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Austatud esimees

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile tehti kõnealuse menetluse raames 
ülesandeks esitada arvamus Teie komisjonile. Komisjon otsustas 6. novembri 2019. aasta 
koosolekul esitada arvamuse kirja vormis.

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon arutas küsimust oma 21. jaanuari 
2020. aasta koosolekul. Nimetatud koosolekul otsustas komisjon paluda vastutaval 
põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud.

Lugupidamisega

Pascal Canfin



PE644.992v03-00 2/3 AL\1196996ET.docx

ET

ETTEPANEKUD

1. Peab Brexitit teemaks, millel on sügav ja pikaajaline mõju nii ELile kui ka 
Ühendkuningriigile. Rahvatervis, toiduohutus ja keskkonnaküsimused on olnud 
Ühendkuningriigi väljaastumist käsitlevatel läbirääkimistel ja avalikus arutelus kesksel 
kohal. Neid mureküsimusi silmas pidades on ENVI-komisjon läbirääkimisi 
tähelepanelikult jälginud. 

2. Peab tervitatavaks seda, et muudetud väljaastumislepingu põhieesmärk on aidata jätkuvalt 
kaasa rahu säilitamisele Iirimaa saarel ning suure reede kokkuleppe järgimisele ja 
kaitsmisele, eelkõige range piirikontrolli vältimisega ja kogu saare majanduse 
kaitsmisega. Lepinguga tagatakse ka, et Iirimaa saart käsitatakse ühe keskkonnaüksusena 
ja mõlemal pool nähtamatut piiri järgitakse keskkonnastandardeid. ENVI-komisjoni 
seisukohast on see eriti vajalik, kuna suure reede kokkuleppes kokku lepitud põhja-lõuna 
koostöö valdkonnad hõlmavad keskkonda ja tervishoidu.

3. Tunnustab ühtsust, mida EL on läbirääkimiste käigus üles näidanud, ja tema jõupingutusi 
kokkuleppeta väljaastumise kahjulike tagajärgede vältimiseks; tunneb heameelt 
kokkuleppele jõudmise üle, kuid märgib, et praegune leping ei taga korda, mis reguleeriks 
Ühendkuningriigi (välja arvatud Põhja-Iirimaa) ja EL 27 vahelisi tulevasi suhteid, kui 
üleminekuperiood 31. detsembril 2020 lõpeb. Üleminekuperioodi on küll võimalik 
pikendada, kuid Ühendkuningriigi valitsus peab seda taotlema hiljemalt 2020. aasta 
juuniks.

4. Märgib, et kogu Ühendkuningriiki hõlmava kaitsemeetme kaotamise tõttu on muutunud 
kehtetuks ka asjaomased siduvad keskkonnasätted; märgib eelkõige, et enam ei kohaldata 
keskkonnakaitse taseme säilitamise klausleid. Muudetud protokollis ei ole enam ELi 
väljakujunenud keskkonnapõhimõtteid, nagu ettevaatuspõhimõte või „saastaja maksab“ 
põhimõte.

5. Kogu Ühendkuningriiki hõlmav kaitsemeede kohustas ELi ja Ühendkuningriiki ka võtma 
meetmeid, mis on vajalikud selleks, et täita oma vastavad kohustused, mis on võetud 
kliimamuutuste vähendamiseks sõlmitud rahvusvaheliste lepingute raames, sealhulgas 
need, millega rakendatakse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni, nagu Pariisi 2015. 
aasta kokkulepe. Muudetud protokollis puudub viide Pariisi kokkuleppele, ehkki see on 
olemas poliitilises deklaratsioonis.

6. Lisaks määrati algses protokollis kindlaks, et Ühendkuningriik peaks rakendama CO2-
heite maksustamise süsteemi, mis on vähemalt sama tõhus ja sama ulatusega kui ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem. Protokoll sisaldas ka sätet, mille kohaselt 
Ühendkuningriik peab rakendama läbipaistvat süsteemi, millega oleks tagatud tema 
kohustuste tulemuslik siseriiklik kontroll, aruandlus, järelevalve ja täitmise tagamine 
sõltumatu ja piisavate vahenditega varustatud sõltumatu asutuse poolt. Ka need sätted on 
nüüd välja jäetud. 

7. Märgib samuti, et protokolli esimeses versioonis oleks ELi ja Ühendkuningriigi 
esindajatest koosnevale ühiskomiteele, mis vastutab lepingu rakendamise eest, antud 
volitused võtta vastu otsuseid, millega määratakse kindlaks miinimumkohustused 
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teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamiseks, laevakütuste maksimaalne 
väävlisisaldus ja tööstusheidetega seotud parim võimalik tehnika, sealhulgas heite 
piirnormid. Keskkonnasätete tõlgendamise ja kohaldamisega seotud vaidluste korral oleks 
saanud anda asja arutamiseks ühiskomiteesse. Neid sätteid enam ei kohaldata. 

8. Märgib ka, et muudetud poliitilises deklaratsioonis sisaldab võrdseid tingimusi käsitlev 
osa, mille eesmärk on vältida kõlvatut konkurentsi, nüüd jõulisemat sõnastust ELis ja 
Ühendkuningriigis kohaldatavate ühiste kõrgete standardite säilitamise kohta 
üleminekuperioodi lõpus ja muu hulgas ka keskkonnastandardite kõrge taseme säilitamise 
kohta. EL ja Ühendkuningriik peavad tagama, et need kõrged standardid säiliksid ka 
tulevikus, arvestades poliitilise deklaratsiooni mittesiduvat iseloomu ja võimalust, et 
Ühendkuningriik võib tulevikus sõlmida kaubanduskokkuleppeid kolmandate riikidega, 
kellel on madalamad standardid; märgib, et Ühendkuningriigiga sõlmitava iga tulevase 
vabakaubanduslepingu ratifitseerimine eeldab rangeid sätteid võrdsete tingimuste kohta, 
mida ENVI-komisjon hoolikalt kontrollib. 

9. Soovitab tungivalt, et EL ja Ühendkuningriik püüaksid teha võimalikult tihedat koostööd 
kliimapoliitika valdkonnas, mis ideaaljuhul tähendab, et Ühendkuningriik peaks osalema 
ka tulevikus kõigis selle valdkonna poliitikavahendites.

10. Nõuab eelkõige sihipäraste meetmete võtmist, et tagada patsientidele püsiv ja kiire 
juurdepääs ohututele ravimitele ja meditsiiniseadmetele, sealhulgas kindel ja järjepidev 
varustamine radioisotoopidega. Patsiendi ohutuse tagamiseks peaksid EL ja 
Ühendkuningriik töötama kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise nimel, et 
tagada meditsiinitöötajate liikuvus.

ENVI-komisjon peab väga oluliseks, et tema arvamus ja mured võetakse nõuetekohaselt 
teadmiseks ning nendega arvestatakse. Seetõttu palub ta vastutaval AFCO-komisjonil oma 
eespool esitatud seisukohta arvesse võtta. 

ENVI-komisjon palub vastutaval AFCO-komisjonil soovitada, et Euroopa Parlament annaks 
nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa 
Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta.


