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Udvalget om Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse behandlede spørgsmålet på mødet den 4. 
december 2019. På det møde1 vedtog udvalget at opfordre Udvalget for Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage nedenstående forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager.

Med venlig hilsen

Petra De Sutter MD, PhD
Formand

1 Til stede ved den endelige afstemning: Pierre Karleskind (fungerende formand), Róża Thun und Hohenstein 
(næstformand), Maria Manuel Leitão Marques (næstformand), Petra De Sutter (ordfører for udtalelse), 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 og Ivan Štefanec.
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FORSLAG

Det indre marked 

1. minder om, at den frie bevægelighed for varer inden for det indre marked er sikret ved 
toldunionen og reglerne om harmonisering og gensidig anerkendelse af produkter samt 
ved Den Europæiske Unions Domstols retspraksis. Markedsovervågning og solide 
produktstandarder er derfor en væsentlig og uerstattelig del af ethvert fremtidigt forhold 
til Det Forenede Kongerige for at sikre lige vilkår for EU's virksomheder og passende 
beskyttelse af EU's forbrugere;

2. insisterer på, at de operationelle procedurer, der skal vedtages under 
overgangsordningen, skal sigte på at bevare reglerne for Unionens indre marked for 
varer og toldunionen. Det er derfor af største betydning at sikre, at varerne overholder 
reglerne for det indre marked;

3. fremhæver med tilfredshed, at aftalen generelt sikrer, at de grundlæggende principper 
om fri bevægelighed for tjenesteydelser, etablering og anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer fortsat finder anvendelse i overgangsperioden for at undgå forstyrrelser i 
det indre markeds funktion;

4. minder i denne forbindelse navnlig om, at selvstændige erhvervsdrivende i henhold til 
aftalens artikel 25 bortset fra visse begrænsninger har de rettigheder, der er sikret ved 
traktaten, for så vidt angår etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser. Retten 
til at udøve et erhverv er sikret i aftalens artikel 27, idet en anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, der er sket inden overgangsperiodens udløb i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i direktivet om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer eller direktivet vedrørende adgang til udøvelse af 
advokaterhvervet, vil bevare sin virkning. For at lette gennemførelsen af disse 
bestemmelser i praksis er der i aftalens artikel 29 fastsat bestemmelser om 
administrativt samarbejde om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer;

5. glæder sig over, at aftalen tydeliggør de gældende regler for offentlige 
udbudsprocedurer, der er iværksat inden overgangsperiodens udløb og ikke er afsluttet 
inden for overgangsperioden, herunder med hensyn til retsmidler;

Forbrugerpolitik

6. fremhæver, at forbrugerrettigheder med hjemmel i EU-retten og andre relevante EU-
regler finder fuld anvendelse i overgangsperioden, og understreger, at selv om 
situationen ikke bør ændre sig for forbrugere og erhvervsdrivende, som bør have samme 
rettigheder og forpligtelser i overgangsperioden, er det vigtigt, at forbrugerne 
informeres tilstrækkeligt, hvis de køber noget i Det Forenede Kongerige eller fra en 
britisk forhandler;

Told 

7. mener, at der som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af toldunionen nok kan 
forventes nervøsitet i handelen og i virksomhedernes leverandørkæder; mener, at 
alvorlige forstyrrelser i varestrømmene bør undgås; henviser til, at det arbejde med 
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forberedelserne, der er blevet gjort af EU27-medlemsstaterne med støtte fra Europa-
Kommissionen, bør vurderes grundigt, intensiveres og om nødvendigt tilføres 
ressourcer, for at forberedelsesarbejdet kan blive en prioritet i brexitprocessen;

8. hilser de bestemmelser, der har til formål at lette bevægelsen gennem Det Forenede 
Kongerige af varer i transit mellem to punkter inden for toldunionen, velkomne som et 
skridt fremad;

Protokol om Irland/Nordirland 

9. bemærker, at der fortsat hersker stor usikkerhed med hensyn til de konkrete ordninger, 
der skal understøtte, at aftalen om at holde Nordirland inden for toldunionens 
bestemmelser (og inden for det indre markeds regler) for varer og landbrugsprodukter 
fungerer. De fleste af disse ordninger vil skulle fastlægges af et blandet udvalg. Det er 
nødvendigt at bestræbe sig til det yderste for at sikre, at de procedurer og kontroller, 
som iværksættes af det blandede udvalg, gør det muligt blandt de varer, der indføres fra 
Storbritannien til Nordirland, rent faktisk at finde frem til de varer, for hvilke "der er en 
risiko for, at de efterfølgende indføres i Unionen". En korrekt identifikation af de varer, 
der tilhører denne kategori, er så vigtig, fordi de vil blive pålagt EU-told, -punktafgifter 
eller -moms, og fordi de skal overholde reglerne for det indre marked;

10. fastholder, at hvis Det Forenede Kongerige får overdraget opkrævningen af egne 
indtægter under Unionens budget, som vil skulle betales tilbage til Unionen, vil det 
være en naturlig foranstaltning til beskyttelse af Unionens finansielle interesser, at der 
indføres en passende mekanisme til overvågning af, at proceduren for sporing af varer, 
for hvilke "der er en risiko for, at de efterfølgende indføres i Unionen", gennemføres 
korrekt. Ordningerne er nødt til at sikre, at kontrollen med landbrugsprodukter og 
fødevarer – f.eks. plantebeskyttelseskontrollen – ikke er mindre robust, end den er ved 
et hvilket som helst grænseovergangssted i en EU-medlemsstat. Tilsvarende må der for 
så vidt angår overholdelse af reglerne og bestemmelserne for det indre marked ikke 
være nogen som helst plads til smuthuller. Der må ikke være mulighed for, at 
handelsaktører opnår fordele ved at omdirigere aktiviteter til steder, hvor almindelige 
forskriftsmæssige forpligtelser vil kunne undgås.

11. understreger, at Europa-Parlamentet bør sikres en passende kontrol af sammenhængen i 
og tilpasningen af de ordninger, som det blandede udvalg udarbejder, samt af 
effektiviteten af de løsninger, der indføres.

Udvalget for det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer således Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet 
godkender udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab (2018/0427/NLE). 


