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Vec: stanovisko k uzavretiu dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu ((2018/0427(NLE))

Vážený pán predseda,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa poverený 
predložením stanoviska Vášmu výboru formou listu.
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Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 
4. decembra 2019. Na uvedenej schôdzi1 výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre ústavné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

S úctou

Petra De Sutter MD, PhD
predsedníčka

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pierre Karleskind (úradujúci predseda), Róża Thun und Hohenstein 
(podpredsedníčka), Maria Manuel Leitão Marques (podpredsedníčka), Petra De Sutter (spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko), 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 a Ivan Štefanec.
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NÁVRHY

Vnútorný trh 

1. pripomína, že voľný pohyb tovaru v rámci jednotného trhu je zaručený colnou úniou 
a pravidlami o harmonizácii a vzájomnom uznávaní výrobkov, ako aj judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie. Dohľad nad trhom a spoľahlivé normy pre výrobky sú 
preto nevyhnutnou a nenahraditeľnou súčasťou akéhokoľvek budúceho vzťahu 
so Spojeným kráľovstvom, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre podniky EÚ 
a primeraná ochrana spotrebiteľov v EÚ;

2. trvá na tom, že operačné postupy, ktoré sa majú prijať počas prechodného režimu, 
musia byť zamerané na zachovanie pravidiel vnútorného trhu Únie pre tovar a colnej 
únie. Je preto mimoriadne dôležité zabezpečiť súlad tovaru s pravidlami jednotného 
trhu;

3. s uspokojením zdôrazňuje, že v dohode sa vo všeobecnosti zachováva uplatniteľnosť 
základných zásad týkajúcich sa voľného pohybu služieb, usadenia sa a uznávania 
odborných kvalifikácií počas prechodného obdobia, aby sa zabránilo narušeniu 
fungovania jednotného trhu;

4. v tejto súvislosti osobitne pripomína, že podľa článku 25 dohody budú mať samostatne 
zárobkovo činné osoby pri zohľadnení určitých obmedzení právo na slobodu usadiť sa 
a slobodu poskytovať služby, ktoré zaručuje zmluva. Právo na výkon povolania 
zabezpečuje článok 27 dohody, keďže uznanie odborných kvalifikácií, ktoré sa 
uskutoční pred skončením prechodného obdobia a v súlade s príslušnými ustanoveniami 
smernice o uznávaní odborných kvalifikácií alebo smernice o výkone právnického 
povolania, si naďalej zachová účinok. Na uľahčenie vykonávania týchto ustanovení 
v praxi sa v článku 29 dohody stanovuje administratívna spolupráca v oblasti uznávania 
odborných kvalifikácií;

5. víta skutočnosť, že dohodou sa objasňujú uplatniteľné pravidlá pre postupy verejného 
obstarávania, ktoré sa začnú pred koncom prechodného obdobia a nebudú počas tohto 
obdobia ukončené, a to aj so zreteľom na nápravné opatrenia;

Spotrebiteľská politika

6. zdôrazňuje, že práva spotrebiteľov vyplývajúce z právnych predpisov EÚ a iných 
príslušných predpisov EÚ sú plne uplatniteľné aj počas prechodného obdobia, 
a zdôrazňuje, že hoci situácia spotrebiteľov a obchodníkov by sa nemala zmeniť a aj 
počas prechodného obdobia by mali mať rovnaké práva a povinnosti, zároveň je 
dôležité, aby spotrebitelia mali primerané informácie v prípade, že nakupujú 
v Spojenom kráľovstve alebo od obchodníka zo Spojeného kráľovstva;

Clá 

7. domnieva sa, že v dôsledku odchodu Spojeného kráľovstva z colnej únie možno 
očakávať napätie v obchode a dodávateľských reťazcoch podnikov; je presvedčený, že 
by sa malo zabrániť vážnym narušeniam toku tovaru; keďže skúška pripravenosti, ktorú 
uskutočnilo 27 členských štátov EÚ s podporou Európskej komisie, by sa mala dôsledne 
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zhodnotiť a zintenzívniť a mali by sa na ňu podľa potreby prideliť prostriedky, aby sa 
stala prioritou v procese vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ;

8. víta ustanovenia zamerané na uľahčenie pohybu tovaru v tranzite cez územie Veľkej 
Británie medzi dvoma miestami colnej únie a považuje ich za krok vpred;

Protokol o Írsku/Severnom Írsku 

9. poznamenáva, že naďalej pretrváva značná neistota ohľadom konkrétnych opatrení, 
ktoré podporia fungovanie dohody o ponechaní Severného Írska v rámci colnej únie 
(a tiež v rámci pravidiel jednotného trhu) pre tovar a poľnohospodárske výrobky. 
Väčšinu týchto opatrení bude musieť vymedziť spoločný výbor. Treba vynaložiť 
maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby postupy a kontrolné mechanizmy, ktoré 
zavedie spoločný výbor, umožňovali účinne odhaľovať v tovare prepravenom z Veľkej 
Británie do Severného Írska tovar, s ktorým sa spája „riziko, že bude následne 
prevezený do Únie“. Význam správnej identifikácie tovaru, ktorý patrí do tejto 
kategórie, spočíva v tom, že tento tovar bude podliehať clám EÚ, spotrebným daniam 
alebo DPH a musí byť v súlade s pravidlami jednotného trhu;

10. tvrdí, že ak bude Spojené kráľovstvo poverené výberom prostriedkov predstavujúcich 
vlastné zdroje rozpočtu Únie, ktoré sa budú musieť Únii vrátiť, prirodzeným opatrením 
na ochranu finančných záujmov Únie by bolo zavedenie primeraného mechanizmu 
dohľadu nad správnym vykonávaním postupu odhaľovania �tovaru, „s ktorým sa spája 
riziko, že bude následne prevezený do Únie.“ Opatreniami sa musí zaručiť, aby kontroly 
poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, napríklad fytosanitárne kontroly, 
neboli menej spoľahlivé ako kontroly na ktoromkoľvek vstupnom bode v členských 
štátoch EÚ. Podobne ani dodržiavanie pravidiel a predpisov o jednotnom trhu nesmie 
ponechávať priestor na právne medzery. Nesmie sa umožniť, aby pre obchodných 
prevádzkovateľov bolo ziskové presunúť operácie na miesta, na ktorých by mohli 
obchádzať štandardné regulačné povinnosti;

11. zdôrazňuje, že by sa malo zaručiť, aby Európsky parlament mohol primerane 
kontrolovať súdržnosť a zosúladenie postupov, ktoré navrhne spoločný výbor, ako aj 
účinnosť realizovaných riešení.

Výbor IMCO vyzýva výbor AFCO, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu, aby udelil 
svoj súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (2018/0427(NLE)). 


