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Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui buvo 
pavesta pateikti nuomonę Jūsų komitetui. 2019 m. lapkričio 6 d. posėdyje komitetas 
nusprendė pateikti šią nuomonę laiško forma.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas apsvarstė šį klausimą 2020 m. 
sausio 21 d. posėdyje. Per šį posėdį komitetas nusprendė paraginti atsakingą Konstitucinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti toliau nurodytus pasiūlymus.

Pagarbiai

Pascal Canfin
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PASIŪLYMAI

1. Mano, kad „Brexit’as“ yra didelį ir ilgalaikį poveikį tiek Europos Sąjungai, tiek Jungtinei 
Karalystei turėsiantis įvykis. Derybose ir viešosiose diskusijose dėl Jungtinės Karalystės 
išstojimo visuomenės sveikatos, maisto saugos ir aplinkos klausimams buvo skiriama 
daug dėmesio. Dėl to ENVI komitetas atidžiai stebėjo derybų eigą; 

2. palankiai vertina pagrindinį Išstojimo susitarimo tikslą – toliau siekti prisidėti prie taikos 
išsaugojimo Airijos saloje ir užtikrinti Didžiojo penktadienio susitarimo laikymąsi, visų 
pirma garantuojant, kad Airijoje nebus realios sienos ir kad bus apsaugota visos salos 
ekonomika. Susitarimu taip pat užtikrinama, kad Airijos sala būtų laikoma vienu aplinkos 
objektu ir kad aplinkos standartai būtų išlaikomi abiejose nematomos sienos pusėse. ENVI 
komiteto požiūriu, tai labai svarbu, nes Didžiojo penktadienio susitarime numatytos 
Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimo sritys apima ir aplinką bei sveikatą;

3. sveikina Europos Sąjungą už derybose parodytą vienybę ir už pastangas išvengti neigiamų 
išstojimo be susitarimo pasekmių; palankiai vertina tai, kad pasiektas susitarimas, tačiau 
pažymi, kad dabartinis susitarimas nesuteikia jokių garantijų, kad iki pereinamojo 
laikotarpio pabaigos, t. y. 2020 m. gruodžio 31 d., bus nustatyti būsimi Jungtinės 
Karalystės (išskyrus Šiaurės Airiją) ir 27 ES valstybių narių santykiai. Pereinamąjį 
laikotarpį dar būtų galima pratęsti, tačiau Jungtinės Karalystės vyriausybė to turėtų 
paprašyti iki 2020 m. birželio mėnesio;

4. pažymi, kad panaikinus visos Jungtinės Karalystės apsidraudžiamąją priemonę (angl. 
backstop), nebegalioja ir atitinkamos privalomos aplinkos nuostatos; visų pirma 
nebegalioja to paties aplinkos apsaugos lygio išlaikymo nuostatos. Seniai nusistovėjusių 
ES aplinkos apsaugos principų, pavyzdžiui, atsargumo principo arba principo „teršėjas 
moka“ persvarstytame protokole nebėra;

5. pagal visos Jungtinės Karalystės apsidraudžiamąją priemonę ES ir Jungtinė Karalystė 
turėjo imtis reikiamų priemonių, kad įvykdytų savo atitinkamus kovos su klimato kaita 
įsipareigojimus pagal tarptautinius susitarimus, įskaitant tuos susitarimus, kuriais 
įgyvendinamos Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos, pavyzdžiui, 
2015 m. Paryžiaus susitarimą. Persvarstytame protokole nebėra nuorodos į Paryžiaus 
susitarimą, nors ji įtraukta į Politinę deklaraciją;

6. be to, pirminiame protokole buvo nustatyta, kad Jungtinė Karalystė turėtų įgyvendinti 
anglies dioksido apmokestinimo sistemą, kurios veiksmingumas ir aprėptis atitiktų bent 
ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, ir į jį buvo įtraukta nuostata, kuria 
reikalauta, kad Jungtinė Karalystė įgyvendintų skaidrią sistemą, pagal kurią 
nepriklausoma ir tinkamų išteklių turinti įstaiga šalies viduje atliktų įpareigojimų 
vykdymo stebėseną, priežiūrą ir kontrolę bei teiktų ataskaitas šiuo klausimu. Šių nuostatų 
buvo atsisakyta;

7. taip pat pažymi, kad pirminėje protokolo redakcijoje Jungtiniam komitetui, sudarytam iš 
ES ir Jungtinės Karalystės atstovų ir atsakingam už Susitarimo įgyvendinimą, būtų 
suteikti įgaliojimai priimti sprendimus, kuriais nustatomi būtiniausi įsipareigojimai 
mažinti tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekį, taip pat 
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nustatomas didžiausias leidžiamas sieros kiekis jūriniame kure ir geriausi pramoninių 
teršalų kontrolės metodai, įskaitant išmetamųjų teršalų ribines vertes. Jeigu būtų kilę 
ginčų dėl aplinkos apsaugos nuostatų aiškinimo ir taikymo, juos būtų galėjęs spręsti 
Jungtinis komitetas. Šios nuostatos nebetaikomos;

8. be to, pažymi, kad persvarstytos Politinės deklaracijos skyriuje „Vienodos sąlygos“, 
kuriuo siekiama išvengti nesąžiningos konkurencijos, dabar pateikiama griežtesnė 
formuluotė dėl ES ir Jungtinėje Karalystėje taikomų bendrų aukštų standartų laikymosi 
pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ir, be kita ko, aukšto lygio aplinkos apsaugos 
standartų išlaikymo. ES ir Jungtinė Karalystė turės užtikrinti, kad aukšti standartai būtų 
išlaikyti ir ateityje, turint mintyje tai, kad Politinė deklaracija yra neprivalomo pobūdžio ir 
kad Jungtinė Karalystė ateityje gali nuspręsti sudaryti prekybos susitarimus su 
trečiosiomis šalimis, kuriose taikomi žemesni standartai; pažymi, kad prieš ratifikuojant 
būsimus laisvosios prekybos susitarimus su Jungtine Karalyste bus reikalaujama įtraukti 
griežtas nuostatas dėl vienodų sąlygų, o ENVI komitetas ketina tai atidžiai stebėti;

9. primygtinai rekomenduoja ES ir Jungtinei Karalystei kuo glaudžiau bendradarbiauti 
klimato politikos srityje – idealiu atveju Jungtinė Karalystė ir ateityje turėtų dalyvauti 
priimant visas šios politikos srities priemones;

10. visų pirma ragina imtis tikslinių veiksmų, kuriais pacientams būtų užtikrinta nuolatinė ir 
greita prieiga prie saugių vaistų ir medicinos priemonių, įskaitant saugų ir nuolatinį 
radioaktyviųjų izotopų tiekimą. Siekiant užtikrinti pacientų saugą, ES ir Jungtinė 
Karalystė turėtų siekti abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kad būtų užtikrintas 
medicinos specialistų judumas.

ENVI komitetas mano, kad labai svarbu deramai atsižvelgti į jo nuomonę ir išsakytą 
susirūpinimą bei imtis atitinkamų veiksmų, todėl prašo atsakingą AFCO komitetą atsižvelgti į 
pirmiau išdėstytą jo poziciją.

ENVI komitetas ragina atsakingą AFCO komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti Tarybos 
sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 
išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo projektui.


