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Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság azt a feladatot kapta, hogy nyilvánítson véleményt az Ön bizottsága 
számára. 2019. november 6-i ülésén a bizottság úgy határozott, hogy e levél formájában 
nyilvánít véleményt.

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2020. január 21-i 
ülésén megvizsgálta a kérdést. Az ülésen a bizottság úgy határozott, hogy felkéri az 
Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat.

Tisztelettel:

Pascal Canfin
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JAVASLATOK

1. úgy véli, hogy a brexit mélyreható és tartós következményekkel jár mind az EU-ra, mind 
az Egyesült Királyságra nézve. A közegészségügyi, élelmiszer-biztonsági és 
környezetvédelmi kérdések a tárgyalások és az Egyesült Királyság kilépésével 
kapcsolatos nyilvános vita középpontjában álltak. E témák tekintetében az ENVI szorosan 
figyelemmel kísérte a tárgyalásokat. 

2. üdvözli, hogy a kilépésről rendelkező módosított megállapodás alapvető célja, hogy 
hozzájáruljon az Ír-sziget békéjének megőrzéséhez, valamint a nagypénteki megállapodás 
fenntartásához és megóvásához, különösen az ellenőrzött határ elkerülésével és az Ír-
sziget gazdasági egységének megvédésével. A megállapodás azt is biztosítja, hogy az Ír-
sziget egyetlen környezetvédelmi entitásnak minősüljön, és hogy a környezetvédelmi 
előírásokat a láthatatlan határ mindkét oldalán betartsák. Az ENVI szempontjából ez 
különösen szükséges, mivel a nagypénteki megállapodásban meghatározott észak-déli 
együttműködési területek a környezetvédelmet és az egészségügyet is magukban 
foglalják.

3. elismerését fejezi ki a tárgyalások során az EU által tanúsított egységességért, továbbá az 
EU arra irányuló erőfeszítéseiért, hogy elkerülje a megállapodás nélküli kilépés káros 
következményeit; üdvözli, hogy a tárgyalófelek sikeresen megállapodtak egymással, de 
megjegyzi, hogy a jelenlegi megállapodás – Észak-Írország kivételével – nem nyújt 
garanciát az Egyesült Királyság és az EU-27 közötti jövőbeli kapcsolatokra vonatkozó 
szabályokra az átmeneti időszak végén, 2020. december 31-én. Bár van lehetőség az 
átmeneti időszak meghosszabbítására, az Egyesült Királyság kormányának ezt 2020 
júniusáig kérnie kell.

4. megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság egészére kiterjedő tartalékmegoldás 
megszűnésével a vonatkozó kötelező környezetvédelmi rendelkezések is érvényüket 
vesztették; külön felhívja a figyelmet arra, hogy a környezetvédelem szintjének 
csökkentését tiltó záradékok már nem alkalmazandók. A felülvizsgált jegyzőkönyvben 
már nem szerepelnek olyan régóta elfogadott uniós környezetvédelmi elvek, mint az 
elővigyázatosság elve vagy a „szennyező fizet” elv.

5. az Egyesült Királyság egészére kiterjedő tartalékmegoldás arra is utasította az Uniót és az 
Egyesült Királyságot, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy teljesítsék az éghajlatváltozás kezelésére irányuló nemzetközi megállapodások 
keretében tett kötelezettségvállalásaikat, ideértve az UNFCCC végrehajtására irányuló 
olyan megállapodásokat is, mint például a 2015. évi Párizsi Megállapodás. A Párizsi 
Megállapodásra való hivatkozás jelenleg nem szerepel a felülvizsgált jegyzőkönyvben, 
bár szerepel a politikai nyilatkozatban.

6. az eredeti jegyzőkönyv megállapította továbbá, hogy az Egyesült Királyságnak legalább 
ugyanolyan hatékonyságú és hatályú szén-dioxid-árazási rendszert kell bevezetnie, mint 
amilyet az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer ír elő, és tartalmazott egy olyan 
rendelkezést is, amely előírta, hogy az Egyesült Királyságnak egy olyan átlátható 
rendszert kell bevezetnie, amelyben egy megfelelő forrásokkal rendelkező független szerv 
gondoskodik az Egyesült Királyság által vállalt kötelezettségek hatékony, belföldi 
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nyomon követéséről, jelentéséről, felügyeletéről, és azok végrehajtásának 
kikényszerítéséről. Ezen a rendelkezéseket is eltávolították a jegyzőkönyvből. 

7. azt is megjegyzi, hogy a jegyzőkönyv első változatában az EU és az Egyesült Királyság 
képviselőiből álló és a megállapodás végrehajtásáért felelős vegyes bizottság 
felhatalmazást kapott volna arra, hogy határozatokat fogadjon el bizonyos légköri 
szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentésére vonatkozó minimális 
kötelezettségvállalásokról, a tengeri hajózásban használatos üzemanyagok maximális 
kéntartalmáról, valamint az ipari kibocsátások tekintetében elérhető legjobb technikákról, 
többek között a kibocsátási határértékekről. A környezetvédelmi rendelkezések 
értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos viták esetén a vegyes bizottság tárgyalhatta 
volna az ügyet. E rendelkezések már nem alkalmazandók. 

8. ezenfelül megjegyzi, hogy a felülvizsgált politikai nyilatkozatban a tisztességtelen verseny 
elkerülését célzó, az egyenlő versenyfeltételekről szóló szakasz immár határozottabb 
megfogalmazást tartalmaz az EU-ban és az Egyesült Királyságban az átmeneti időszak 
végén alkalmazandó közös magas szintű normák betartásáról, valamint ezt követően – 
többek között – magas szintű környezetvédelmi normák fenntartásáról. Az EU-nak és az 
Egyesült Királyságnak biztosítania kell, hogy ezeket a szigorú normákat a jövőben is 
fenntartsák, tekintettel a politikai nyilatkozat nem kötelező jellegére, valamint arra, hogy 
az Egyesült Királyság dönthet úgy, hogy a jövőben alacsonyabb szintű normákkal 
rendelkező harmadik országokkal köt kereskedelmi megállapodásokat; megjegyzi, hogy 
az Egyesült Királysággal kötendő bármely jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodás 
megerősítéséhez az egyenlő versenyfeltételekre vonatkozó szigorú rendelkezésekre lesz 
szükség, amelyeket az ENVI Bizottság alaposan meg fog vizsgálni. 

9. határozottan ajánlja, hogy az EU és az Egyesült Királyság törekedjen a lehető 
legszorosabb együttműködésre az éghajlat-politika terén, ami ideális esetben azt jelenti, 
hogy az Egyesült Királyságnak a jövőben is részt kell vennie az e területre vonatkozó 
valamennyi szakpolitikai eszközben.

10. különösen sürget célzott intézkedések meghozatalára annak biztosítása érdekében, hogy a 
betegek folyamatosan és gyorsan hozzáférjenek a biztonságos gyógyszerekhez és 
orvostechnikai eszközökhöz, ideértve a radioizotópokkal való biztonságos és folyamatos 
ellátást is. A betegbiztonság biztosítása érdekében az EU-nak és az Egyesült Királyságnak 
törekednie kell a szakmai képesítések kölcsönös elismerésére, hogy biztosított legyen az 
egészségügyi szakemberek mobilitása.

Az ENVI Bizottság rendkívül fontosnak tartja, hogy véleményét és aggályait megfelelően 
figyelembe vegyék és kezeljék, ezért arra kéri az AFCO-t mint illetékes bizottságot, hogy 
vegye figyelembe a fent kifejtett álláspontot. 

Az ENVI Bizottság ezért felkéri az AFCO-t mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a 
Parlamentnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai 
Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 
megkötéséről szóló tanácsi határozattervezet jóváhagyását.


