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Vec: Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (COM(2019/0194); COM(2018/0841); 
COM(2018/0834); COM(2018/0833) – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

Vážený pán Tajani,

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 22. 
januára 2020. Na uvedenej schôdzi1 výbor jednomyseľne rozhodol, že vyzve Výbor pre 
ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojho odporúčania, tieto návrhy.

S úctou

(podpísaný) Norbert Lins

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Norbert Lins (Chair), Mairead McGuinness (rapporteur for opinion), 
Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Balázs Hidvéghi, Peter Jahr, Marlene Mortler, 
Anne Sander, Simone Schmiedbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila 
Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, 
Massimiliano Smeriglio, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi 
Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette 
Pirbakas, Benoît Biteau, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener, Mazaly Aguilar, 
Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Luke Ming Flanagan, Petros 
Kokkalis, Dino Giarrusso, Ivan Vilibor Sinčić
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NÁVRHY

Výbor AGRI chce zdôrazniť tieto hlavné body, ktoré sa týkajú vplyvu vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie na poľnohospodárstvo EÚ a riešení navrhnutých v dohode o vystúpení 
a v politickom vyhlásení: 

1. pokiaľ ide o poľnohospodársku politiku ako takú, vystúpenie Spojeného kráľovstva by 
podľa všetkého nemalo spôsobiť neprekonateľné problémy, keďže mechanizmy a platby 
SPP uplatňované v prospech Spojeného kráľovstva možno relatívne ľahko ukončiť. 
Skutočnosť, že koniec prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení sa 
zhoduje s koncom súčasného VFR (2014 – 2020), by celú vec uľahčila;

2. chceli by sme však zdôrazniť, že akékoľvek predĺženie prechodného obdobia by bolo 
potrebné doplniť primeranými finančnými ustanoveniami a riadnou účtovnou závierkou 
na konci tohto obdobia, ako sa stanovuje v článku 132 dohody, bez ohľadu na to, že 
Spojené kráľovstvo sa v rámci VFR od roku 2021 považuje za tretiu krajinu;

3. zdrojom vážnych obáv výboru AGRI bolo počas rokovaní o dohode zachovanie ochrany 
početných (viac ako 3000) zemepisných označení v Spojenom kráľovstve, ktoré sa 
vzťahujú na poľnohospodárske výrobky, potraviny alebo nápoje s pôvodom v EÚ; v tejto 
súvislosti je výbor presvedčený, že súčasný text zabezpečuje ochranu zemepisných 
označení EÚ v Severnom Írsku a ochranu zemepisných označení EÚ schválených do 
konca prechodného obdobia v ostatných častiach Spojeného kráľovstva;

4. chceli by sme zdôrazniť, že je dôležité, aby sa táto ochrana zachovala v ustanoveniach, 
ktorými sa budú riadiť budúce vzťahy. Okrem toho by sa tieto ustanovenia nemali 
vzťahovať len na všetky existujúce zemepisné označenia EÚ, ale mali by podľa nášho 
názoru zahŕňať aj mechanizmy bilaterálnej spolupráce, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie 
nových zemepisných označení zo strany Spojeného kráľovstva a EÚ-27, ktoré budú 
schválené po prechodnom období, a eventuálne aj v prípade, že by sa protokol 
o Írsku/Severnom Írsku podľa jeho článku 18 prestal uplatňovať;

5. veľmi dobre si uvedomujeme, že otázka Írska a Severného Írska má dosah aj mimo 
poľnohospodárskeho sektora. Avšak vzhľadom na dôležitosť colných a necolných 
prekážok v poľnohospodárstve, vysoko integrovaný a vzájomne závislý charakter 
poľnohospodárskych trhov Írska a Severného Írska, neustále presúvanie živých zvierat 
cez hranice, cezhraničný obeh hotových výrobkov a výrobkov, ktoré si vyžadujú ďalšie 
spracovanie, má  bezproblémové vyriešenie tejto otázky pre tento sektor mimoriadne 
veľký význam. Výbor AGRI v tejto súvislosti víta zachovanie status quo, súčasnú 
neviditeľnú hranicu a spoluprácu sever – juh na ostrove Írsko, ako sa uvádza vo 
Veľkopiatkovej dohode, pokiaľ sa zaručí demokratický súhlas uvedený v článku 18 
protokolu o Írsku/Severnom Írsku;
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6. zároveň by sme chceli zdôrazniť, že je absolútne nevyhnutné zabezpečiť riadne 
vykonávanie protokolu, a to s cieľom nielen zachovať uvedený status quo, ale aj zabrániť 
vytváraniu medzier v colnej a necolnej ochrane EÚ. Pri finalizácii ustanovení podľa 
protokolu bude mať kľúčový význam práca spoločného výboru. Tieto dva ciele by sa 
mali zohľadniť a presadzovať aj v rámci všetkých ustanovení týkajúcich sa budúcich 
vzťahov v prípade, že by sa protokol podľa článku 18 prestal uplatňovať;

7. hlavné otázky súvisiace s poľnohospodárstvom, ktoré vyvstávajú v kontexte brexitu, sa 
týkajú obchodu. Poľnohospodárske a agropotravinové výrobky sú tie, ktoré majú 
najvyššiu úroveň colnej a necolnej ochrany v EÚ aj vo väčšine krajín sveta, a 
pravdepodobne to tak bude aj v prípade Spojeného kráľovstva. Vystúpením Spojeného 
kráľovstva z colnej únie a jednotného trhu na konci prechodného obdobia preto tento 
sektor pravdepodobne utrpí najviac, a to najmä z dôvodu, že ide o významné objemy 
obchodu: na základe súčasných obchodných tokov by sa Spojené kráľovstvo po brexite 
mohlo stať hlavným obchodným partnerom EÚ-27 pre vývoz aj dovoz agropotravinových 
výrobkov;

8. chceli by sme preto zdôrazniť, že ak dohoda nadobudne platnosť, bude mimoriadne 
dôležité využiť prechodné obdobie na rokovania o komplexných opatreniach, ktorými sa 
vytvorí zóna voľného obchodu, ako sa predpokladá v politickom vyhlásení. Ak sa tak 
nestane, v sektore poľnohospodárstva by z hľadiska bilaterálneho obchodu došlo ku 
skutočnému scenáru bez dohody, pričom by obchod medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ-
27 prebiehal podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie, bez akéhokoľvek 
preferenčného prístupu na trh druhej strany a prípadne aj s divergentným vývinom 
v príslušných regulačných rámcoch. Rozhodne chceme zdôrazniť, že z pohľadu výboru 
AGRI by sa malo urobiť všetko pre to, aby sa takémuto scenáru zabránilo. Ak to nebude 
možné, výbor AGRI naliehavo vyzýva Komisiu, aby v prípade, že sa na konci 
prechodného obdobia nedosiahne dohoda, poskytla dostatočné zdroje na zmiernenie 
účinkov takéhoto scenára na poľnohospodárov a agropotravinársky priemysel, tak ako sa 
plánovalo aj pre prípad, že dohoda o vystúpení nebude ratifikovaná;

9. nová národná poľnohospodárska politika, ktorú Spojené kráľovstvo zavedie po svojom 
vystúpení z EÚ, a nové obchodné dohody s ďalšími tretími krajinami budú mať na tento 
sektor rovnako rozhodujúci vplyv. Tieto skutočnosti sú však už nad rámec rozsahu tohto 
stanoviska k dohode;

10. výbor AGRI preto dôrazne podporuje dohodu o vystúpení tak, ako sa na nej dohodli 
vyjednávači EÚ a Spojeného kráľovstva a ako bola postúpená Parlamentu na udelenie 
súhlasu, a vyjadruje nádej, že nadobudnutie platnosti a riadne vykonávanie tejto dohody 
otvorí cestu k takým dojednaniam o budúcich vzťahoch, ktoré budú v čo najväčšej miere 
zachovávať záujmy EÚ v oblasti poľnohospodárstva.


