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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för utövandet av 
unionens rättigheter vid genomförandet och efterlevnaden av avtalet om 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen 
och Europeiska atomenergigemenskapen och av handels- och samarbetsavtalet mellan 
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan
(COM(2022)0089 – C9-0059(2022) – 2022/0068(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2022)0089),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 43, 91, 100, 173, 182, 188, 189 och 207 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har 
lagt fram sitt förslag för parlamentet,

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd, utskottet för transport och turism och fiskeriutskottet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för 
internationell handel och utskottet för konstitutionella frågor (A9-0248/2022).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Unionen och Förenade kungariket 
får ingå andra bilaterala avtal dem emellan 
som utgör kompletterande avtal till 
handels- och samarbetsavtalet, och sådana 
kompletterande avtal utgör en integrerad 
del av de samlade bilaterala förbindelser 
som regleras av handels- och 
samarbetsavtalet och utgör en del av det 
övergripande regelverket.

(4) Unionen och Förenade kungariket 
får ingå andra bilaterala avtal dem emellan 
som utgör kompletterande avtal till 
handels- och samarbetsavtalet, och sådana 
kompletterande avtal utgör en integrerad 
del av de samlade bilaterala förbindelser 
som regleras av handels- och 
samarbetsavtalet och utgör en del av det 
övergripande regelverket. I enlighet med 
artikel 774 i handels- och 
samarbetsavtalet ska det avtalet varken 
tillämpas på Gibraltar eller ha någon 
verkan inom detta territorium, och de 
framtida förbindelserna mellan EU och 
Gibraltar kommer att beskrivas i ett 
separat avtal. I enlighet med Europeiska 
rådets uttalande av den 25 november 2018 
kommer detta avtal att kräva ett 
förhandsgodkännande från 
Konungariket Spanien.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Om det skulle uppstå behov av att 
utöva unionens rättigheter när det gäller att 
genomföra och säkerställa efterlevnaden av 
utträdesavtalet och handels- och 
samarbetsavtalet, bör unionen skyndsamt 
kunna använda de instrument som står till 
dess förfogande på lämpligt, 
proportionerligt, effektivt och flexibelt sätt, 
samtidigt som medlemsstaterna involveras 
fullt ut. Unionen bör också kunna vidta 
lämpliga åtgärder om tillgång till bindande 
tvistlösning enligt avtalen inte är möjlig i 
praktiken, eftersom Förenade kungariket 
inte samarbetar för att möjliggöra en sådan 
tillgång. Det är därför nödvändigt att 
fastställa regler och förfaranden för 

(5) Om det skulle uppstå behov av att 
utöva unionens rättigheter när det gäller att 
genomföra och säkerställa efterlevnaden av 
utträdesavtalet, inklusive protokollet om 
Irland/Nordirland, och handels- och 
samarbetsavtalet, bör unionen skyndsamt 
kunna använda de instrument som står till 
dess förfogande på ett lämpligt, 
proportionerligt, effektivt och flexibelt sätt, 
samtidigt som medlemsstaterna involveras 
fullt ut och Europaparlamentet 
informeras omedelbart och fullständigt. 
Unionen bör också kunna vidta lämpliga 
åtgärder om tillgång till bindande 
tvistlösning enligt avtalen inte är möjlig i 
praktiken, eftersom Förenade kungariket 
inte samarbetar för att möjliggöra en sådan 
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antagandet av sådana åtgärder. tillgång. Det är därför nödvändigt att 
fastställa regler och förfaranden för 
antagandet av sådana åtgärder.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att ge verkan åt 
Europaparlamentets politiska 
kontrollbefogenheter enligt artikel 14.1 i 
fördraget om Europeiska unionen och 
artikel 218.10 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
Europaparlamentet i god tid få fullständig 
information på samma sätt som rådet om 
alla svårigheter som kan uppstå, särskilt 
eventuella överträdelser av avtalen och 
andra situationer som kan leda till att 
åtgärder vidtas i enlighet med denna 
förordning, samt om kommissionens 
avsikt att anta verkställighetsåtgärder 
enligt avtalen och om uppföljningen av 
eventuella åtgärder som vidtagits för att 
möjliggöra en meningsfull diskussion 
även i de fall då brådskande åtgärder 
krävs. Europaparlamentet bör ha 
möjlighet att avge ett yttrande till 
kommissionen, som kommissionen bör 
beakta innan den antar några 
verkställighetsåtgärder.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt denna 
förordning bör Europaparlamentet och 
rådet kunna utöva sin rätt till kontroll 
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enligt artikel 11 i förordning (EU) 
nr 182/2011.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att denna 
förordning förblir ändamålsenlig bör 
kommissionen inom fem år efter det att den 
trätt i kraft göra en översyn av dess 
tillämpningsområde och genomförande och 
rapportera sina slutsatser till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

(7) För att säkerställa att denna 
förordning förblir ändamålsenlig bör 
kommissionen inom tre år efter det att den 
trätt i kraft göra en översyn av dess 
tillämpningsområde och genomförande och 
rapportera sina slutsatser till 
Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén, vid 
behov åtföljda av relevanta 
lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att fastställa regler 
och förfaranden för utövandet av unionens 
rättigheter enligt utträdesavtalet och 
handels- och samarbetsavtalet samt att ge 
kommissionen befogenheter att anta de 
åtgärder som behövs, inbegripet, vid 
behov, begränsningar av handel, 
investeringar eller annan verksamhet inom 
det senare avtalets tillämpningsområde, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund av 
dess omfattning och verkningar, kan 
uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 

(9) Eftersom endast unionen är part i 
handels- och samarbetsavtalet och 
utträdesavtalet, kan åtgärder på 
folkrättslig nivå med avseende på dessa 
avtal vidtas av unionen endast i fall där de 
berör dess exklusiva befogenheter, och 
därför kan målet för denna förordning, 
nämligen att fastställa regler och 
förfaranden för utövandet av unionens 
rättigheter enligt utträdesavtalet och 
handels- och samarbetsavtalet samt att ge 
kommissionen befogenheter att anta de 
åtgärder som behövs, inbegripet, vid 
behov, begränsningar av handel, 
investeringar eller annan verksamhet inom 
det senare avtalets tillämpningsområde, 
inte i tillräcklig utsträckning uppnås av 
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Eftersom endast unionen är part i 
handels- och samarbetsavtalet och 
utträdesavtalet, kan åtgärder på 
folkrättslig nivå med avseende på dessa 
avtal dessutom endast vidtas av unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

medlemsstaterna utan snarare, på grund av 
dess omfattning och verkningar, bättre 
uppnås på unionsnivå, och följaktligen kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tillfälligt upphävande av den 
berörda förmånsbehandlingen av den eller 
de berörda produkterna enligt artikel 34 i 
handels- och samarbetsavtalet.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som antas enligt punkt 
1 ska fastställas enligt följande kriterier, 
med ledning av tillgängliga uppgifter och 
med beaktande av unionens allmänna 
intresse:

2. De åtgärder som antas enligt punkt 
1 ska fastställas på grundval av deras 
proportionalitet i förhållande till de 
eftersträvade målen och deras effektivitet 
när det gäller att få Förenade kungariket 
att efterleva de avtal som avses i 
artikel 1.1 samt ska beakta följande 
kriterier och eventuella särskilda kriterier 
som kan fastställas i de avtal som avses i 
artikel 1.1 i samband med de åtgärder 
som avses i artikel 1.2, med ledning av 
tillgängliga uppgifter och med beaktande 
av unionens allmänna intresse:
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärdernas ändamålsenlighet när 
det gäller att få Förenade kungariket att 
följa de avtal som avses i artikel 1.1.

utgår

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Åtgärdernas potential att ge 
lättnader till ekonomiska aktörer i unionen 
som påverkas av Förenade kungarikets 
åtgärder.

(b) Åtgärdernas potential att ge 
lättnader till ekonomiska aktörer och alla 
berörda parter i unionen som påverkas av 
Förenade kungarikets åtgärder.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Eventuella särskilda kriterier som 
fastställs i de avtal som avses i artikel 1.1 i 
samband med de åtgärder som avses i 
artikel 1.2.

utgår

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska samtidigt och i 
god tid fullt ut informera 
Europaparlamentet och rådet om alla 
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svårigheter som kan uppstå, särskilt 
eventuella överträdelser av avtalen och 
andra situationer som kan leda till att 
åtgärder vidtas i enlighet med denna 
förordning, samt om sin avsikt att anta de 
åtgärder som avses i punkt 1 och om 
uppföljningen av eventuella åtgärder som 
vidtagits för att möjliggöra en meningsfull 
diskussion. Europaparlamentet får avge 
ett yttrande till kommissionen, som 
kommissionen ska beakta innan den antar 
några verkställighetsåtgärder. Om 
kommissionen inte följer 
Europaparlamentets ståndpunkt ska den 
skriftligen förklara skälen till detta.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det föreligger en fråga som är 
särskilt angelägen för en eller flera 
medlemsstater får den eller de 
medlemsstaterna begära att kommissionen 
antar åtgärder som avses i artikel 1.2. Om 
kommissionen inte bifaller en sådan 
begäran ska den i god tid informera rådet 
om sina skäl därtill.

4. Om det föreligger en fråga som är 
särskilt angelägen får en medlemsstat eller 
Europaparlamentet begära att 
kommissionen antar de åtgärder som avses 
i artikel 1.2, eller får Europaparlamentet 
begära att kommissionen ser över denna 
fråga och bedömer behovet av att anta 
sådana åtgärder. Om kommissionen inte 
bifaller en sådan begäran ska den i god tid 
informera Europaparlamentet och rådet 
om sina skäl därtill.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de ombalanseringsåtgärder som 
avses i artikel 1.2 c i denna förordning 
varar längre än ett år på grund av ihållande 
betydande skillnader får en eller flera 

5. Om de ombalanseringsåtgärder som 
avses i artikel 1.2 c i denna förordning 
varar längre än ett år på grund av ihållande 
betydande skillnader får en eller flera 
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medlemsstater begära att kommissionen 
aktiverar den översynsklausul som 
föreskrivs i artikel 411 i handels- och 
samarbetsavtalet. Kommissionen ska 
undersöka denna begäran i god tid och ska 
överväga att vid behov kontakta 
partnerskapsrådet i lämplig 
sammansättning, i enlighet med 
bestämmelserna i handels- och 
samarbetsavtalet. Om kommissionen inte 
bifaller en sådan begäran ska den i god tid 
informera rådet om sina skäl därtill.

medlemsstater begära att kommissionen 
aktiverar den översynsklausul som 
föreskrivs i artikel 411 i handels- och 
samarbetsavtalet, eller får 
Europaparlamentet uttrycka sin oro och 
begära att kommissionen ser över denna 
fråga och bedömer behovet av att aktivera 
översynsklausulen. Kommissionen ska 
undersöka denna begäran i god tid och ska 
överväga att vid behov kontakta 
partnerskapsrådet i lämplig 
sammansättning, i enlighet med 
bestämmelserna i handels- och 
samarbetsavtalet. Om kommissionen inte 
bifaller en sådan begäran ska den i god tid 
informera Europaparlamentet och rådet 
om sina skäl därtill.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av 
kommittén för Förenade kungariket. Denna 
kommitté ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av 
kommittén för Förenade kungariket. Denna 
kommitté ska vara en kommitté i den 
mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011. I enlighet 
med bestämmelserna i 
förordning (EU) nr 182/2011 ska 
Europaparlamentet och rådet informeras 
regelbundet och utan dröjsmål om 
kommitténs arbete.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet och rådet får 
när som helst utöva sin rätt till kontroll i 
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enlighet med artikel 11 i 
förordning (EU) nr 182/2011.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När kommissionen lägger fram 
sina årliga rapporter till 
Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet och tillämpningen av 
handels- och samarbetsavtalet och 
utträdesavtalet ska den också inkludera 
en översikt över de klagomål som 
mottagits avseende handels- och 
samarbetsavtalet, liksom uppföljningen av 
dessa, och över åtgärder som antagits 
enligt artikel 2.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet får inom två 
månader efter det att kommissionen lagt 
fram rapporten kalla kommissionen till ett 
sammanträde med parlamentets ansvariga 
utskott för att presentera och förklara 
eventuella frågor om genomförandet av 
denna förordning.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den [OP: För in datumet fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande] ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om tillämpningen av 
denna förordning.

Senast den [OP: För in datumet tre år efter 
denna förordnings ikraftträdande] ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
tillämpningen av denna förordning, vid 
behov åtföljd av relevanta 
lagstiftningsförslag.
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MOTIVERING

Kommissionens förslag

Syftet med kommissionens aktuella förslag (COM(2022)0089) är att ge kommissionen 
befogenhet att, beroende på vad som är lämpligt, genom genomförandeakter anta, ändra, 
tillfälligt upphäva eller upphäva ett antal åtgärder som föreskrivs i både utträdesavtalet1 och 
handels- och samarbetsavtalet2 mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

De åtgärder som omfattas av förslaget inbegriper bland annat sådana som syftar till att få den 
andra parten att följa ett avgörande från en skiljedomstol eller skiljenämnd, 
kompensationsåtgärder, korrigerande åtgärder, ombalanseringsåtgärder, motåtgärder, 
skyddsåtgärder eller tillfälligt upphävande av skyldigheter enligt handels- och 
samarbetsavtalet eller eventuella kompletterande avtal i händelse av överträdelse av vissa 
bestämmelser i sådana avtal eller underlåtenhet att uppfylla vissa villkor. Sådana åtgärder är 
avsedda att tillämpas tillfälligt till dess att full överensstämmelse med avtalen har uppnåtts.

Sådana åtgärder ska antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaters kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter3, på grundval av det granskningsförfarande som föreskrivs i 
artikel 5 i den förordningen.

I kommissionens förslag förtecknas vidare kriterierna för antagande av de relevanta 
genomförandeakterna, inbegripet, utöver de särskilda kriterier som kan fastställas i 
utträdesavtalet eller handels- och samarbetsavtalet, åtgärdernas effektivitet när det gäller att få 
Förenade kungariket att efterleva avtalen och tillgången till alternativa försörjningskällor för 
de berörda varorna eller tjänsterna, i syfte att undvika eller minimera eventuella negativa 
effekter på industrier i efterföljande handelsled, upphandlande myndigheter eller enheter eller 
slutkonsumenter i unionen.

Föredragandenas ståndpunkt

Förslagets lämplighet och aktualitet 

1 Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7). Avtalet ingicks genom rådets beslut 
(EU) 2020/135 (EUT L 29, 31.1.2020, s. 1) och trädde i kraft den 1 februari 2020. 
2 Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena 
sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan (EUT L 149, 30.4.2021, s.10). 
Avtalet ingicks genom rådets beslut (EU) 2021/689 av den 29 april 2021 om ingående, på unionens vägnar, av 
handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, 
och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan 
Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för 
utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (EUT L 149, 30.4.2021, s. 2). Avtalet har tillämpats 
provisoriskt från och med den 1 januari 2021 och trädde i kraft den 1 maj 2021. 
3 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
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Kommissionens förslag var väntat när det gäller de åtgärder som föreskrivs i handels- och 
samarbetsavtalet och i enlighet med artikel 3.1 i rådets beslut (EU) 2021/6894 av 
den 29 april 2021. Utvidgningen av samma förfarande till alla verkställighetsåtgärder, även de 
som vidtas inom ramen för utträdesavtalet, bör välkomnas, eftersom det säkerställer ett 
enhetligt förfarande för alla verkställighetsåtgärder inom ramen för förbindelserna mellan EU 
och Förenade kungariket som helhet. Det är dessutom lämpligt att använda 
genomförandeakter i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011 i detta 
sammanhang, och det kommer att säkerställa ett lämpligt deltagande av såväl 
medlemsstaterna som Europaparlamentet och rådet, vilket ger säkerhet och insyn.

Kommissionens förslag är också lägligt i den aktuella situationen och följer utvecklingen av 
förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket efter det att avtalen trätt i kraft, särskilt i 
samband med samtalen mellan EU och Förenade kungariket om genomförandet av protokollet 
om Irland/Nordirland.

Efterlevnaden av de avtal som parterna har förhandlat fram, undertecknat och ratificerat är av 
avgörande betydelse för att säkerställa full respekt för rättsligt bindande internationella 
förpliktelser och för att skydda inte bara det ömsesidiga förtroendet mellan parterna, utan 
också säkerheten för båda parternas medborgare och företag.

Europaparlamentets övervakande roll

Såsom parlamentet konsekvent har upprepat är det viktigt att säkerställa parlamentets kontroll 
och den demokratiska kontrollen av genomförandet av avtalen med Förenade kungariket. 
Parlamentet bör fullt ut kunna spela sin roll i övervakningen och genomförandet av de avtal 
som utgör en del av särskilda och aldrig tidigare skådade förbindelser mellan EU och ett 
grannland, som är en tidigare medlemsstat.

I samband med det aktuella kommissionsförslaget bör parlamentet alltid i god tid 
vederbörligen informeras, på samma villkor som rådet, om de instrument som finns 
tillgängliga för att ta itu med överträdelser av utträdesavtalet och handels- och 
samarbetsavtalet, om de situationer som kan leda till de verkställighetsåtgärder som föreskrivs 
i dessa avtal och om avsikten att anta verkställighetsåtgärder enligt utträdesavtalet eller 
handels- och samarbetsavtalet, samt om uppföljningen av eventuella åtgärder som vidtagits, i 
syfte att möjliggöra en meningsfull diskussion. 

Kommissionen bör i största möjliga utsträckning beakta de synpunkter som har framförts av 
parlamentet.

4 Rådets beslut (EU) 2021/689 av den 29 april 2021 om ingående, på unionens vägnar, av handels- och 
samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen 
och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (EUT L 149, 30.4.2021, s. 2).
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27.9.2022

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR DEN INRE MARKNADEN OCH 
KONSUMENTSKYDD

David McALLISTER
Ordförande
Utskottet för utrikesfrågor
BRYSSEL

Bernd LANGE
Ordförande
Utskottet för internationell handel
BRYSSEL

Antonio TAJANI
Ordförande
Utskottet för konstitutionella frågor
BRYSSEL

Ärende: Yttrande över unionens rättigheter vid genomförandet och efterlevnaden av 
utträdesavtalet mellan EU och Förenade kungariket och handels- och 
samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket (2022/0068(COD))

Till ordförandena

Den 3 juni 2022 nåddes en överenskommelse (gemensam skrivelse D306125) om formerna 
för samarbetet mellan våra utskott vid behandlingen av förslaget till en förordning om regler 
för utövandet av unionens rättigheter vid genomförandet och efterlevnaden av utträdesavtalet 
mellan EU och Förenade kungariket och handels- och samarbetsavtalet mellan EU och 
Förenade kungariket (COM(2022)0089). I enlighet med denna överenskommelse behandlade 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) förslaget och antog sitt 
yttrande i form av en skrivelse med nedanstående ändringsförslag och överväganden vid sitt 
sammanträde den 12 september 2022.

IMCO 1

Skäl 7

(7) För att säkerställa att denna förordning förblir ändamålsenlig bör kommissionen inom 
fem år efter det att den trätt i kraft eller två år efter antagandet av den första 
genomförandeakten enligt denna förordning, om detta inträffar tidigare, göra en 
översyn av dess tillämpningsområde och genomförande och rapportera sina slutsatser 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.
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IMCO 2 [berör inte den svenska versionen]

Skäl 8

(8) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, och särskilt 
för att säkerställa ett skyndsamt, effektivt och flexibelt utövande av unionens 
motsvarande rättigheter enligt utträdesavtalet och handels- och samarbetsavtalet, bör 
kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att anta de åtgärder som avses ovan 
och att vid behov anta åtgärder som begränsar handel eller annan verksamhet. Dessa 
befogenheter bör även omfatta ändring, tillfälligt upphävande eller upphävande av de 
antagna åtgärderna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201124. Eftersom de planerade 
åtgärderna medför antagande av akter med allmän räckvidd och de flesta av de 
planerade åtgärderna avser områden som avses i artikel 2.2 b i den förordningen, bör 
granskningsförfarandet användas vid antagandet av dessa åtgärder. Kommissionen bör 
anta genomförandeakter med omedelbar verkan om, i vederbörligen motiverade fall, 
tvingande skäl till skyndsamhet så kräver för att på lämpligt sätt skydda 
unionens intressen.

IMCO 3

Artikel 2 – punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen ska omedelbart och fullt ut informera Europaparlamentet och rådet 
om alla situationer som kan leda till att de åtgärder antas som avses i artikel 1.2 i 
denna förordning.

IMCO 4

Artikel 2 – punkt 3b (ny)

3b. Vid mottagandet av ett klagomål ska kommissionen behandla alla klagomål och får 
inleda undersökningar i syfte att anta de åtgärder som avses i artikel 1.2 i denna 
förordning. Klagomål får lämnas in av fysiska eller juridiska personer, 
sammanslutningar som inte är juridiska personer, och som agerar på 
unionsindustrins vägnar, eller fackföreningar. Ett klagomål ska innehålla bevis på 
att de villkor är uppfyllda som krävs för att unionen ska kunna anta de åtgärder som 
avses i artikel 1.2 i denna förordning. Om det är uppenbart att bevisningen är 
tillräcklig för att motivera att de åtgärder som avses i artikel 1.2 i denna förordning 
antas, ska kommissionen göra detta inom 45 dagar från den dag då klagomålet 
ingavs. Om kommissionen beslutar att inte anta en åtgärd som avses i artikel 1.2 i 
denna förordning, ska den skriftligen underrätta den klagande om skälen till detta. 
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3a (ny) ska kommissionen i sin 
årsrapport om genomförandet och tillämpningen av handels- och samarbetsavtalet 
informera Europaparlamentet och rådet om de klagomål som mottagits och 
uppföljningen av dem.
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IMCO 5

Artikel 2 – punkt 4

4. Om det föreligger en fråga som är särskilt angelägen för parlamentet eller för en eller 
flera medlemsstater får parlamentet eller, i förekommande fall, den eller de 
medlemsstaterna begära att kommissionen antar åtgärder som avses i artikel 1.2. Om 
kommissionen inte bifaller en sådan begäran ska den i god tid informera 
både parlamentet och rådet om sina skäl därtill.

IMCO 6

Artikel 2 – punkt 7

7. När det föreligger vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, ska 
kommissionen anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 3.3. Kommissionen ska utan dröjsmål informera 
Europaparlamentet om beslutet och dess motivering.

IMCO 7

Artikel 5

Senast två år efter antagandet av den första genomförandeakten enligt denna förordning 
eller, om ingen genomförandeakt har antagits enligt denna förordning, fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande och därefter vart femte år ska kommissionen lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om tillämpningen av denna förordning, vid behov åtföljd av relevanta 
lagstiftningsförslag.

Utöver ovanstående ändringsförslag vill jag på utskottets vägnar betona följande:

Den inre marknaden är en av unionens viktigaste landvinningar, som har stärkt den 
ekonomiska utvecklingen i samhället och skapat en miljö där ekonomiska aktörer kan 
blomstra och där medborgarna har bättre sysselsättningsmöjligheter och starkare 
konsumentskydd. Det ekonomiska partnerskapet mellan EU och Förenade kungariket bör 
inriktas på att skapa möjligheter som kommer båda parter till godo, säkerställa rättssäkerhet 
för företag samt konsumentskydd. Det får inte på något sätt försämra den inre marknadens 
och tullunionens integritet och funktion.

Protokollet om Irland/Nordirland är en integrerad del av utträdesavtalet, som gör det möjligt 
för företag i Nordirland att fortsätta att vara en del av Förenade kungarikets inre marknad, 
samtidigt som de har fullt tillträde till EU:s inre marknad för varor. Denna unika situation 
skapar enastående möjligheter för medborgare och företag i Nordirland och utgör en viktig 
garanti för långfredagsavtalet genom att förhindra en hård gräns på ön Irland.

Dessutom kan man se ett ökat deltagande av företag med säte i Nordirland i handeln med 
resten av EU:s inre marknad. Denna utveckling är en följd av ett framgångsrikt förverkligande 
av de möjligheter som erbjuds genom integrationen på EU:s inre marknad för varor. 
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Ett fullständigt genomförande av protokollet om Nordirland är därför nödvändigt för att 
garantera fortsatt tillträde till den inre marknaden.

Förenade kungariket måste fullt ut uppfylla de internationella skyldigheter som landet 
frivilligt har åtagit sig på tullpolitikens område, särskilt genom att a) ge EU:s tulltjänstemän 
tillgång i realtid till tulldatabaser över import till Nordirland, b) åtgärda de brister som 
upptäckts i landets system för betrodda näringsidkare, c) införa nödvändiga kontroller av 
varor som exporteras från Storbritannien till Nordirland och som riskerar att komma in på 
EU:s inre marknad, och d) inrätta de nödvändiga gränskontrollstationerna.

Diskussioner via de befintliga kanaler som skapats genom utträdesavtalet och handels-
 och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket är det enda sättet att hitta lämpliga 
lösningar för att hantera eventuella motsättningar i tillämpningen av tullarrangemangen; 
ensidiga initiativ som tagits av Förenade kungariket har endast skapat osäkerhet. Möjligheten 
att diskutera en separat hantering av varor vid tullkontroller beroende på om varorna riskerar 
respektive inte riskerar att komma in på den inre marknaden, enligt kommissionens förslag, 
välkomnas, men sådana lösningar bör man endast komma fram till genom verkliga 
förhandlingar mellan de båda sidorna och inte genom ensidiga initiativ.

Överträdelser av utträdesavtalet, särskilt protokollet om Irland/Nordirland, kan få betydande 
negativa konsekvenser för långfredagsavtalet, integriteten för EU:s inre marknad och för 
skyddet av europeiska konsumenter, arbetstagare och företag.

Kommissionen bör agera snabbt och effektivt för att skydda sina intressen vid genomförandet 
och efterlevnaden av utträdesavtalet och handels- och samarbetsavtalet mellan EU och 
Förenade kungariket, samtidigt som man beaktar långfredagsavtalet och effekterna av de 
åtgärder som antagits för detta ändamål på rättssäkerheten för industrier i efterföljande led, 
upphandlande myndigheter eller enheter eller slutkonsumenter inom unionen.

***

Jag är övertygad om att era utskott kommer att ta vederbörlig hänsyn till och rösta om 
ovannämnda ändringsförslag från IMCO-utskottet. I enlighet med överenskommelsen 
kommer ni också att se till att den princip som redan ingår i kommissionens förslag om att 
undvika eller minimera negativa följder för industrier i efterföljande handelsled, 
upphandlande myndigheter eller enheter eller slutkonsumenter i unionen inte tas bort i det 
slutliga betänkandet, och att ni – om rådet skulle vilja lägga fram ändringar – samråder med 
IMCO-utskottet.

Med vänlig hälsning

Anna Cavazzini
Ordförande
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Slutomröstning: närvarande ledamöter
Anna Cavazzini Ordförande
Andrus Ansip Vice ordförande
Maria Grapini Vice ordförande
Krzysztof Hetman Vice ordförande
Marc Angel
Pablo Arias Echeverría
Alessandra Basso
Brando Benifei
Adam Bielan
Biljana Borzan
Vlad-Marius Botoş
Marco Campomenosi
Maria da Graça Carvalho
Deirdre Clune
David Cormand
Alexandra Geese
Sandro Gozi
Virginie Joron
Eugen Jurzyca
Arba Kokalari
Marcel Kolaja
Moritz Körner
Andrey Kovatchev
Jean-Lin Lacapelle
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Adriana Maldonado López
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Beata Mazurek
Anne-Sophie Pelletier
Miroslav Radačovský
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03.10.2022

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM

David McAllister
Ordförande
Utskottet för utrikesfrågor
BRYSSEL

Bernd Lange 
Ordförande 
Utskottet för internationell handel
BRYSSEL

Antonio Tajani
Ordförande 
Utskottet för konstitutionella frågor
BRYSSEL

Ärende: Yttrande till INTA-, AFET- och AFCO-utskotten över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om regler för utövandet av 
unionens rättigheter vid genomförandet och efterlevnaden av avtalet om 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur 
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och av handels-
 och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan 
(COM(2022)0089 – C9 0059/2022 – 2022/0068(COD)

Till ordförandena

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för transport och turism beslutat att 
begära tillämpning av artikel 56.1 för att lägga fram ett yttrande för utskottet för utrikesfrågor, 
utskottet för internationell handel samt för utskottet för konstitutionella frågor i form av 
denna skrivelse.

Utskottet för transport och turism har behandlat frågan och antog sitt yttrande 
den 3 oktober 20221, och uppmanar de ansvariga utskotten att beakta nedanstående 
överväganden.

1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Karima Delli (ordförande), Andris Ameriks, 
Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger Reinhold, Leila Chaibi, 
Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Nicola Danti, Anna Deparnay Grunenberg, Søren Gade, Roman Haider, 
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Med vänlig hälsning

((underskrift)) [Karima Delli] [Peter Vitanov]

FÖRSLAG

A. Handels- och samarbetsavtalet föreskriver fortsatta och obehindrade förbindelser för 
luft-, väg- och sjötransporter och säkerställer rättvis konkurrens mellan transportföretag 
från EU och Förenade kungariket. 

B. I handels- och samarbetsavtalet fastställs ömsesidigt marknadstillträde och 
gemensamma regler och standarder, vilket säkerställer en hög transportsäkerhetsnivå 
och passagerarrättigheter. 

C. Tre specialiserade kommittéer på transportområdet – lufttransporter, flygsäkerhet och 
vägtransporter – har inrättats genom handels- och samarbetsavtalet för att övervaka och 
bedöma genomförandet av avtalet.

1. Europaparlamentet understryker att unionen måste förbli vaksam på att 
Förenade kungariket inte har förbundit sig till en dynamisk anpassning av sina regler på 
flera politikområden, varav vissa har betydelse för väg- och lufttransportsektorerna. 
Parlamentet påpekar att framtida utveckling av lagstiftning och standarder i EU inte 
automatiskt kommer att leda till en anpassning av motsvarande regler och standarder i 
Förenade kungariket. Parlamentet efterlyser därför strukturerad riktmärkning och 
samverkan vid översynen av unionens lagstiftningsakter, i syfte att upprätthålla rättvis 
konkurrens mellan parterna, ömsesidigt stärka den globala konkurrenskraften, minimera 
de administrativa bördorna och säkerställa att gränsöverskridande transporter fungerar 
smidigt.

2. Europaparlamentet understryker unionens och Förenade kungarikets starka ömsesidiga 
beroende, särskilt på transportområdet. Parlamentet upprepar därför unionens aldrig 
sviktande vilja att upprätthålla de gemensamma regler och standarder som fastställts 
tillsammans med Förenade kungariket genom avtalet.

Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, Isabel García Muñoz, Elena Kountoura, 
THE LEFT, Peter Lundgren, Ondřej Kovařík, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, 
Ljudmila Novak, Philippe Olivier, Jan Christoph Oetjen, Jutta Paulus, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, 
Massimiliano Salini, Annalisa Tardino, Vera Tax, Barbara Thaler, Eugen Tomac, Dominique Riquet, 
Dorien Rookmaker, Kathleen Van Brempt, Marianne Vind, Henna Virkkunen, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, 
Iuliu Winkle och Roberts Zīle.
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3. Europaparlamentet betonar vikten av ett korrekt genomförande av avtalet. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende det pågående arbetet i de specialiserade kommittéerna för 
luftfart, luftfartssäkerhet och vägtransporter, i syfte att övervaka och bedöma 
genomförandet av avtalet. Parlamentet betonar att det bör utöva största möjliga kontroll 
när det gäller genomförandet av avtalet genom att aktivt och kontinuerligt delta i den 
parlamentariska partnerskapsförsamling som inrättats genom avtalet.

4. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att vara beredd att fullt ut 
utnyttja de bindande tvistlösningsmekanismerna och vidta de korrigerande åtgärder som 
föreskrivs i handels- och samarbetsavtalet vid eventuella överträdelser från 
Förenade kungarikets sida. Parlamentet noterar att unionen i god tid bör kunna vidta 
lämpliga åtgärder om tillgång till bindande tvistelösning inte är möjlig i praktiken på 
grund av bristande samarbete från Förenade kungarikets sida. Parlamentet betonar dock 
att sådana åtgärder bör vidtas först när alla försök till konstruktiv dialog och samsyn har 
uttömts.

5. Europaparlamentet välkomnar i detta avseende att kommissionens i sitt förslag syftar till 
att, som en försiktighetsåtgärd, fastställa regler som säkerställer unionens möjlighet att 
skyndsamt och effektivt agera för att skydda sina intressen när det gäller att genomföra 
och säkerställa efterlevnaden av både utträdesavtalet och handels- och samarbetsavtalet. 
Parlamentet inser behovet av att ge kommissionen befogenhet att i händelse av 
bristande efterlevnad av avtalet, vidta korrigerings-, ombalanserings- och 
skyddsåtgärder på transportområdet inom ramen för förslagets tillämpningsområde som 
föreskrivs i artikel 1.2 d, e och f. Parlamentet uppmanar de ansvariga utskotten att anta 
dessa bestämmelser vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att agera proportionerligt, effektivt och 
flexibelt om det skulle bli nödvändigt att utöva dessa rättigheter. Parlamentet uppmanar 
de ansvariga utskotten att överväga en lämplig rapporteringsmekanism till 
Europaparlamentet angående genomförandet av den föreslagna förordningen.
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SKRIVELSE FRÅN FISKERIUTSKOTTET

David McAllister
Ordförande
Utskottet för utrikesfrågor
Bryssel

Bernd Lange
Ordförande 
Utskottet för internationell handel
Bryssel

Antonio Tajani
Ordförande 
Utskottet för konstitutionella frågor
Bryssel

Ärende: Yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler 
för utövandet av unionens rättigheter vid genomförandet och efterlevnaden av 
avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur 
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och av handels- och 
samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan 
(2022/0068(COD))

Inom ramen för ovannämnda förfarande har fiskeriutskottet uppmanats att lägga fram ett 
yttrande för ditt utskott. Med beaktande av det aktuella förslaget beslutade man att avge detta 
yttrande i form av en skrivelse (artikel 56.1 andra stycket). 

Undertecknade, François Xavier Bellamy (PECH-utskottets ständiga föredragande för frågor 
som rör tiden efter brexit), och jag utarbetade detta yttrande. Det antogs enhälligt av 
samordnarna vid deras sammanträde 1 september 2022 och godkändes därefter genom ett 
skriftligt förfarande utan några kommentarer från fiskeriutskottets ledamöter.

På fiskeriutskottets vägnar bifogas detta yttrande över förslaget till regler för utövande av 
unionens rättigheter vid genomförandet och efterlevnaden av avtalet om Förenade kungarikets 
utträde ur EU och handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket.
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FÖRSLAG

– med beaktande av Europaparlamentets rekommendation av den 27 april 2021 om 
ingående av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och 
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (handels- och samarbetsavtalet), 
och särskilt av fiskeriutskottets yttrande i detta avseende (P9 TA(2021)0140),

– med beaktande av rådets beslut (EU) 2021/689 av den 29 april 2021 om ingående på 
unionens vägnar av handels- och samarbetsavtalet2, och av följande skäl:

A. Handels- och samarbetsavtalet innehåller ett antal bestämmelser som är avsedda att 
skydda unionens intressen om Förenade kungariket inte i tillräcklig utsträckning fullgör 
eller underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. I synnerhet på 
fiskeområdet är det möjligt för unionen att vidta kompensations-, skydds- eller 
motåtgärder samt åtgärder för tillfälligt upphävande av vissa av dess skyldigheter enligt 
artiklarna 501, 506 och 773 i handels- och samarbetsavtalet (åtgärder för att försvara 
unionens intressen).

B. I artikel 3 i rådets beslut (EU) 2021/689 av den 29 april 2021 föreskrivs att sådana 
åtgärder för att försvara unionens intressen tillfälligt får vidtas av kommissionen, och 
detta fram till dess att en särskild lagstiftningsakt som reglerar antagandet av åtgärderna 
träder i kraft.

C. Genomförandet av handels- och samarbetsavtalet på fiskeområdet har hittills varken 
varit smidigt eller optimalt. Unionen har stött på betydande problem, särskilt när det 
gäller tillträde till vatten och beviljande av fiskelicenser, eller i fråga om ytterligare 
begränsningar som följer av tekniska åtgärder för fisket som antagits ensidigt av 
Förenade kungariket utan föregående samråd.

D. Enligt artikel 510 i handels- och samarbetsavtalet ska avtalet ses över fyra år efter 
utgången av den anpassningsperiod som löper ut den 30 juni 2026.

E. I sin resolution av den 5 april 2022 om framtiden för fisket i Engelska kanalen, 
Nordsjön, Irländska sjön och Atlanten mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur 
EU (P9 TA(2022)0103) upprepar Europaparlamentet många farhågor angående 
genomförandet av handels- och samarbetsavtalet. I resolutionen betonar 
Europaparlamentet också att för att säkerställa att handels- och samarbetsavtalet 
genomförs fullt ut bör alla rättsliga instrument användas, inbegripet de som rör 
marknadstillträde, liksom alla utjämnings- och motåtgärder och 
tvistlösningsmekanismer som föreskrivs i handels- och samarbetsavtalet.

Fiskeriutskottets förslag:

1. Europaparlamentet upprepar sin oro över huruvida handels- och samarbetsavtalet, 
särskilt när det gäller fiske, kan genomföras snabbt, noggrant och fullständigt samt i god 
tro. Parlamentet begär att alla medel som står till unionens förfogande används för att 

2 EUT L 149, 30.4.2021, s. 2–9.
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möjliggöra ett sådant genomförande och att EU inte tvekar att vidta åtgärder för att 
försvara sina intressen om genomförandet är bristfälligt, både på kort sikt och efter 
anpassningsperioden.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag som banar väg för lagstiftarna att 
fastställa ramen för antagandet av åtgärder för att försvara unionens intressen och 
utövandet av dess rättigheter att genomföra och verkställa avtalet om utträde och 
handels- och samarbetsavtalet eller eventuella kompletterande avtal. Parlamentet stöder 
i detta syfte inrättandet av en institutionell ram som gör det möjligt att vidta snabba, 
effektiva och proportionella åtgärder i enlighet med fördragen.

3. Europaparlamentet påminner om att handels- och samarbetsavtalet, särskilt när det 
gäller fiske, ger möjlighet till vissa skyddsåtgärder för att försvara unionens intressen 
utan ett föregående tvistlösningsförfarande. Parlamentet välkomnar att kommissionens 
förslag om att fastställa ramen för antagandet av åtgärder för att försvara unionens 
intressen omfattar fisket på samma sätt som andra sektoriella intressen och i enlighet 
med liknande institutionella förfaranden. Parlamentet uppmanar utskottet för 
utrikesfrågor, utskottet för internationell handel och utskottet för konstitutionella frågor 
att inom tillämpningsområdet för den föreslagna förordningen behålla alla relevanta 
hänvisningar till fiskerifrågor, särskilt de som görs enligt artiklarna 501, 506 och 773 i 
handels- och samarbetsavtalet, utan några undantag, och att under interinstitutionella 
förhandlingar avvisa eventuella förslag till undantag för fisket.

4. Europaparlamentet noterar särskilt att det i artikel 2.4 i förslaget till förordning 
föreskrivs att kommissionen ska underrätta rådet om sina skäl ifall den beslutar att inte 
tillmötesgå en begäran från en eller flera medlemsstater om att vidta åtgärder för att 
försvara unionens intressen. Parlamentet uppmanar utskottet för utrikesfrågor, utskottet 
för internationell handel och utskottet för konstitutionella frågor att ändra denna 
bestämmelse så att Europaparlamentet blir jämställt med rådet i detta avseende, och att 
parlamentet så snart som möjligt informeras om framläggandet av en begäran från en 
eller flera medlemsstater samt om den uppföljning som gjorts, särskilt om en sådan 
begäran är ett svar på ett otillräckligt genomförande av handels- och samarbetsavtalet på 
fiskeområdet.

5. Europaparlamentet påminner om fiskets symbolvärde i diskussionerna om 
Förenade kungarikets utträde ur unionen. Parlamentet betonar den vikt som 
Europaparlamentet fäster vid övervakningen av förbindelserna mellan EU och 
Förenade kungariket och behovet av ett korrekt genomförande i god tro av handels- och 
samarbetsavtalet på detta område. Parlamentet påminner om sin befogenhet att direkt 
begära att kommissionen vidtar åtgärder för att försvara unionens intressen i samband 
med särskilda farhågor, särskilt på fiskeområdet. Parlamentet betonar slutligen den vikt 
som fiskeriutskottet fäster vid att kommissionen och rådet från och med nu börjar arbeta 
för att förbereda slutet av anpassningsperioden, i syfte att uppnå en stabil och 
tillfredsställande situation för fiskerisektorn efter den 30 juni 2026.
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