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Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui buvo pavesta 
pateikti nuomonę Jūsų komitetui laiško forma.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas apsvarstė šį klausimą 2019 m. gruodžio 14 d. 
posėdyje. Per šį posėdį1 komitetas nusprendė paraginti atsakingą Konstitucinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus.

Pagarbiai

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Pierre Karleskind (laikinasis pirmininkas), Róża Thun und Hohenstein 
(pirmininko pavaduotoja), Maria Manuel Leitão Marques (pirmininko pavaduotoja), Petra De Sutter (nuomonės 
referentė), 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 ir Ivan Štefanec.
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PASIŪLYMAI

Vidaus rinka 

1. Primena, kad laisvas prekių judėjimas bendrojoje rinkoje užtikrinamas muitų sąjungos 
veikimo pagrindu, vadovaujantis derinimo taisyklėmis ir produktų savitarpio 
pripažinimo principu bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Todėl rinkos 
priežiūra ir tvirti produktų standartai yra esminė ir nepakeičiama bet kokių būsimų 
santykių su JK dalis, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ES įmonėms ir deramą ES 
vartotojų apsaugą;

2. primygtinai laikosi nuomonės, kad veiklos procedūromis, kurias ketinama taikyti 
laikantis pereinamojo laikotarpio tvarkos, turi būti siekiama apsaugoti Sąjungos prekių 
vidaus rinkos ir muitų sąjungos taisykles. Todėl mano, kad ypač svarbu užtikrinti prekių 
atitiktį bendrosios rinkos taisyklėms;

3. su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, jog apskritai Susitarime numatytas tolesnis 
vadovavimasis taikomais pagrindiniais laisvo paslaugų judėjimo, įsisteigimo ir 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo principais pereinamuoju laikotarpiu, kad būtų 
išvengta bendrosios rinkos veikimo sutrikimų;

4. šiuo požiūriu pirmiausia primena, kad pagal Susitarimo 25 straipsnį – taikant tam tikrus 
apribojimus – savarankiškai dirbantys asmenys galės naudotis teisėmis, kurios 
užtikrinamos Sutarties nuostatomis dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas. 
Teisė verstis profesija užtikrinama Susitarimo 27 straipsniu, nes profesinių kvalifikacijų 
pripažinimas vadovaujantis atitinkamomis Profesinių kvalifikacijų direktyvos ir 
Teisininkų įsisteigimo direktyvos nuostatomis galios iki pereinamojo laikotarpio 
pabaigos. Kad šias nuostatas būtų galima lengviau įgyvendinti praktiškai, Susitarimo 
29 straipsnyje numatytas administracinis bendradarbiavimas profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo klausimu;

5. teigiamai vertina tai, kad Susitarime paaiškinamos taikomos viešųjų pirkimų procedūrų, 
pradėtų iki baigiantis pereinamajam laikotarpiui, tačiau šiuo laikotarpiu nebaigtų, 
taisyklės, įskaitant susijusias su taisomosiomis priemonėmis;

Vartotojų politika

6. pabrėžia, kad pereinamuoju laikotarpiu bus visapusiškai taikomos vartotojų teisės, 
grindžiamos ES teise ir kitomis susijusiomis ES normomis, bei akcentuoja, kad 
vartotojų ir prekybininkų padėtis neturėtų pasikeisti – pereinamuoju laikotarpiu jie 
turėtų turėti tas pačias teises ir pareigas – tačiau svarbu, kad vartotojai, perkantys JK ar 
iš JK prekybininkų, būtų deramai informuoti;

Muitai 

7. mano, kad, JK pasitraukus iš muitų sąjungos, tikėtinos tam tikros įtampos prekybos 
sektoriuje ir įmonių tiekimo grandinėse; laikosi nuomonės, kad turėtų būti vengiama 
rimtų prekių srauto sutrikimų; parengties pratybos, kuriose 27-ios ES valstybės narės 
dalyvavo padedamos Europos Komisijos, turėtų būti nuodugniai įvertintos, sustiprintos, 
o prireikus turėtų būti numatyti ištekliai, kad šios pratybos taptų prioritetu vykstant 
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„Brexit‘o“ procesui;

8. teigiamai vertina nuostatas, kuriomis siekiama palengvinti prekių gabenimą tranzitu per 
Didžiąją Britaniją iš vieno muitų sąjungos taško į kitą – tai žingsnis pirmyn;

Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 

9. pažymi, jog tebesama daugybės neaiškumų, susijusių su konkrečia tvarka, kuria bus 
grindžiamas susitarimo dėl Šiaurės Airijos pasilikimo muitų sąjungoje (įskaitant 
bendrosios rinkos taisyklių taikymą) prekių ir žemės ūkio produkcijos atžvilgiu 
taikymas. Daugumą šios tvarkos aspektų turės apibrėžti Jungtinis komitetas. 
Didžiausios pastangos turės būti dedamos siekiant užtikrinti, kad Jungtinio komiteto 
nustatytos procedūros ir kontrolė leistų tarp prekių, iš Didžiosios Britanijos gabenamų į 
Šiaurės Airiją, veiksmingai aptikti tas, kurios siejamos su grėsme vėliau būti įvežtoms į 
Sąjungą. Teisingai atpažinti šiai kategorijai priklausančias prekes svarbu todėl, kad 
joms bus taikomi ES tarifai, akcizai ar PVM ir kad jos turi atitikti bendrosios rinkos 
taisykles;

10. pažymi, kad, Jungtinei Karalystei patikėjus surinkti nuosavus Sąjungos biudžeto 
išteklius, kurie turėtų būti išmokėti Sąjungai, savaime suprantama Sąjungos finansinių 
interesų apsaugos priemonė būtų deramas mechanizmas, kurį taikant būtų užtikrinamas 
teisingas procedūros prekėms, kurios siejamos su grėsme vėliau būti įvežtoms į 
Sąjungą, aptikti įgyvendinimas. Taikant šią tvarką turi būti užtikrinama, kad žemės ūkio 
ir maisto produktų kontrolė, t. y. fitosanitarinė kontrolė, nebūtų silpnesnė nei vykdoma 
įvežant į bet kurią ES valstybę narę. Panašiai erdvės spragoms neturėtų būti palikta ir 
atitikties bendrosios rinkos taisyklėms bei normoms klausimu. Prekybininkai neturėtų 
turėti galimybės pelnytis perkėlę veiklą į vietoves, kuriose būtų galima vengti 
standartinių reglamentavimo prievolių vykdymo;

11. pabrėžia, jog turėtų būti užtikrinta, kad Europos Parlamentas vykdytų deramą Jungtinio 
komiteto nustatytos tvarkos nuoseklumo ir derinimo bei taikomų sprendimų 
veiksmingumo kontrolę.

Taigi IMCO komitetas ragina atsakingą AFCO komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti 
Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo 
projektui (2018/0427(NLE)). 


