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Subiect: Aviz referitor la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană 
a Energiei Atomice ((2018/0427(NLE))

Domnule Președinte,

În cadrul procedurii menționate mai sus, Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor i s-a solicitat să transmită comisiei dumneavoastră un aviz sub formă de 
scrisoare.
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Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor a examinat chestiunea în cauză în 
cursul reuniunii sale din 4 decembrie 2019. În cadrul acestei reuniuni1, ea a decis să 
recomande Comisiei pentru afaceri constituționale, care este comisie competentă, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Petra De Sutter MD, PhD
Președintă

1 La votul final au fost prezenți: Pierre Karleskind (președinte în exercițiu), Róża Thun und Hohenstein 
(vicepreședintă), Maria Manuel Leitão Marques (vicepreședintă), Petra De Sutter (raportoare pentru aviz), 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 și Ivan Štefanec.
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SUGESTII 

Piața internă 

1. reamintește că libera circulație a mărfurilor în cadrul pieței unice este asigurată de 
uniunea vamală și de normele privind armonizarea și recunoașterea reciprocă a 
produselor, precum și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
supravegherea pieței și soliditatea standardelor pentru produse sunt, prin urmare, o parte 
esențială și de neînlocuit a relațiilor viitoare cu Regatul Unit, pentru a asigura condiții 
de concurență echitabile pentru întreprinderile din UE și o protecție adecvată a 
consumatorilor din Uniune;

2. insistă asupra faptului că procedurile operaționale care urmează să fie adoptate în cadrul 
regimului tranzitoriu trebuie să aibă ca scop menținerea normelor pieței interne a 
Uniunii pentru bunuri, precum și a normelor Uniunii vamale; este astfel extrem de 
important să se garanteze conformitatea produselor cu normele pieței unice;

3. subliniază cu satisfacție faptul că, în general, acordul menține în perioada de tranziție 
aplicarea principiilor fundamentale privind libera circulație a serviciilor, stabilirea și 
recunoașterea calificărilor profesionale, pentru a evita perturbări în funcționarea pieței 
unice;

4. în această privință, reamintește în special că, în temeiul articolul 25 din acord, în 
anumite limite, persoanele care desfășoară activități independente beneficiază de 
drepturile garantate de Tratatul privind libertatea de stabilire și libertatea de a presta 
servicii; dreptul de a exercita o profesie este garantat prin articolul 27 din acord, având 
în vedere că recunoașterea calificărilor profesionale înainte de încheierea perioadei de 
tranziție, în conformitate cu dispozițiile relevante din Directiva privind calificările 
profesionale sau din Directiva privind stabilirea avocaților, își va păstra efectele. pentru 
a facilita aplicarea acestor dispoziții, la articolul 29 din acord se prevede cooperarea 
administrativă în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale;

5. salută faptul că acordul clarifică normele aplicabile procedurilor de achiziții publice 
lansate înainte de încheierea perioadei de tranziție și nefinalizate în perioada de 
tranziție, inclusiv în ceea ce privește măsurile corective;

Politica de protecție a consumatorilor

6. subliniază că drepturile consumatorilor care decurg din legislația și alte norme relevante 
ale UE sunt pe deplin aplicabile în timpul perioadei de tranziție și subliniază că, deși 
situația nu ar trebui să se schimbe pentru consumatori și comercianți, care ar trebui să 
aibă aceleași drepturi și obligații în perioada de tranziție, este important ca consumatorii 
să fie informați în mod corespunzător dacă fac achiziții în Regatul Unit sau de la un 
comerciant din Regatul Unit;

Vama 

7. consideră că, în urma ieșirii Regatului Unit din Uniunea vamală, vor exista probabil 
tensiuni în schimburile comerciale și lanțurile de aprovizionare ale întreprinderilor; 
consideră că ar trebui evitate perturbările grave ale fluxului de mărfuri; întrucât 
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activitățile de pregătire realizate de statele membre ale UE 27, cu sprijinul Comisiei 
Europene, ar trebui evaluate atent, consolidate și dotate cu resursele necesare, dacă este 
cazul, pentru ca exercițiul de pregătire să devină o prioritate în cadrul procesului Brexit;

8. salută, ca un pas înainte, dispozițiile care urmăresc să faciliteze circulația prin Marea 
Britanie a mărfurilor în tranzit între două puncte care aparțin Uniunii vamale;

Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord 

9. ia act de faptul că persistă o mare incertitudine în ceea ce privește măsurile concrete 
care vor sta la baza funcționării acordului pentru a menține Irlanda de Nord în Uniunea 
vamală (și în cadrul normelor pieței unice) în cazul bunurilor și produselor agricole; 
majoritatea acestor măsuri vor trebui definite de o comisie mixtă; trebuie făcute toate 
eforturile pentru ca procedurile și controalele instituite de comisia mixtă să permită o 
identificare corectă, printre bunurile care sunt aduse din Marea Britanie în Irlanda de 
Nord, a celor definite ca fiind „expuse riscului de a fi transferate ulterior în Uniune”; 
importanța identificării corecte a bunurilor care aparțin acestei categorii constă în faptul 
că acestea vor fi supuse unor tarife, accize sau TVA la nivelul UE și că vor trebui să 
respecte normele pieței unice;

10. susține că, în cazul în care Regatului Unit i se încredințează colectarea resurselor proprii 
ale bugetului Uniunii care ar trebui rambursate către aceasta din urmă, o măsură 
naturală de protecție a intereselor financiare ale Uniunii ar fi instituirea unui mecanism 
adecvat de supraveghere a aplicării corecte a procedurii de detectare a mărfurilor 
„expuse riscului de a fi transferate ulterior în Uniune”. măsurile trebuie să garanteze că 
controalele asupra produselor agricole și alimentare - de exemplu controalele 
fitosanitare - nu sunt mai puțin stricte decât cele de la orice punct de intrare dintr-un stat 
membru al UE; de asemenea, respectarea normelor și a reglementărilor pieței unice nu 
ar trebui să lase loc pentru lacune; nu trebuie să existe posibilitatea ca operatorii 
comerciali să obțină câștiguri din devierea operațiunilor către locuri în care ar putea fi 
evitate obligațiile reglementare standard;

11. subliniază că ar trebui garantat un control adecvat din partea Parlamentului European în 
ceea ce privește coerența și alinierea dispozițiilor stabilite de comisia mixtă și 
eficacitatea soluțiilor aplicate;

comisia IMCO invită prin urmare comisia AFCO, care este comisie competentă, să 
recomande Parlamentului aprobarea proiectului de decizie a Consiliului referitoare la 
încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice(2018/0427(NLE)). 


