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Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott.
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Vid utskottssammanträdet den 4 december 2019 behandlade utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd detta ärende. Vid det sammanträdet1 beslutade utskottet att uppmana 
utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt 
förslag till resolution.

Med vänlig hälsning

Petra De Sutter MD, fil dr
Ordförande

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pierre Karleskind (tjänstgörande ordförande), Róża 
Thun und Hohenstein (vice ordförande), Maria Manuel Leitão Marques, (vice ordförande), Petra De Sutter 
(föredragande av yttrande), 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 och Ivan Štefanec.
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FÖRSLAG

Den inre marknaden 

1. Europaparlamentet påminner om att den fria rörligheten för varor på den inre 
marknaden säkerställs genom tullunionen och bestämmelserna om harmonisering och 
ömsesidigt erkännande av produkter samt av Europeiska unionens domstols rättspraxis. 
Marknadsövervakning och solida produktstandarder är därför en grundläggande och 
oersättlig del av alla framtida förbindelser med Storbritannien, för att garantera 
likvärdiga villkor för EU:s företag och ett adekvat skydd av EU:s konsumenter.

2. Europaparlamentet insisterar på att de operativa förfaranden som ska antas under 
övergångsordningen måste syfta till att bevara de regler som gäller för unionens inre 
marknad för varor och tullunionen. Det är därför av yttersta vikt att se till att varorna 
överensstämmer med reglerna för den inre marknaden.

3. Europaparlamentet betonar med tillfredsställelse att avtalet i allmänhet fortsätter att 
tillämpa de grundläggande principerna om fri rörlighet för tjänster, etablering och 
erkännande av yrkeskvalifikationer under övergångsperioden, för att undvika störningar 
i den inre marknadens funktion.

4. Europaparlamentet påminner i detta avseende särskilt om att artikel 25 i avtalet anger att 
egenföretagare, med vissa begränsningar, ska åtnjuta de rättigheter som garanteras 
genom fördraget om etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster. Rätten att utöva 
ett yrke säkerställs i artikel 27 i avtalet, eftersom erkännanden av yrkeskvalifikationer 
som görs före utgången av övergångsperioden och i enlighet med relevanta 
bestämmelser i direktivet om yrkeskvalifikationer eller i direktivet om utövande av 
advokatyrket i en annan medlemsstat kommer att fortsätta gälla. För att underlätta 
genomförandet av dessa bestämmelser i praktiken föreskrivs i artikel 29 i avtalet ett 
administrativt samarbete avseende erkännandet av yrkeskvalifikationer.

5. Europaparlamentet välkomnar att avtalet förtydligar tillämpliga regler för sådan 
offentlig upphandling som inletts men inte slutförts före övergångsperiodens utgång, 
även när det gäller olika rättsmedel.

Konsumentpolitik

6. Europaparlamentet betonar att konsumenträttigheter som följer av unionsrätten och 
andra relevanta EU-bestämmelser är fullt tillämpliga under övergångsperioden och att 
situationen inte bör ändras för konsumenter och näringsidkare, som bör ha samma 
rättigheter och skyldigheter under övergångsperioden, men att det är viktigt att 
konsumenterna får tillräcklig information om de gör inköp i Storbritannien eller från en 
brittisk näringsidkare.

Tull 

7. Europaparlamentet menar att man som ett resultat av Förenade kungarikets utträde kan 
förvänta sig spänningar i handeln och i företagens leveranskedjor. Parlamentet anser att 
allvarliga störningar i varuflödet bör undvikas. Den beredskapsövning som har utförts 
av de 27 EU-medlemsstaterna med stöd av Europeiska kommissionen bör noggrant 
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utvärderas, förstärkas och vid behov få ökade resurser, så att beredskapen blir en 
prioriterad fråga i brexitprocessen.

8. Europaparlamentet välkomnar som ett steg framåt de bestämmelser som syftar till att 
underlätta passagen genom Storbritannien av varor i transit mellan två platser som ingår 
i tullunionen.

Protokoll om Irland/Nordirland 

9. Europaparlamentet noterar att det fortfarande råder stor osäkerhet vad gäller de konkreta 
arrangemang som kommer att ligga till grund för att avtalet ska kunna hålla kvar 
Nordirland inom tullunionens ramverk (liksom inom ramen för reglerna för den inre 
marknaden) för varor och jordbruksprodukter. De flesta av dessa arrangemang måste 
fastställas av en gemensam kommitté. Kraftfulla ansträngningar måste göras för att se 
till att de förfaranden och kontroller som inrättas av den gemensamma kommittén gör 
det möjligt att bland de varor som kommer från Storbritannien till Nordirland upptäcka 
dem som ”riskerar att senare förflyttas till unionen”. Vikten av en korrekt identifiering 
av de varor som hör till den kategorin har sin grund i det faktum att de kommer att 
omfattas av EU:s tullar, punktskatter eller mervärdesskatt, och att de måste följa 
reglerna för den inre marknaden.

10. Europaparlamentet vidhåller att om Förenade kungariket får förtroendet att inkassera 
egna medel ur unionens budget som sedan behöver betalas tillbaka till unionen, skulle 
en naturlig åtgärd för att skydda unionens ekonomiska intressen vara att införa en 
lämplig övervakningsmekanism för att kontrollera att förfarandet för upptäckt av varor 
som ”riskerar att senare förflyttas till unionen” genomförs korrekt. Arrangemangen 
måste garantera att kontrollerna av jordbruks- och livsmedelsprodukter, t.ex. 
fytosanitära kontroller, inte skulle vara mindre solida än vid någon införselplats i en 
EU-medlemsstat. Efterlevnaden av den inre marknadens regler och förordningar bör 
inte heller ge utrymme för kryphål. Handelsaktörer får inte ha möjlighet att dra vinst av 
att handel och verksamhet avleds till platser där det går att undvika standardmässiga 
skyldigheter.

11. Europaparlamentet betonar att det bör garanteras att Europaparlamentet får göra den 
granskning som behövs för att kontrollera att arrangemangen som den gemensamma 
kommittén utarbetar är enhetliga och anpassade, samt att de lösningar som inrättas är 
effektiva.

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar härmed utskottet för 
konstitutionella rättigheter att som ansvarigt utskott rekommendera att parlamentet ger sitt 
samtycke till utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket 
Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen (2018/0427(NLE)). 


