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Arvoisa puheenjohtaja

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta on päättänyt antaa edellä mainitussa menettelyssä 
siltä pyydetyn lausunnon valiokunnallenne kirjeen muodossa.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 
4. joulukuuta 2019. Viimeksi mainitussa kokouksessa1 valiokunta päätti pyytää asiasta 
vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Kunnioittavasti

Petra De Sutter

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pierre Karleskind (puheenjohtajana), Róża Thun und 
Hohenstein (varapuheenjohtaja), Maria Manuel Leitão Marques (varapuheenjohtaja), Petra De Sutter 
(valmistelija), 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 ja Ivan Štefanec.
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EHDOTUKSET

Sisämarkkinat

1. muistuttaa, että tulliliitto, yhdenmukaistamista ja tuotteiden vastavuoroista 
tunnustamista koskevat säännöt sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö 
varmistavat tavaroiden vapaan liikkuvuuden sisämarkkinoilla. Markkinavalvonta ja 
tiukat tuotestandardit ovat täten olennaisia ja korvaamattoman tärkeitä EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden kannalta, jotta voidaan varmistaa 
tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n yrityksille ja asiaankuuluva kuluttajansuoja 
EU:ssa;

2. vaatii, että siirtymäkaudella hyväksyttävien toimintamenettelyjen tarkoituksena on 
oltava unionin tavaroiden sisämarkkinoiden ja tulliliiton sääntöjen suojaaminen. Siksi 
on äärimmäisen tärkeää taata, että tavarat ovat sisämarkkinasääntöjen mukaisia;

3. korostaa tyytyväisenä, että yleisesti ottaen sopimuksen mukaan siirtymäajalla 
noudatetaan palvelujen vapaata liikkuvuutta, sijoittautumista ja ammattipätevyyden 
tunnustamista koskevia perusperiaatteita. Näin vältetään sisämarkkinoiden toiminnan 
häiriintyminen;

4. muistuttaa tässä yhteydessä erityisesti, että sopimuksen 25 artiklan mukaisesti joitakin 
rajoituksia lukuun ottamatta itsenäisillä ammatinharjoittajilla on perussopimuksen 
mukaiset sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat oikeudet. 
Sopimuksen 27 artiklalla turvataan oikeus jatkaa ammatinharjoittamista edellyttäen, että 
ammattipätevyys on tunnustettu ennen siirtymäajan päättymistä 
ammattipätevyysdirektiivin tai asianajajien sijoittautumista koskevan direktiivin 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. Näiden määräysten käytännön täytäntöönpanon 
helpottamiseksi sopimuksen 29 artiklassa määrätään ammattipätevyyden 
tunnustamiseen liittyvästä hallinnollisesta yhteistyöstä;

5. panee tyytyväisenä merkille, että sopimus selventää sellaisia julkisia 
hankintamenettelyjä koskevia sääntöjä, jotka käynnistettiin ennen siirtymäajan 
päättymistä ja joita ei saatettu päätökseen sen aikana. Kyseiset säännöt koskevat 
esimerkiksi oikeussuojakeinoja;

Kuluttajapolitiikka

6. tähdentää, että EU:n lainsäädännön ja muiden asiaankuuluvien unionin sääntöjen 
mukaisia kuluttajien oikeuksia sovelletaan täysimääräisesti siirtymäajalla, ja korostaa, 
että vaikka kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien tilanne ei muuttuisikaan, koska heidän 
oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa tulisi pysyä muuttamattomina siirtymäajalla, on 
erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kuluttajille annetaan asiaankuuluvat tiedot heidän 
tehdessään hankintoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai siellä toimivalta 
elinkeinonharjoittajalta;

Tulliasiat 

7. pitää mahdollisena, että Yhdistyneen kuningaskunnan poistuminen tulliliitosta saattaa 
johtaa kauppajännitteisiin ja yritysten toimitusketjujen jännitteisiin; katsoo, että 
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tavaravirtojen vakavia häiriötä olisi vältettävä; katsoo, että EU27-jäsenvaltioiden 
komission tuella toteuttama valmistautumisharjoitus olisi arvioitava huolellisesti, sitä 
olisi tuettava ja siihen olisi osoitettava tarvittaessa resursseja, jotta se olisi etusijalla 
brexit-prosessissa;

8. pitää edistysaskeleena määräyksiä, joilla pyritään helpottamaan tavaroiden liikkumista 
kahden tulliliittoon kuuluvan paikan välillä Ison-Britannian kautta;

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja

9. panee merkille, että on epäselvää, millä käytännön järjestelyillä varmistetaan, että 
sopimus Pohjois-Irlannin kuulumisesta tavaroiden ja maataloustuotteiden osalta 
tulliliiton (ja sisämarkkinasääntöjen) piiriin toimii. Sekakomitean on määriteltävä suurin 
osa näistä järjestelyistä. On pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, että sekakomitean 
määrittelemien menettelytapojen ja tarkastusten avulla on mahdollista tunnistaa 
tehokkaasti Isosta-Britanniasta Pohjois-Irlantiin tuoduista tavaroista ne, joihin liittyy 
vaara, että ne myöhemmin viedään unioniin. Tähän ryhmään kuuluvien tavaroiden 
asianmukainen tunnistaminen on tärkeää, koska niihin sovelletaan EU:n tariffeja, 
valmisteveroja tai arvonlisäveroa ja koska niiden on oltava sisämarkkinasääntöjen 
mukaisia;

10. katsoo, että jos Yhdistynyt kuningaskunta valtuutetaan keräämään unionin talousarvion 
omia varoja, jotka on maksettava takaisin unionille, unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi olisi luonnollista ottaa käyttöön asiaankuuluva valvontamekanismi, jolla 
valvotaan niiden tavaroiden tunnistamismenettelyn asianmukaista täytäntöönpanoa, 
joihin liittyy vaara, että ne viedään myöhemmin unioniin. Järjestelyillä on taattava, että 
maatalous- ja elintarviketuotteiden tarkastukset, esimerkiksi kasvinsuojeluun liittyvät 
tarkastukset, ovat yhtä tehokkaita kuin minkä tahansa EU:n jäsenvaltion ulkorajalla 
suoritettavat tarkastukset. Sisämarkkinasääntöjen ja asetusten noudattamisen olisi 
myöskin oltava aukotonta. Kaupan alan toimijoilla ei saa olla mahdollisuutta hyötyä 
toimintojensa siirtämisestä paikkoihin, joissa normien mukaisten säädettyjen 
velvoitteiden noudattamista voisi vältellä;

11. korostaa, että Euroopan parlamentille on taattava, että sekakomitean laatimien 
järjestelyjen johdonmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta sekä toteutettujen ratkaisujen 
tehokkuutta valvotaan asiaankuuluvasti.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta kehottaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa suosittamaan, että parlamentti antaa hyväksyntänsä 
ehdotukselle neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan 
sopimuksen tekemisestä (2018/0427(NLE)).


