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Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, 
da pripravi mnenje in ga predloži vašemu odboru. Na seji dne 6. novembra 2019 je odbor 
odločil, da bo pripravil mnenje v obliki pisma.

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane je vprašanje obravnaval na seji dne 
21. januarja 2020. Na seji se je odločil pozvati Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

S spoštovanjem,

Pascal Canfin
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POBUDE

1. Meni, da je Brexit vprašanje z globokimi in dolgotrajnimi posledicami tako za EU kot za 
Združeno kraljestvo. Javno zdravje, varnost hrane in okoljska vprašanja so imeli osrednjo 
vlogo v pogajanjih in javni razpravi v zvezi z izstopom Združenega kraljestva. Zato je 
odbor ENVI pozorno spremljal pogajanja. 

2. Pozdravlja dejstvo, da je temeljni cilj spremenjenega sporazuma o izstopu še naprej 
prispevati k ohranjanju miru na irskem otoku ter ohranjanju in zaščiti velikonočnega 
sporazuma, zlasti z izogibanjem trdi meji in ohranjanju gospodarstva, ki zajema ves otok. 
Sporazum tudi zagotavlja, da se irski otok šteje za en sam okoljski subjekt in da se 
okoljski standardi ohranjajo na obeh straneh nevidne meje. Z vidika odbora ENVI je to še 
posebej potrebno, saj dogovorjena področja sodelovanja med severom in jugom v 
velikonočnem sporazumu vključujejo okolje in zdravje.

3. Pozdravlja enotnost, ki jo je EU pokazala med pogajanji, in njena prizadevanja, da bi 
preprečila škodljive posledice izstopa brez dogovora; pozdravlja dejstvo, da je bil dosežen 
dogovor, vendar ugotavlja, da sedanji sporazum ne zagotavlja nobenih jamstev glede 
ureditve, ki bo urejala prihodnje odnose med Združenim kraljestvom – z izjemo Severne 
Irske – in EU-27 ob koncu prehodnega obdobja 31. decembra 2020. Čeprav obstajajo 
možnosti za podaljšanje prehodnega obdobja, mora vlada Združenega kraljestva to 
zahtevati do junija 2020.

4. Ugotavlja, da so z odstranitvijo varovalnega mehanizma za vse Združeno kraljestvo 
odpadle tudi ustrezne zavezujoče okoljske določbe; ugotavlja zlasti, da klavzule o 
prepovedi poslabšanja ravni varstva okolja ne veljajo več. Že dolgo uveljavljenih 
okoljskih načel EU, kot so previdnostno načelo ali načelo „onesnaževalec plača“, v 
revidiranem protokolu ni več.

5. Varovalni mehanizem za vse Združeno kraljestvo je določal tudi, da morata EU in 
Združeno kraljestvo sprejeti potrebne ukrepe za izpolnitev svojih obveznosti iz 
mednarodnih sporazumov za boj proti podnebnim spremembam, vključno s tistimi, s 
katerimi se izvajajo okvirne konvencije OZN o spremembi podnebja, kot je Pariški 
sporazum iz leta 2015. Revidirani protokol se ne sklicuje več na Pariški sporazum, čeprav 
je sklicevanje vključeno v politično izjavo.

6. Poleg tega je prvotni protokol določal, da bi moralo Združeno kraljestvo uvesti sistem 
določanja cen ogljika z vsaj enako učinkovitostjo in enakim področjem uporabe, kot ga 
ima sistem EU za trgovanje z emisijami, in je vseboval določbo, s katero se je zahtevalo, 
da Združeno kraljestvo izvaja pregleden sistem za učinkovito spremljanje, poročanje, 
nadzor in izvrševanje svojih obveznosti prek neodvisnega in ustrezno usposobljenega 
samostojnega organa. Tudi teh določb ni več. 

7. Ugotavlja tudi, da bi bil v skladu s prvotno različico protokola skupni odbor, ki bi ga 
sestavljali predstavniki EU in Združenega kraljestva in bi bil odgovoren za izvajanje 
Sporazuma, pooblaščen tudi za sprejemanje sklepov, s katerimi bi se določile minimalne 
obveznosti za zmanjšanje nacionalnih emisij nekaterih onesnaževal zraka, največja 
vsebnost žvepla v gorivih za plovila in najboljše razpoložljive tehnologije, vključno z 
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mejnimi vrednostmi emisij v zvezi z industrijskimi emisijami. Skupni odbor bi lahko 
odločal tudi v primeru sporov glede razlage in uporabe okoljskih določb. Te določbe se ne 
uporabljajo več. 

8. Poleg tega ugotavlja, da revidirana politična izjava v oddelku o konkurenčnih pogojih, s 
katerim naj bi preprečili nelojalno konkurenco, zdaj vsebuje močnejši jezik za ohranjanje 
skupnih visokih standardov, ki se bodo uporabljali v EU in Združenem kraljestvu ob 
koncu prehodnega obdobja, in za še nadaljnje ohranjanje okoljskih standardov na visoki 
ravni. EU in Združeno kraljestvo bosta morala zagotoviti, da bodo ti visoki standardi v 
prihodnje ohranjeni, glede na nezavezujočo naravo politične deklaracije in možnost, da bo 
Združeno kraljestvo v prihodnje sklepalo trgovinske sporazume s tretjimi državami z 
nižjimi standardi; ugotavlja, da bodo za ratifikacijo kakršnega koli prihodnjega sporazuma 
o prosti trgovini z Združenim kraljestvom potrebne stroge določbe o enakih pogojih, ki jih 
bo odbor ENVI podrobno pregledal. 

9. Močno priporoča, naj si EU in Združeno kraljestvo prizadevata za čim tesnejše 
sodelovanje na področju podnebne politike, kar bi idealno pomenilo, da bi morala 
Združeno kraljestvo tudi v prihodnje sodelovati pri vseh političnih instrumentih na tem 
področju.

10. Zlasti poziva k ciljno usmerjenim ukrepom za zagotovitev neprekinjenega in hitrega 
dostopa do varnih zdravil in medicinskih pripomočkov za bolnike, vključno z varno in 
dosledno preskrbo z radioaktivnimi izotopi. Da bi zagotovili varnost bolnikov, bi si 
morala EU in Združeno kraljestvo prizadevati za vzajemno priznavanje poklicnih 
kvalifikacij, da bi se zagotovila mobilnost zdravstvenih delavcev.

Odbor ENVI meni, da je izjemno pomembno, da se njegova stališča in pomisleki ustrezno 
zabeležijo in obravnavajo, zato poziva odbor AFCO kot pristojni odbor, naj upošteva zgoraj 
obrazloženo stališče odbora ENVI. 

Odbor ENVI poziva odbor AFCO, naj priporoči Parlamentu, da odobri osnutek sklepa Sveta o 
sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz 
Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.


