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Betreft: Advies over de sluiting van het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2018/0427(NLE))

Geachte voorzitter,

In het kader van de bovengenoemde procedure is de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid ermee belast een advies uit te brengen aan uw 
commissie. Tijdens haar vergadering van 6 november 2019 heeft zij besloten dat advies in 
briefvorm uit te brengen.

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid heeft de kwestie tijdens 
haar vergadering van 21 januari 2020 onderzocht. Tijdens die vergadering heeft zij besloten 
de bevoegde Commissie constitutionele zaken te verzoeken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

Hoogachtend,

Pascal Canfin
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SUGGESTIES

1. Is van mening dat de brexit vergaande langetermijngevolgen heeft voor zowel de EU, als 
het VK. Volksgezondheid, voedselveiligheid en milieukwesties hebben een centrale rol 
gespeeld in de onderhandelingen en in het openbare debat over de terugtrekking van het 
VK. Vanwege deze zorgen heeft ENVI de onderhandelingen van dichtbij gevolgd; 

2. Verwelkomt de achterliggende doelstelling van het gewijzigde terugtrekkingsakkoord, te 
weten doorgaan met het leveren van een bijdrage aan het bewaren van de vrede op het 
Ierse eiland, alsook het in stand houden en vrijwaren van de Goede Vrijdag-akkoorden, in 
het bijzonder middels het voorkomen van een harde grens en het beschermen van de ene 
economie op het eiland. Het Akkoord waarborgt verder dat het eiland Ierland als één 
milieu-eenheid wordt beschouwd en dat milieunormen in acht worden genomen aan beide 
zijden van de onzichtbare grens. Vanuit het perspectief van de commissie ENVI is dit erg 
belangrijk, aangezien milieu en gezondheid onderdeel uitmaken van de Noord-Zuid-
samenwerking als bedoeld in de Goede Vrijdag-akkoorden waarover overeenstemming is 
bereikt.

3. Prijst de EU voor het feit dat zij tijdens de onderhandelingen eensgezind is opgetreden en 
zich heeft ingespannen om een “no deal”-terugtrekking, met alle negatieve gevolgen van 
dien, te vermijden. Verwelkomt het dat overeenstemming is bereikt, maar wijst erop dat 
het voorliggende Akkoord geen garanties biedt over de regelingen betreffende de 
toekomstige betrekkingen tussen het VK - uitgezonderd Noord-Ierland - en de EU-27 aan 
het eind van de overgangsperiode op 31 december 2020. Hoewel er ruimte is voor het 
verlengen van de overgangsperiode, moet de regering van het VK hier ten laatste in juni 
2020 een verzoek voor indienen.

4. Stelt vast dat met de schrapping van de VK-brede “backstop” ook relevante bindende 
milieubepalingen zijn komen te vervallen. Zo zijn met name clausules betreffende non-
regressie inzake het niveau van milieubescherming niet langer van toepassing. Reeds lang 
bestaande, door de EU gehanteerde milieuprincipes, zoals het voorzorgsbeginsel of het 
beginsel “de vervuiler betaalt”, maken niet langer onderdeel uit van het herziene protocol.

5. De VK-brede “backstop” verplichtte de EU en het Verenigd Koninkrijk verder de nodige 
maatregelen te nemen ter nakoming van hun respectieve verbintenissen uit hoofde van 
internationale overeenkomsten om de klimaatverandering aan te pakken, met inbegrip van 
die waarmee uitvoering wordt gegeven aan het UNFCCC, zoals de Overeenkomst van 
Parijs van 2015. In het herziene protocol komt nu niet langer een verwijzing naar de 
Overeenkomst van Parijs voor, hoewel er in de politieke verklaring wel aan wordt 
gerefereerd.

6. Het oorspronkelijke protocol bepaalde verder dat het VK een systeem van 
koolstofbeprijzing moet toepassen met ten minste dezelfde doeltreffendheid en reikwijdte 
als het systeem voor de handel in transmissies van de EU, en bevatte een bepaling op 
grond waarvan het VK over een transparant systeem moet beschikken voor de 
doeltreffende binnenlandse monitoring, verslaglegging, toezicht en handhaving van zijn 
verplichtingen door een onafhankelijk en met voldoende middelen uitgerust orgaan. Ook 
deze zijn nu geschrapt. 
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7. Stelt ook vast dat op basis van de eerste versie van het protocol een Gemengd Comité 
bestaand uit vertegenwoordigers van de EU en het VK, en belast met de toepassing van 
het Akkoord, gemachtigd zou zijn geweest om beslissingen te nemen houdende de 
vaststelling van minimumverbintenissen voor de reductie van nationale emissies van 
bepaalde luchtverontreinigende stoffen, het maximale zwavelgehalte van mariene 
brandstoffen, alsook best beschikbare technieken, met inbegrip van emissiegrenswaarden, 
voor wat industriële emissies betreft. In het geval van geschillen omtrent de interpretatie 
en toepassing van de milieubepalingen zouden deze aan dit Gemengd Comité kunnen 
worden voorgelegd. De desbetreffende bepalingen zijn niet lager van toepassing. 

8. Merkt verder op dat in de politieke verklaring het gedeelte over het “level playing field”, 
dat gericht is op het voorkomen van oneerlijke concurrentie, nu wat het in acht nemen van 
de gemeenschappelijke, in de EU én het VK toepasselijke hoge normen aan het eind van 
de overgangsperiode en - onder andere - het op een hoog niveau handhaven van 
milieunormen, robuuster geformuleerd is. De EU en het VK zullen erop moeten toezien 
dat deze hoge normen in de toekomst worden gehandhaafd, gezien de niet-bindende aard 
van de politieke verklaring en de mogelijkheid dat het VK ervoor kiest toekomstige 
handelsovereenkomsten te sluiten met derde landen met lagere normen. Stelt zich op het 
standpunt dat de ratificatie van een eventuele toekomstige vrijhandelsovereenkomst met 
het VK alleen doorgang kan vinden indien deze robuuste bepalingen inzake een “level 
playing field” bevat, een geeft aan hier als commissie ENVI nauw op te zullen toezien. 

9. Beveelt met klem aan dat de EU en het VK op het gebied van milieubeleid zo nauw 
mogelijk samenwerken, hetgeen er idealiter op neerkomt dat het VK ook in de toekomst 
moet participeren in alle beleidsinstrumenten op dit gebied.

10. Dringt met name aan op gerichte acties ter waarborging van ononderbroken en snelle 
toegang tot veilige geneesmiddelen en medische apparaten voor patiënten, waaronder een 
veilige en continu bevoorrading met radio-isotopen. Om de veiligheid van patiënten te 
waarborgen, moeten de EU en het VK werken aan de wederzijdse erkenning van 
beroepskwalificaties ter waarborging van de mobiliteit van personen die een medisch 
beroep uitoefenen.

Acht het van het allergrootste belang dat terdege naar haar bekommernissen wordt geluisterd 
en dat deze worden aangepakt, en verzoekt de bevoegde commissie AFCO dan ook rekening 
te houden met haar hierboven geformuleerde standpunt. 

De commissie ENVI verzoekt de bevoegde commissie AFCO het Parlement aan te bevelen 
zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van 
het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.


