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Przedmiot: Opinia w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej ((2018/0427(NLE))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów zwrócono się o wydanie opinii w formie pisma na użytek komisji, której Pan 
przewodniczy.
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Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zbadała tę kwestię na posiedzeniu 4 
grudnia 2019 r. Na tym samym posiedzeniu1 komisja postanowiła zwrócić się do Komisji 
Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie 
rezolucji przedstawionych poniżej wskazówek.

Z poważaniem

dr Petra De Sutter
przewodnicząca

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pierre Karleskind (p.o. przewodniczący), Róża Thun und 
Hohenstein (wiceprzewodnicząca), Maria Manuel Leitão Marques (wiceprzewodnicząca), Petra De Sutter 
(sprawozdawczyni komisji opiniodawczej), 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 i Ivan Štefanec.
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WSKAZÓWKI

Rynek wewnętrzny 

1. przypomina, że swobodny przepływ towarów w ramach jednolitego rynku gwarantują 
unia celna oraz przepisy dotyczące harmonizacji i wzajemnego uznawania produktów, a 
także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; nadzór rynku i 
solidne normy dotyczące produktów stanowią zatem istotny i niezbędny aspekt 
przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem w celu zapewnienia 
przedsiębiorstwom z UE równych warunków działania oraz odpowiedniej ochrony 
konsumentów w UE;

2. podkreśla, że procedury operacyjne, które zostaną przyjęte w okresie przejściowym, 
muszą mieć na celu zachowanie zasad unijnego rynku wewnętrznego towarów i unii 
celnej; dlatego sprawą najwyższej wagi jest zagwarantowanie zgodności towarów z 
zasadami jednolitego rynku;

3. podkreśla z zadowoleniem, że ogólnie umowa nadal ma zastosowanie do 
podstawowych zasad dotyczących swobodnego przepływu usług, przedsiębiorczości i 
uznawania kwalifikacji zawodowych w okresie przejściowym, aby uniknąć zakłóceń w 
funkcjonowaniu jednolitego rynku;

4. w tym względzie przypomina w szczególności, że zgodnie z art. 25 umowy – z 
zastrzeżeniem pewnych ograniczeń – osoby prowadzące działalność na własny 
rachunek korzystają z praw zagwarantowanych w Traktacie dotyczących swobody 
przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług; prawo do wykonywania zawodu jest 
zagwarantowane w art. 27 umowy, biorąc pod uwagę, że przed zakończeniem okresu 
przejściowego w mocy pozostanie uznawanie kwalifikacji zawodowych prowadzone 
zgodnie z odnośnymi przepisami dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych lub z dyrektywą w sprawie organizacji zawodu adwokatów; aby ułatwić 
wdrażanie tych przepisów w praktyce, w art. 29 umowy przewiduje się współpracę 
administracyjną w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w umowie wyjaśniono obowiązujące przepisy 
dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych rozpoczętych przed 
zakończeniem okresu przejściowego i nie sfinalizowanych w okresie przejściowym, w 
tym w odniesieniu do środków zaradczych;

Polityka ochrony konsumentów

6. podkreśla, że prawa konsumentów wynikające z prawa UE i innych odnośnych 
przepisów UE są w pełni stosowane w okresie przejściowym, i zaznacza, że chociaż 
sytuacja nie powinna ulec zmianie w przypadku konsumentów i przedsiębiorców, 
którzy powinni mieć takie same prawa i obowiązki w okresie przejściowym, ważne jest, 
aby konsumenci byli odpowiednio informowani, w przypadku gdy nabywają towary w 
Zjednoczonym Królestwie czy też od przedsiębiorcy ze Zjednoczonego Królestwa;

Cła 

7. uważa, że w wyniku wyjścia Zjednoczonego Królestwa z unii celnej można oczekiwać 
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napięć w handlu i w łańcuchach dostaw dla przedsiębiorstw; uważa, że należy unikać 
poważnych zakłóceń w przepływie towarów; mając na uwadze, że weryfikacja 
gotowości, która została przeprowadzona przez 27 państw członkowskich UE przy 
wsparciu Komisji Europejskiej, powinna zostać dokładnie oceniona, udoskonalona, a w 
razie konieczności należy asygnować na nią zasoby finansowe, tak by weryfikacja ta 
stała się priorytetem w procesie brexitu;

8. z zadowoleniem przyjmuje – jako krok naprzód – przepisy mające na celu ułatwienie 
przepływu przez Wielką Brytanię towarów w tranzycie między dwoma punktami 
należącymi do unii celnej;

Protokół w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej 

9. zawraca uwagę, że nadal panuje niepewność co do konkretnych ustaleń, które będą 
podstawą funkcjonowania porozumienia mającego na celu utrzymanie Irlandii 
Północnej w unii celnej (jak również obowiązywania przepisów dotyczących 
jednolitego rynku) w odniesieniu do towarów i produktów rolnych; Wspólny Komitet 
będzie musiał określić większość tych ustaleń; należy dołożyć wszelkich starań, aby 
zadbać o to, by procedury i środki kontroli wprowadzone przez Wspólny Komitet 
pozwoliły na skuteczne wykrywanie wśród towarów, które zostały przywiezione z 
Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, towarów zdefiniowanych jako takie, w 
przypadku których istnieje ryzyko, że zostaną następnie przewiezione do Unii; 
prawidłowa identyfikacja towarów należących do tej kategorii jest ważna dlatego, że 
towary te będą objęte taryfami unijnymi, akcyzą lub podatkiem VAT oraz że muszą one 
być zgodne z zasadami jednolitego rynku;

10. utrzymuje, że gdyby Zjednoczonemu Królestwu powierzono pobór środków własnych z 
budżetu Unii, które musiałyby zostać zwrócone Unii, naturalnym środkiem ochrony 
interesów finansowych Unii byłoby wprowadzenie odpowiedniego mechanizmu 
nadzoru nad prawidłowym stosowaniem procedury wykrywania towarów, w przypadku 
których istnieje ryzyko, że zostaną następnie przewiezione do Unii; ustalenia te muszą 
gwarantować, że kontrole produktów rolnych i spożywczych – np. kontrole 
fitosanitarne – będą nie mniej skrupulatne niż kontrole w dowolnym miejscu 
wprowadzenia w państwie członkowskim UE; podobnie nie może być miejsca na luki 
prawne w stosowaniu przepisów i regulacji jednolitego rynku; podmioty prowadzące 
działalność handlową nie mogą mieć możliwości uzyskiwania korzyści z 
przekierowywania operacji do miejsc, w których można uniknąć standardowych 
obowiązków regulacyjnych;

11. podkreśla, że należy zapewnić odpowiednią kontrolę Parlamentu Europejskiego nad 
spójnością i dostosowaniem ustaleń wypracowanych przez Wspólny Komitet, a także 
nad skutecznością wprowadzonych rozwiązań;

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się zatem do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, aby zaleciła Parlamentowi 
wyrażenie zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii 
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2018/0427(NLE)). 


