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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 
(2018/0427(NLE))

Κύριε πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, ανατέθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή 
σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Νοεμβρίου 2019, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει 
την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων εξέτασε το 
ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 21 Ιανουαρίου 2020. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, 
αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pascal Canfin
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. φρονεί ότι το Brexit είναι ένα ζήτημα με σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις τόσο για 
την ΕΕ όσο και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων και της 
δημόσιας συζήτησης σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου βρέθηκαν 
ζητήματα που άπτονται της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και του 
περιβάλλοντος. Λόγω του προβληματισμού που προκαλούν τα ζητήματα αυτά, η 
επιτροπή ENVI παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις· 

2. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι βασικός στόχος της τροποποιημένης συμφωνίας αποχώρησης 
είναι να συνεχίσει να συμβάλλει στη διατήρηση της ειρήνης στη νήσο της Ιρλανδίας και 
στον σεβασμό και τη διασφάλιση της εφαρμογής της Συμφωνίας της Μεγάλης 
Παρασκευής, ιδίως με την αποφυγή δημιουργίας σκληρών συνόρων και με την προστασία 
της οικονομίας ολόκληρης της νήσου. Η συμφωνία εγγυάται επίσης ότι η νήσος της 
Ιρλανδίας θα θεωρείται ενιαία περιβαλλοντική οντότητα και τα περιβαλλοντικά πρότυπα 
θα τηρούνται και στις δύο πλευρές των αόρατων συνόρων. Κατά την άποψη της 
επιτροπής ENVI, αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο, καθώς στους συμφωνημένους τομείς 
συνεργασίας μεταξύ Βορρά και Νότου στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μεγάλης 
Παρασκευής συγκαταλέγονται οι τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας·

3. επικροτεί την ενότητα που έχει επιδείξει η ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων και τις προσπάθειές της να αποφύγει τις επιζήμιες συνέπειες μιας 
αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι έχει 
επιτευχθεί συμφωνία, αλλά σημειώνει ότι η τρέχουσα συμφωνία δεν παρέχει καμία 
εγγύηση για τις ρυθμίσεις που θα διέπουν τη μελλοντική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου 
Βασιλείου – εξαιρουμένης της Βόρειας Ιρλανδίας – και της ΕΕ των 27 στο τέλος της 
μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Υπάρχουν με περιθώρια για μια 
παράταση της μεταβατικής περιόδου, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει 
ωστόσο να υποβάλει σχετικό αίτημα έως τα τέλη του Ιουνίου 2020·

4. επισημαίνει ότι, με την κατάργηση του μηχανισμού ασφαλείας σε ολόκληρο το Ηνωμένο 
Βασίλειο, έπαψαν επίσης να ισχύουν οι σχετικές δεσμευτικές διατάξεις για το 
περιβάλλον· σημειώνει ειδικότερα ότι δεν ισχύουν πλέον οι ρήτρες μη υποβάθμισης σε 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι από μακρού καθιερωμένες περιβαλλοντικές 
αρχές της ΕΕ, όπως η αρχή της προφύλαξης ή η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», δεν 
περιλαμβάνονται πλέον στο αναθεωρημένο πρωτόκολλο·

5. [σημειώνει ότι] ο μηχανισμός ασφαλείας για το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου 
υποχρέωσε επίσης την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο 
διεθνών συμφωνιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών που εφαρμόζουν τη σύμβαση-πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), όπως η Συμφωνία του 
Παρισιού του 2015. Το αναθεωρημένο πρωτόκολλο, σε αντίθεση με την πολιτική 
διακήρυξη, δεν περιέχει πλέον αναφορά στη Συμφωνία του Παρισιού·

6. [σημειώνει] επιπλέον [ότι] το αρχικό πρωτόκολλο όριζε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
πρέπει να εφαρμόζει ένα σύστημα τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών που θα έχει 
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τουλάχιστον την ίδια αποτελεσματικότητα και εμβέλεια με το σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, περιείχε δε μια διάταξη που απαιτούσε από το Ηνωμένο 
Βασίλειο να εφαρμόσει ένα διαφανές σύστημα για την αποτελεσματική εκ των έσω 
παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, την εποπτεία και τον έλεγχο τήρησης των 
υποχρεώσεων του από έναν ανεξάρτητο και επαρκώς χρηματοδοτούμενο φορέα. Οι 
διατάξεις αυτές έχουν πλέον αφαιρεθεί· 

7. επισημαίνει επίσης ότι, στην πρώτη έκδοσή του, το πρωτόκολλο προέβλεπε μια μικτή 
επιτροπή, αποτελούμενη από αντιπροσώπους της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και 
αρμόδια για την εφαρμογή της συμφωνίας, θα εξουσιοδοτείτο να εκδίδει αποφάσεις, με 
τις οποίες θα καθορίζονται ελάχιστες δεσμεύσεις για τη μείωση των εθνικών εκπομπών 
ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, η μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων 
πλοίων και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των οριακών τιμών 
εκπομπών, σε σχέση με τις βιομηχανικές εκπομπές. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με 
την ερμηνεία και την εφαρμογή των περιβαλλοντικών διατάξεων, η μικτή επιτροπή θα 
μπορούσε να συνεχίσει να επιλαμβάνεται του θέματος. Οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν 
πλέον· 

8. διαπιστώνει επίσης ότι το τμήμα της αναθεωρημένης πολιτικής διακήρυξης σχετικά με 
τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, το οποίο αποσκοπεί στην αποφυγή του αθέμιτου 
ανταγωνισμού, χρησιμοποιεί πλέον αυστηρότερη γλώσσα όσον αφορά την τήρηση των 
κοινών αυστηρών προτύπων που θα ισχύουν στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου, και όσον αφορά τη διατήρηση, μεταξύ άλλων, 
περιβαλλοντικών προτύπων υψηλού επιπέδου. Δεδομένου του μη δεσμευτικού 
χαρακτήρα της πολιτικής διακήρυξης και της δυνατότητας του ΗΒ να επιλέξει να συνάψει 
στο μέλλον εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες με λιγότερο αυστηρά πρότυπα, η ΕΕ 
και το Ηνωμένο Βασίλειο θα χρειαστεί να εξασφαλίσουν ότι αυτά τα αυστηρά πρότυπα 
θα διατηρηθούν και στο μέλλον· επισημαίνει ότι η κύρωση οποιασδήποτε μελλοντικής 
συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτήσει τη θέσπιση 
αυστηρών διατάξεων περί ισότιμων όρων ανταγωνισμού, οι οποίες θα εξεταστούν 
διεξοδικά από την επιτροπή ENVI· 

9. τάσσεται υπέρ μιας όσον το δυνατόν στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου στην πολιτική για το κλίμα, γεγονός που, στην καλύτερη δυνατή 
περίπτωση, σημαίνει ότι, και στο μέλλον, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συμμετέχει 
σε όλα τα μέσα πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα·

10. ζητεί, ειδικότερα, να ληφθούν στοχευμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής 
και ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε ασφαλή φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
καθώς και ο ασφαλής και συνεχής εφοδιασμός με ραδιοϊσότοπα. Μεριμνώντας για την 
ασφάλεια των ασθενών, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εργαστούν για την 
αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ώστε να εξασφαλιστεί η 
κινητικότητα των επαγγελματιών του ιατρικού τομέα.

Η επιτροπή ENVI φρονεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ληφθούν δεόντως υπόψη οι 
απόψεις και οι προβληματισμοί της και, επομένως, ζητεί από την επιτροπή AFCO, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τη θέση της, όπως εκτίθεται ανωτέρω. 

Η επιτροπή ENVI καλεί την επιτροπή AFCO, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει 



PE644.992v03-00 4/4 AL\1196996EL.docx

EL

στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της 
συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας.


