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Om: Udtalelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab (2018/0427(NLE))

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed fået til opgave at afgive en udtalelse til Deres udvalg. På mødet den 6. 
november 2019 vedtog udvalget at sende sine synspunkter i form af en skrivelse.

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed behandlede spørgsmålet på sit møde 
den 21. januar 2020. På det møde vedtog udvalget at opfordre Udvalget for Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage nedenstående forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager.

Med venlig hilsen

Pascal Canfin
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FORSLAG

1. mener, at Brexit er en sag med markante og langvarige følger for både Den 
Europæiske Union og Det Forenede Kongerige. Folkesundhed, fødevaresikkerhed og 
miljøspørgsmål har været centrale emner i forhandlingerne og i den offentlige debat 
omkring Det Forenede Kongeriges udtræden. I betragtning af bekymringerne over 
disse forhold har ENVI fulgt forhandlingerne nøje; 

2. glæder sig over, at det underliggende formål med den ændrede udtrædelsesaftale er at 
fortsætte med at bidrage til at bevare freden på øen Irland og bevare og sikre 
Langfredagsaftalen, navnlig ved at undgå en hård grænse og beskytte hele øens 
økonomi. Aftalen sikrer også, at øen Irland betragtes som en samlet miljøenhed, og at 
miljøstandarder opretholdes på begge sider af den usynlige grænse. Set ud fra ENVI's 
perspektiv er dette særligt nødvendigt, eftersom miljø og sundhed er blandt de 
områder, der er omfattet af nord-syd-samarbejdet i henhold til Langfredagsaftalen; 

3. påskønner den enhed, som EU har udvist hele vejen under forhandlingerne, og dets 
bestræbelser på at undgå skadelige konsekvenser af en udtræden uden en aftale; 
glæder sig over, at man er nået frem til en aftale, men bemærker, at den nuværende 
aftale ikke giver nogen garanti for den ordning, der skal gælde for de fremtidige 
forbindelser mellem Det Forenede Kongerige – med undtagelse af Nordirland – og 
EU27 efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020. Der er ganske vist 
mulighed for at forlænge overgangsperioden, men den britiske regering skal anmode 
om dette senest i juni 2020;

4. gør opmærksom på, at fjernelsen af bagstopperordningen for hele Det Forenede 
Kongerige har til følge, at de relevante bindende miljøbestemmelser også er fjernet; 
gør især opmærksom på, at klausulerne om ikke-forringelse af 
miljøbeskyttelsesniveauet ikke længere finder anvendelse. EU's mangeårige 
miljøprincipper såsom forsigtighedsprincippet og princippet om, at forureneren 
betaler, er ikke længere at finde i den reviderede protokol;

5. bagstopperordningen for hele Det Forenede Kongerige indebar også, at Unionen og 
Det Forenede Kongerige skulle træffe de nødvendige foranstaltninger for at opfylde 
deres respektive forpligtelser til at afhjælpe klimaændringer i henhold til internationale 
aftaler, herunder dem, der gennemfører De Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer, f.eks. Parisaftalen fra 2015. Henvisningen til Parisaftalen er nu ikke 
til stede i den reviderede protokol, selv om den er medtaget i den politiske erklæring;

6. dertil kommer, at det i den oprindelige protokol var fastsat, at Det Forenede Kongerige 
skulle gennemføre et system til CO2-prissætning med mindst samme effektivitet og 
omfang som EU's emissionshandelssystem, og at den oprindelige protokol indeholdt 
en bestemmelse med krav om, at Det Forenede Kongerige skulle indføre et 
gennemsigtigt system til effektiv national overvågning og rapportering af, tilsyn med 
og håndhævelse af dets forpligtelser, og at disse funktioner skulle ligge hos et 
uafhængigt organ med tilstrækkelige ressourcer. Disse bestemmelser er nu også blevet 
fjernet;
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7. gør også opmærksom på, at i den første udgave af protokollen ville et blandet udvalg 
bestående af repræsentanter for EU og Det Forenede Kongerige og med ansvar for 
gennemførelsen af aftalen have fået beføjelse til at vedtage afgørelser og dermed 
fastlægge minimumsforpligtelser til nedbringelse af nationale emissioner af visse 
luftforurenende stoffer, det maksimale svovlindhold i skibsbrændstoffer og de bedste 
tilgængelige teknikker, herunder emissionsgrænseværdier, for så vidt angår 
industrielle emissioner. I tilfælde af tvister vedrørende fortolkningen og anvendelsen 
af miljøbestemmelserne kunne en sådan sag være blevet forelagt det blandede udvalg. 
Disse bestemmelser finder ikke længere anvendelse; 

8. bemærker derudover, at afsnittet om lige vilkår med det formål at undgå illoyal 
konkurrence nu i den reviderede politiske erklæring indeholder et stærkere sprog for 
så vidt angår opretholdelse af de fælles høje standarder, der finder anvendelse i EU og 
Det Forenede Kongerige ved overgangsperiodens udløb, og derefter opretholdelse af 
bl.a. miljøstandarderne på et højt niveau. EU og Det Forenede Kongerige vil være 
nødt til at sikre, at disse høje standarder opretholdes fremover, på grund af den 
politiske erklærings ikkebindende karakter og muligheden for, at Det Forenede 
Kongerige kan vælge at indgå fremtidige handelsaftaler med tredjelande med lavere 
standarder; bemærker også, at ratificeringen af en eventuel fremtidig frihandelsaftale 
med Det Forenede Kongerige vil kræve stærke bestemmelser om lige vilkår, som vil 
blive gransket nøje af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed; 

9. anbefaler på det kraftigste, at EU og Det Forenede Kongerige sigter mod at 
samarbejde så tæt som muligt på det klimapolitiske område, hvilket ideelt set betyder, 
at Det Forenede Kongerige også fremover bør deltage i alle politiske instrumenter på 
dette område;

10. opfordrer navnlig til, at der træffes målrettede foranstaltninger for at sikre fortsat og 
hurtig adgang til sikker medicin og medicinsk udstyr til patienter, herunder en sikker 
og konstant forsyning af radioisotoper. For at sikre patientsikkerheden bør EU og Det 
Forenede Kongerige arbejde hen imod gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer for at sikre mobilitet for sundhedspersonale.

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed finder det af største betydning, at 
dets synspunkter og bekymringer tages behørigt til efterretning og adresseres, og opfordrer 
derfor Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage 
hensyn til synspunkterne som beskrevet ovenfor. 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet 
godkender udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab.


