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Věc: Stanovisko k souhlasu s dohodou o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a 
Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (2020/0382(NLE))

Vážení předsedové,

v souladu s výše uvedeným postupem se Výbor pro dopravu a cestovní ruch rozhodl požádat o 
použití čl. 56 odst. 1 jednacího řádu za účelem předložení stanoviska Výboru pro zahraniční 
věci a Výboru pro mezinárodní obchod ve formě tohoto dopisu.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch si přeje uvést následující poznámky:
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NÁVRHY

1. vítá skutečnost, že dohoda o obchodu a spolupráci (dále jen „dohoda“) zajistí trvalé a 
nerušené propojení letecké, silniční a námořní dopravy a zajistí spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi provozovateli dopravy z EU a Spojeného království; v tomto 
ohledu vítá skutečnost, že dohoda zavádí vzájemný přístup na trh a společná pravidla a 
normy v celé řadě oblastí, čímž zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti dopravy, práv 
pracovníků a cestujících a ochrany životního prostředí v těchto oblastech; vítá rovněž 
skutečnost, že dohoda zajišťuje propojenost, neposkytuje však Spojenému království 
stejnou úroveň práv, jakou nabízí jednotný trh;

2. zdůrazňuje, že EU musí zůstat ostražitá, pokud jde o skutečnost, že Spojené království 
se nezavázalo k dynamickému sbližování svých pravidel v několika oblastech politiky; 
zdůrazňuje, že to znamená, že jednostranné zpřísnění pravidel a norem v EU nepovede 
automaticky k sladění příslušných pravidel a norem ze strany Spojeného království;

3. vítá komplexní kapitolu o letecké dopravě obsaženou v dohodě, která by měla zajistit 
ochranu strategických zájmů EU a která obsahuje příslušná ustanovení týkající se 
přístupu na trh, přepravních práv, společného označování linek a práv cestujících; vítá 
konkrétní ustanovení týkající se rovných podmínek v kapitole o letectví, které zajišťují, 
že letečtí dopravci z EU a Spojeného království se budou účastnit hospodářské soutěže 
za stejných podmínek; bere na vědomí řešení, které bylo nalezeno v oblasti pravidel 
vlastnictví a kontroly, jimiž se řídí přístup na vnitřní trh, přičemž se do budoucna 
ponechává možnost pokračující liberalizace;

4. vítá zvláštní kapitolu o bezpečnosti letectví; konstatuje, že schválené znění zahrnuje 
úzkou spolupráci v oblasti bezpečnosti letectví a uspořádání letového provozu; domnívá 
se, že tato spolupráce by neměla omezovat EU při určování úrovně ochrany, kterou 
považuje za vhodnou pro bezpečnost; zdůrazňuje význam budoucí úzké spolupráce 
mezi Úřadem pro civilní letectví Spojeného království a Agenturou pro bezpečnost 
letectví Evropské unie;

5. vítá skutečnost, že dohoda zajistí propojení mezi EU a Spojeným královstvím pro 
silniční dopravce bez kvót a že zaručí oběma stranám plná tranzitní práva přes území 
druhé strany, tzv. „pevninský most“; vítá silné rovné podmínky, kterých bylo dosaženo 
při jednáních o silniční dopravě, a jejich konkrétní ustanovení, která zavazují Spojené 
království k dodržování vysokých standardů EU platných v odvětví silniční nákladní 
dopravy; v tomto ohledu poukazuje na to, že dohoda zahrnuje mimo jiné normy pro 
přístup k povolání, vysílání řidičů, doby řízení a odpočinku, tachografy a hmotnost a 
rozměry vozidel; konstatuje, že tyto normy nejen zajistí spravedlivou hospodářskou 
soutěž, ale zaručí také dobré pracovní podmínky pro řidiče a vysokou úroveň 
bezpečnosti silničního provozu; vítá zvláštní ustanovení týkající se Severního Irska 
přijatá s ohledem na jedinečnou situaci Irska, která minimalizují narušení hospodářství 
na irském ostrově;

6. konstatuje, že na osobní silniční přepravu se má dočasně vztahovat dohoda Interbus 
(vztahující se pouze na příležitostnou přepravu), která chrání práva cestujících a 
zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti; zdůrazňuje proto, že protokol k dohodě Interbus 
o pravidelné a zvláštní pravidelné přepravě cestujících autokary a autobusy by měl být 
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uzavřen co nejdříve, aby se zabránilo možnému narušení propojení mezi EU a 
Spojeným královstvím;

7. konstatuje, že ačkoli se dohoda nevztahuje na železniční přepravu, byla přijata příslušná 
opatření na dvoustranném základě mezi Francií a Spojeným královstvím za účelem 
řešení konkrétní situace v tunelu pod Lamanšským průlivem; domnívá se, že po přijetí 
alternativních opatření na konci roku 2020 byl zaveden vhodný dočasný bezpečnostní a 
povolovací režim1;

8. zdůrazňuje potřebu pokračující spolupráce se Spojeným královstvím za účelem posílení 
udržitelnosti dopravy;

9. vítá skutečnost, že dohoda zajišťuje vzájemný a rovný přístup do přístavů EU a 
Spojeného království pro mezinárodní námořní dopravu a odpovídající rovné podmínky 
v oblasti bezpečnosti, zabezpečení, ochrany životního prostředí a sociální oblasti, aniž 
by byly ohroženy stávající vysoké standardy EU v těchto oblastech; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit účinné celní kontroly a plynulý vývoz a dovoz mezi přístavy EU a 
Spojeného království, aniž by docházelo k narušování obchodních vztahů a oslabení 
konkurenceschopnosti loďstva EU;

10. zdůrazňuje význam partnerství mezi EU a Spojeným královstvím v oblasti výzkumu a 
vývoje všech druhů dopravy a vítá účast Spojeného království na přeshraničních 
dopravních projektech společného zájmu založených na vzájemnosti, včetně pokračující 
spolupráce v rámci sítě TEN-T a úsilí o vytvoření interoperability podél všech koridorů, 
například v oblasti bezproblémového zavádění alternativních paliv a nabíjecí 
infrastruktury;

11. upozorňuje na význam řádného provádění dohody; v této souvislosti vítá zřízení 
zvláštních výborů pro oblast dopravy – zejména výboru pro leteckou dopravu, leteckou 
bezpečnost a silniční dopravu –, které budou sledovat provádění dohody a zajišťovat její 
přezkum; vyzývá Komisi, aby vytvořila specializovanou strukturu, která umožní 
sociálním partnerům zapojit se do sledování a provádění dohody a umožní jim podávání 
stížností; naléhavě vyzývá Komisi, aby byla připravena plně využívat mechanismy 
řešení sporů a přijímat nápravná opatření stanovená v dohodě pro případ neplnění ze 
strany Spojeného království; zdůrazňuje, že by Parlament měl v budoucnu vykonávat 
nejvyšší úroveň kontroly provádění dohody prostřednictvím své aktivní a trvalé účasti v 
parlamentním shromáždění pro partnerství zřízeném dohodou.

S ohledem na výše uvedené poznámky doporučuje Výbor pro dopravu a cestovní ruch, aby 
Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod vyjádřily souhlas s dohodou o 
obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii 
na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé.

1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2222 ze dne 23. prosince 2020 o určitých aspektech 
železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na přeshraniční infrastrukturu spojující Unii a Spojené 
království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu (Úř. věst. L 437, 28.12.2020, s. 43).
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1531 ze dne 21. října 2020, jímž se Francie zmocňuje 
sjednat, podepsat a uzavřít mezinárodní dohodu, kterou se doplňuje smlouva mezi Francií a Spojeným 
královstvím Velké Británie a Severního Irska o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu 
soukromými koncesionáři (Úř. věst. L 352, 22.10.2020, s. 4).
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S pozdravem

((podpis)) [Karima Delli] [Johan Danielsson]

Kopie: D. Sassoli, předseda
A. Tajani, předseda Konference předsedů výborů
legislativní koordinace


