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Om: Udtalelse om henstillinger vedrørende forhandlingerne om et nyt partnerskab med 
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (2020/2023(INI))

I forbindelse med ovennævnte procedure har Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed fået til opgave at afgive en udtalelse til Deres udvalg samt til Udvalget om 
International Handel. På mødet den 11. marts 2020 vedtog udvalget at sende sin udtalelse i 
form af en skrivelse.

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed behandlede spørgsmålet på mødet 
den 4. maj 2020. På samme møde vedtog det at opfordre Udenrigsudvalget og Udvalget om 
International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage nedenstående forslag i det 
beslutningsforslag, de vedtager.

Med venlig hilsen

Pascal Canfin
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FORSLAG

Generelle bemærkninger om miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed

1. gentager, at det er fast besluttet på at etablere et forhold til Det Forenede Kongerige, der 
er så tæt som muligt; understreger imidlertid, at en aftale med Det Forenede Kongerige 
ikke bør indgås for enhver pris; gentager sin støtte til en bred og ambitiøs 
frihandelsaftale uden restriktioner på import eller eksport og uden told og uden kvoter, 
men kun hvis Det Forenede Kongerige forpligter sig til "ingen dumping"; understreger 
navnlig, at bekæmpelse af klimaændringer, stop for og udligning af tab af biodiversitet, 
fremme af bæredygtig udvikling, miljøet og vigtige sundhedsspørgsmål bør udgøre 
afgørende elementer i det påtænkte partnerskab;

2. er af den faste overbevisning, at enhver aftale, der indgås med Det Forenede Kongerige, 
bør være fuldt og helt betinget af, at Parisaftalen overholdes; bemærker, at 
Kommissionen i sin meddelelse om den europæiske grønne pagt forpligtede sig til at 
gøre overholdelse af Parisaftalen til et afgørende element i alle fremtidige omfattende 
handelsaftaler; mener endvidere, at begge parter ikke kun bør opretholde FN's 
rammekonvention om klimaændringer, men også FN's mål for bæredygtig udvikling, 
konventionen om den biologiske mangfoldighed og FN's konvention om bekæmpelse af 
ørkendannelse; understreger, at overholdelsen af disse internationale aftaler bør være 
bindende og kunne håndhæves;

3. understreger, at det er vigtigt at optrappe de forberedende foranstaltninger og 
beredskabsforanstaltningerne i god tid inden overgangsperiodens udløb, navnlig i 
tilfælde af at forhandlingerne går i stå; understreger, at det er nødvendigt at finansiere 
de forberedende foranstaltninger på fyldestgørende vis og prioritere de sundheds- og 
sikkerhedsmæssige aspekter af forberedelse og beredskab, navnlig med hensyn til 
lægemidler og medicinsk udstyr;

Lige vilkår og bæredygtighed

4. bemærker, at den europæiske grønne pagt vil øge EU's klima- og miljømæssige 
ambitioner, og at politiske instrumenter vil blive tilpasset som følge heraf; mener, at 
dette kan føre til forskelle mellem økonomierne i EU og Det Forenede Kongerige; 
mener, at begge parter som en prioritering bør øge deres respektive klima- og 
miljøbeskyttelsesniveau; understreger, at en "spærreklausul" for fremtidige 
beskyttelsesniveauer ikke er tilstrækkelig, eftersom den ikke giver mulighed for lige 
vilkår eller incitamenter til at hæve ambitionsniveauet, og mener, at hvis en af parterne 
øger sit klima- eller miljøbeskyttelsesniveau, bør den anden part sikre, at dens 
standarder og mål som minimum har et tilsvarende klima- eller miljøbeskyttelsesniveau; 
understreger, at beskyttelsen af natur og biodiversitet via fugledirektivet1 og 
habitatdirektivet2 er en afgørende del af de lige vilkår og afgørende for at modvirke 
klimaændringerne;

5. mener, at Det Forenede Kongerige forud for afstemningen i Parlamentet om, hvorvidt 

1 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
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det skal godkende udkastet til aftale om det nye partnerskab mellem Den Europæiske 
Union og Det Forenede Kongerige, skal have et velfungerende system, hvor et 
uafhængigt organ med tilstrækkelige ressourcer foretager en effektiv overvågning af 
den nationale håndhævelse af Det Forenede Kongeriges lovgivning og praksis; 
understreger betydningen af, at det uafhængige organ skal have ret til at indlede 
retsforfølgning, herunder mod regeringen, ved en kompetent domstol i en passende 
retslig procedure med henblik på at søge passende oprejsning, der også omfatter 
sanktioner;

6. fremhæver det store antal tidligere og aktive traktatbrudssager, som Kommissionen har 
indledt mod Det Forenede Kongerige på miljøområdet, bl.a. med hensyn til luft- og 
vandkvalitet, og understreger risikoen for tilbageskridt på dette område; understreger 
vigtigheden af, at Det Forenede Kongerige sikrer, at der er administrative og retslige 
procedurer, som gør det muligt for de offentlige myndigheder og enkeltpersoner 
rettidigt at klage eller indbringe sager i tilfælde af overtrædelser af miljølovgivningen 
og indføre retsmidler, herunder foreløbige foranstaltninger, for at sikre, at sanktionerne 
er effektive og forholdsmæssige og har en reel og afskrækkende virkning;

7. støtter det system for samarbejde, overvågning og håndhævelse samt konfliktløsning, 
som Kommissionen har forelagt, og Partnerskabsrådets rolle; understreger behovet for 
at etablere et kontrolsystem på EU-plan, som gør det muligt for Parlamentet og Rådet 
gennem Kommissionen at aktivere en tvistbilæggelsesordning, hvis de mener, at Det 
Forenede Kongerige har overtrådt aftalen; understreger, at tvistbilæggelsesordningen 
bør indeholde bestemmelser om gradvise sanktioner og retsmidler, hvis det konstateres, 
at en af parterne overtræder aftalen; understreger, at det ikke vil godkende en aftale, der 
direkte eller indirekte kan svække EU-Domstolens rolle i spørgsmål om EU-retten;

Bekæmpelse af klimaændringer

8. understreger vigtigheden af at bevare bekæmpelse af klimaændringer i kapitlet om lige 
vilkår og bæredygtighed i aftalen;

9. mener, at Det Forenede Kongerige fuldt ud bør tilpasse sig EU's nuværende og 
fremtidige klimapolitikramme, herunder reviderede 2030-mål, 2040-mål og den kurs, 
der vil blive fulgt for at opnå klimaneutralitet inden 2050, samt de forpligtelser, der er 
indgået i henhold til Parisaftalen;

10. udtrykker for så vidt angår 2030-målene bekymring over elementer, der indgår i Det 
Forenede Kongeriges udkast til national energi- og klimaplan, som ifølge 
Kommissionens vurdering viser, at de vigtigste drivkræfter bag Det Forenede 
Kongeriges energi- og klimapolitik er kulstofbudgetter, og det er uklart, om de 
eksisterende og planlagte politikker, som kun omfatter transport- og byggesektoren, er 
tilstrækkelige til at opfylde målet i forordningen om indsatsfordeling3 og den 
forpligtelse om neutralitet, der er fastsat i forordningen om arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug4, som foreskriver, at emissioner ikke må overstige 
registrerede optag; opfordrer Det Forenede Kongerige til at forelægge sin endelige 

3 EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26.
4 EUT L 156 af 19.6.2018, s. 1.
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nationale energi- og klimaplan, der skulle have været forelagt ved udgangen af 2019;

11. mener, at Det Forenede Kongerige bør indføre et system med CO2-prissætning med 
mindst samme omfang og effektivitet som det, der er fastsat i EU's 
emissionshandelssystem (EU ETS), og bør anvende de samme principper for 
anvendelsen af eksterne kreditter inden udgangen af overgangsperioden; mener 
endvidere, at de følgende to betingelser bør gælde, hvis Det Forenede Kongerige 
anmoder om, at dets eget ETS knyttes til EU ETS: det Forenede Kongeriges ETS bør 
ikke undergrave integriteten af EU ETS, navnlig dets balance mellem rettigheder og 
forpligtelser, og bør afspejle den fortsatte stigning i omfanget og effektiviteten af EU 
ETS;

12. fremhæver betydningen af, at de to parter hæver deres mål for 2030 som et nødvendigt 
skridt i retning af at opfylde deres dekarboniseringsforpligtelse inden 2050; 
understreger, at der allerede bør være oprettet og indført et system med CO2-
prissætning inden afstemningen i Parlamentet om, hvorvidt det skal godkende udkastet 
til aftale; understreger behovet for en CO2-grænsetilpasningsmekanisme i EU som led i 
en bredere strategi for at opretholde EU's klimaambitioner og sikre, at tredjelande 
bidrager til at opfylde Parisaftalens mål;

13. opfordrer Det Forenede Kongerige til fortsat at bidrage til arbejdet med at styrke 
ordningen for CO2-kompensation og -reduktion for international luftfart (CORSIA) i 
Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) og sikre, at luftfartssektoren og 
sektoren for sø- og vejtransport i Det Forenede Kongerige og resten af verden øger 
deres bestræbelser på at reducere emissionerne, og til at tilslutte sig EU's bestræbelser 
på at fastsætte og håndhæve en ordning for CO2-prissætning for emissioner i den 
maritime sektor;

14. understreger, at alle forbindelser mellem Det Forenede Kongerige og Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) bl.a. bør forudsætte, at Det Forenede Kongerige tilpasser sig 
EU's nuværende og fremtidige klima- og miljømål, og at Det Forenede Kongerige 
overholder forordningen om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige 
investeringer og EIB's ambitiøse nye klimastrategi- og energiudlånspolitik;

Miljøbeskyttelse

15. er enigt i, at parterne bør sikre, at det miljøbeskyttelsesniveau, der er fastsat ved lov, 
regler og praksis, ikke sænkes til under det niveau, som er fastsat i de fælles standarder 
og mål, der gælder i EU og Det Forenede Kongerige ved udløbet af overgangsperioden i 
forhold til den miljøbeskyttelse, der er fastsat i EU's samlede miljølovgivning på dette 
område; understreger betydningen af fuld overholdelse af følgende principper: 
forsigtighedsprincippet, princippet om, at der skal træffes præventive foranstaltninger, 
princippet om, at miljøskader først og fremmest skal udbedres ved kilden, og princippet 
om, at forureneren betaler; opfordrer begge parter til at forpligte sig til at sikre, at deres 
respektive handels- og investeringspolitikker ikke hindrer opnåelsen af en bæredygtig 
udvikling;

16. understreger, at begge parter bør sikre, at de forpligter sig til at beskytte og genoprette 
den globale biodiversitet gennem foranstaltninger på nationalt plan, EU-plan og 
internationalt plan og til en global juridisk bindende aftale med en biodiversitet 
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svarende til målet på 1,5 °C i Parisaftalen på den næste partskonference (COP15) under 
FN's konvention om den biologiske mangfoldighed; understreger endvidere behovet for 
en forpligtelse til at overholde andre internationale aftaler, som f.eks. konventionen om 
international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES);

17. understreger betydningen af bevarelse og genopretning af land- og havøkosystemer; 
minder om, at den største gensidige fordel kan opnås ved at beskytte og genoprette alle 
fælles økosystemer;

18. understreger i betragtning af Det Forenede Kongeriges manglende overholdelse af EU's 
lovgivning om luftkvalitet og manglende opnåelse af en "god" vandtilstand i naturlige 
overfladevandområder og i betragtning af de alvorlige aktuelle problemer med 
nitratforurening, at det er vigtigt at sikre en passende overvågning og vurdering af luft- 
og vandkvaliteten ud over vedtagelsen af fælles standarder og mål; understreger 
endvidere vigtigheden af, at Det Forenede Kongerige gennemfører og håndhæver de 
emissionsgrænseværdier og andre bestemmelser, der er vedtaget i henhold til direktivet 
om nationale emissionslofter5, og tilpasser sig dynamisk til direktivet om industrielle 
emissioner6, herunder ajourføringerne af referencedokumenterne om den bedste 
tilgængelige teknik;

Folkesundhed og varehandel

19. understreger, at Det Forenede Kongerige, hvis det ønsker at blive opført på listen over 
lande, der har tilladelse til at eksportere varer, som er omfattet af sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger (SPS-foranstaltninger), til EU, fuldt ud skal opfylde 
EU's krav til disse varer, herunder krav vedrørende produktionsprocesser; understreger 
endvidere, at oprindelsesreglerne for fødevarer i særdeleshed bør respekteres fuldt ud, 
og at der bør fastsættes klare regler for forarbejdningen af fødevarer i Det Forenede 
Kongerige for at forebygge omgåelse af EU's krav, navnlig i forbindelse med eventuelle 
frihandelsaftaler mellem Det Forenede Kongerige og andre lande; mener endvidere, at 
alle SPS-foranstaltninger, der anvendes af parterne til at beskytte menneskers, dyrs eller 
planters sundhed, bør baseres på risikovurderinger under fuld overholdelse af 
forsigtighedsprincippet;

20. fremhæver, at antimikrobiel resistens udgør en alvorlig grænseoverskridende trussel 
mod menneskers og dyrs sundhed; understreger derfor nødvendigheden af, at begge 
parter bestræber sig på at reducere brugen af antibiotika i animalsk produktion og fortsat 
forbyder anvendelsen heraf som vækstfremmer og mindsker upassende eller 
unødvendig menneskelig brug;

21. understreger betydningen af, at begge parter opretholder de højeste standarder for 
fødevaresikkerhed, dyre- og plantesundhed og inspektionstjenester af høj kvalitet på 
disse områder, og behovet for at samarbejde med deres modparter fra den anden part 
med det formål at fremme bæredygtige fødevareproduktionsmetoder og 
fødevaresystemer, herunder bæredygtigt fiskeri og bæredygtig akvakultur baseret på 
videnskab og en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning; understreger, at Det 
Forenede Kongerige skal være på linje med EU's bestemmelser om genetisk 

5 EUT L 344 af 17.12.2016, s. 1. 
6 EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.
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modificerede organismer og plantebeskyttelsesmidler; mener, at parterne bør sigte mod 
at mindske anvendelsen af og risiciene ved pesticider;

22. understreger vigtigheden af at forhindre mangel på lægemidler og medicinsk udstyr; 
opfordrer indtrængende de nationale myndigheder og interesseparterne til at sikre, at 
processen med at omfordele de nationalt godkendte lægemidler afsluttes inden 
overgangsperiodens udløb; opfordrer navnlig producenterne til at sikre, at 
batchprøvningsfaciliteter overføres inden udløbet af overgangsperioden, således at 
lægemidler, der importeres fra Det Forenede Kongerige, kan frigives uden forsinkelser;

23. udtrykker med hensyn til Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA's) tidligere 
lokaler i Det Forenede Kongerige bekymring over, at EMA, som er et offentligt EU-
sundhedsagentur, vil skulle forvalte en erhvervsejendom i et tredjeland og fortsætte med 
at betale leje indtil juni 2039; anmoder om, at der findes løsninger med henblik på at 
frigøre EMA fra dets kontraktlige og økonomiske forpligtelser for så vidt angår dets 
tidligere lokaler; mener, at en fornuftig langsigtet ordning vil være at overdrage EMA's 
kontraktmæssige stilling til Det Forenede Kongeriges regering i forhold til dennes 
udlejer Canary Wharf Ltd.;

24. understreger betydningen af, at Det Forenede Kongerige fortsætter med dynamisk at 
tilpasse sig lovgivningen om lægemidler, medicinsk udstyr og kemikaliesikkerhed, 
herunder hormonforstyrrende stoffer, og navnlig REACH, således at britiske 
virksomheder fortsat kan få adgang til det indre marked; understreger, at britiske 
virksomheder selv med en dynamisk tilpasning vil være underlagt de samme 
forpligtelser, som gælder for virksomheder uden for EU og uden for Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde;

25. fremhæver, at en række sundhedsrisikofaktorer såsom rygning, alkoholforbrug og usund 
ernæring er betydelige i forbindelse med udviklingen af ikkeoverførbare sygdomme, og 
at mange af disse forhold er almindelig udbredte i hele Europa; opfordrer derfor til en 
koordineret indsats for at mindske deres udbredelse og indvirkning på sundheden, idet 
der tages hensyn til grænseoverskridende faktorer såsom reklame, markedsføring og 
lovlig og ulovlig handel med produkter, og til en koordineret udvikling af politikker 
med hensyn til at fremme folkesundhedsstandarder, som f.eks. skærpede 
foranstaltninger til bekæmpelse af tobaksrygning og en mere robust tilgang til 
mærkning af føde- og drikkevarer; påpeger, at samarbejde er af afgørende betydning i 
betragtning af den måde, hvorpå disse produkter jævnligt handles mellem landene; 
understreger, at Det Forenede Kongerige skal overholde EU's foranstaltninger på dette 
område for at kunne handle frit på det indre marked;

Tematisk samarbejde

26. minder om, at alvorlige trusler mod sundheden – f.eks. på grund af udbrud af 
infektionssygdomme, pandemier eller miljøbetingede faktorer – går på tværs af 
grænserne; opfordrer derfor begge parter til at indlede et langsigtet samarbejde om at 
forebygge, opdage, forberede sig på og reagere på etablerede og nye trusler mod 
sundhedssikkerheden; opfordrer i denne forbindelse til et vedvarende samarbejde 
mellem EU og Det Forenede Kongerige om effektivt at bekæmpe covid-19-pandemien, 
navnlig på øen Irland, hvor landegrænsen gør dette endnu mere afgørende; mener, at det 
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er afgørende, at Det Forenede Kongerige og EU opretholder en fælleseuropæisk 
koordineret tilgang på områder såsom nødberedskab, risikovurdering, forvaltning og 
kommunikation samt udvikling af nye antimikrobielle stoffer og vacciner og andre 
lægemidler; mener, at hvis en af parterne ikke træffer passende foranstaltninger til at 
imødegå en sundhedstrussel, kan den anden part træffe ensidige foranstaltninger til at 
beskytte folkesundheden;

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

28. støtter Det Forenede Kongeriges fortsatte deltagelse som tredjelandsobservatør uden 
nogen beslutningstagende rolle i ikkelovgivningsmæssige agenturer såsom Det 
Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol 
med Sygdomme, eftersom dette vil gøre det muligt for begge parter at udveksle bedste 
praksis og metoder; opfordrer endvidere begge parter til at overveje at indgå 
samarbejdsaftaler med tilsynsmyndigheder på samme niveau, som f.eks. Det 
Europæiske Kemikalieagentur, med henblik på at udveksle oplysninger, bedste praksis 
og videnskabelig viden;

Irland/Nordirland

29. understreger betydningen af en effektiv gennemførelse af udtrædelsesaftalen, bl.a. for at 
opretholde integriteten af det indre marked og toldunionen; understreger, at aftalen om 
de fremtidige forbindelser bør anvendes, uden at det påvirker udtrædelsesaftalen og 
protokollen om Nordirland; understreger betydningen af en solid anvendelse af 
protokollen med henblik på at bevare hele øens økonomi og langfredagsaftalen i alle 
dens dimensioner og sikre det indre markeds integritet; understreger, at Nordirlands 
fortsatte anvendelse af EU-toldkodeksen og tilpasning til de relevante regler for det 
indre marked ikke kun er nødvendig for at undgå en hård grænse på øen Irland, men 
også for at beskytte øen Irlands miljø og biodiversitet og beskytte EU-borgernes 
sundhed og sikkerhed i overensstemmelse med EU's regler.


