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ET

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon arutas küsimust oma 4. detsembri 2019. aasta koosolekul. 
Nimetatud koosolekul1 otsustas komisjon paluda vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud.

Lugupidamisega

Petra De Sutter
esimees

1 Lõpphääletuse ajal olid kohal Pierre Karleskind (esimehe kohusetäitja), Róża Thun und Hohenstein 
(aseesimees), Maria Manuel Leitão Marques(aseesimees), Petra De Sutter (arvamuse koostaja), 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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ETTEPANEKUD

Siseturg 

1. Tuletab meelde, et kaupade vaba liikumine ühtsel turul tagatakse tolliliidu, toodete 
ühtlustamise ja vastastikuse tunnustamise normide ning Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikaga. Turujärelevalve ja kindlad tootestandardid on seetõttu 
Ühendkuningriigi tulevaste suhete oluline ja asendamatu osa, et tagada ELi ettevõtjatele 
võrdsed tingimused ja ELi tarbijate piisav kaitse;

2. rõhutab, et üleminekuperioodil vastuvõetava töökorralduse eesmärk peab olema liidu 
kaupade siseturu ja tolliliidu eeskirjade säilimine. Seetõttu on äärmiselt oluline tagada 
kaupade vastavus ühtse turu eeskirjadele;

3. rõhutab rahuloluga, et üldiselt kohaldatakse lepinguga üleminekuperioodil teenuste vaba 
liikumise, asutamise ja kvalifikatsioonide tunnustamise aluspõhimõtteid, et vältida 
häireid ühtse turu toimimises;

4. tuletab sellega seoses eelkõige meelde, et lepingu artikli 25 kohaselt on füüsilisest 
isikust ettevõtjatel asutamislepinguga tagatud asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse õigus, kui teatavatest piirangutest ei tulene teisiti. Õigus kutsealal tegutseda 
on tagatud lepingu artikliga 27, kuna enne üleminekuperioodi lõppu jääb kehtima 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamine vastavalt kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
direktiivi või advokaadi kutsealal tegutsemise direktiivi asjakohastele sätetele. Nende 
praktilise rakendamise hõlbustamiseks on lepingu artiklis 29 ette nähtud halduskoostöö 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise valdkonnas;

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et lepingus selgitatakse enne üleminekuperioodi lõppu 
alustatud ja üleminekuperioodi jooksul pooleli jäävate hankemenetluste suhtes 
kohaldatavaid eeskirju, sealhulgas õiguskaitsevahendeid;

Tarbijapoliitika

6. rõhutab, et ELi õigusest ja muudest asjakohastest ELi õigusnormidest tulenevad 
tarbijaõigused on üleminekuperioodil täielikult kohaldatavad, ning toonitab, et kuigi 
olukord ei tohiks tarbijate ja kauplejate jaoks muutuda, sest neil peaksid 
üleminekuperioodil olema samad õigused ja kohustused, on oluline, et tarbijaid 
teavitataks piisavalt, kui nad teevad oste Ühendkuningriigis või Ühendkuningriigi 
kauplejalt;

Toll 

7. on seisukohal, et Ühendkuningriigi tolliliidust lahkumise tõttu võib oodata pingeid 
kaubanduses ja ettevõtjate tarneahelates; on veendunud, et vältida tuleks tõsiseid häireid 
kaupade liikumises; arvestades, et ELi 27 liikmesriigi poolt Euroopa Komisjoni toetusel 
läbi viidud ettevalmistusi tuleks põhjalikult hinnata, kiirendada ja vajaduse korral 
eraldada vahendeid, et valmisolek saaks Brexiti protsessis esmatähtsaks;

8. peab tervitatavaks edasiminekuks sätteid, mille eesmärk on hõlbustada transiitkaupade 
liikumist Ühendkuningriigis tolliliidu kahe punkti vahel;
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Iirimaa ja Põhja-Iiri protokoll 

9. märgib, et endiselt valitseb suur ebakindlus seoses sellega, kuidas tagatakse lepingu 
toimimine Põhja-Iirimaa kaupade ja põllumajandustoodete osas tolliliidu (ja ühtse turu 
eeskirjade) raames. Suurem osa selle korraldamisest tuleb kindlaks määrata 
ühiskomiteel. Suuri jõupingutusi tuleb teha selleks, et tagada, et ühiskomitee 
kehtestatud kord ja kontrollid võimaldaksid Suurbritanniast Põhja-Iirimaale toodavate 
kaupade hulgas tõhusalt avastada kaupu, mille puhul on „oht, et kõnealune kaup liigub 
edaspidi liitu“. Sellesse kategooriasse kuuluvate kaupade õige identifitseerimise tähtsus 
seisneb tõsiasjas, et nende suhtes kohaldatakse ELi tariife, aktsiisi ja käibemaksu ning 
need peavad vastama ühtse turu eeskirjadele;

10. on seisukohal, et kui Ühendkuningriigile tehakse ülesandeks koguda liidu eelarve 
omavahendeid, mis tuleb liidule tagasi maksta, oleks liidu finantshuvide kaitseks 
loogiline kehtestada asjakohane mehhanism, mille abil teha järelevalvet selle üle, et 
nõuetekohaselt rakendataks korda sellise kauba avastamiseks, mille puhul on „oht, et 
kõnealune kaup liigub edaspidi liitu“. Korraga tuleb tagada, et põllumajandustoodete ja 
toiduainete kontroll (nt fütosanitaarkontroll) ei oleks vähem range kui mõnes muus ELi 
liikmesriigi sissetoomiskohas. Samuti ei tohiks jääda ühtse turu eeskirjade järgimises 
ruumi lünkadele. Kaubandusettevõtjatel ei tohi olla võimalust saada kasu tegevuse 
ümbersuunamisest kohtadesse, kus saaks kõrvale hoida tavapärastest õigusest 
tulenevatest kohustustest;

11. rõhutab, et Euroopa Parlamendile tuleks tagada asjakohane võimalus kontrollida 
ühiskomitee poolt välja töötatud korra sidusust ja kooskõla ning kehtestatud lahenduste 
tõhusust.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil soovitada Euroopa 
Parlamendil anda nõusolek nõukogu otsuse eelnõule Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise 
lepingu sõlmimise kohta (2018/0427(NLE)). 


