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Przedmiot: Opinia w sprawie zawarcia umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (2018/0427(NLE))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach wspomnianej procedury zwrócono się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności o wydanie opinii na użytek 
komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2019 r. komisja 
postanowiła przedstawić tę opinię w formie pisma.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zbadała tę kwestię na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r. Na tym samym 
posiedzeniu komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji przedstawionych 
poniżej wskazówek.

Z wyrazami szacunku,

Pascal Canfin
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WSKAZÓWKI

1. Uważa, że brexit wiąże się z poważnymi i długotrwałymi konsekwencjami zarówno dla 
UE, jak i dla Zjednoczonego Królestwa. Kwestie dotyczące zdrowia publicznego, 
bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska naturalnego znalazły się w centrum 
negocjacji i publicznej debaty na temat wystąpienia Zjednoczonego Królestwa. W 
związku z tymi obawami komisja ENVI uważnie śledzi przebieg negocjacji. 

2. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podstawowym celem zmienionej umowy o 
wystąpieniu jest dalsze przyczynianie się do utrzymania pokoju na wyspie Irlandii oraz 
utrzymanie i zabezpieczenie porozumienia wielkopiątkowego, zwłaszcza z myślą o 
uniknięciu twardej granicy i ochronie gospodarki obejmującej całą wyspę. Umowa 
zapewnia również, by Irlandia była traktowana jako jeden podmiot środowiskowy oraz by 
normy środowiskowe zostały utrzymane po obu stronach niewidocznej granicy. Z punktu 
widzenia komisji ENVI jest to szczególnie konieczne, ponieważ uzgodnione obszary 
współpracy Północ-Południe w ramach porozumienia wielkopiątkowego obejmują 
środowisko i zdrowie.

3. Wyraża uznanie dla jedności, jaką UE wykazała podczas negocjacji i jej wysiłków na 
rzecz uniknięcia negatywnych konsekwencji wystąpienia bez porozumienia; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że osiągnięto porozumienie, ale zauważa, że obecna 
umowa nie daje żadnej gwarancji co do ustaleń dotyczących przyszłych stosunków 
między Zjednoczonym Królestwem – z wyłączeniem Irlandii Północnej – i UE-27 na 
koniec okresu przejściowego, czyli 31 grudnia 2020 r. Chociaż istnieje możliwość 
przedłużenia okresu przejściowego, rząd Zjednoczonego Królestwa musi wystąpić o to do 
czerwca 2020 r.

4. Zauważa, że wraz z usunięciem rozwiązania awaryjnego dla całego Zjednoczonego 
Królestwa zniesiono również odpowiednie wiążące przepisy dotyczące ochrony 
środowiska; zauważa w szczególności, że nie mają już zastosowania klauzule dotyczące 
nieobniżania poziomu ochrony środowiska naturalnego. Obowiązujące od dawna unijne 
zasady ochrony środowiska, takie jak zasada ostrożności lub zasada „zanieczyszczający 
płaci”, nie są już zawarte w zmienionym protokole.

5. Rozwiązanie awaryjne dla całego Zjednoczonego Królestwa przewidywało również, że 
Unia i Zjednoczone Królestwo przyjmą niezbędne środki w celu wywiązania się ze 
swoich odpowiednich zobowiązań w zakresie międzynarodowych umów dotyczących 
działań przeciw zmianom klimatu, w tym umów wdrażających UNFCCC, takich jak 
Porozumienie paryskie z 2015 r. W zmienionym protokole brak obecnie odniesienia do 
porozumienia paryskiego, choć zostało ono zawarte w deklaracji politycznej.

6. Ponadto w pierwotnym protokole ustalono, że Zjednoczone Królestwo powinno wdrożyć 
system ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla co najmniej o takiej samej 
skuteczności i zakresie, jak unijny system handlu uprawnieniami do emisji, a także 
wprowadzono przepis, zgodnie z którym Zjednoczone Królestwo wdroży przejrzysty 
system skutecznego krajowego monitorowania, sprawozdawczości, nadzoru i 
egzekwowania obowiązków przez niezależny i wyposażony w odpowiednie zasoby 
niezależny organ. Przepisy te również zostały obecnie usunięte. 
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7. Zauważa również, że w pierwszej wersji protokołu wspólny komitet składający się z 
przedstawicieli UE i Zjednoczonego Królestwa, odpowiedzialny za realizację umowy, 
miał być uprawniony do przyjmowania decyzji ustanawiających minimalne zobowiązania 
w zakresie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza, 
maksymalnej zawartości siarki w paliwach żeglugowych oraz najlepszych dostępnych 
technik, w tym dopuszczalnych wartości emisji w odniesieniu do emisji przemysłowych. 
W przypadku sporów dotyczących interpretacji i stosowania przepisów środowiskowych, 
wspólny komitet mógł zająć się daną sprawą. Przepisy te nie mają już zastosowania. 

8. Ponadto zwraca uwagę, że w zmienionej deklaracji politycznej część poświęcona równym 
warunkom działania, mająca na celu uniknięcie nieuczciwej konkurencji, zawiera teraz 
bardziej zdecydowane sformułowania dotyczące utrzymania wspólnych wysokich 
standardów mających zastosowanie w UE i Zjednoczonym Królestwie pod koniec okresu 
przejściowego, a następnie utrzymania wysokich standardów m.in. w dziedzinie ochrony 
środowiska. UE i Zjednoczone Królestwo będą musiały zapewnić utrzymanie tych 
wysokich standardów w przyszłości z uwagi na niewiążący charakter deklaracji 
politycznej oraz możliwość wyboru przez Zjednoczone Królestwo w przyszłości umów 
handlowych z państwami trzecimi o niższych standardach ; zauważa, że ratyfikacja 
wszelkich przyszłych umów o wolnym handlu ze Zjednoczonym Królestwem będzie 
wymagała solidnych przepisów w zakresie uczciwej konkurencji, które zostaną dokładnie 
przeanalizowane przez komisję ENVI. 

9. Zdecydowanie zaleca, aby UE i Zjednoczone Królestwo dążyły do jak najściślejszej 
współpracy w zakresie polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, co w idealnej sytuacji 
oznacza, że Zjednoczone Królestwo powinno uczestniczyć we wszystkich instrumentach 
polityki w tym obszarze również w przyszłości.

10. Apeluje w szczególności o ukierunkowane działania mające na celu zapewnienie stałego i 
szybkiego dostępu pacjentów do bezpiecznych leków i wyrobów medycznych, w tym 
bezpiecznych i spójnych dostaw izotopów promieniotwórczych. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo pacjentów, UE i Zjednoczone Królestwo powinny dążyć do wzajemnego 
uznawania kwalifikacji zawodowych, aby zapewnić mobilność pracowników służby 
zdrowia.

Komisja ENVI uważa, że niezwykle ważne jest, aby jej opinie i obawy zostały należycie 
odnotowane i uwzględnione, i w związku z tym zwraca się do komisji AFCO, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę przedstawionego powyżej stanowiska. 

Komisja ENVI wzywa zatem Komisję AFCO, aby zaleciła Parlamentowi wyrażenie zgody na 
wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej.


