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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 
((2018/0427(NLE))

Κύριε πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση υπό μορφήν επιστολής στην επιτροπή 
σας.
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Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών εξέτασε το ζήτημα κατά 
τη συνεδρίασή της στις 4 Δεκεμβρίου 2019. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση1, αποφάσισε να 
ζητήσει από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Petra De Sutter MD, PhD
Πρόεδρος

1 Οι ακόλουθοι βουλευτές ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία : Pierre Karleskind (ασκών την προεδρία), 
Róża Thun und Hohenstein (αντιπρόεδρος), Maria Manuel Leitão Marques (αντιπρόεδρος), Petra De Sutter 
(συντάκτρια γνωμοδότησης), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andrus Ansip, 
Pablo Arias Echeverría, Pascal Arimont, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, 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 και Ivan Štefanec.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εσωτερική αγορά 

1. υπενθυμίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της ενιαίας αγοράς 
διασφαλίζεται από την Τελωνειακή Ένωση και τους κανόνες για την εναρμόνιση και 
την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων, καθώς και από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ως εκ τούτου, η εποπτεία της αγοράς και οι 
αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων αποτελούν θεμελιώδη και αναντικατάστατη 
συνιστώσα κάθε μελλοντικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να εξασφαλιστούν 
οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και η επαρκής προστασία 
των καταναλωτών της ΕΕ·

2. επιμένει ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες που πρόκειται να θεσπιστούν κατά τη 
διάρκεια του μεταβατικού καθεστώτος πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση των 
κανόνων της εσωτερικής αγοράς αγαθών της Ένωσης και της Τελωνειακής Ένωσης· 
είναι, συνεπώς, υψίστης σημασίας η διασφάλιση της συμμόρφωσης των αγαθών με 
τους κανόνες της ενιαίας αγοράς·

3. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, σε γενικές γραμμές, η συμφωνία διατηρεί σε ισχύ τις 
θεμελιώδεις αρχές σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, καθώς και τη 
θέσπιση και αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να αποφευχθούν διαταραχές στη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς·

4. στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ειδικότερα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 της συμφωνίας, 
οι αυτοαπασχολούμενοι απολαύουν, υπό ορισμένους περιορισμούς, των δικαιωμάτων 
της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών που 
κατοχυρώνονται στη Συνθήκη· το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 27 της συμφωνίας, δεδομένου ότι η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων 
πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, εφόσον πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα ή της οδηγίας για την 
εγκατάσταση των δικηγόρων, θα εξακολουθήσει να παράγει έννομα αποτελέσματα· 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων στην πράξη, στο 
άρθρο 29 της συμφωνίας προβλέπεται η διοικητική συνεργασία για την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων·

5. επικροτεί το γεγονός ότι η συμφωνία αποσαφηνίζει τους εφαρμοστέους κανόνες για τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που κινήθηκαν πριν από τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου και δεν ολοκληρώθηκαν εντός της μεταβατικής περιόδου, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα·

Πολιτική καταναλωτών

6. επισημαίνει ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από τη νομοθεσία της 
ΕΕ και άλλους σχετικούς κανόνες της ΕΕ ισχύουν πλήρως κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου και τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση δεν θα πρέπει 
να αλλάξει για τους καταναλωτές και τους εμπόρους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τα 
ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τη μεταβατική περίοδο, είναι σημαντικό οι 
καταναλωτές να ενημερώνονται επαρκώς εάν προβαίνουν σε αγορές στο Ηνωμένο 
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Βασίλειο ή από έμπορο του Ηνωμένου Βασιλείου·

Τελωνεία 

7. θεωρεί ότι, συνεπεία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Τελωνειακή 
Ένωση, θα μπορούσαν να σημειωθούν εντάσεις στο εμπόριο και στις αλυσίδες 
εφοδιασμού των εταιρειών· πιστεύει ότι θα πρέπει να αποφευχθούν σοβαρές διαταραχές 
στη ροή των εμπορευμάτων· επισημαίνει ότι η διαδικασία ετοιμότητας που 
πραγματοποιήθηκε από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θα πρέπει να αξιολογηθεί ενδελεχώς, να ενισχυθεί και ενδεχομένως να 
χρηματοδοτηθεί περαιτέρω, έτσι ώστε να καταστεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Brexit·

8. χαιρετίζει ως βήμα προόδου τις διατάξεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας μέσω της Μεγάλης Βρετανίας των εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση 
μεταξύ δύο σημείων που ανήκουν στην Τελωνειακή Ένωση·

Πρωτόκολλο σχετικά με την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία 

9. σημειώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τις 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις που θα στηρίξουν τη λειτουργία της συμφωνίας να παραμείνει 
η Βόρεια Ιρλανδία στο πλαίσιο της Τελωνειακής Ένωσης (καθώς και στο πλαίσιο των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς) όσον αφορά τα εμπορεύματα και τα γεωργικά προϊόντα· 
οι περισσότερες από αυτές τις ρυθμίσεις θα πρέπει να καθοριστούν από Μεικτή 
Επιτροπή· πρέπει να καταβληθούν όλες οι δυνατές προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι 
οι διαδικασίες και οι έλεγχοι που τίθενται σε εφαρμογή από τη Μεικτή Επιτροπή 
επιτρέπουν τον αποτελεσματικό εντοπισμό, μεταξύ των εμπορευμάτων που 
μεταφέρονται από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία, εκείνων που ορίζονται 
ως «εμπορεύματα που υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθούν ακολούθως στην Ένωση»· η 
σημασία της ορθής ταυτοποίησης των εμπορευμάτων που ανήκουν στην κατηγορία 
αυτή έγκειται στο γεγονός ότι θα υπόκεινται στους δασμούς της ΕΕ, τους ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης ή τον ΦΠΑ και ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
κανόνες της ενιαίας αγοράς·

10. υποστηρίζει ότι, εάν ανατεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο η είσπραξη των ιδίων πόρων του 
προϋπολογισμού της Ένωσης που θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ένωση, ένα φυσικό 
μέτρο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης θα ήταν να τεθεί σε 
εφαρμογή ένας κατάλληλος μηχανισμός εποπτείας της ορθής εφαρμογής της 
διαδικασίας για τον εντοπισμό εμπορευμάτων «που υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθούν 
ακολούθως στην Ένωση»· οι ρυθμίσεις πρέπει να εγγυώνται ότι οι έλεγχοι των 
γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων - π.χ. φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι - δεν θα είναι 
λιγότερο αυστηροί σε σχέση με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε 
σημείο εισόδου σε κράτος μέλος της ΕΕ· ομοίως, η συμμόρφωση με τους κανόνες και 
τους κανονισμούς της ενιαίας αγοράς δεν θα πρέπει να αφήνει περιθώρια για νομικά 
κενά· οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκομίζουν κέρδη από 
την εκτροπή των δραστηριοτήτων σε τόπους, στους οποίους θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν οι τυποποιημένες κανονιστικές υποχρεώσεις·

11. τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να 
ασκεί κατάλληλο έλεγχο της συνοχής και της ευθυγράμμισης των ρυθμίσεων που 
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θεσπίζει η Μεικτή Επιτροπή, καθώς και ότι οι προτεινόμενες λύσεις θα είναι 
αποτελεσματικές.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή IMCO καλεί την επιτροπή AFCO, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου 
σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (2018/0427(NLE)). 


