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Subiect: Aviz referitor la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană 
a Energiei Atomice (2018/0427(NLE))

Domnule Președinte,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară a fost solicitată pentru a transmite un aviz comisiei dumneavoastră. În 
cursul reuniunii sale din 6 noiembrie 2019, comisia a hotărât ca acest aviz să fie transmis sub 
formă de scrisoare.

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a examinat chestiunea în cauză 
în cursul reuniunii sale din 21 ianuarie 2020. În cadrul acestei reuniuni, ea a decis să 
recomande Comisiei pentru afaceri constituţionale, care este comisie competentă, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Pascal Canfin
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SUGESTII 

1. Consideră că Brexitul reprezintă o chestiune cu implicații profunde și de durată, atât 
pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Regatul Unit. Sănătatea publică, siguranța 
alimentară și aspectele de mediu au ocupat un loc central în negocieri și în dezbaterea 
publică privind retragerea Regatului Unit. Având în vedere aceste preocupări, Comisia 
ENVI a urmărit îndeaproape negocierile. 

2. Apreciază că obiectivul care stă la baza Acordului de retragere modificat este de a 
contribui în continuare la menținerea păcii pe insula Irlanda și la susținerea și protejarea 
Acordului din Vinerea Mare, în special prin evitarea unei frontiere strict controlate și prin 
protejarea economiei întregii insule. De asemenea, acordul garantează că insula Irlanda 
este considerată o singură entitate de mediu și că standardele de mediu sunt menținute de 
ambele părți ale frontierei invizibile. Din punctul de vedere al Comisiei ENVI, acest lucru 
este deosebit de necesar, deoarece domeniile convenite de cooperare nord-sud în cadrul 
Acordului din Vinerea Mare includ mediul și sănătatea.

3. Salută unitatea pe care Uniunea a demonstrat-o pe parcursul negocierilor și eforturile sale 
de a evita consecințele negative ale unei retrageri fără acord. Salută găsirea unui acord, 
dar observă că actualul acord nu oferă nicio garanție cu privire la dispozițiile care 
reglementează relațiile viitoare dintre Regatul Unit - cu excepția Irlandei de Nord - și UE-
27, la sfârșitul perioadei de tranziție, la 31 decembrie 2020. Deși există posibilitatea de a 
prelungi perioada de tranziție, guvernul britanic trebuie să solicite acest lucru până în 
iunie 2020.

4. Observă că, odată cu eliminarea mecanismului de protecție pentru întregul Regat Unit, au 
dispărut, de asemenea, importante dispoziții obligatorii în materie de mediu; Observă, în 
special, că nu se mai aplică clauzele de menținere a nivelului de protecție a mediului. 
Principiile de mediu, stabilite cu mult timp în urmă de Uniunea Europeană, cum ar fi 
principiul precauției sau principiul „poluatorul plătește”, nu mai figurează în protocolul 
revizuit.

5. Mecanismul de protecție la nivelul Regatului Unit impunea Uniunii și Regatului Unit să ia 
măsurile necesare pentru a îndeplini angajamentele pe care și le-au asumat fiecare în 
cadrul acordurilor internaționale privind combaterea schimbărilor climatice, inclusiv 
acelea care pun în aplicare CCONUSC, cum ar fi Acordul de la Paris din 2015. În prezent, 
protocolul revizuit nu face trimitere la Acordul de la Paris, deși acesta este inclus în 
declarația politică.

6. În plus, potrivit protocolului inițial, Regatul Unit trebuia să implementeze un sistem de 
stabilire a prețului carbonului care să aibă cel puțin aceeași eficacitate și domeniu de 
aplicare ca sistemul Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii. Conform unei 
dispoziții din protocolul inițial, Regatul Unit trebuia, de asemenea, să pună în aplicare la 
nivel intern un sistem transparent și eficace de monitorizare, raportare, supraveghere și 
control al respectării obligațiilor sale de către un organism independent, care dispune de 
resurse corespunzătoare. Și aceste dispoziții au fost eliminate. 

7. Observă, de asemenea, că prima versiune a protocolului prevedea ca un comitet mixt 
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format din reprezentanți ai Uniunii și ai Regatului Unit însărcinați cu punerea în aplicare a 
acordului să fie împuternicit să adopte decizii de stabilire a angajamentelor minime pentru 
reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, a conținutului maxim de 
sulf al combustibililor marini, precum și a celor mai bune tehnici disponibile, inclusiv a 
valorilor-limită ale emisiilor, în ceea ce privește emisiile industriale. În cazul litigiilor 
privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor de mediu, comitetul mixt ar fi putut fi 
sesizat cu privire la această chestiune. Aceste dispoziții nu se mai aplică. 

8. În plus, observă că, în declarația politică revizuită, secțiunea referitoare la condițiile de 
concurență echitabile, care viza evitarea concurenței neloiale, conține în prezent o 
formulare mai fermă în ceea ce privește respectarea unor standarde comune înalte 
aplicabile în Uniune și în Regatul Unit la sfârșitul perioadei de tranziție și, apoi, cu privire 
la menținerea, printre altele, a unor standarde înalte de mediu. Uniunea și Regatul Unit 
vor trebui să se asigure că aceste standarde înalte sunt menținute în viitor, având în vedere 
caracterul neobligatoriu al declarației politice, precum și posibilitatea ca Regatul Unit să 
aleagă să încheie viitoare acorduri comerciale cu țări terțe cu standarde mai scăzute; 
Subliniază că pentru ratificarea oricărui viitor acord de liber schimb cu Regatul Unit vor fi 
necesare dispoziții ferme privind condiții de concurență echitabile, care vor fi 
monitorizate îndeaproape de Comisia ENVI. 

9. Recomandă cu fermitate ca Uniunea și Regatul Unit să urmărească o cooperare cât mai 
strânsă cu putință în domeniul politicii privind clima, ceea ce înseamnă, în mod ideal, că 
Regatul Unit ar trebui să participe la toate instrumentele de politică din acest domeniu și 
în viitor.

10. Solicită, în special, să se întreprindă acțiuni specifice pentru a asigura accesul continuu și 
rapid la medicamente și la dispozitive medicale sigure pentru pacienți, inclusiv o 
aprovizionare sigură și consecventă cu radioizotopi. Pentru a asigura siguranța pacienților, 
Uniunea Europeană și Regatul Unit ar trebui să depună eforturi pentru recunoașterea 
reciprocă a calificărilor profesionale cu scopul de a asigura mobilitatea personalului 
medical.

Comisia ENVI consideră că este extrem de important ca opiniile și preocupările sale să fie 
luate în considerare și tratate în mod corespunzător și, prin urmare, solicită Comisiei AFCO, 
care este comisie competentă, să ia în considerare poziția sa, astfel cum este prezentată mai 
sus. 

Comisia ENVI invită Comisia AFCO, care este comisie competentă, să recomande 
Parlamentului aprobarea proiectului de decizie a Consiliului referitoare la încheierea 
Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea 
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.


