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Vážený pane předsedo,

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin byl v rámci daného postupu 
pověřen, aby Vašemu výboru předložil stanovisko. Výbor se na své schůzi dne 6. listopadu 
2019 rozhodl předat stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin projednal tuto záležitost 
na své schůzi dne 21. ledna 2020. Výbor se na schůzi1 rozhodl vyzvat Výbor pro ústavní 
záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil níže uvedené 
návrhy.

S pozdravem

Pascal Canfin
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NÁVRHY

1. Domnívá se, že brexit je otázkou s dalekosáhlými a dlouhodobými důsledky jak pro EU, 
tak i pro Spojené království. V centru jednání a veřejné diskuse o vystoupení Spojeného 
království z EU stály otázky veřejného zdraví, bezpečnosti potravin a životního prostředí. 
S ohledem na tyto skutečnosti výbor ENVI jednání pozorně sledoval. 

2. Vítá, že hlavním cílem pozměněné dohody o vystoupení je i nadále přispívat k zachování 
míru na irském ostrově a dodržovat a chránit Velkopáteční dohodu, zejména s cílem 
zabránit vzniku tvrdé hranice a chránit celé ostrovní hospodářství. Dohoda rovněž 
zajišťuje, aby byl irský ostrov považován za jediný environmentální subjekt a aby byly 
normy v oblasti životního prostředí zachovány na obou stranách neviditelné hranice. 
Z hlediska výboru ENVI je to obzvláště nutné vzhledem k tomu, že oblasti spolupráce 
mezi severní a jižní částí ostrova dohodnuté ve Velkopáteční dohodě zahrnují životní 
prostředí a zdraví.

3. Oceňuje jednotnost, kterou EU projevovala v průběhu jednání, a její úsilí o to, aby se 
zabránilo škodlivým důsledkům vystoupení z EU bez dohody; vítá, že byla uzavřena 
dohoda, ale konstatuje, že stávající dohoda neposkytuje žádnou záruku, pokud jde 
o podmínky budoucího vztahu mezi Spojeným královstvím – s vyloučením Severního 
Irska – a EU-27 na konci přechodného období dne 31. prosince 2020. I když existuje 
prostor pro prodloužení přechodného období, vláda Spojeného království o to musí 
požádat do června 2020.

4. Konstatuje, že tím, že bylo odstraněno záložní řešení pro celé Spojené království, došlo 
rovněž k odstranění příslušných závazných předpisů v oblasti životního prostředí; 
poukazuje zejména na to, že ustanovení o nesnižování úrovně ochrany životního prostředí 
již neplatí. Již dlouho zavedené zásady EU v oblasti životního prostředí, jako je zásada 
předběžné opatrnosti nebo zásada „znečišťovatel platí“, již nejsou v revidovaném 
protokolu obsaženy.

5. Záložní řešení pro celé Spojené království rovněž znamenalo, že Evropská unie a Spojené 
království přijmou opatření nezbytná ke splnění svých příslušných závazků vyplývajících 
z mezinárodních dohod s cílem řešit problematiku změny klimatu, včetně těch, které 
provádějí Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu, jako je Pařížská dohoda z roku 2015. 
Odkaz na Pařížskou dohodu v revidovaném protokolu rovněž chybí, ačkoli je obsažen 
v politickém prohlášení.

6. Kromě toho bylo v původním protokolu stanoveno, že Spojené království by mělo zavést 
systém stanovování cen uhlíku s alespoň stejnou účinností a rozsahem, jaké má systém 
EU pro obchodování s emisemi. Bylo zde také obsaženo ustanovení požadující, aby 
Spojené království zavedlo transparentní systém pro účinné vnitrostátní monitorování, 
podávání zpráv, dohled a vymáhání svých povinností nezávislým a přiměřeně 
financovaným nezávislým subjektem. Tato ustanovení byla nyní rovněž vypuštěna. 

7. Dále konstatuje, že v první verzi protokolu byl zahrnut společný výbor složený ze 
zástupců EU a Spojeného království, jenž by byl odpovědný za provádění dohody, byl by 
zmocněn k přijímání rozhodnutí a stanovil by minimální závazky ke snížení vnitrostátních 
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emisí některých látek znečišťujících ovzduší, maximální obsah síry v lodních palivech 
a nejlepší dostupné techniky, včetně mezních hodnot emisí, pokud jde o průmyslové 
emise. Na společný výbor by také bylo možné se obracet v případě sporů ohledně výkladu 
a uplatňování ustanovení týkajících se životního prostředí. To již neplatí. 

8. Kromě toho konstatuje, že v revidovaném politickém prohlášení je v oddíle týkajícím se 
rovných podmínek, jehož cílem je zabránit nekalé hospodářské soutěži, nyní kladen větší 
důraz na dodržování společných vysokých norem platných v EU a Spojeném království na 
konci přechodného období; poté mj. na zachování norem v oblasti životního prostředí na 
vysoké úrovni. Vzhledem k nezávazné povaze politického prohlášení a k možnosti, že se 
Spojené království případně rozhodne, že bude v budoucnu uzavírat obchodní dohody se 
třetími zeměmi s méně přísnými normami, je třeba, aby EU a Spojené království zajistily, 
aby tyto přísné normy byly v budoucnu zachovány; konstatuje, že ratifikace jakékoli 
budoucí dohody o volném obchodu se Spojeným královstvím bude vyžadovat zásadní 
ustanovení o rovných podmínkách, která bude výbor ENVI pozorně přezkoumávat. 

9. Důrazně doporučuje, aby EU a Spojené království usilovaly o co nejužší spolupráci 
v rámci politiky v oblasti klimatu, což by v ideálním případě znamenalo, že by se Spojené 
království mělo podílet na všech nástrojích politiky v této sféře i v budoucnu.

10. Vyzývá zejména k cíleným opatřením s cílem zajistit průběžný a rychlý přístup 
k bezpečným léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům pro pacienty, včetně 
bezpečných a stálých dodávek radioizotopů. V zájmu zajištění bezpečnosti pacientů by 
EU a Spojené království měly usilovat o vzájemné uznávání odborných kvalifikací, aby 
byla zajištěna mobilita zdravotnických pracovníků.

Výbor ENVI považuje za nanejvýš důležité, aby jeho názory a obavy byly řádně 
zaznamenány a řešeny, a žádá proto, aby výbor AFCO jako věcně příslušný výbor zohlednil 
jeho postoj uvedený výše. 

Výbor ENVI vyzývá výbor AFCO jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu doporučil 
udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady uzavřít Dohodu o vystoupení Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou 
energii.


