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Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da 
pripravi mnenje in ga v obliki pisma predloži vašemu odboru.

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov je vprašanje obravnaval na seji z dne 4. decembra 
2019. Na seji1 se je odločil, da Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, pozove, da v 
predlog resolucije, ki ga bo sprejel, vključi pobude, navedene v nadaljevanju.

S spoštovanjem!

Petra De Sutter
predsednica

1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pierre Karleskind (vršilec dolžnosti predsednika), Róża Thun und 
Hohenstein (podpredsednica), Maria Manuel Leitão Marques (podpredsednica), Petra De Sutter (poročevalka za 
mnenje), 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 in Ivan Štefanec.
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POBUDE

Notranji trg 

1. opozarja, da prosti pretok blaga na enotnem trgu zagotavljajo carinska unija in pravila o 
usklajevanju in vzajemnem priznavanju proizvodov ter sodna praksa Sodišča Evropske 
unije. Nadzor trga in trdni standardi za proizvode so torej bistveni in nenadomestljivi 
del vseh prihodnjih odnosov z Združenim kraljestvom, da bi lahko zagotovili enake 
konkurenčne pogoje za podjetja EU in ustrezno zaščito potrošnikov EU;

2. vztraja, da morajo biti operativni postopki, sprejeti v prehodnem obdobju, namenjeni 
ohranjanju pravil notranjega trga Unije za blago in carinske unije, zato je nadvse 
pomembno, da se zaščiti skladnost blaga s pravili enotnega trga;

3. z zadovoljstvom poudarja, da je s sporazumom v prehodnem obdobju na splošno 
ohranjena uporaba temeljnih načel prostega pretoka storitev, ustanavljanja in 
priznavanja poklicnih kvalifikacij, da bi preprečili motnje pri delovanju enotnega trga;

4. v zvezi s tem zlasti opozarja, da v skladu s členom 25 sporazuma samozaposlene osebe 
z izjemo nekaterih omejitev uživajo pravice, zagotovljene s Pogodbo, glede svobode 
ustanavljanja in svobode opravljanja storitev. Pravica do opravljanja poklica je 
zagotovljena v členu 27 sporazuma, saj bo priznavanje poklicnih kvalifikacij v skladu z 
ustreznimi določbami direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij ali direktive o 
ustanavljanju odvetnikov ohranilo svoje učinke do konca prehodnega obdobja. V členu 
29 sporazuma je za lažje izvajanje teh določb v praksi predvideno upravno sodelovanje 
na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij;

5. pozdravlja dejstvo, da sporazum pojasnjuje pravila, ki se uporabljajo za postopke javnih 
naročil, ki se bodo začeli pred koncem prehodnega obdobja in ne bodo končani v tem 
obdobju, vključno s pravnimi sredstvi;

Potrošniška politika

6. poudarja, da se pravice potrošnikov, ki izhajajo iz prava EU in drugih ustreznih pravil 
EU, v prehodnem obdobju v celoti izvajajo in da se razmere za potrošnike in trgovce, ki 
bi morali imeti v prehodnem obdobju enake pravice in obveznosti, ne bi smele 
spremeniti, vendar je pomembno, da so potrošniki ustrezno obveščeni, če nakupujejo v 
Združenem kraljestvu ali pri trgovcu iz Združenega kraljestva;

Carina 

7. meni, da je zaradi izstopa Združenega kraljestva iz carinske unije mogoče pričakovati 
napetosti v trgovini in dobavnih verigah podjetij; meni, da je se treba izogniti resnim 
motnjam v pretoku blaga; ker bi bilo treba temeljito oceniti vajo iz pripravljenosti, ki so 
jo s podporo Evropske komisije izvedle države članice EU-27, jo po potrebi okrepiti ter 
ji nameniti več sredstev, da bo postala prednostna naloga v postopku izstopa 
Združenega kraljestva iz Evropske unije;

8. kot korak naprej pozdravlja določbe, s katerimi naj bi olajšali tranzit blaga med dvema 
točkama, ki pripadata carinski uniji, preko Velike Britanije;
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Protokol o Irski/Severni Irski 

9. ugotavlja, da ostaja veliko negotovosti glede konkretnih ureditev, na katerih bo 
temeljilo delovanje sporazuma o ohranjanju Severne Irske v carinski uniji (in znotraj 
pravil enotnega trga) za blago in kmetijske proizvode. Večino teh ureditev bo določil 
skupni odbor. Skrajno si bo treba prizadevati, da bodo postopki in kontrole, ki jih bo 
uvedel skupni odbor, omogočali, da se bo lahko med proizvodi, ki bodo prišli na 
Severno Irsko iz Velike Britanije, učinkovito ugotovilo, za katero blago obstaja 
tveganje, da se bo pozneje gibalo v Unijo. Pravilno ugotavljanje blaga, ki spada v to 
kategorijo, je pomembno, ker se bodo za to blago uporabljale tarife, trošarine ali DDV 
Unije in ker mora biti v skladu s pravili enotnega trga;

10. meni, da če bo Združenemu kraljestvu zaupano pobiranje lastnih sredstev iz proračuna 
Unije, ki jih je treba vrniti Uniji, da je naravni ukrep za zaščito finančnih interesov 
Unije vzpostavitev ustreznega mehanizma nadzora nad pravilnim izvajanjem postopka 
za ugotavljanje blaga, za katero obstaja tveganje, da se bo pozneje gibalo v Unijo. 
Ureditev mora zagotavljati, da kontrole kmetijskih in živilskih proizvodov – npr. 
fitosanitarne kontrole – ne bodo manj stroge kot na kateri koli vstopni točki v državi 
članici EU. Tudi pri spoštovanju pravil in predpisov enotnega trga ne sme biti vrzeli. 
Gospodarskim subjektom ne sme biti omogočeno, da pridobijo koristi s preusmeritvijo 
dejavnosti na lokacije, kjer bi se lahko izognili standardnim ureditvenim obveznostim;

11. poudarja, da je treba zagotoviti, da bo lahko Evropski parlament ustrezno preverjal 
skladnost in usklajenost ureditve, ki jo bo predlagal skupni odbor, pa tudi učinkovitosti 
uvedenih rešitev.

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni 
odbor, naj priporoči Parlamentu, da odobri sklep Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu 
Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske 
skupnosti za atomsko energijo (2018/0427(NLE)). 


