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Betreft: Advies over de sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ((2018/0427(NLE))

Geachte Voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming gevraagd een schriftelijk advies toe doen toekomen aan uw 
commissie.
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De Commissie interne markt en consumentenbescherming heeft de kwestie tijdens haar 
vergadering van 4 december 2019 onderzocht. Tijdens deze vergadering1 is besloten de 
bevoegde Commissie constitutionele zaken te verzoeken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Petra De Sutter, MD en PhD
Voorzitter

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Pierre Karleskind (waarnemend voorzitter), Róża Thun und Hohenstein 
(ondervoorzitter), Maria Manuel Leitão Marques (ondervoorzitter), Petra De Sutter (rapporteur voor advies), 
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 en Ivan Štefanec.
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SUGGESTIES

 Interne markt 

1. herinnert eraan dat het vrije verkeer van goederen binnen de interne markt wordt 
gewaarborgd door de douane-unie en de regels inzake harmonisatie en wederzijdse 
erkenning van producten, alsook door de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie. Markttoezicht en solide productnormen vormen derhalve een essentieel 
en onvervangbaar onderdeel van gelijk welke toekomstige relatie met het VK, zodat er 
wordt gezorgd voor een gelijk speelveld voor EU-bedrijven en een adequate 
bescherming van de consumenten in de EU;

2. benadrukt dat de tijdens de overgangsregeling vast te stellen operationele procedures 
gericht moeten zijn op de handhaving van de regels van de interne markt van de Unie 
voor goederen en van de douane-unie. Het is daarom van het grootste belang de 
conformiteit van goederen met de regels van de interne markt te waarborgen;

3. stelt met tevredenheid vast dat in de overeenkomst in het algemeen wordt vastgehouden 
aan de grondbeginselen inzake het vrije verkeer van diensten, vrijheid van vestiging en 
erkenning van beroepskwalificaties en dat deze tijdens de overgangsperiode van 
toepassing blijven, zodat de goede werking van de interne niet wordt belemmerd;

4. herinnert er in dit verband met name aan dat zelfstandigen krachtens artikel 25 van de 
overeenkomst, behoudens enkele beperkingen, de door het Verdrag inzake de vrijheid 
van vestiging en het vrij verrichten van diensten gewaarborgde rechten genieten. Het 
recht om een beroep uit te oefenen is vastgelegd in artikel 27 van de overeenkomst, 
aangezien de erkenning van beroepskwalificaties vóór het einde van de 
overgangsperiode, overeenkomstig de relevante bepalingen van de richtlijn betreffende 
de erkenning van beroepskwalificaties of de richtlijn betreffende de vestiging van 
advocaten, van kracht blijft. Om de tenuitvoerlegging van deze bepalingen in de 
praktijk te vergemakkelijken, is in artikel 29 van de overeenkomst voorzien in 
administratieve samenwerking voor wat de erkenning van beroepskwalificaties betreft;

5. is ingenomen met het feit dat in de overeenkomst de regels worden verduidelijkt die 
gelden voor openbare aanbestedingsprocedures die vóór het eind van de 
overgangsperiode van start zijn gegaan maar niet binnen de overgangsperiode zijn 
afgerond, inclusief de mogelijke rechtsmiddelen;

Consumentenbeleid

6. benadrukt dat de rechten van consumenten die voortvloeien uit het EU-recht en andere 
relevante EU-regels onverminderd van toepassing zijn tijdens de overgangsperiode, en 
benadrukt dat de situatie weliswaar onveranderd moet blijven voor consumenten en 
handelaren, die tijdens de overgangsperiode dezelfde rechten en plichten moeten 
behouden, maar dat het belangrijk is dat consumenten naar behoren worden 
geïnformeerd als zij iets kopen in het VK of bij een handelaar uit het VK;

Douane 

7. is van mening dat er als gevolg van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de 
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douane-unie spanningen te verwachten zijn in de handel en binnen de 
toeleveringsketens van ondernemingen; is van mening dat ernstige verstoringen van de 
goederenstroom moeten worden vermeden; stelt dat de voorzorgsmaatregelen die de 
lidstaten van de EU-27 met de steun van de Europese Commissie hebben genomen, 
grondig moeten worden geëvalueerd, uitgebreid en indien nodig gefinancierd, om 
ervoor te zorgen dat dergelijke voorzorgsmaatregelen in de brexitprocedure als een 
prioriteit worden beschouwd;

8. beschouwt de bepalingen ter vergemakkelijking van het transport door Groot-Brittannië 
van goederen die in doorvoer zijn tussen twee punten die tot de douane-unie behoren, 
als een stap vooruit;

Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland 

9. stelt vast dat er heel wat onzekerheid blijft bestaan met betrekking tot de concrete, aan 
de werking van de overeenkomst ten grondslag liggende regelingen om Noord-Ierland 
binnen het kader van de douane-unie (en binnen de regels van de interne markt) voor 
goederen en landbouwproducten te houden. De meeste van deze regelingen zullen door 
een gemengd comité moeten worden vastgesteld. Er moeten uiterste inspanningen 
worden geleverd om ervoor te zorgen dat de door het gemengde comité ingevoerde 
procedures en controles de doeltreffende opsporing mogelijk maken, te midden van alle 
goederen die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden overgebracht, van die 
goederen waarvoor ‘het risico bestaat dat zij vervolgens naar de Unie worden gebracht’. 
Dat goederen die tot deze categorie behoren, correct worden geïdentificeerd, is 
belangrijk omdat zij onderhevig zullen zijn aan EU-tarieven, accijnzen of btw en dat zij 
moeten voldoen aan de regels van de interne markt;

10. is van mening dat indien het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheid zou krijgen om eigen 
middelen te innen uit de begroting van de Unie, die nadien aan de Unie zouden moeten 
worden terugbetaald, een voor de hand liggende maatregel ter bescherming van de 
financiële belangen van de Unie erin zou bestaan een adequaat mechanisme in te voeren 
voor het toezicht op de correcte toepassing van de procedure voor de detectie van 
goederen waarvoor ‘het risico bestaat dat zij vervolgens naar de Unie worden gebracht’. 
De regelingen moeten garanderen dat de controles op landbouw- en voedingsproducten 
- bijvoorbeeld fytosanitaire controles - niet minder grondig gebeuren dan op gelijk welk 
punt van binnenkomst in een EU-lidstaat. Bij de handhaving van de internemarktregels 
mag er evenmin ruimte worden gelaten voor achterdeurtjes. Marktdeelnemers mogen 
niet de mogelijkheid hebben om voordeel te halen uit het verleggen van activiteiten naar 
plaatsen waar de standaardregelgevingsverplichtingen kunnen worden omzeild;

11. benadrukt dat het Europees Parlement de nodige controle moet kunnen uitoefenen op de 
samenhang en onderlinge afstemming van de door het gemengde comité uitgewerkte 
regelingen, en dat de doeltreffendheid van de gekozen oplossingen moet worden 
gewaarborgd.

De commissie IMCO verzoekt de bevoegde commissie AFCO bijgevolg het Parlement aan te 
bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de 
sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2018/0427(NLE)). 


