
AL\1196996SV.docx PE644.992v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019–2024

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Ordföranden

21.1.2020

Antonio Tajani
Ordförande
Utskottet för konstitutionella frågor
BRYSSEL

Ärende: Yttrande över ingåendet av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och 
Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och 
Europeiska atomenergigemenskapen (2018/0427(NLE))

Till ordföranden

Inom ramen för det ovannämnda förfarandet har utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet ombetts att lägga fram ett yttrande för ditt utskott. Vid 
utskottssammanträdet den 6 november 2019 beslutade utskottet att avge detta yttrande i form 
av en skrivelse.

Vid utskottssammanträdet den 21 januari 2020 behandlade utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet detta ärende. Vid det sammanträdet beslutade utskottet att uppmana 
utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt 
förslag till resolution.

Med vänlig hälsning

Pascal Canfin
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet anser att brexit är en fråga med djupgående och långvariga 
konsekvenser för både EU och Storbritannien. Folkhälsa, livsmedelssäkerhet och 
miljöfrågor har haft central betydelse i förhandlingarna och i den offentliga debatten 
kring Förenade kungarikets utträde. Mot bakgrund av detta har utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet följt förhandlingarna noga. 

2. Europaparlamentet välkomnar att det underliggande målet med det ändrade 
utträdesavtalet är att fortsätta att bidra till bevarad fred på Irland och att upprätthålla och 
skydda långfredagsavtalet, och särskilt undvika en hård gräns samt säkra skyddet av 
ekonomin på hela ön. Avtalet garanterar också att ön Irland betraktas som en enda 
miljöenhet och att miljönormer upprätthålls på båda sidor om den osynliga gränsen. Ur 
ENVI:s perspektiv är detta särskilt nödvändigt, eftersom de överenskomna områdena för 
samarbetet mellan nord och syd i långfredagsavtalet omfattar miljö och hälsa.

3. Europaparlamentet lovordar den enighet som EU har visat under förhandlingarna och 
dess ansträngningar för att undvika de negativa konsekvenserna av ett avtalslöst utträde. 
Parlamentet välkomnar att en överenskommelse har nåtts, men noterar att det nuvarande 
avtalet inte ger någon garanti för de arrangemang som styr den framtida förbindelsen 
mellan Förenade kungariket – med undantag för Nordirland – och EU-27 när 
övergångsperioden upphör den 31 december 2020. Det finns utrymme för att förlänga 
övergångsperioden, men den brittiska regeringen måste begära detta senast i juni 2020.

4. Europaparlamentet konstaterar att relevanta bindande miljöbestämmelser också har fallit 
bort, i och med att den reservlösning som omfattade hela Förenade kungariket utgått. 
Parlamentet noterar särskilt att klausuler om upprätthållande av skyddsnivån avseende 
miljöskydd inte längre gäller. Miljöprinciper som är etablerade i EU sedan länge, såsom 
försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren betalar, finns inte längre med i 
det reviderade protokollet.

5. Enligt den reservlösning som omfattade hela Förenade kungariket skulle EU och 
Förenade kungariket vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina respektive åtaganden 
i internationella överenskommelser om hantering av klimatförändringar, däribland dem 
som syftar till att genomföra FN:s ramkonventioner om klimatförändringar, såsom 
Parisavtalet från 2015. Hänvisningen till Parisavtalet saknas nu i det reviderade 
protokollet, även om den ingår i den politiska förklaringen.

6. Vidare fastställdes det i det ursprungliga protokollet att Förenade kungariket bör införa 
ett system med koldioxidprissättning med minst samma effektivitet och räckvidd som 
EU:s utsläppshandelssystem, och det fanns en bestämmelse om att Förenade kungariket 
skulle tillämpa ett insynsvänligt system för effektiv inhemsk övervakning, rapportering, 
tillsyn och kontroll av efterlevnaden av landets skyldigheter, som skulle utföras av ett 
oberoende organ med tillräckliga resurser. De bestämmelserna har nu utgått. 

7. Europaparlamentet noterar också att i den första versionen av protokollet skulle en 
gemensam kommitté, bestående av företrädare för EU och Förenade kungariket som 
ansvarar för genomförandet av avtalet, ha fått befogenhet att fatta beslut om 
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minimiåtaganden för att minska de nationella utsläppen av vissa luftföroreningar, 
maximal svavelhalt i sjöfartsbränslen och bästa tillgängliga teknik, inklusive gränsvärden 
för utsläpp, avseende industriutsläpp. Vid tvister om tolkningen och tillämpningen av 
miljöbestämmelserna kunde ärendena hänskjutits till den gemensamma kommittén. Dessa 
bestämmelser gäller inte längre. 

8. Europaparlamentet noterar dessutom att i den reviderade politiska förklaringen har 
avsnittet om lika villkor för att undvika illojal konkurrens nu ett starkare språk om att 
upprätthålla de gemensamma höga standarder som är tillämpliga i EU och Förenade 
kungariket då övergångsperioden löper ut, och sedan kommer en formulering om att 
”bland annat” upprätthålla miljöstandarder på en hög nivå. EU och Förenade kungariket 
kommer att behöva se till att dessa höga standarder upprätthålls i framtiden, med tanke på 
att den politiska förklaringen inte är bindande och att Förenade kungariket i framtiden 
kan välja att ingå handelsavtal med tredjeländer med lägre standarder. Parlamentet 
noterar att varje ratificering av ett framtida frihandelsavtal med Förenade kungariket 
kommer att kräva kraftfulla bestämmelser avseende lika villkor, vilket kommer att 
granskas noggrant av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. 

9. Europaparlamentet rekommenderar starkt att EU och Förenade kungariket samarbetar så 
nära som möjligt i klimatpolitiken, vilket i idealfallet innebär att Förenade kungariket 
även i framtiden deltar i alla politiska instrument på detta område.

10. Europaparlamentet önskar i synnerhet riktade åtgärder för att säkerställa kontinuerlig och 
snabb tillgång till säkra läkemedel och medicintekniska produkter för patienter, inklusive 
en säker och jämn försörjning av radioisotoper. För att garantera patientsäkerheten bör 
EU och Förenade kungariket arbeta för ett ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer 
så att man säkerställer rörligheten för hälso- och sjukvårdspersonal.

ENVI anser att det är ytterst viktigt att dess synpunkter och farhågor vederbörligen beaktas 
och åtgärdas, och uppmanar därför utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott beakta ovannämnda ståndpunkt. 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för konstitutionella 
frågor att som ansvarigt utskott rekommendera att parlamentet ger sitt samtycke till utkastet 
till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och 
Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen.


