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Относно: Становище относно сключването на Споразумението за оттегляне на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския 
съюз и Европейската общност за атомна енергия (2018/0427(NLE))

Уважаеми г-н Председател,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да представи становище на Вашата 
комисия. На своето заседание от 6 ноември 2019 г. тя реши да представи това 
становище под формата на писмо.

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните разгледа този 
въпрос на своето заседание от 21 януари 2020 г. На посоченото заседание тя реши да 
прикани водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението си 
за резолюция посочените по-долу предложения.

С уважение,

Паскал Канфен
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Счита, че излизането на Обединеното кралство от ЕС е въпрос с дълбоки и трайни 
последици както за ЕС, така и за Обединеното кралство. Общественото здраве, 
безопасността на храните и въпросите, свързани с околната среда, имаха централна 
роля в преговорите и в обществения дебат относно оттеглянето на Обединеното 
кралство. Предвид посочените опасения, комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните (ENVI) следи отблизо преговорите. 

2. Приветства факта, че основната цел на измененото Споразумение за оттегляне е то 
да продължи да допринася за опазването на мира на остров Ирландия и да утвърди 
и гарантира прилагането на Споразумението от Разпети петък, особено чрез 
избягването на „твърда“ граница и защитата на икономиката на целия остров. 
Споразумението също така гарантира, че остров Ирландия се счита за единен субект 
от гледна точка на околната среда и че екологичните стандарти се поддържат от 
двете страни на невидимата граница. Това е особено необходимо от гледна точка на 
комисията ENVI, тъй като договорените области на сътрудничество между Севера и 
Юга в Споразумението от Разпети петък включват околната среда и здравето.

3. Приветства единството, което ЕС показа по време на преговорите, и усилията, 
които Съюзът положи с цел да се избегнат отрицателните последици от оттегляне 
без споразумение; приветства факта, че е постигнато споразумение, но отбелязва, че 
в настоящия си вид споразумение не предоставя гаранции по отношение на 
договореностите, уреждащи бъдещата връзка между Обединеното кралство — с 
изключването на Северна Ирландия — и ЕС-27 в края на преходния период на 
31 декември 2020 г. Съществува възможност за удължаване на преходния период, 
но правителството на Обединеното кралство трябва да поиска това до юни 2020 г.

4. Отбелязва, че с премахването на предпазния механизъм, обхващащ цялото 
Обединено кралство, отпаднаха и съответните обвързващи разпоредби в областта на 
околната среда; отбелязва по-специално, че вече не са приложими клаузите, 
съгласно които не трябва да се понижава равнището на опазване на околната среда. 
Отдавна установените принципи на ЕС в областта на околната среда, като например 
принципът на предпазливост или принципът „замърсителят плаща“, вече не са 
включени в преразгледания протокол.

5. Предпазният механизъм, обхващащ цялото Обединено кралство, също така 
предвиждаше Съюзът и Обединеното кралство да предприемат необходимите 
мерки, за да изпълнят съответните си ангажименти по отношение на 
международните споразумения за борба с изменението на климата, включително 
тези, с които се прилага Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, 
като например Парижкото споразумение от 2015 г. Позоваването на Парижкото 
споразумение понастоящем липсва в преработения протокол, въпреки че е 
включено в политическата декларация.

6. Освен това в първоначалния протокол беше посочено, че Обединеното кралство 
следва да въведе система за ценообразуване по отношение на въглеродните емисии, 
чиито ефективност и обхват са най-малкото равностойни на ефективността и 
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обхвата на схемата на ЕС за търговия с емисии, и съдържаше разпоредба, която 
изисква от Обединеното кралство да въведе прозрачна система за ефективен 
вътрешен мониторинг, докладване, надзор и гарантиране на изпълнението на 
неговите задължения, които се извършват от независим и разполагащ с 
необходимите ресурси орган. Тези разпоредби понастоящем също са премахнати. 

7. Освен това отбелязва, че в първата версия на протокола беше предвиден Съвместен 
комитет, съставен от представители на ЕС и на Обединеното кралство и отговарящ 
за прилагането на Споразумението, който трябваше да разполага с правомощието да 
приема решения за определяне на минималните ангажименти за намаляване на 
националните емисии на някои атмосферни замърсители, максималното 
съдържание на сяра в корабните горива и най-добрите налични техники, 
включително нормите за допустими емисии, по отношение на емисиите от 
промишлеността. В случай на спорове относно тълкуването и прилагането на 
разпоредбите за опазване на околната среда щеше да съществува възможност да 
бъде сезиран посоченият Съвместен комитет. Тези разпоредби вече не са 
приложими. 

8. Освен това отбелязва, че в преразгледаната политическа декларация разделът 
относно условията на равнопоставеност, чиято цел е да се избегне нелоялна 
конкуренция, сега съдържа по-строги формулировки относно поддържането на 
общите високи стандарти, приложими в ЕС и в Обединеното кралство в края на 
преходния период и след това за запазването, наред с другото, на екологичните 
стандарти на високо равнище. ЕС и Обединеното кралство ще трябва да гарантират, 
че тези високи стандарти ще се запазят в бъдеще предвид незадължителния 
характер на политическата декларация и възможността Обединеното кралство да 
реши да сключи бъдещи търговски споразумения с трети държави, които имат по-
ниски стандарти; отбелязва, че ратифицирането на бъдещо споразумение за 
свободна търговия с Обединеното кралство ще изисква строги разпоредби за 
равнопоставеност, които ще бъдат внимателно следени от комисията ENVI. 

9. Настоятелно препоръчва ЕС и Обединеното кралство да се стремят да си 
сътрудничат във възможно най-голяма степен в политиката в областта на климата, 
което в идеалния случай означава, че Обединеното кралство следва да участва във 
всички инструменти на политиката в тази област и в бъдеще.

10. Призовава по-специално за целенасочени действия, за да се гарантира непрекъснат 
и бърз достъп до безопасни лекарства и медицински изделия за пациентите, 
включително сигурни и непрекъснати доставки на радиоизотопи. С цел да се 
гарантира безопасността на пациентите, ЕС и Обединеното кралство следва да 
работят за взаимно признаване на професионалните квалификации, за да се 
гарантира мобилността на медицинските специалисти.

Комисията ENVI счита, че е изключително важно нейната гледна точка и нейните 
опасения да бъдат надлежно отчетени и разгледани, и поради това отправя искане към 
водещата комисия по конституционни въпроси (AFCO) да вземе предвид нейната 
позиция, изложена по-горе.

Комисията ENVI призовава водещата комисия AFCO да препоръча на Парламента да 
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даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета относно сключването на 
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.


