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Vec: Stanovisko k uzavretiu Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu (2018/0427(NLE))

Vážený pán predseda,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín poverený predložením stanoviska Vášmu výboru. Na schôdzi 6. novembra 2019 
rozhodol predložiť toto stanovisko vo forme listu.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín preskúmal túto otázku na 
svojej schôdzi 21. januára 2020. Na uvedenej schôdzi výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre 
ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

S úctou

Pascal Canfin
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NÁVRHY

1. domnieva sa, že brexit je otázkou, ktorá má ďalekosiahle a dlhodobé dôsledky tak pre EÚ, 
ako aj pre Spojené kráľovstvo. Verejné zdravie, bezpečnosť potravín a problematika 
životného prostredia boli stredobodom rokovaní a verejnej diskusie o vystúpení 
Spojeného kráľovstva z EÚ. Výbor ENVI preto rokovania pozorne sledoval; 

2. víta skutočnosť, že základným cieľom zmenenej dohody o vystúpení je naďalej prispievať 
k zachovaniu mieru na ostrove Írsko a k rešpektovaniu a zaručeniu dodržiavania 
Veľkopiatkovej dohody, najmä pokiaľ ide o zabránenie vzniku tvrdej hranice a ochranu 
celého ostrovného hospodárstva. Dohodou sa takisto zabezpečuje, aby sa ostrov Írsko 
považoval za jeden environmentálny subjekt a aby sa environmentálne normy zachovávali 
na oboch stranách neviditeľnej hranice. Z pohľadu výboru ENVI je takýto prístup 
obzvlášť dôležitý, keďže dohodnuté oblasti spolupráce medzi severom a juhom 
obsiahnuté vo Veľkopiatkovej dohode zahŕňajú životné prostredie a zdravie;

3. oceňuje jednotu, ktorú EÚ preukázala počas rokovaní, a jej úsilie o zabránenie škodlivým 
dôsledkom vystúpenia bez dohody; víta, že sa dosiahla dohoda, pričom však konštatuje, 
že súčasná dohoda neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o podmienky upravujúce budúci 
vzťah medzi Spojeným kráľovstvom (s výnimkou Severného Írska) a EÚ-27 na konci 
prechodného obdobia 31. decembra 2020. Toto prechodné obdobie je možné predĺžiť, ale 
vláda Spojeného kráľovstva o to musí požiadať do júna 2020;

4. konštatuje, že v dôsledku zrušenia zabezpečovacieho mechanizmu pre celé Spojené 
kráľovstvo sa bezpredmetnými stali aj príslušné záväzné ustanovenia týkajúce sa 
životného prostredia; poukazuje najmä na to, že ustanovenia o zákaze zníženia úrovne 
ochrany životného prostredia sa už neuplatňujú. V revidovanom protokole už nie sú 
obsiahnuté dávno zavedené environmentálne zásady EÚ, ako je zásada predbežnej 
opatrnosti alebo zásada „znečisťovateľ platí“;

5. EÚ a Spojené kráľovstvo mali na základe zabezpečovacieho mechanizmu pre celé 
Spojené kráľovstvo prijať potrebné opatrenia na splnenie svojich príslušných záväzkov 
vyplývajúcich z medzinárodných dohôd na riešenie zmeny klímy vrátane tých, ktorými sa 
implementuje Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, ako je napríklad Parížska dohoda 
z roku 2015. Odkaz na Parížsku dohodu v revidovanom protokole chýba, hoci je uvedený 
v politickom vyhlásení;

6. v pôvodnom protokole bolo okrem toho stanovené, že Spojené kráľovstvo by malo 
zaviesť systém stanovovania cien uhlíka, ktorý by mal prinajmenšom rovnakú účinnosť a 
rozsah ako systém EÚ na obchodovanie s emisiami, pričom protokol zahŕňal ustanovenie, 
podľa ktorého malo Spojené kráľovstvo zaviesť transparentný systém na účinné 
vnútroštátne monitorovanie, nahlasovanie, dohľad a presadzovanie svojich povinností 
nezávislým orgánom s primeranými zdrojmi. Tieto ustanovenia boli taktiež vypustené; 

7. ďalej poznamenáva, že v prvej verzii protokolu mal spoločný výbor zložený zo zástupcov 
EÚ a Spojeného kráľovstva a zodpovedný za vykonávanie dohody splnomocnenie 
prijímať rozhodnutia, ktorými sa stanovujú minimálne záväzky týkajúce sa zníženia 
vnútroštátnych emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, maximálneho obsahu síry v 
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lodných palivách a najlepších dostupných techník vrátane emisných limitov v súvislosti s 
priemyselnými emisiami. V prípade sporov týkajúcich sa výkladu a uplatňovania 
environmentálnych ustanovení existovala možnosť obrátiť sa na spoločný výbor so 
žiadosťou o riešenie. Tieto ustanovenia už neplatia; 

8. okrem toho konštatuje, že v revidovanom politickom vyhlásení sa v oddiele týkajúcom sa 
rovnakých podmienok, ktorého cieľom je zabrániť nekalej hospodárskej súťaži, teraz 
používa dôraznejšia formulácia, pokiaľ ide o dodržiavanie spoločných vysokých noriem 
platných v EÚ a v Spojenom kráľovstve na konci prechodného obdobia a následne okrem 
iného aj o zachovanie environmentálnych noriem na vysokej úrovni. Vzhľadom na 
nezáväzný charakter politického vyhlásenia a na možnosť, že Spojené kráľovstvo sa 
prípadne rozhodne, že v budúcnosti uzavrie s tretími krajinami obchodné dohody s menej 
prísnymi normami, budú musieť EÚ a Spojené kráľovstvo zabezpečiť, aby sa tieto vysoké 
normy v budúcnosti zachovali; konštatuje, že ratifikácia akejkoľvek budúcej dohody o 
voľnom obchode so Spojeným kráľovstvom si bude vyžadovať zásadné ustanovenia 
týkajúce sa rovnakých podmienok a že výbor ENVI bude tieto ustanovenia dôkladne 
skúmať; 

9. dôrazne odporúča, aby sa EÚ a Spojené kráľovstvo usilovali čo najužšie spolupracovať v 
rámci politiky v oblasti klímy, čo by v ideálnom prípade znamenalo, že Spojené 
kráľovstvo sa bude aj v budúcnosti zúčastňovať na všetkých nástrojoch politiky v tejto 
oblasti;

10. vyzýva najmä na cielené opatrenia na zabezpečenie stáleho a rýchleho prístupu k 
bezpečným liekom a zdravotníckym pomôckam pre pacientov vrátane bezpečných a 
konzistentných dodávok rádioizotopov. S cieľom zaistiť bezpečnosť pacientov by EÚ a 
Spojené kráľovstvo mali pracovať na vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií, aby sa 
zabezpečila mobilita zdravotníckych pracovníkov.

Považuje za nanajvýš dôležité, aby sa jeho názory a obavy riadne vzali na vedomie a 
zohľadnili, a preto žiada, aby výbor AFCO ako gestorský výbor vzal jeho pozíciu uvedenú 
vyššie do úvahy. 

Výbor ENVI vyzýva výbor AFCO, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu, aby udelil 
súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu.


