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Vážený pane předsedo,

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin byl v rámci daného postupu 
pověřen, aby Vašemu výboru, jakož i Výboru pro mezinárodní obchod předložil stanovisko. 
Výbor se na své schůzi dne 11. března 2020 rozhodl předat toto stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin projednal tuto záležitost na 
své schůzi dne 4. května 2020. Na této schůzi se výbor rozhodl vyzvat Výbor pro zahraniční 
věci, jakož i Výbor pro mezinárodní obchod, jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, 
který přijmou, začlenily níže uvedené návrhy.

S pozdravem

Pascal Canfin
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NÁVRHY

Obecné poznámky k životnímu prostředí, veřejnému zdraví a bezpečnosti potravin

1. opakuje své odhodlání navázat se Spojeným královstvím co nejužší vztah; zdůrazňuje 
však, že by dohoda se Spojeným královstvím neměla být uzavřena za každou cenu; 
opětovně vyjadřuje svou podporu uzavření široké a ambiciózní obchodní dohody bez 
jakýchkoli omezení dovozu nebo vývozu a s nulovými sazbami a nulovými kvótami, 
avšak jen tehdy, pokud se Spojené království zaváže k „nulovému dumpingu“; 
zdůrazňuje zejména, že základními prvky plánovaného partnerství by měly být boj proti 
změně klimatu, zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, podpora 
udržitelného rozvoje, životní prostředí a důležité otázky veřejného zdraví;

2. je pevně přesvědčen o tom, že jakákoli dohoda, jíž bude se Spojeným královstvím 
dosaženo, by měla být plně podmíněna dodržováním Pařížské dohody; poznamenává, 
že se Komise ve svém sdělení o Zelené dohodě pro Evropu zavázala, že dodržování 
Pařížské dohody bude nezbytným prvkem všech budoucích komplexních obchodních 
dohod; dále se domnívá, že by obě strany měly dodržovat nejen Rámcovou úmluvu 
Organizace spojených národů o změně klimatu, ale také cíle udržitelného rozvoje OSN, 
Úmluvu o biologické rozmanitosti a Úmluvu OSN o boji proti desertifikaci; zdůrazňuje, 
že by dodržování těchto mezinárodních dohod mělo být závazné a vymahatelné;

3. zdůrazňuje, že je důležité posílit s dostatečným předstihem před koncem přechodného 
období připravenost a pohotovostní opatření, zejména v případě patové situace v 
jednáních; zdůrazňuje, že je třeba řádně financovat opatření v oblasti připravenosti a 
upřednostňovat zdravotní a bezpečnostní aspekty připravenosti a pohotovostních 
opatření, zejména pokud jde o léčivé přípravky a zdravotnické prostředky;

Rovné podmínky a udržitelnost

4. poznamenává, že Zelená dohoda pro Evropu zvýší ambice EU v oblasti klimatu a 
životního prostředí, a že v důsledku toho dojde k úpravě politických nástrojů; domnívá 
se, že tato skutečnost může vést k rozdílům mezi ekonomikami EU a Spojeného 
království; domnívá se, že by obě strany měly přednostně zvýšit svou úroveň ochrany v 
oblasti klimatu a životního prostředí; zdůrazňuje, že doložka znemožňující návrat k 
původnímu stavu („ratchet clause“), která se týká budoucí úrovně ochrany, není 
dostatečná, neboť nestanoví rovné podmínky ani pobídky pro zvýšení úrovně ambicí, a 
domnívá se, že pokud jedna ze stran zvýší úroveň ochrany v oblasti klimatu nebo 
životního prostředí, druhá strana by měla zajistit, aby její normy a cíle nabízely v těchto 
oblastech úroveň ochrany, která bude přinejmenším ekvivalentní; zdůrazňuje, že 
ochrana přírody a biologické rozmanitosti prostřednictvím směrnice o ochraně ptáků1 a 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť2 je nezbytnou součástí rovných podmínek a 
klíčová pro zmírňování změny klimatu;

5. domnívá se, že před hlasováním v Parlamentu o tom, zda vyslovit souhlas s návrhem 
dohody o novém partnerství mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, musí mít 

1 Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.
2 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
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Spojené království fungující systém pro účinné monitorování vnitrostátního vymáhání 
právních předpisů a postupů Spojeného království, které bude provádět nezávislý orgán 
vybavený dostatečnými zdroji; zdůrazňuje, že je důležité, aby měl tento nezávislý orgán 
právo podat žalobu, a to i proti vládě, u příslušného soudu nebo tribunálu v rámci 
odpovídajícího soudního řízení, jehož prostřednictvím má být zjednána přiměřená 
náprava včetně sankcí;

6. poukazuje na vysoký počet dřívějších i aktuálně probíhajících řízení o nesplnění 
povinnosti, která zahájila Komise proti Spojenému království v oblasti životního 
prostředí, mimo jiné z důvodu kvality ovzduší a vody, a zdůrazňuje, že v této oblasti 
existuje riziko opětovného zhoršení situace; zdůrazňuje, že je důležité, aby Spojené 
království zavedlo správní a soudní řízení, která by veřejným orgánům i jednotlivcům 
umožňovala podávat včasné žaloby pro porušení právních předpisů v oblasti životního 
prostředí i zjednání nápravy, včetně předběžných opatření, aby bylo zajištěno, že sankce 
budou účinné a přiměřené a budou mít skutečně odrazující účinek;

7. podporuje systém pro spolupráci, monitorování a vymáhání i pro řešení konfliktů, který 
představila Komise, jakož i úlohu Rady partnerství; zdůrazňuje, že je nutné zavést na 
úrovni EU systém kontroly, který by Parlamentu a Radě umožňoval aktivovat 
prostřednictvím Komise systém řešení sporů, pokud by se domnívaly, že Spojené 
království porušuje dohodu;

 zdůrazňuje, že by tento systém řešení sporů měl umožňovat postupné ukládání sankcí i 
zjednání nápravy, pokud bude u jedné ze stran porušení dohody prokázáno; zdůrazňuje, 
že neudělí svůj souhlas žádné dohodě, která by mohla přímo nebo nepřímo oslabit úlohu 
Soudního dvora Evropské unie v otázkách právních předpisů EU;

Boj proti změně klimatu

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby v kapitole dohody nazvané „Rovné podmínky a 
udržitelnost“ zůstal zachován boj proti změně klimatu;

9. domnívá se, že by Spojené království mělo své předpisy uvést do plného souladu se 
stávajícím a budoucím rámcem politiky EU v oblasti klimatu, včetně revidovaných cílů 
pro roky 2030 a 2040 a trajektorií pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050, 
jakož i se závazky přijatými v rámci Pařížské dohody;

10. pokud jde o cíle pro rok 2030, vyjadřuje znepokojení ohledně prvků obsažených v 
návrhu vnitrostátního plánu Spojeného království v oblasti energetiky a klimatu, které 
podle posouzení Komise naznačují, že hlavními hybateli politiky Spojeného království 
v oblasti energetiky a klimatu jsou uhlíkové rozpočty, a nestanoví jasně, zda jsou 
stávající a plánované politiky, které se vztahují pouze na odvětví dopravy a 
stavebnictví, dostatečné ke splnění cíle nařízení o „sdílení úsilí“3 a závazku nulového 
pasivního zůstatku v nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a 
lesnictví4, podle kterého by započítané emise neměly přesáhnout započítaná pohlcení; 
vyzývá Spojené království, aby předložilo konečnou verzi svého vnitrostátního plánu v 

3 Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26.
4 Úř. věst. L 156, 19.6.2018, p. 1.
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oblasti energetiky a klimatu, která měla být odevzdána na konci roku 2019;

11. domnívá se, že by Spojené království mělo zavést systém stanovování cen uhlíku 
přinejmenším se stejnou působností a účinností, jako má systém EU pro obchodování s 
emisemi (EU ETS), a že by mělo na konci přechodného období uplatňovat stejné zásady 
pro používání externích kreditů; dále se domnívá, že pokud Spojené království požádá, 
aby byl jeho vlastní systém pro obchodování s emisemi propojen s EU ETS, měly by se 
při posuzování takovéto žádosti uplatnit tyto dvě podmínky: systém pro obchodování s 
emisemi Spojeného království by neměl ohrožovat integritu systému EU ETS, zejména 
jeho rovnováhu práv a povinností, a měl by odrážet neustálé rozšiřování působnosti a 
zvyšování účinnosti EU ETS; 

12. zdůrazňuje, že je důležité, aby obě strany zvýšily své cíle pro rok 2030, což je nezbytný 
krok pro splnění jejich závazku dosáhnout dekarbonizace do roku 2050; zdůrazňuje, že 
by systém stanovování cen uhlíku měl být vypracován a zaveden ještě předtím, než 
bude Parlament hlasovat o tom, zda vyslovit souhlas s návrhem dohody; zdůrazňuje, že 
je zapotřebí, aby EU disponovala mechanismem uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
který by byl součástí širší strategie usilující o zachování ambicí EU v oblasti klimatu a o 
zajištění toho, aby třetí země přispívaly k cílům Pařížské dohody;

13. vyzývá Spojené království, aby se i nadále podílelo na posilování systému kompenzací 
a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) Mezinárodní 
organizace pro civilní letectví (ICAO) a na zajišťování toho, aby odvětví letectví i 
odvětví námořní a silniční dopravy, ve Spojeném království i celosvětově, zintenzivnila 
své úsilí o snižování emisí, a aby se připojilo k úsilí EU o zavedení a prosazování 
systému stanovování cen uhlíku pro emise z odvětví námořní dopravy;

14. zdůrazňuje, že jakýkoli vztah mezi Spojeným královstvím a Evropskou investiční 
bankou (EIB) by měl být mimo jiné podmíněn tím, že se Spojené království přizpůsobí 
stávajícím a budoucím cílům EU v oblasti klimatu a životního prostředí a bude 
dodržovat nařízení, kterým se stanoví rámec pro usnadnění udržitelných investic, 
a ambiciózní novou strategii EIB v oblasti klimatu a úvěrovou politiku v oblasti 
energetiky;

Ochrana životního prostředí

15. souhlasí s tím, že by obě strany měly zajistit, aby úroveň ochrany životního prostředí 
stanovená právními předpisy a postupy nebyla snížena pod úroveň stanovenou 
společnými normami a cíli platnými v EU a ve Spojeném království na konci 
přechodného období, pokud jde o ochranu životního prostředí zajišťovanou celým 
acquis v této oblasti; zdůrazňuje, že je důležité, aby byly v plné míře dodržovány tyto 
zásady: zásada předběžné opatrnosti, zásada, že by měla být přijímána preventivní 
opatření a environmentální škoda by měla být prioritně napravena u zdroje, a zásada 
„znečišťovatel platí“; vyzývá obě strany, aby se zavázaly k zajištění toho, že jejich 
příslušné obchodní a investiční politiky nebudou bránit dosažení udržitelného rozvoje;

16. zdůrazňuje, že by obě strany měly plnit svůj závazek k ochraně a obnově biologické 
rozmanitosti na celém světě, a to na základě opatření přijatých na národní, unijní a 
mezinárodní úrovni, a k tomu, aby na příštím zasedání konference smluvních stran 
(COP15) Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti byla přijata celosvětová právně 
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závazné dohoda, jež by stanovila cíl v oblasti biologické rozmanitosti, jenž by byl 
ekvivalentem cíle omezení zvýšení teploty na 1,5 °C přijatého Pařížskou dohodou; 
mimoto zdůrazňuje, že je třeba přijmout závazek k plnění ostatních mezinárodních 
dohod, jako je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES);

17. zdůrazňuje význam ochrany a obnovy suchozemských a mořských ekosystémů; 
připomíná, že největšího prospěchu pro obě strany bude dosaženo tím, že budou 
ochráněny a obnoveny všechny sdílené ekosystémy;

18. vzhledem k tomu, že Spojené království neplní právní předpisy EU týkající se kvality 
ovzduší a dobrého stavu vody v případě přírodních zdrojů povrchové vody, a k dalším 
závažným přetrvávajícím problémům souvisejícím se znečištěním dusičnany, 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit náležité monitorování a hodnocení kvality ovzduší a 
vody, a to nad rámec přijetí společných norem a cílů; dále zdůrazňuje, že je důležité, 
aby Spojené království provedlo a vymáhalo emisní limity a další ustanovení dohodnutá 
v rámci směrnice o národních emisních stropech5 a aby rychle dosáhlo sladění se 
směrnicí o průmyslových emisích6, včetně aktualizací referenčních dokumentů o 
nejlepších dostupných technikách;

Veřejné zdraví a obchod se zbožím

19. zdůrazňuje, že pokud si bude Spojené království přát, aby bylo zařazeno na seznam 
zemí, které mají povolení vyvážet do EU zboží, na něž se vztahují sanitární a 
fytosanitární opatření, bude muset bezezbytku dodržovat požadavky EU, které se na 
toto zboží vztahují, včetně požadavků týkajících se výrobních procesů; dále zdůrazňuje, 
že je třeba, aby byla zejména dodržována pravidla původu u potravinářských výrobků, a 
že by měla být definována jasná pravidla týkající se transformace potravinářských 
produktů ve Spojeném království, aby se zabránilo obcházení požadavků stanovených 
EU, zejména v souvislosti s případnými dohodami o volném obchodu se Spojeným 
královstvím a dalšími zeměmi; dále se domnívá, že by se veškerá sanitární a 
fytosanitární opatření uplatňovaná oběma stranami s cílem chránit zdraví zvířat, osob a 
rostlin měla zakládat na hodnocení rizik, a to při plném dodržení zásady předběžné 
opatrnosti;

20. zdůrazňuje, že rezistence vůči antimikrobiálním látkám představuje závažné 
přeshraniční riziko pro zdraví osob a zvířat; zdůrazňuje, že je proto třeba, aby obě 
strany usilovaly o omezení použití antibiotik v živočišné výrobě a aby i nadále 
uplatňovaly zákaz jejich využívání jako stimulátoru růstu a omezily jejich nevhodné či 
zbytečné využívání jako humánních léčivých přípravků;

21. zdůrazňuje, že je důležité, aby obě strany dodržovaly co nejpřísnější normy v oblasti 
bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a rostlin, a zajišťovaly v těchto oblastech kontrolní 
služby nejvyšší kvality, a že je třeba, aby probíhala spolupráce protějšků na obou 
stranách s cílem podporovat udržitelné metody produkce a potravinové systémy, včetně 
udržitelného rybolovu a akvakultury na základě vědeckého a ekosystémového přístupu 
k řízení rybolovu; zdůrazňuje, že bude nezbytné, aby Spojené království dodržovalo 

5 Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 1. 
6 Úř. věst. L 334, 17.12.2016, s. 17.
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předpisy EU týkající se geneticky modifikovaných organismů a přípravků na ochranu 
rostlin; domnívá se, že by obě strany měly usilovat o omezení využívání pesticidů a 
rizik s nimi spojených;

22. zdůrazňuje, že je důležité předejít nedostatku léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků; naléhavě žádá vnitrostátní orgány a zúčastněné strany o zajištění toho, aby 
byly procesy redistribuce léčivých prostředků povolených na vnitrostátní úrovni 
uzavřeny do konce přechodného období; žádá především výrobce, aby zajistili, že 
přesun zařízení pro zkoušky šarží proběhne do konce přechodného období, aby tak 
léčivé prostředky dovážené ze Spojeného království mohly být okamžitě uvolněny do 
oběhu;

23. v souvislosti s prostory ve Spojeném království, které dříve využívala Evropská 
agentura pro léčivé přípravky  (EMA) vyjadřuje znepokojení nad tím, že EMA, jakožto 
agentura EU pro veřejné zdraví, bude muset spravovat komerční nemovitost ve třetí 
zemi a bude mít povinnost platit nájem až do června 2039; požaduje, aby bylo nalezeno 
řešení, jak vyvázat agenturu EMA z jejích smluvních a finančních závazků 
souvisejících s bývalým sídlem agentury; domnívá se, že dlouhodobým logickým 
řešením by bylo, aby vláda Spojeného království převzala smluvní vztah agentury EMA 
s pronajímatelem, kterým je společnost Canary Wharf Ltd.; 

24. zdůrazňuje, že je důležité, aby Spojené království bylo dynamicky sladěno, pokud jde o 
právní předpisy v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků a bezpečnosti chemických 
látek a především nařízení REACH, aby tak měly společnosti ze Spojeného království i 
nadále přístup na jednotný trh; poukazuje na to, že i v případě dynamického sladění  by 
se na společnosti ze Spojeného království vztahovaly stejné povinnosti, které se 
uplatňují v případě společností ze třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor;

25. zdůrazňuje, že celá řada faktorů ohrožujících lidské zdraví, jako je kouření, požívání 
alkoholu a nezdravá výživa, má velký dopad na vznik nepřenosných nemocí a že mnohé 
z těchto zdravotních problémů jsou rozšířeny v celé Evropě; vyzývá tedy ke 
koordinovaným opatření ke snížení jejich výskytu a dopadu na zdraví, přičemž je nutné 
zohlednit přeshraniční faktory, jako je reklama, marketing a zákonný i nezákonný 
obchod s produkty, a dále k vytvoření koordinované politiky, která se zaměří na 
zvyšování norem v oblasti veřejného zdraví, jako jsou posílená opatření na kontrolu 
tabákových výrobků a důslednější přístup k označování potravin a nápojů;  zdůrazňuje, 
že spolupráce má zásadní význam, a to s ohledem na častý obchod s těmito produkty 
mezi zeměmi; zdůrazňuje, že Spojené království musí dodržovat opatření EU v této 
oblasti, aby mohlo volně obchodovat na jednotném trhu;

Tematická spolupráce

26. zdůrazňuje, že závažné hrozby pro zdraví, jako jsou hrozby spojené s výskytem 
infekčních nemocí, pandemiemi nebo environmentálními faktory, mají přeshraniční 
charakter;  vyzývá proto obě strany, aby v dlouhodobém horizontu spolupracovaly v 
oblasti prevence a odhalování stávajících i vznikajících hrozeb pro zdravotní bezpečnost 
a připravenosti a reakce na takovéto hrozby; v této souvislosti vyzývá k pokračování 
spolupráce EU a Spojeného království s cílem účinně bojovat proti pandemii COVID-
19, zejména na irském ostrově, kde je vzhledem k pozemní hranici tato spolupráce 
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naprosto zásadní; domnívá se, že je velmi důležité, aby Spojené království a EU i 
nadále uplatňovaly koordinovaný celoevropský přístup v oblastech, jako je připravenost 
na mimořádné situace, hodnocení a řízení rizik a související komunikace a vývoj 
nových antimikrobiálních přípravků a vakcín a dalších léčivých přípravků;  domnívá se, 
že v případě, že by jedna ze stran nepřijala odpovídající opatření k řešení hrozby pro 
veřejné zdraví, může druhá strana přijmout jednostranná opatření k ochraně veřejného 
zdraví; 

27. vyzývá zejména k cíleným opatřením, která zajistí nepřetržitý rychlý přístup 
k bezpečným léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům pro pacienty, včetně 
bezpečných a stálých dodávek radioizotopů; domnívá se, že v zájmu zajištění 
bezpečnosti pacientů by EU a Spojené království měly usilovat o vzájemné uznávání 
odborných kvalifikací, aby byla zajištěna mobilita zdravotnických pracovníků;

28. podporuje, aby se Spojené království i nadále jako třetí země s pozorovatelským 
statusem a bez rozhodovacích pravomocí podílelo na činnosti neregulačních agentur, 
jako je Evropská agentura pro životní prostředí a Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí, neboť by se tak umožnila výměna osvědčených postupů a metodik 
mezi oběma stranami; dále vyzývá obě strany, aby zvážily uzavření dohod o spolupráci 
s regulačními agenturami na téže úrovni, jako například v případě Evropské agentury 
pro chemické látky, s cílem umožnit výměnu informací, osvědčených postupů a 
vědeckých poznatků; 

Irsko / Severní Irsko

29. zdůrazňuje význam účinného provedení dohody o vystoupení, a to včetně zachování 
integrity jednotného trhu a celní unie; zdůrazňuje, že dohoda o budoucích vztazích by se 
měla uplatňovat, aniž by byla dotčena dohoda o vystoupení a protokol o Severním 
Irsku; zdůrazňuje důležitost důsledného uplatňování tohoto protokolu, aby se zachoval 
celoostrovní charakter obchodu a veškeré aspekty Velkopáteční dohody a ochránila se 
integrita jednotného trhu; zdůrazňuje, že to, aby Severní Irsko nadále uplatňovalo celní 
kodex EU a dodržovalo příslušná pravidla týkající se jednotného trhu, je nezbytné nejen 
pro to, aby se zabránilo vzniku tvrdé hranice s Irskem, ale také s ohledem na ochranu 
životního prostředí a biologické rozmanitosti na tomto ostrově a na ochranu zdraví a 
bezpečnosti občanů EU v souladu s předpisy EU. 


