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Assunto: Parecer sobre a celebração do Acordo de Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e 
da Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (2018/0427(NLE))

Ex.mo Senhor Presidente

No âmbito do processo em epígrafe, a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores foi incumbida de submeter um parecer sob a forma de carta à apreciação da 
comissão a que V. Ex.ª preside.

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores examinou o assunto na sua 
reunião de 4 de dezembro de 2019. No decurso da referida reunião1, decidiu instar a 
Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
na proposta de resolução que aprovar as sugestões constantes da presente carta.

1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pierre Karleskind  (presidente), Róża Thun und 
Hohenstein (vice-presidente), Maria Manuel Leitão Marques (vice-presidente), Petra De Sutter (relatora de 
parecer), 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 e Ivan Štefanec.
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Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Petra De Sutter MD, PhD
Presidente
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SUGESTÕES

Mercado Interno 

1. Recorda que a livre circulação de mercadorias no mercado único é assegurada pela 
União Aduaneira e pelas regras de harmonização e reconhecimento mútuo dos produtos, 
bem como pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. A fiscalização 
do mercado e as normas sólidas em matéria de produtos constituem, por conseguinte, 
uma parte essencial e insubstituível das futuras relações com o Reino Unido, a fim de 
garantir condições de concorrência equitativas para as empresas da UE e uma proteção 
adequada dos consumidores da UE;

2. Insiste em que os procedimentos operacionais a adotar durante o regime transitório 
devem ter por objetivo a preservação das regras do mercado interno de mercadorias da 
União e da União Aduaneira. Por conseguinte, é da maior importância salvaguardar a 
conformidade das mercadorias com as regras do mercado único;

3. Salienta com satisfação que, em geral, o Acordo continua a aplicar os princípios 
fundamentais em matéria de livre circulação de serviços, estabelecimento e 
reconhecimento das qualificações profissionais durante o período de transição, a fim de 
evitar perturbações no funcionamento do mercado único;

4. A este respeito recorda, em particular, que, nos termos do artigo 25.º do Acordo, e 
mediante determinadas limitações, os trabalhadores independentes beneficiam dos 
direitos garantidos pelo Tratado em matéria de liberdade de estabelecimento e de livre 
prestação de serviços. O direito de exercer uma profissão está garantido no artigo 27.º 
do Acordo, uma vez que o reconhecimento das qualificações profissionais antes do 
termo do período de transição, em conformidade com as disposições pertinentes da 
Diretiva Qualificações Profissionais ou da Diretiva Estabelecimento de Advogados, 
manterá os seus efeitos. A fim de facilitar a aplicação destas disposições na prática, a 
cooperação administrativa em matéria de reconhecimento das qualificações 
profissionais está prevista no artigo 29.º do Acordo;

5. Congratula-se com o facto de o acordo clarificar as regras aplicáveis aos procedimentos 
de contratação pública iniciados antes do termo do período de transição e não 
concluídos durante o período de transição, incluindo no que diz respeito a vias de 
recurso;

Política dos consumidores

6. Salienta que os direitos dos consumidores decorrentes do direito da UE e de outras 
regras pertinentes da UE são plenamente aplicáveis durante o período de transição e 
realça que, embora a situação não deva mudar para os consumidores e os comerciantes, 
que devem ter os mesmos direitos e obrigações durante o período de transição, é 
importante que os consumidores sejam adequadamente informados caso adquiram 
produtos no Reino Unido ou junto de um comerciante do Reino Unido;

Questões aduaneiras 

7. Considera que, em resultado da saída da União Aduaneira do Reino Unido, são de 
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esperar tensões no comércio e nas cadeias de abastecimento das empresas; entende que 
devem ser evitadas perturbações graves no fluxo de mercadorias; considera que o 
exercício de preparação realizado pelos Estados-Membros da UE27 com o apoio da 
Comissão Europeia deve ser cuidadosamente avaliado, reforçado e autorizados recursos 
sempre que necessário, para que o exercício de preparação passe a ser uma prioridade 
no processo do Brexit;

8. Congratula-se com o passo positivo que constituem as disposições destinadas a facilitar 
a circulação, através da Grã-Bretanha, de mercadorias em trânsito entre dois pontos 
pertencentes à União Aduaneira;

Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte 

9. Observa que subsiste uma grande incerteza quanto às medidas concretas subjacentes ao 
funcionamento do acordo de manutenção da Irlanda do Norte no quadro da União 
Aduaneira (bem como no âmbito das regras do mercado único) para as mercadorias e 
produtos agrícolas. A maior parte destas disposições terá de ser definida por um Comité 
Misto. É necessário envidar os maiores esforços possíveis para assegurar que os 
procedimentos e controlos instituídos pelo Comité Misto permitem uma deteção eficaz, 
entre as mercadorias que forem trazidas da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte, das 
que são definidas como estando «em risco de transitarem posteriormente para a União». 
A importância de uma correta identificação das mercadorias pertencentes a essa 
categoria reside no facto de que estarão sujeitas a pautas aduaneiras, impostos especiais 
sobre o consumo ou ao IVA da UE, devendo estar em conformidade com as regras do 
mercado único;

10. Reitera que, se o Reino Unido for incumbido da cobrança dos recursos próprios do 
orçamento da União que teriam de ser reembolsados à UE, uma medida natural de 
proteção dos interesses financeiros da União seria a criação de um mecanismo adequado 
de supervisão da aplicação correta do procedimento para deteção de mercadorias «em 
risco de transitarem posteriormente para a União». As disposições devem garantir que 
os controlos dos produtos agrícolas e alimentares – como por exemplo os controlos 
fitossanitários – não sejam menos sólidos do que em qualquer ponto de entrada num 
Estado-Membro da UE. Do mesmo modo, a conformidade com as regras e 
regulamentos do mercado único não deve deixar margem para a existência de lacunas. 
Não deve existir a possibilidade de os operadores comerciais obterem ganhos 
decorrentes do desvio de operações para locais onde as obrigações regulamentares 
normais possam ser evitadas;

11. Salienta que deve ser garantido um controlo adequado pelo Parlamento Europeu da 
coerência e do alinhamento das disposições definidas pelo Comité Misto, bem como da 
própria eficácia das soluções postas em prática.

A Comissão IMCO insta, por conseguinte, a Comissão AFCO, competente quanto à matéria 
de fundo, a recomendar ao Parlamento que dê a sua aprovação ao projeto de decisão do 
Conselho relativa à celebração do Acordo de Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da 
Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica 
(2018/0427(NLE)).


