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Arvoisa puheenjohtaja

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa on pyydetty 
antamaan edellä mainitussa menettelyssä lausunto valiokunnallenne. Valiokunta päätti 
kokouksessaan 6. marraskuuta 2019 antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta käsitteli asiaa 
kokouksessaan 21. tammikuuta 2020. Viimeksi mainitussa kokouksessa se päätti pyytää 
asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy.

Kunnioittavasti

Pascal Canfin
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1. Katsoo, että Brexit on kysymys, jolla on perustavia ja pitkäaikaisia vaikutuksia sekä 
EU:ssa että Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kansanterveys, elintarviketurvallisuus ja 
ympäristökysymykset ovat olleet keskeisellä sijalla Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroneuvotteluissa sekä julkisessa keskustelussa. Näiden huolenaiheiden vuoksi ENVI-
valiokunta on seurannut neuvotteluja tiiviisti.

2. Valiokunta pitää myönteisenä sitä, että tarkistetun erosopimuksen keskeisenä tavoitteena 
on jatkaa edelleen tukea rauhan säilyttämiseksi Irlannin saarella, pitää voimassa 
pitkänperjantain sopimus ja turvata se ja erityisesti välttää tiukasti valvottu raja ja suojella 
saaren taloutta kokonaisuudessaan. Sopimuksella varmistetaan myös, että Irlannin saari 
katsotaan yhdeksi ympäristökokonaisuudeksi ja että ympäristönormeja noudatetaan 
näkymättömän rajan molemmin puolin. ENVI-valiokunta pitää tätä erityisen tarpeellisena, 
koska pitkänperjantain sopimuksen mukainen pohjoisen ja etelän välinen yhteistyö koskee 
myös ympäristöä ja terveyttä.

3. Valiokunta pitää myönteisenä EU:n neuvotteluissa osoittamaa yksimielisyyttä ja unionin 
pyrkimystä välttää sopimuksettoman eron haitalliset seuraukset. Valiokunta pitää 
myönteisenä sopimukseen pääsyä, mutta panee merkille, että tämänhetkinen sopimus ei 
takaa millään tavalla menettelyjä, jotka ohjaavat Yhdistyneen kuningaskunnan – Pohjois-
Irlanti pois lukien – ja EU27:n tulevaa suhdetta siirtymäkauden päättyessä 31. joulukuuta 
2020. Vaikka siirtymäkauden jatkaminen onkin mahdollista, Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallituksen on pyydettävä sitä kesäkuuhun 2020 mennessä.

4. Valiokunta panee merkille, että koko Yhdistyneen kuningaskunnan käsittävän 
”backstop”-mekanismin poistaminen on aiheuttanut myös vastaavien sitovien 
ympäristösäännösten raukeamisen. Valiokunta panee erityisesti merkille, että lausekkeita 
ympäristönsuojelun tason säilyttämisestä ei enää sovelleta. Tarkistetussa pöytäkirjassa ei 
ole enää jo kauan sovellettuja EU:n ympäristöperiaatteita, kuten ennalta varautumisen 
periaatetta eikä ”saastuttaja maksaa” -periaatetta.

5. Koko Yhdistyneen kuningaskunnan käsittävä ”backstop” myös velvoitti unionia ja 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehtyihin kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia 
sitoumuksiaan, mukaan lukien sitoumukset, joilla pannaan täytäntöön ilmastonmuutosta 
koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimukset, kuten vuonna 2015 tehty Pariisin 
sopimus. Tarkistetussa pöytäkirjassa ei viitata Pariisin sopimukseen, vaikka se sisältyykin 
poliittiseen julistukseen.

6. Lisäksi alkuperäisen pöytäkirjan mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan on toteutettava 
hiilen hinnoittelujärjestelmä, joka on tehokkuudeltaan ja laajuudeltaan vähintään 
samantasoinen EU:n päästökauppajärjestelmän kanssa. Lisäksi siinä vaadittiin 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa toteuttamaan maan velvoitteiden tehokasta sisäistä 
seurantaa, raportointia, valvontaa ja täytäntöönpanoa varten tehokas järjestelmä, jonka 
panee täytäntöön riippumaton ja riittävät resurssit saava elin. Myös nämä määräykset on 
nyt poistettu.
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7. Valiokunta panee myös merkille, että pöytäkirjan ensimmäisen version mukaan olisi 
perustettu yhteinen komitea, johon kuuluu EU:n sekä Yhdistyneen kuningaskunnan 
edustajia. Se olisi vastannut sopimuksen täytäntöönpanosta ja se olisi voinut tehdä 
päätöksiä vähimmäisvaatimuksista, jotka koskevat tiettyjen ilman epäpuhtauksien 
kansallisten päästöjen vähentämistä, merenkulussa käytettävien polttoaineiden 
rikkipitoisuuden enimmäismäärää sekä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa samoin 
kuin teollisuuden päästöjen raja-arvoja. Yhteiskomiteaa olisi kuultu 
ympäristömääräyksien tulkintaa ja soveltamista koskevissa kiistoissa. Näitä määräyksiä ei 
enää sovelleta.

8. Lisäksi valiokunta panee merkille, että tarkistetun poliittisen julistuksen osassa, joka 
koskee yhtäläisiä toimintaedellytyksiä ja jolla pyritään välttämään epäreilu kilpailu, 
käytetään nyt tiukempia ilmauksia EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
noudatettavien yhteisen korkeiden normien säilyttämisestä siirtymäkauden jälkeen, minkä 
jälkeen esimerkiksi ympäristönormit on säilytettävä korkealla tasolla. EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan on varmistettava, että nämä normit säilytetään 
tulevaisuudessa, vaikka poliittinen julistus ei olekaan sitova ja vaikka Yhdistynyt 
kuningaskunta voikin tulevaisuudessa tehdä kauppasopimuksia sellaisten kolmansien 
maiden kanssa, joissa nämä normit ovat väljempiä. Valiokunta panee merkille, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävän mahdollisen tulevan 
vapaakauppasopimuksen ratifiointi edellyttää yhtäläisiä toimintaedellytyksiä koskevia 
tiukkoja määräyksiä, ja ENVI-valiokunta tulee seuraamaan tätä tarkoin.

9. Valiokunta suosittelee painokkaasti, että EU ja Yhdistynyt kuningaskunta pyrkisivät 
tekemään mahdollisimman tiivistä yhteistyötä ilmastopolitiikan alalla. Ideaalitapauksessa 
tämä tarkoittaa sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi osallistuttava kaikkiin tämän 
alan politiikan välineisiin myös tulevaisuudessa.

10. Valiokunta kehottaa erityisesti toteuttamaan kohdennettuja toimia, joilla potilaille 
varmistetaan turvallisten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden nopea saanti ja myös 
radioisotooppien turvallinen ja jatkuva saanti. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi EU:n 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi pyrittävä ammattipätevyyksien vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, jotta voidaan turvata terveydenhoitoalan ammattilaisten liikkuvuus.

ENVI-valiokunta pitää äärimmäisen tärkeänä, että sen näkemykset ja huolenaiheet otetaan 
huomioon ja niitä käsitellään asianmukaisella tavalla. Siksi se pyytää asiasta vastaavaa 
AFCO-valiokuntaa ottamaan huomioon valiokunnan edellä esitetyn kannan.

ENVI-valiokunta kehottaa AFCO- valiokuntaa suosittamaan, että parlamentti antaa 
hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 
yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan 
atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä.


