci a vzájemném uznávání produktů, jakož i judikatura Soudního dvora 
Evropské unie. Dozor nad trhem a přísné normy pro produkty jsou proto zásadní 
a nenahraditelnou součástí jakýchkoli budoucích vztahů se Spojeným královstvím, 
neboť je třeba zajistit rovné podmínky pro podniky v EU i přiměřenou ochrana 
spotřebitelů v EU.

2. Trvá na tom, že operační postupy, které mají být přijaty během přechodného režimu, 
musí být zaměřeny na zachování pravidel vnitřního trhu Unie se zbožím a celní unie. 
Je proto nanejvýš důležité zaručit, aby zboží bylo v souladu s pravidly jednotného trhu.

3. S uspokojením zdůrazňuje, že dohoda během přechodného období obecně zachovává 
základní zásady volného pohybu služeb, usazování a uznávání odborných kvalifikací, 
s cílem zabránit narušení fungování jednotného trhu.

4. V tomto ohledu zejména připomíná, že podle článku 25 dohody požívají osoby 
samostatně výdělečně činné práv, jež jsou zaručena Smlouvou, co se týče svobody 
usazování a volného pohybu služeb, s výhradou určitých omezení. Právo vykonávat 
povolání je zajištěno článkem 27 dohody, který zachovává účinky uznávání odborných 
kvalifikací před koncem přechodného období provedené v souladu s příslušnými 
ustanoveními směrnice o odborných kvalifikacích nebo směrnice o usazování advokátů. 
Aby se usnadnilo provádění těchto ustanovení v praxi, je v článku 29 dohody stanovena 
správní spolupráce v oblasti uznávání odborných kvalifikací.

5. Vítá skutečnost, že dohoda vyjasňuje použitelná pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek, jež byla zavedena před koncem přechodného období a nedokončena během 
přechodného období, a to i pokud jde o opravné prostředky.

Spotřebitelská politika

6. Zdůrazňuje, že práva spotřebitelů vyplývající z právních předpisů EU a jiných 
příslušných pravidel EU jsou během přechodného období plně použitelná; zdůrazňuje, 
že ačkoli by se situace pro spotřebitele a obchodníky neměla měnit, neboť by měli mít 
během přechodného období stejná práva a povinnosti, je důležité, aby byli spotřebitelé 
odpovídajícím způsobem informováni, nakupují-li ve Spojeném království nebo od 
obchodníka ve Spojeném království.

Cla 

7. Domnívá se, že v důsledku odchodu Spojeného království z celní unie lze očekávat 
napětí v obchodní oblasti i v rámci dodavatelských řetězců společností; domnívá se, 
že je třeba předejít vážnému narušení toku zboží. Vzhledem k tomu, že cvičení 
připravenosti, které členské státy EU-27 za podpory Evropské komise provedly, 
by mělo být důkladně posouzeno, posíleno a v případě potřeby by měly být 
zpřístupněny zdroje, aby se cvičení připravenosti stalo v procesu brexitu prioritou.

8. Považuje za pokrok ustanovení zaměřená na usnadnění pohybu zboží v tranzitu přes 
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Velkou Británii mezi dvěma místy, která patří do celní unie.

Protokol o Irsku / Severním Irsku 

9. Konstatuje, že přetrvává značná nejistota, pokud jde o konkrétní opatření, která budou 
základem pro fungování dohody s cílem ponechat Severní Irsko v celní unii (i v režimu 
jednotného trhu), pokud jde o zboží a zemědělské produkty. Většinu těchto opatření 
bude muset definovat smíšený výbor. Je třeba vyvinout maximální úsilí k zajištění toho, 
aby postupy a kontroly zavedené společným výborem umožnily účinné rozlišování 
zboží, které je definováno jako „s rizikem následné přepravy do Unie“, mezi zbožím, 
které bylo dovezeno z Velké Británie do Severního Irska. Význam správného určení 
zboží, které patří do této kategorie, spočívá v tom, že zboží podléhá celním sazbám EU, 
spotřební dani nebo DPH a že musí být v souladu s pravidly jednotného trhu.

10. Zastává názor, že pokud je Spojené království pověřeno vybíráním vlastních zdrojů 
rozpočtu Unie, které bude třeba Unii vrátit, přirozeným opatřením na ochranu 
finančních zájmů Unie by bylo zavést vhodný mechanismus dohledu nad správným 
prováděním postupu pro identifikaci zboží „s rizikem následné přepravy do Unie“. 
Uvedená opatření musí zajistit, aby kontroly zemědělských a potravinářských produktů 
– např. fytosanitární kontroly – nebyly méně přísné než na kterémkoli vstupním místě 
v členském státě EU. Stejně tak by dodržování pravidel a předpisů jednotného trhu 
nemělo ponechávat prostor pro mezery v právní úpravě. Obchodním subjektům nesmí 
být umožněno mít zisky z odklonu operací do míst, v nichž by bylo možné se vyhnout 
standardním regulačním povinnostem.

11. Zdůrazňuje, že by měl být zaručen náležitý dohled Evropského parlamentu nad 
soudržností a sladěním opatření navržených smíšeným výborem, jakož i účinností 
uplatňovaných řešení.

Výbor IMCO vyzývá výbor AFCO jako věčně příslušný výbor, aby Parlamentu doporučil 
udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství 
pro atomovou energii (2018/0427(NLE)). 


