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Godātais priekšsēdētāj!

Saistībā ar minēto procedūru Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai tika uzdots 
sniegt atzinumu vēstules formā Jūsu vadītajai komitejai.
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Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja šo jautājumu izskatīja 2019. gada 
4. decembra sanāksmē. Minētājā sanāksmē1 komiteja nolēma aicināt par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut turpmāk izklāstītos 
ierosinājumus.

Ar cieņu

Petra De Sutter MD, PhD
priekšsēdētāja

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pierre Karleskind (priekšsēdētāja p. i.), Róża Thun und Hohenstein 
(priekšsēdētāja vietniece), Maria Manuel Leitão Marques (priekšsēdētāja vietniece), Petra De Sutter (atzinuma 
sagatavotāja), 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 un Ivan Štefanec.
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IEROSINĀJUMI

Iekšējais tirgus 

1. atgādina, ka preču brīvu apriti vienotajā tirgū nodrošina muitas savienība un noteikumi 
par ražojumu saskaņošanu un savstarpēju atzīšanu, kā arī Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūra. Tādēļ tirgus uzraudzība un stingri ražojumu standarti ir būtiska un 
neaizstājama daļa jebkādās turpmākajās attiecībās ar Apvienoto Karalisti, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES uzņēmumiem un pienācīgu ES 
patērētāju aizsardzību;

2. uzstāj, ka darbības procedūrām, kas jāpieņem pārejas režīma laikā, jābūt vērstām uz to, 
lai saglabātu Savienības iekšējā preču tirgus un muitas savienības noteikumus. Tādēļ ir 
ārkārtīgi svarīgi nodrošināt preču atbilstību vienotā tirgus noteikumiem;

3. ar gandarījumu uzsver, ka kopumā izstāšanās līgumā ir atstāti spēkā pamatprincipi 
pakalpojumu brīvai apritei un profesionālo kvalifikāciju noteikšanai un atzīšanai pārejas 
periodā, lai izvairītos no vienotā tirgus darbības traucējumiem;

4. šajā sakarā jo īpaši atgādina, ka saskaņā ar izstāšanās līguma 25. pantu, ievērojot dažus 
ierobežojumus, pašnodarbinātām personām ir Līgumā garantētās tiesības attiecībā uz 
brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus. Tiesības strādāt profesijā 
ir nodrošinātas izstāšanās līguma 27. pantā, ņemot vērā, ka profesionālo kvalifikāciju 
atzīšana, kas veikta saskaņā ar attiecīgajiem Profesionālo kvalifikāciju direktīvas vai 
Advokātu uzņēmējdarbības veikšanas direktīvas noteikumiem, paliks spēkā līdz pārejas 
perioda beigām. Lai atvieglotu šo noteikumu īstenošanu praksē, izstāšanās līguma 
29. pantā ir paredzēta administratīvā sadarbība profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 
jomā;

5. atzinīgi vērtē to, ka izstāšanās līgumā ir precizēti piemērojamie noteikumi attiecībā uz 
publiskā iepirkuma procedūrām, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām un nav 
pabeigtas pārejas periodā, tostarp attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem;

Patērētāju politika

6. uzsver, ka patērētāju tiesības, kas izriet no ES tiesību aktiem un citiem attiecīgiem ES 
noteikumiem, pārejas periodā ir pilnībā piemērojamas, un uzsver, ka, lai gan situācijai 
nevajadzētu mainīties attiecībā uz patērētājiem un tirgotājiem, kuriem pārejas periodā 
vajadzētu būt tādām pašām tiesībām un pienākumiem kā agrāk, ir svarīgi, lai patērētāji 
būtu pienācīgi informēti, ja pirkšana notiek Apvienotajā Karalistē vai no Apvienotās 
Karalistes tirgotāja;

Muita 

7. uzskata, ka, Apvienotajai Karalistei izstājoties no muitas savienības, varētu sagaidīt 
spriedzi tirdzniecībā un uzņēmumu piegādes ķēdēs; uzskata, ka būtu jāizvairās no 
nopietniem preču plūsmas traucējumiem; līdz ar to sagatavošanās darbības, ko ar 
Eiropas Komisijas atbalstu veikušas ES 27 dalībvalstis, būtu rūpīgi jāizvērtē, 
jāpastiprina un vajadzības gadījumā tām jāpiešķir resursi, lai tās kļūtu par prioritāti 
Brexit procesā;
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8. kā soli pareizajā virzienā vērtē noteikumus, kuru mērķis ir atvieglot tādu preču tranzītu 
caur Lielbritāniju, kas tiek pārvestas starp diviem punktiem muitas savienībā;

Protokols par Īriju/Ziemeļīriju 

9. norāda, ka joprojām pastāv liela neskaidrība attiecībā uz konkrētiem izstāšanās līguma 
pamatnoteikumiem, kas nodrošinās to, ka Ziemeļīrija paliks muitas savienības sistēmā 
(kā arī uz to tiks attiecināti vienotā tirgus noteikumi) attiecībā uz precēm un 
lauksaimniecības produktiem. Lielākā daļa šo noteikumu būs jādefinē Apvienotajai 
komitejai. Ir jāpieliek vislielākās pūles, lai nodrošinātu, ka Apvienotās komitejas 
ieviestās procedūras un kontroles ļauj efektīvi atklāt tās no Lielbritānijas Ziemeļīrijā 
ievestās preces, kas definētas kā tādas, “kuras vēlāk varētu tikt pārvietotas uz 
Savienību”. Šajā kategorijā ietilpstošo preču pareizas identifikācijas nozīme ir saistīta ar 
to, ka uz tām attieksies ES tarifi, akcīzes nodokļi vai PVN un ka tām ir jāatbilst vienotā 
tirgus noteikumiem;

10. apgalvo, ka gadījumā, ja Apvienotajai Karalistei tiktu uzticēta tādu Savienības budžeta 
pašu resursu iekasēšana, kas būtu jāatmaksā atpakaļ Savienībai, Savienības finanšu 
interešu aizsardzības dabisks pasākums būtu ieviest pienācīgu uzraudzības mehānismu 
attiecībā uz to, vai pareizi tiek īstenota procedūra tādu preču atklāšanai, “kuras vēlāk 
varētu tikt pārvietotas uz Savienību”. Ar šiem noteikumiem ir jāgarantē, ka 
lauksaimniecības un pārtikas produktu kontrole, piemēram, fitosanitārā kontrole, nav 
mazāk stingra kā jebkurā citā ievešanas vietā ES dalībvalstī. Tāpat arī nevajadzētu būt 
iespējai neievērot atbilstību vienotā tirgus noteikumiem. Nedrīkst pastāvēt iespēja 
tirgotājiem gūt labumu no darījumu novirzīšanas uz vietām, kur varētu izvairīties no 
tiesību aktos noteiktajiem standarta pienākumiem;

11. uzsver, ka būtu jānodrošina iespēja Eiropas Parlamentam pienācīgi kontrolēt 
Apvienotās komitejas izstrādāto noteikumu saskaņotību un pielāgotību, kā arī jāgarantē 
ieviesto risinājumu efektivitāte.

Tādējādi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu Padomes lēmuma 
projektam par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes 
izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (2018/0427(NLE)). 


