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LIITE 1

LAINSÄÄDÄNTÖEHDOTUKSET
BREXITIIN VALMISTAUTUMISEKSI
(Tilanne 13. marraskuuta 2018)

Politiikan ala
AGRI-TRADE
Tariffikiintiöt

FISMA
Pankkitoiminta
– viraston
siirtäminen

Ehdotetut säädösmuutokset

Tilanne

Ehdotus COM(2018) 312 final, Ei vielä neuvotteluvaltuutusta parlamentilta
hyväksytty 22.5.2018.
ja neuvostolta.
Ehdotus mahdollistaisi tariffikiintiöiden
jakamisen EU27:n ja Yhdistyneen
kuningaskunnan kesken, jos Maailman
kauppajärjestön (WTO) jäsenten kanssa
ei
saavuteta
sopimusta
tietyistä
tariffikiintiöistä. Ehdotukseen liittyy
ehdotus neuvoston päätökseksi komission
valtuuttamisesta aloittamaan WTO:ssa
neuvottelut
uusista
tariffikiintiöistä
tullitariffeja ja kauppaa koskevan
yleissopimuksen
(GATT)
XXVIII
mukaisesti.

Ehdotus COM(2017) 734 final, Hyväksytty 9. marraskuuta 2018
hyväksytty 29.11.2017.
Ehdotuksella vahvistetaan Euroopan
pankkiviranomaisen siirto Lontoosta
Pariisiin.
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GROW
Sisämarkkinat –
tyyppihyväksynt
ä

Ehdotus COM(2018) 397 final,
hyväksytty
4.6.2018.
Ehdotuksella
annetaan valmistajille mahdollisuus
hakea
EU27-maan
tyyppihyväksyntäviranomaisilta
hyväksyntää tyypeille, joilla jo on
Yhdistyneen
kuningaskunnan
tyyppihyväksyntäviranomaisen
hyväksyntä.

Neuvosto hyväksyi kolmikantaneuvottelujen
aloittamisen lokakuussa 2018.

Parlamentin odotetaan hyväksyvän
kolmikantaneuvottelujen aloittamisen
täysistunnossaan 12.–15. marraskuuta 2018.
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MOVE
Euroopan
laajuiset verkot

Meriliikenne
– alusten
tarkastukset

SANTE
Lääkkeet
– viraston
siirtäminen

Ehdotus COM(2018) 568 final, Parlamentti ja neuvosto eivät ole vielä
hyväksytty
1.8.2018.
Ehdotuksessa hyväksyneet kolmikantaneuvottelujen
esitetään uusi meriyhteys Irlannin ja aloittamista.
Pohjanmeri–Välimeri-käytävän MannerEuroopan puoleisen osan välille.
Ehdotus COM(2018) 567 final, Parlamentti ja neuvosto eivät ole vielä
hyväksytty 1.8.2018.
hyväksyneet kolmikantaneuvottelujen
Ehdotus
koskee
vastuun
siirtoa aloittamista.
Yhdistyneeltä kuningaskunnalta jollekin
EU27-jäsenvaltiolle. Näin helpotetaan
asetuksen (EY) N:o 391/2009 8 artiklan
perusteella
tehtäviä
hyväksyttyjen
laitosten säännöllisiä arviointeja.

Ehdotus COM(2017) 735 final, Hyväksytty 9. marraskuuta 2018
hyväksytty 29.11.2017. Ehdotuksella
vahvistetaan Euroopan lääkeviraston
siirto Lontoosta Amsterdamiin.

ENER
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Energiatehokkuuus
– tavoitteet

HOME
Viisumit

Ehdotus COM(2018) 744 final,
hyväksytty 13.11.2018. Ehdotuksella
muutetaan
energiatehokkuudesta
annettua
direktiiviä
2012/27/EU
(COM(2016) 761) sekä ehdotusta
asetukseksi energiaunionin hallinnosta
(COM(2016) 759 final/2).

Ehdotus COM(2018) 745 final,
hyväksytty 13.11.2018. Ehdotuksella
muutetaan asetusta (EY) N:o 539/2001
luettelon vahvistamisesta kolmansista
maista, joiden kansalaisilla on oltava
viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä
kolmansista maista, joiden kansalaisia
tämä vaatimus ei koske.
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LIITE 2
LUETTELO SUUNNITELLUISTA VALMISTAUTUMISTOIMENPITEISTÄ
(Muut kuin liitteessä 1 luetellut säädösehdotukset)
Politiikan ala

Säädöstyyppi

Komission toimenpide

AGRI
Tariffikiintiöt

Täytäntöönpanosäädös

Komission täytäntöönpanoasetus unionin WTO-taulukkoon
sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta

Tariffikiintiöt

Täytäntöönpanosäädös

Tariffikiintiöt

Täytäntöönpanosäädös

Syrjäisestä sijainnista ja
saaristoasemasta johtuvia
erityisiä valinnaisia
toimenpiteitä koskeva ohjelma
(POSEI)

Täytäntöönpanosäädös

Komission täytäntöönpanoasetus ensin tullutta palvellaan ensin menettelyn mukaisesti jaettavien tariffikiintiöiden kiintiömäärien
muuttamisesta
Komission täytäntöönpanosäädös lupien perusteella jaettavien
tariffikiintiöiden kiintiömäärien muuttamisesta ja siirtymävaiheen
säännöistä
Komission täytäntöönpanoasetus täytäntöönpanoasetuksen EU
(N:o) 180/2014 liitteiden II–VI muuttamisesta EU:n syrjäisimpien
alueiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten kauppavirtojen
mukaisesti

CLIMA
Fluoratut kasvihuonekaasut

Täytäntöönpanosäädös

Päästökauppajärjestelmä

Delegoitu säädös

Komission täytäntöönpanopäätös täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 1191/2014 muuttamisesta fluorattujen kasvihuonekaasujen
myynnin raportointitehtävän jakamiseksi EU27:n ja Yhdistyneen
kuningaskunnan välillä
Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 389/2013
muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan päästöoikeuksien
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merkitsemisen osalta
Päästökauppajärjestelmä –
ilmailu

Itsenäinen komission
säädös

Komission asetus asetuksen (EY) N:o 748/2009 muuttamisesta
hallinnoivan jäsenvaltion tehtävien jakamiseksi muille, jos tehtävä
on tällä hetkellä kuulunut Yhdistyneelle kuningaskunnalle

Maksutasetilastot

Delegoitu säädös

Matkailutilastot

Delegoitu säädös

Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 184/2005
muuttamisesta EU:n yhdistelmätietojen muodostustavan
päivittämiseksi
Komission delegoitu asetus matkailutilastoja koskevan asetuksen
(EU) N:o 692/2011 muuttamisesta

TILASTOINTI

GROW
Yhteinen kauppapolitiikka

Neuvoston päätös

Galileo

Täytäntöönpanosäädös

Komission ehdotus neuvoston päätökseksi julkisten hankintojen
komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
Yhdistyneen kuningaskunnan liittymiseen julkisia hankintoja
koskevaan sopimukseen
Komission täytäntöönpanopäätös päätöksen (EU) 2016/413
muuttamisesta maassa sijaitsevien asemien siirtämiseksi
Falklandinsaarilta ja Ascensionista

TUTKIMUS
Eurooppalainen
Täytäntöönpanosäädös
tutkimusinfrastruktuurikonsortio

Komission täytäntöönpanopäätökset, joilla muutetaan
eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion perustamista
koskevia päätöksiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan
päätoimipaikan siirtämiseksi

SANTE
Ihmisille tarkoitetut lääkkeet

Täytäntöönpanosäädökset Komission täytäntöönpanopäätökset lääkkeiden myyntilupien
päivittämiseksi, jos Yhdistyneen kuningaskunnan tällä hetkellä
suorittamat tehtävät on suoritettava EU:ssa
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Eläimille tarkoitetut lääkkeet

Täytäntöönpanosäädökset Komission täytäntöönpanopäätökset eläimille tarkoitettujen
lääkkeiden myyntilupien päivittämiseksi, jos Yhdistyneen
kuningaskunnan tällä hetkellä suorittamat tehtävät on suoritettava
EU:ssa

Muuntogeeniset organismit

Täytäntöönpanosäädökset Komission täytäntöönpanopäätökset, joilla muutetaan lupia saattaa
muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja markkinoille, jos luvan
haltija on tällä hetkellä sijoittautunut Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan

Biosidivalmisteet

Delegoitu säädös

Kasvinsuojeluaineet

Täytäntöönpanosäädös

Rehujen lisäaineet

Täytäntöönpanosäädökset Komission täytäntöönpanoasetukset, joilla muutetaan rehujen
lisäaineiden hyväksyntää, jos hyväksynnän haltija sijaitsee tällä
hetkellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 1062/2014
muuttamisesta arvioinnista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen
tehtävien jakamiseksi muille, jos tehtävä kuuluu tällä hetkellä
Yhdistyneelle kuningaskunnalle
Komission täytäntöönpanoasetus komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 686/2012 muuttamisesta
esittelevän jäsenvaltion tehtävien jakamiseksi muille, jos tehtävä
kuuluu tällä hetkellä Yhdistyneelle kuningaskunnalle
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LIITE 3
LUETTELO KOMISSION ILMOITUKSISTA SIDOSRYHMILLE

Brexitiin valmistautumista koskevat Euroopan komission ilmoitukset aiheittain1
(Tilanne 13. marraskuuta 2018)
Aihe
TAVARAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Teollisuustuotteet
Lääkkeet (ihmisten/eläinten)
Kysymyksiä ja vastauksia lääkkeistä
Kasvinsuojeluaineet
Kysymyksiä ja vastauksia kasvinsuojeluaineista ja torjunta-ainejäämistä
Biosidivalmisteet
Kysymyksiä ja vastauksia biosidivalmisteista
Ajoneuvot
Maa- ja metsätaloudessa käytettävät ajoneuvot, kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot ja
nelipyörät sekä liikkuvat työkoneet
Teollisuuskemikaalit (REACH) (julkaisija ECHA)
Pesuaineet
Lannoitteet
Pyrotekniset tuotteet
Siviilikäyttöön tarkoitetut räjähdystarvikkeet
EU-ympäristömerkki
Jätteet
ELINTARVIKKEET, REHUT, KASVIT, ELÄINLÄÄKINTÄ

17
18
1

Elintarvikkeet ja luonnonmukainen tuotanto
Rehut

Ilmoitukset on julkaistu seuraavalla verkkosivustolla: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_fi
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Muuntogeeniset organismit
Luontaiset kivennäisvedet
Kasvien lisäysaineisto
Eläinjalostus/kotieläinjalostus
Eläinten terveys
Kasvien terveys
TULLIT JA VÄLILLINEN VEROTUS, TUONTI- JA VIENTILUVAT
ALV, valmistevero, tullit
Alkuperäsäännöt
ALV
Tuonti- ja vientiluvat
Uhanalaisten lajien näytteet (CITES-sopimus)
Puutavaran tuonti
Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta
RAHOITUSPALVELUT

32
33
34
35
36
37
38
39

Lakisääteiset tilintarkastukset
Luottoluokituslaitokset
Omaisuudenhoito
Arvopaperikaupan jälkeiset toiminnot
Sijoituspalvelut
Pankki- ja maksupalvelut
(Jälleen)vakuutus
Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset
YKSITYISOIKEUS, YHTIÖOIKEUS, KULUTTAJANSUOJA, TIETOSUOJA

40
41
42
43

Henkilötietojen suoja
Yhtiöoikeus
Kansainvälinen yksityisoikeus
Kuluttajansuoja ja matkustajien oikeudet

44
45
46
47

Tavaramerkit ja yhteisömallit
Kasvilajikkeet
Tekijänoikeus
Lisäsuojatodistus

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET
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AMMATTIPÄTEVYYDET

48
49
50
51

Ammattipätevyydet
Teurastamohenkilöstön ammattipätevyys
Eläinten kuljettajien ammattipätevyys
Merenkulkijoiden ammattipätevyys
LIIKENNE

52
53
54
55
56
57
58

Lentoliikenne (toimijoiden pääsy sisämarkkinoille)
Lentoturvallisuus
Siviili-ilmailun ja meriliikenteen turvallisuus
Tieliikenne
Meriliikenne (toimijoiden pääsy sisämarkkinoille ja turvallisuus)
Rautatieliikenne
Sisävesikuljetukset
DIGITAALIALA

59
60
61
62
63
64
65

.eu -verkkotunnus
Sähköinen kaupankäynti (tietoyhteiskunnan palvelut)
Televiestintä
Audiovisuaaliset mediapalvelut
eIDAS/luottamuspalvelut
Tietoturvallisuus
Geoblokkaus (maakohtainen esto)
ENERGIA

66
67
68

Euratomiin liittyvät asiat
Sähkö- ja kaasumarkkinat
Alkuperätakuu
MUUT

69
70
71
72
73
74
75

Ihmisestä peräisin olevat aineet
Kliiniset tutkimukset
Julkiset hankinnat
EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS)
Aluskierrätys
Eurooppalainen kansalaisaloite
Kalastusalan säännöstö
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76
77
78

Eurooppalainen yritysneuvosto
Yhteisöturvallisuus (EU:n turvallisuusluokitellut tiedot)
Matkustaminen Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä

LIITE 4
KOMISSION VARAUTUMISTOIMET

TOIMET


Komissio katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten laillisen
oleskelun kaudet jossakin EU27-jäsenvaltiossa ennen eroamispäivää olisi
katsottava Euroopan unionin jäsenvaltiossa pitkään oleskelleiden kolmansien
maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin 2003/109/EY mukaisiksi
laillisen oleskelun jaksoiksi.



Komissio auttaa jäsenvaltioita koordinoimaan toimintaansa niiden toimivaltaan
kuuluvissa asioissa, jotta lähestymistapa kansalaisten oikeuksien suojeluun olisi
yhdenmukainen. Koska kansallisille ja paikallisille viranomaisille aiheutuu
mittavia hallinnollisia haasteita, hallinnollisten viiveiden välttämiseksi
suositellaan, että jäsenvaltiot hyväksyvät oleskelulupahakemusten jättämisen
ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroamispäivää.



Määritettyjen johdannaisten osalta vaikuttaa siltä, että rahoitusmarkkinoiden
vakauteen saattaa kohdistua riskejä tilanteessa, jossa erosopimusta ei saada
aikaan, sen seurauksena, että EU:n määritysosapuolten positiot Yhdistyneen
kuningaskunnan keskusvastapuolissa suljetaan hallitsemattomasti. Riskejä
saattaa liittyä myös tiettyihin palveluihin, joita Yhdistyneen kuningaskunnan
arvopaperikeskukset suorittavat unionin toimijoille ja joita ei voida korvata
lyhyellä aikavälillä. Nykyiset vastaavuusjärjestelmät tarjoavat näillä aloilla
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sopivan ratkaisun, joka voidaan ottaa nopeasti käyttöön. Jäljellä oleva aika
ennen 30. maaliskuuta 2019 olisi käytettävä tähän. Jos komission on toimittava,
se toimii vain siinä määrin kuin on tarpeen sopimuksettomasta erosta johtuvien
rahoitusvakautta uhkaavien riskien torjumiseksi. Tällaisiin toimiin sovelletaan
tiukkoja ehtoja, ja niiden kesto on rajattu. Jos sopimukseen ei päästä, komissio
tekee väliaikaisia ja ehdollisia vastaavuuspäätöksiä varmistaakseen, etteivät
keskusvastapuolimääritys ja arvopapereiden talletuspalvelut häiriinny.
 Liikenneoikeuksien osalta komissio aikoo ehdottaa toimenpiteitä, joilla
varmistetaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan lentoliikenteen harjoittajat
voivat lentää Euroopan unionin alueen yli, tehdä teknisiä välilaskuja
(esimerkiksi tankkausta varten ottamatta tai jättämättä matkustajia) sekä
laskeutua Euroopan unioniin ja lentää takaisin Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan. Näiden toimenpiteiden edellytyksenä olisi, että Yhdistynyt
kuningaskunta soveltaa vastaavia toimenpiteitä Euroopan unionin
lentoliikenteen harjoittajiin.
 Lentoturvallisuuden alalla Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) voi
myöntää
todistuksia
tietyille
ilmailualan
tuotteille
(tyyppihyväksyntätodistukset) ja yrityksille (organisaatioiden hyväksynnät)
vasta sitten, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta on tullut kolmas maa.
Komissio aikoo ehdottaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan tällaisten
todistusten voimassaolon jatkuminen rajoitun ajan. Näiden toimenpiteiden
edellytyksenä on, että Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa samankaltaisia
toimenpiteitä. Komissio aikoo myös ehdottaa toimenpiteitä sen
varmistamiseksi, että ennen eroamispäivää unionin markkinoille saatettuja
osia ja laitteita, joilla on Yhdistyneen kuningaskunnan siviiliilmailuviranomaisen sertifioiman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
antama todistus, voidaan edelleen käyttää tietyissä olosuhteissa. Komissio on
pyytänyt EASAa aloittamaan tiettyjen, Yhdistyneen kuningaskunnan
toimijoiden toimittamien hakemusten käsittelyn Yhdistyneen kuningaskunnan
eron valmistelemiseksi.
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Komissio toteuttaa toimia varmistaakseen, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta
lähtevät ja EU27-maiden lentoasemien kautta kulkevat matkustajat ja heidän
käsimatkatavaransa vapautetaan edelleen toisesta turvatarkastuksesta
soveltamalla yhden turvatarkastuksen järjestelmää.



Komissio kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta
ne kykenevät soveltamaan unionin tullikoodeksia ja välillistä verotusta koskevia
asiaankuuluvia sääntöjä 30. maaliskuuta 2019 alkaen kaikkeen tuontiin
Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja kaikkeen sinne suuntautuvaan vientiin,
jos sopimusta ei saada aikaan. Tulliviranomaiset voivat myöntää talouden
toimijoiden pyynnöstä lupia unionin tullikoodeksissa säädettyjen helpotusten
soveltamiseksi edellyttäen, että asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät.
Tasapuolisten toimintaedellytysten ja sujuvan kaupankäynnin varmistaminen on
erityisen haastavaa alueilla, joilla on tihein tavaraliikenne Yhdistyneen
kuningaskunnan kanssa. Komissio tekee jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä, jotta
löydettäisiin nykyiseen oikeudelliseen kehykseen sopivia ratkaisuja.



Komissio aikoo EU:n eläinlääkintälainsäädännön perusteella lisätä Yhdistyneen
kuningaskunnan nopeasti luetteloon, jos se on perusteltua ja kaikki sovellettavat
edellytykset täyttyvät, jotta sieltä voidaan tuoda eläviä eläimiä ja eläintuotteita
Euroopan unioniin.



Komissio muuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan yritysten vertailuarvoja
fluorattujen kasvihuonekaasujen vuoden 2019 vuosikiintiön jakamista varten
ottaen perustaksi niiden ilmoittaman toiminnan EU27-alueella, jotta huomioon
ei oteta niiden kiintiöitä, jotka perustuvat niiden ilmoittamaan kotimaiseen
toimintaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
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LIITE 5
KAKKOSTASON SÄÄDÖSTEN ANTAMISEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄAJAT
Täytäntöönpanosäädökset
Tavanomainen menettely: noin kuukausi
Vaihe 1: Säädösluonnoksen
Vaihe 2: Komission
Vaihe 3: Julkaiseminen Euroopan
toimittaminen asiasta
hyväksyntä
unionin virallisessa lehdessä ja
vastaavalle komitealle ja
voimaantulo 30. maaliskuuta 2019
äänestys – luonnos toimitettu
mennessä
vähintään 14 päivää ennen
äänestystä (vain äärimmäisen
kiireellisissä tapauksissa alle 5
päivää)
Kiireellinen menettely (jos säädetty perussäädöksessä): ehdoton minimi 2 päivää
Vaihe 1: Komission
hyväksyntä (ilman asiasta
vastaavan valiokunnan ennalta
kuulemista ja äänestystä)

Vaihe 2: Julkaiseminen
Euroopan unionin
virallisessa lehdessä ja
voimaantulo 30.
maaliskuuta 2019
mennessä

Vaihe 3: On kumottava, jos komitea
äänestää jälkeenpäin vastaan

Delegoidut säädökset
Tavanomainen menettely: noin kolme kuukautta
Vaihe 1: Jäsenvaltioiden
asiantuntijoiden kuuleminen
säädösluonnoksesta (2–3
viikkoa, voidaan lyhentää
asianmukaisesti
perustelluissa tapauksissa)

Vaihe 2:
Komission
hyväksyntä

Vaihe 3: Euroopan
parlamentin ja
neuvoston
suorittama
valvonta – yleensä
2 kuukautta (voi

Vaihe 4: Julkaiseminen Euroopan
unionin virallisessa lehdessä ja
voimaantulo 30. maaliskuuta 2019
mennessä

14

olla käytännössä
paljon lyhyempi,
jos ilmoitus
vastustamatta
jättämisestä
annetaan
varhaisessa
vaiheessa; toisaalta
voidaan myös
pidentää)
Kiireellinen menettely (jos säädetty perussäädöksessä): ehdoton minimi 3 päivää
Vaihe 1: Jäsenvaltioiden
asiantuntijoiden kuuleminen
säädösluonnoksesta

Vaihe 2:
Komission
hyväksyntä

Vaihe 3:
Julkaiseminen
Euroopan unionin
virallisessa
lehdessä ja
voimaantulo 30.
maaliskuuta 2019
mennessä

Vaihe 4: Parlamentti tai neuvosto
voi vastustaa jälkikäteen
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Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
Tavanomainen menettely: noin neljä kuukautta
Vaihe 1:
Säädösluonnoksen
toimittaminen
komitealle ja äänestys
– luonnos toimitettu
vähintään 14 päivää
ennen äänestystä (vain
äärimmäisen
kiireellisissä
tapauksissa alle 5
päivää)

Vaihe 2: Euroopan
Vaihe 3: Komission
Vaihe 4: Julkaiseminen
parlamentin ja
hyväksyntä
Euroopan unionin
neuvoston
virallisessa lehdessä ja
suorittama valvonta
voimaantulo 30.
– 3 kuukautta (voi
maaliskuuta 2019
olla käytännössä
mennessä
paljon lyhyempi, jos
ilmoitus
vastustamatta
jättämisestä
annetaan varhaisessa
vaiheessa)
Kiireellinen menettely (jos säädetty perussäädöksessä): ehdoton minimi 3 päivää
Vaihe 1:
Säädösluonnoksen
toimittaminen
komitealle ja äänestys

Vaihe 2: Komission
hyväksyntä

Vaihe 3: Julkaiseminen
Euroopan unionin
virallisessa lehdessä ja
voimaantulo 30.
maaliskuuta 2019
mennessä

Vaihe 4: Parlamentti tai
neuvosto voi vastustaa
jälkikäteen
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LIITE 6
LUETTELO ALAKOHTAISISTA VALMISTAUTUMISSEMINAAREISTA EU27-JÄSENVALTIOIDEN KANSSA
Päivä

Aihe


Rahoituspalvelut



Lentoliikenne



Muut liikennemuodot (maantiet, rautatiet, meriliikenne ja sisävesiväylät)



15.
marraskuuta
22.
marraskuuta

27.
marraskuuta



Kansalaiset, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ja
rajavalvonta
Ammattipätevyydet, teollis- ja tekijänoikeudet, yksityisoikeus,
yhtiöoikeus, kuluttajansuoja, henkilötietojen suoja

29.11.–6.12.
(ajankohta
tarkennetaan
myöhemmin)



Brexit-valmiuskoordinaattoreiden kokous



Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimukset




Tullit ja tuonti- ja vientiluvat
Välillinen ja välitön verotus



Kalastus, ilmasto, ympäristö



Teollisuustuotteet (myös lääkkeet); kliiniset tutkimukset; ihmisestä
peräisin olevat aineet



Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa; kansainväliset
sopimukset

6. joulukuuta

12. joulukuuta
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20. joulukuuta



Unionin talousarvio; muut näkökohdat (digitaali- ja
televiestintäpalvelut, julkiset hankinnat, konsuliviranomaisten
antama suojelu, energia jne.)
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