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Retsudvalgets koordinatorer besluttede på deres møde den 11. januar 2021 at afgive udtalelse 
i form af en skrivelse, jf. forretningsordenens artikel 56, stk. 1, om handels- og 
samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab 
på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side1 
og aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede 
informationer2 (i det følgende benævnt henholdsvis "handels- og samarbejdsaftalen" og 
"informationssikkerhedsaftalen") med særligt fokus på vort udvalgs kompetenceområder. I 
overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 24. oktober 2019 blev jeg udpeget 
til ordfører for udtalelsen i min egenskab af formand for udvalget den 11. januar 2021.

1 EUT L 444 af 31.12.2020, s. 14.
2 EUT L 444 af 31.12.2020, s. 1463.
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FORSLAG

Henstilling:

Retsudvalget vedtog på sit møde den 27. januar 2021, med 24 stemmer for, 1 imod og ingen 
hverken/eller3, at henstille til Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel, som er 
korresponderende udvalg, at godkende handels- og samarbejdsaftalen og 
informationssikkerhedsaftalen.

Henstillingen gives under behørig hensyntagen fra Retsudvalgets side til: Europa-
Parlamentets beslutning af 12. februar 2020 om det foreslåede forhandlingsmandat med 
henblik på et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland4; 
Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/266 af 25. februar 2020 om bemyndigelse til at indlede 
forhandlinger med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om en ny 
partnerskabsaftale5 og bilaget hertil; Europa-Parlamentets henstilling af 18. juni 2020 om 
forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirland6; aftalen af 24. januar 2020 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab7 
og den politiske erklæring af 17. oktober 2019, der fastlægger rammen for de fremtidige 
forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige ("den politiske 
erklæring")8; Rådets afgørelse (EU) 2020/2252 af 29. december 2020 om undertegnelse på 
Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den 
Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det 
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem 
Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om 
sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer9; samt 
teksten til handels- og samarbejdsaftalen, navnlig del I om fælles og institutionelle 
bestemmelser, bestemmelserne i del II, afsnit I, om handel med varer, afsnit III om digital 
handel, afsnit V om intellektuel ejendomsret og afsnit XI om lige vilkår for åben og fair 
konkurrence og bæredygtig udvikling, del VI om tvistbilæggelse og horisontale bestemmelser 
og del VII om afsluttende bestemmelser; og teksten til informationssikkerhedsaftalen.

På Retsudvalgets vegne vil jeg gerne henlede Udenrigsudvalgets og Udvalget om 
International Handels opmærksomhed på følgende elementer, der er af afgørende betydning 
for spørgsmålet om godkendelse:

Institutionelle og horisontale aspekter

3 Medlemmer til stede ved den endelige afstemning: Adrián Vázquez Lázara (formand), Sergey Lagodinsky 
(næstformand), Marion Walsmann (næstformand), Ibán Garcia Del Blanco (næstformand), Raffaele Stancanelli 
(næstformand), Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul 
Garraud, Esteban González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen 
Melchior, Javier Nart, Jiři Pospíšil, Franco Roberti, Ernő Schaller-Baross, Marcos Ros Sempere, Stéphane 
Séjourné, Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0033. 
5 EUT L 58 af 27.2.2020, s. 53. 
6 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0152.
7 EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7. 
8 EUT C 384 I af 12.11.2019, s. 178.
9 EUT L 444 af 31.12.2020, s. 2.
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1. hilser handels- og samarbejdsaftalen velkommen og anerkender, at den vil få 
vidtrækkende forfatningsmæssige og juridiske følger for både Det Forenede Kongerige 
og EU og have en betydelig indvirkning på borgernes tilværelse og på erhvervslivet i 
Det Forenede Kongerige og EU; glæder sig derfor over de to parter i handels- og 
samarbejdsaftalen bekræfter deres fortsatte engagement i opretholdelsen af de 
demokratiske værdier og principper, retsstatsprincippet og respekten for 
menneskerettighederne, som ligger til grund for deres nationale og internationale 
politikker, og de generelle konditionalitetsregler for menneskerettigheder, der giver 
mulighed for helt eller delvist at ophæve eller suspendere aftalen af 
menneskerettighedsrelaterede grunde;

2. konstaterer endvidere med tilfredshed, at handels- og samarbejdsaftalen overholder 
mandatet og betingelserne i den politiske erklæring ved at fastlægge en enkelt 
overordnet institutionel ramme for alle økonomiske og sikkerhedsmæssige 
samarbejdsaspekter, herunder fiskeri og lige konkurrencevilkår, som gælder for hele 
partnerskabet, inklusive fremtidige supplerende aftaler; bemærker i denne forbindelse, 
at der ud over handels- og samarbejdsaftalen indtil nu er indgået én tilknyttet aftale om 
informationssikkerhed samt én fuldgyldig, selvstændig aftale om nukleart samarbejde;

3. påskønner den tvistbilæggelsesmekanisme for det overordnede økonomiske 
partnerskab, der er fastlagt i  handels- og samarbejdsaftalen på grundlag af folkeretten, 
og som består af politiske konsultationer, voldgiftsprocedurer og muligheder for 
suspension og krydsretaliering, men mener, at de afgørende definitioner af begreberne 
væsentlighed, betydelig indvirkning og bevisbyrde bør præciseres for at sikre, at 
mekanismen fungerer godt i praksis; understreger endvidere, at denne mekanisme bør 
sikre EU-rettens fulde virkning og autonomi, navnlig i forhold til medlemsstaternes 
lovgivning og folkeretten, ved ikke at udgøre en retslig prøvelse af EU's retsakter eller 
af EU-Domstolen10; glæder sig i samme forbindelse også over konkretiseringen af den 
mulighed, der er fastsat i udtrædelsesaftalens artikel 178, stk. 2, litra b), for gengældelse 
eller hel eller delvis krydssuspension af fremtidige aftaler samt handels- og 
samarbejdsaftalen i tilfælde af en overtrædelse af udtrædelsesaftalen, uden at det er 
nødvendigt først at ty til langvarige konsultationsprocedurer (artikel INST.10);

4. er af den opfattelse, at det i betragtning af det fleksible forvaltningssystem, der er fastsat 
i handels- og samarbejdsaftalen, sammensætningen af og de brede beføjelser, der 
tillægges Partnerskabsrådet, de mange specialudvalg og revisionen af 
gennemførelsescyklusserne efter fem år, er yderst vigtigt, at Europa-Parlamentet 
inddrages aktivt i beslutningsprocessen, vurderingen af implementeringen og de næste 
skridt, herunder revisionsprocessen, for at sikre fuld gennemsigtighed og demokratisk 
legitimitet i anvendelsen af aftalen og i eventuelle fremtidige forhandlinger; hilser det 
derfor velkommen, at Kommissionen har givet tilsagn om at respektere Parlamentets ret 
til straks og fuldt ud at blive informeret i alle faser af internationale aftaler indgået i 
henhold til artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, i 

10 Se i den forbindelse: Den Europæiske Unions Domstols udtalelse af 18. december 2014, Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder — udkastets forenelighed med EU-traktaten og EUF-traktaten, udtalelsesag 2/13, 
ECLI:EU:C:2014:2454, præmis 184.
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overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning11 og 
rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og 
Europa-Kommissionen12; hilser det ligeledes velkommen, at Kommissionen har givet 
tilsagn om altid at orientere Parlamentet før og efter møderne i Partnerskabsrådet og i 
specialudvalgene og at dele alle dokumenter fra disse fælles organer med Parlamentet 
samtidig med Rådet, herunder forslag til dagsordener, forslag til rådsafgørelser om 
fastlæggelse af Unionens holdning osv.; sætter stor pris på oprettelsen af nationale 
rådgivningsgrupper og et civilsamfundsforum og understreger betydningen af 
muligheden for at oprette en parlamentarisk partnerskabsforsamling med medlemmer 
fra Europa-Parlamentet og Det Forenede Kongeriges parlament, som skal holdes 
orienteret om Partnerskabsrådets arbejde og kunne fremsætte henstillinger til dette for at 
sikre den demokratiske kontrol med de fælles organers beslutninger;

5. glæder sig over indførelsen af en forpligtelse for Det Forenede Kongerige til at 
overholde Parisaftalen, der blev vedtaget af partskonferencen under De Forenede 
Nationers rammekonvention om klimaændringer på dens 21. samling ("Parisaftalen"), 
og afholde sig fra handlinger eller undladelser, der vil være til væsentlig skade for 
Parisaftalens mål eller formål (artikel COMPROV.5), og den deraf følgende mulighed 
for, at EU kan opsige eller suspendere handels- og samarbejdsaftalen eller enhver 
supplerende aftale helt eller delvist i tilfælde af, at Det Forenede Kongerige begår en 
handling eller undladelse, som materielt tilsidesætter Parisaftalens genstand og formål 
(artikel INST.35);

6. konstaterer, at handels- og samarbejdsaftalen mangler en fuldt udbygget løsning for 
databeskyttelse, og at Kommissionen har bebudet iværksættelse af processen for 
vurdering af tilstrækkeligheden af Det Forenede Kongeriges databeskyttelsesordning i 
henhold til den generelle forordning om databeskyttelse13 og 
retshåndhævelsesdirektivet14 med henblik på at skabe den retssikkerhed, som 
enkeltpersoner, virksomheder og offentlige myndigheder har krav på; understreger i 
denne forbindelse endvidere, at virksomhedernes rolle i forbindelse med udveksling af 
ikke-personoplysninger bør ses som et uundværligt aspekt af partnerskabet, samtidig 
med at der skelnes klart mellem dette og den retlige ordning, der gælder for beskyttelse 
af personoplysninger; understreger, at videregivelse af personoplysninger til tredjelande 
altid skal overholde kapitel V i den generelle forordning om databeskyttelse og kapitel 
V i retshåndhævelsesdirektivet; minder om, at Kommissionen for at kunne fastslå 
tilstrækkeligheden af den britiske databeskyttelsesramme skal påvise, at Det Forenede 
Kongerige yder et beskyttelsesniveau, der i essensen svarer til det, der ydes inden for 
EU's retlige ramme, herunder med hensyn til videreoverførsel til tredjelande og regler 
om adgang til personoplysninger af hensyn til national sikkerhed; insisterer på, at 

11 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-
Kommissionen af 13. april 2016 om bedre lovgivning, EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
12 Rammeaftale af 20. november 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, 
EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 119 af 
4.5.2016, s. 1).
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, 
efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89)



AL\1223363DA.docx 5/7 PE680.762v01-00

DA

såfremt Det Forenede Kongeriges retlige ramme for databeskyttelse ikke skulle opfylde 
betingelserne for en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, bør der 
gøres fuld brug af de alternative retlige mekanismer i EU's databeskyttelseslovgivning 
om internationale overførsler;

7. henstiller som det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning og anvendelse af 
folkeretten i det omfang. Den Europæiske Union er berørt, at enhver fremtidig retsakt, 
der har retsvirkninger, og som foreslås af de organer, der er nedsat ved handels- og 
samarbejdsaftalen i denne henseende, forelægges Parlamentet til godkendelse, 
medmindre retsakten kun ændrer ikke-væsentlige bestemmelser i aftalen;

Intellektuel ejendomsret  

8. fremhæver betydningen af intellektuel ejendomsret (IP) og behovet for at sikre 
lovgivningsmæssig kontinuitet, både for rettighedshavere i EU og for adgangen til 
undtagelser og indskrænkninger i Det Forenede Kongerige; værdsætter i den forbindelse 
den øgede beskyttelse af IP-rettigheder, der er fastsat i handels- og samarbejdsaftalen, 
og som omfatter alle typer IP-rettigheder, herunder ophavsret og beslægtede rettigheder 
– samt kunstneres følgeret og samarbejde mellem kollektive forvaltningsorganisationer 
– varemærker og registrerede og ikkeregistrerede design, patenter – herunder 
supplerende beskyttelsescertifikater – samt forretningshemmeligheder og plantesorter; 
værdsætter endvidere indførelsen af håndhævelses- og samarbejdsbestemmelser i 
aftalen, omfattende en bred vifte af foranstaltninger såsom civil og administrativ 
håndhævelse, civilretlige procedurer og foranstaltninger for forretningshemmeligheder, 
grænseforanstaltninger, avancerede regler for specifikke toldprocedurer og 
samarbejdsmuligheder for toldmyndigheder, politi samt administrative og retslige 
organer;

9. finder det imidlertid dybt beklageligt, at fremtidige geografiske betegnelser, 
oprindelsesbetegnelser eller traditionelle specialiteter er holdt ude af handels- og 
samarbejdsaftalen på trods af den udtrykkelige henvisning til dette aspekt i den politiske 
erklæring, og at der som følge heraf ikke er etableret nogen mekanisme for 
anerkendelse af EU's geografiske betegnelser i Det Forenede Kongerige; opfordrer 
derfor de to parter til hurtigst muligt at fortsætte drøftelserne om dette aspekt med 
henblik på at finde passende ordninger baseret på beskyttelsen af eksisterende 
geografiske betegnelser i udtrædelsesaftalen;

Selskabsret

10. beklager dybt, at parternes eksisterende selskabsformer såsom Societas Europaea (SE) 
og "limited companies" ikke er en del af aftalen og derfor ikke længere vil blive 
accepteret af de respektive modparter; noterer sig parternes mål om at skabe 
forudsigelige lovgivningsmæssige rammer og effektive procedurer til gavn for de 
økonomiske aktører, navnlig for små og mellemstore virksomheder, med henblik på at 
fastlægge fælles minimumsstandarder, der sikrer handelspraksis og garanterer fair 
konkurrence, men ville have foretrukket en konkret aftale; finder det ikke desto mindre 
positivt, at parterne, samtidig med at de beskytter de økonomiske aktører, har taget 
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hensyn til behovet for at sikre et bæredygtigt og konkurrencedygtigt klima ved at 
forpligte sig til ikke at forringe arbejdsstandarder og sociale standarder og ved at nå til 
enighed om bestemmelser om forbudte praksisser, håndhævelse og samarbejde inden 
for konkurrencepolitikken;

Civilretligt samarbejde, herunder i familiesager

11. beklager også, at det civilretlige samarbejde ikke indgik i forhandlingerne om det 
fremtidige partnerskab mellem EU og Det Forenede Kongerige og derfor ikke er 
omfattet af handels- og samarbejdsaftalen; minder i den forbindelse om, at dette 
retsområde er af afgørende betydning for at sikre retssikkerheden i de fremtidige 
handels- og forretningsforbindelser mellem borgere og virksomheder i forbindelse med 
grænseoverskridende transaktioner; understreger derfor nødvendigheden af hurtigst 
muligt at nå frem til en fælles forståelse på området for civilretlig kompetence og 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser for at skabe sikkerhed og tilstrækkelig 
beskyttelse af parterne i grænseoverskridende transaktioner og andre aktiviteter; hilser 
det i den forbindelse velkommen, at Det Forenede Kongerige den 28. september 2020 
på ny deponerede sit instrument til tiltrædelse af Haagerkonventionen af 2005 om 
værnetingsaftaler, men bemærker, at Haag-ordningen er mere begrænset i sin 
anvendelse og rækkevidde end den omarbejdede Bruxelles I-ordning, idet den kun 
finder anvendelse på eksklusive værnetingsaftaler, der er indgået, efter at konventionen 
trådte i kraft i det land, hvor den valgte domstol er beliggende; påskønner endvidere Det 
Forenede Kongeriges ansøgning af 8. april 2020 om fortsat at være part i 
Luganokonventionen fra 2007 efter overgangsperiodens udløb, da denne giver en 
ordning, der stort set svarer til Bruxelles-forordningen (inden den blev omarbejdet); 
påpeger imidlertid, at EU meget nøje bør overveje sin stillingtagen til dette spørgsmål, 
navnlig i lyset af protokol II til nævnte konvention om ensartet fortolkning af 
konventionen og af muligheden for at opretholde en samlet balance i forbindelserne 
med tredjelande og internationale organisationer; mener, at dette navnlig bør indebære 
et effektivt samarbejde og en effektiv dialog mellem Kommissionen og Europa-
Parlamentet, navnlig med Retsudvalget, som er ansvarligt for fortolkningen og 
anvendelsen af folkeretten, for så vidt som Den Europæiske Union er berørt;

12. beklager også dybt, at der ikke er fundet en detaljeret og meningsfuld løsning for 
ægteskabs- og forældreansvarssager og andre familieretlige spørgsmål i handels- og 
samarbejdsaftalen; minder om, at dette har været et kernepunkt for Parlamentet fra 
forhandlingernes begyndelse; hilser det i den forbindelse velkommen, at Det Forenede 
Kongerige den 28. september 2020 tiltrådte Haagerkonventionen om International 
Privatret af 23. november 2007 for så vidt angår international inddrivelse af børnebidrag 
og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer, hvilket vil sikre kontinuitet 
i anvendelsen af denne konvention efter overgangsperiodens udløb; påskønner 
endvidere de muligheder for et forstærket samarbejde, i det mindste om centrale 
familieretlige spørgsmål, som kan opnås via Det Forenede Kongeriges deltagelse som 
observatør i møderne i Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige 
område, og om spørgsmål vedrørende praktisk samarbejde inden for forældreansvar, 
barnebortførelse og underholdspligt.
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Jeg håber, at ovenstående vil yde et nyttigt bidrag til den betænkning, som Udenrigsudvalget 
og Udvalget om International Handel udarbejder. 

Med venlig hilsen

Adrián Vázquez Lázara


