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Godātie priekšsēdētāji!

Saistībā ar minēto procedūru Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai ir 
lūgts iesniegt atzinumu Ārlietu komitejai un Starptautiskās tirdzniecības komitejai. Komiteja 
2020. gada 11. marta sanāksmē nolēma atzinumu nosūtīt vēstules veidā.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja iepriekš minēto jautājumu 
izskatīja 2020. gada 4. maija sanāksmē. Šajā sanāksmē, tā nolēma aicināt par jautājumu 
atbildīgās Ārlietu komiteju un Starptautisko tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut turpmāk minētos ierosinājumus.

Ar cieņu

Pascal Canfin
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IEROSINĀJUMI 

Vispārīgas piezīmes par vidi, sabiedrības veselību un pārtikas nekaitīgumu

1. atkārtoti pauž apņēmību izveidot pēc iespējas ciešākas attiecības ar Apvienoto Karalisti; 
tomēr uzsver, ka nolīgumu ar Apvienoto Karalisti nevajadzētu noslēgt par katru cenu; 
atkārtoti pauž atbalstu plašam un vērienīgam brīvās tirdzniecības nolīgumam bez 
importa vai eksporta ierobežojumiem un ar nulles tarifiem un nulles kvotām, bet tikai 
tad, ja Apvienotā Karaliste apņemas panākt “nulles dempingu”; jo īpaši uzsver, ka 
plānotās partnerības būtiskiem elementiem vajadzētu būt cīņai pret klimata pārmaiņām, 
bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšanai un atjaunošanai, ilgtspējīgas attīstības un 
vides veicināšanai un svarīgāko veselības jautājumu risināšanai;

2. pauž stingru pārliecību, ka jebkuram nolīgumam, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti, 
vajadzētu būt pilnībā atkarīgam no Parīzes nolīguma ievērošanas; norāda, ka Komisija 
paziņojumā par Eiropas zaļo kursu apņēmās Parīzes nolīguma ievērošanu padarīt par 
būtisku elementu visos turpmākajos visaptverošajos tirdzniecības nolīgumos; turklāt 
uzskata, ka abām pusēm būtu jāievēro ne tikai ANO Vispārējā konvencija par klimata 
pārmaiņām, bet arī ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, Konvencija par bioloģisko 
daudzveidību un ANO Konvencija par cīņu pret pārtuksnešošanos; uzsver, ka šo 
starptautisko nolīgumu ievērošanai vajadzētu būt saistošai un izpildāmai;

3. uzsver, cik svarīgi ir pastiprināt sagatavotības un ārkārtas pasākumus labu laiku pirms 
pārejas perioda beigām, jo īpaši sarunu strupceļa gadījumā; uzsver nepieciešamību 
pienācīgi finansēt sagatavotības pasākumus un piešķirt prioritāti veselības un drošuma 
aspektiem, kas saistīti ar sagatavotību un ārkārtas risinājumiem, jo īpaši attiecībā uz 
zālēm un medicīnas ierīcēm;

Vienlīdzīgi konkurences apstākļi un ilgtspēja

4. norāda, ka Eiropas zaļais kurss paaugstinās ES mērķus klimata un vides jomā un tā 
rezultātā tiks pielāgoti politikas instrumenti; uzskata, ka tas var izraisīt atšķirību 
palielināšanos starp ES un Apvienotās Karalistes ekonomiku; uzskata, ka abām pusēm 
prioritārā kārtā būtu jāpaaugstina to attiecīgais klimata un vides aizsardzības līmenis; 
uzsver, ka “sprūdrata klauzula” attiecībā uz turpmākajiem aizsardzības līmeņiem ir 
nepietiekama, jo nenodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus vai stimulus 
vērienīgāku mērķu sasniegšanai, un uzskata, ka gadījumā, ja kāda no pusēm paaugstina 
savu klimata vai vides aizsardzības līmeni, otrai pusei būtu jānodrošina, ka tās standarti 
un mērķi nodrošina vismaz līdzvērtīgu klimata vai vides aizsardzības līmeni; uzsver, ka 
dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, izmantojot Putnu direktīvu1 un 
Dzīvotņu direktīvu2, ir būtiska vienlīdzīgu konkurences apstākļu daļa un svarīga klimata 
pārmaiņu mazināšanai;

5. uzskata, ka pirms balsojuma Parlamentā par to, vai dot piekrišanu nolīguma projektam 
par jauno partnerību starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti, Apvienotajā 
Karalistē ir jābūt izveidotai funkcionējošai sistēmai, lai neatkarīga struktūra ar 

1 OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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pietiekamiem resursiem efektīvi uzraudzītu Apvienotās Karalistes tiesību aktu 
īstenošanu un praksi valsts līmenī; uzsver, ka ir svarīgi, lai neatkarīgajai struktūrai būtu 
tiesības celt prasību kompetentā tiesā vai tribunālā, tostarp pret valdību, izmantojot 
atbilstīgu tiesas procesu, lai censtos rast piemērotu risinājumu, tostarp sankciju 
uzlikšanu;

6. uzsver, ka Komisija pret Apvienoto Karalisti vides jomā, tostarp attiecībā uz gaisa un 
ūdens kvalitāti, ir ierosinājusi daudzas pabeigtas vai joprojām aktīvas pārkāpumu lietas, 
un uzsver regresijas risku šajā jomā; uzsver, ka ir svarīgi, lai Apvienotā Karaliste 
uzsāktu administratīvas un tiesvedības procedūras, kas ļautu publiskajām iestādēm un 
privātpersonām savlaicīgi vērsties pret vides tiesību aktu pārkāpumiem un paredzēt 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tostarp pagaidu pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
sankcijas ir efektīvas, samērīgas un atturošas un ka tām ir reāla ietekme;

7. atbalsta Komisijas ierosināto sadarbības, uzraudzības, izpildes un konfliktu risināšanas 
sistēmu un Partnerības padomes lomu; uzsver nepieciešamību ES līmenī izveidot 
kontroles sistēmu, kas ļautu Parlamentam un Padomei ar Komisijas starpniecību 
aktivizēt strīdu izšķiršanas sistēmu, ja tie uzskata, ka Apvienotā Karaliste pārkāpj 
nolīgumu; uzsver, ka strīdu izšķiršanas sistēmai būtu jāparedz pakāpeniskas sankcijas, 
kā arī tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ja tiek konstatēts, ka viena no pusēm pārkāpj 
nolīgumu; uzsver, ka Parlaments nepiekritīs nolīgumam, kas var tieši vai netieši vājināt 
Eiropas Savienības Tiesas lomu attiecībā uz ES tiesību jautājumiem;

Cīņa pret klimata pārmaiņām

8. uzsver, cik svarīgi ir saglabāt cīņu pret klimata pārmaiņām nolīguma sadaļā 
“Vienlīdzīgi konkurences apstākļi un ilgtspēja”;

9. uzskata, ka Apvienotajai Karalistei būtu pilnībā jāpieskaņojas pašreizējam un 
turpmākajam ES klimata politikas satvaram, tostarp pārskatītajiem 2030. gada mērķiem, 
2040. gada mērķiem un trajektorijām ar mērķi līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, kā arī saistībām saskaņā ar Parīzes nolīgumu;

10. attiecībā uz 2030. gada mērķiem pauž bažas par AK Nacionālā enerģētikas un klimata 
plāna (NECP) projektā iekļautajiem elementiem, kas Komisijas vērtējumā norādīja, ka 
AK enerģētikas un klimata politikas galvenie virzītājspēki ir oglekļa budžeti, turklāt nav 
skaidri norādīts, vai esošā un plānotā politika, kura aptver tikai transporta un 
būvniecības nozari, ir pietiekama, lai sasniegtu Kopīgo centienu regulas3 mērķi un 
nedebeta saistības saskaņā ar Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un 
mežsaimniecības regulu4, kas paredz, ka uzskaitītajām emisijām nevajadzētu pārsniegt 
uzskaitītos piesaistījumus; aicina Apvienoto Karalisti iesniegt galīgo NECP, kas bija 
jāiesniedz 2019. gada beigās;

11. uzskata, ka Apvienotajai Karalistei būtu jāievieš oglekļa cenu noteikšanas sistēma, 
kuras darbības joma un efektivitāte būtu vismaz tāda pati kā ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmai (ES ETS), un līdz pārejas perioda beigām būtu jāpiemēro tie paši 
principi attiecībā uz ārējo kredītu izmantošanu; turklāt uzskata, ka gadījumā, ja 

3 OV L 156, 19.6.2018., 26. lpp.
4 OV L 156, 19.6.2018., 1. lpp.
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Apvienotā Karaliste pieprasa savas ETS sasaisti ar ES ETS, šāda pieprasījuma 
izskatīšanai būtu jāpiemēro šādi nosacījumi — Apvienotās Karalistes ETS nevajadzētu 
apdraudēt ES ETS integritāti, jo īpaši tās tiesību un pienākumu līdzsvaru, un tai būtu 
jāatspoguļo ES ETS darbības jomas un efektivitātes pastāvīgais pieaugums;

12. uzsver, ka ir svarīgi, lai abas puses palielinātu savus 2030. gada mērķus, jo tas ir 
nepieciešams solis, cenšoties izpildīt apņemšanos līdz 2050. gadam panākt 
dekarbonizāciju; uzsver, ka oglekļa cenu noteikšanas sistēma būtu jāizveido un jāievieš 
jau pirms balsojuma Parlamentā par to, vai dot piekrišanu nolīguma projektam; uzsver, 
ka ir vajadzīgs ES oglekļa ievedkorekcijas mehānisms kā daļa no plašākas stratēģijas, 
lai atbalstītu ES vērienīgos mērķus klimata jomā un nodrošinātu, ka trešās valstis sniedz 
ieguldījumu Parīzes nolīguma mērķa sasniegšanā;

13. aicina Apvienoto Karalisti turpināt sniegt ieguldījumu darbā pie Starptautiskās Civilās 
aviācijas organizācijas (ICAO) Starptautiskās aviācijas radīto oglekļa emisiju 
izlīdzināšanas un samazināšanas shēmas (CORSIA) stiprināšanas, un nodrošināt, lai 
aviācijas nozare, kā arī jūras un autotransporta nozare Apvienotajā Karalistē un visā 
pasaulē pastiprinātu centienus samazināt emisijas, un pievienoties ES centieniem 
izveidot un ieviest oglekļa cenu noteikšanas sistēmu emisijām jūrniecības nozarē;

14. uzsver, ka jebkādas attiecības starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku 
(EIB) cita starpā būtu jāpakļauj nosacījumam par Apvienotās Karalistes pielāgošanos 
pašreizējiem un turpmākajiem ES mērķiem klimata un vides jomā un Apvienotās 
Karalistes atbilstību regulai, ar ko izveido sistēmu ilgtspējīgu investīciju veicināšanai, 
un EIB vērienīgajai jaunajai klimata stratēģijai un enerģētikas aizdevumu politikai;

Vides aizsardzība

15. piekrīt, ka pusēm būtu jānodrošina, lai tiesību aktos, noteikumos un praksē paredzētais 
vides aizsardzības līmenis netiktu pazemināts zem līmeņa, kas noteikts kopīgajos 
standartos un mērķos, kuri piemērojami ES un Apvienotajā Karalistē pārejas perioda 
beigās attiecībā uz vides aizsardzību, kas noteikta visā vides acquis šajā jomā; uzsver, 
ka ir svarīgi pilnībā ievērot šādus principus — piesardzības principu, preventīvas 
darbības veikšanas principu, principu, ka kaitējums videi prioritāri jānovērš tā rašanās 
vietā, un principu “piesārņotājs maksā”; prasa abām pusēm apņemties nodrošināt, ka to 
attiecīgā tirdzniecības un investīciju politika nekavē ilgtspējīgas attīstības sasniegšanu;

16. uzsver, ka abām pusēm nākamajā ANO Konvencijas par bioloģisko daudzveidību pušu 
konferencē (COP15) būtu jānodrošina sava apņemšanās aizsargāt un atjaunot globālo 
bioloģisko daudzveidību, izmantojot pasākumus valstu, ES un starptautiskā līmenī, un 
panākt globālu juridiski saistošu nolīgumu ar bioloģiskās daudzveidības ekvivalentu 
Parīzes nolīguma 1,5 °C mērķim; turklāt uzsver nepieciešamību apņemties ievērot citus 
starptautiskus nolīgumus, piemēram, Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar 
apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES);

17. uzsver sauszemes un jūras ekosistēmu saglabāšanas un atjaunošanas svarīgumu; 
atgādina, ka, aizsargājot un atjaunojot visas kopīgās ekosistēmas, var gūt vislielāko 
abpusējo labumu;

18. ņemot vērā Apvienotās Karalistes nespēju ievērot ES tiesību aktus gaisa kvalitātes jomā 
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un panākt labu ūdens stāvokli dabīgās virszemes ūdenstilpēs, kā arī nopietnās un 
aktuālās problēmas saistībā ar nitrātu piesārņojumu, uzsver, ka papildus kopēju 
standartu un mērķu pieņemšanai ir svarīgi nodrošināt pienācīgu gaisa un ūdens 
kvalitātes monitoringu un novērtēšanu; turklāt uzsver, ka ir svarīgi, lai Apvienotā 
Karaliste īstenotu un izpildītu emisiju robežvērtības un citus noteikumus, par kuriem 
panākta vienošanās saskaņā ar Direktīvu par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo 
emisiju5, kā arī dinamiski pielāgotos Rūpniecisko emisiju direktīvai6, tostarp labāko 
pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentu atjauninājumiem;

Sabiedrības veselība un preču tirdzniecība

19. uzsver, ka, ja Apvienotā Karaliste vēlas tikt iekļauta to valstu sarakstā, kam ir atļauts 
eksportēt uz Savienību preces, uz kurām attiecas sanitārie un fitosanitārie (SFS) 
pasākumi, tai būs pilnībā jāievēro ES prasības attiecībā uz šīm precēm, tostarp prasības 
attiecībā uz ražošanas procesiem; turklāt uzsver, ka būtu pilnībā jāievēro jo īpaši 
pārtikas produktu izcelsmes noteikumi un ka būtu jānosaka skaidri noteikumi attiecībā 
uz pārtikas produktu pārveidošanu Apvienotajā Karalistē, lai nepieļautu ES prasību 
apiešanu, jo īpaši kontekstā ar iespējamiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem starp 
Apvienoto Karalisti un citām valstīm; turklāt uzskata, ka visiem SFS pasākumiem, ko 
puses piemēro, lai aizsargātu cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību, būtu jābalstās uz 
riska novērtējumiem, pilnībā ievērojot piesardzības principu;

20. uzsver, ka mikrobu rezistence ir nopietns pārrobežu apdraudējums cilvēku un dzīvnieku 
veselībai; tādēļ uzsver, ka abām pusēm jācenšas samazināt antibiotiku izmantošanu 
dzīvnieku audzēšanā un arī turpmāk jāaizliedz to izmantošana augšanas veicināšanai un 
jāsamazina nepiemērota vai nevajadzīga lietošana cilvēkiem;

21. uzsver, cik svarīgi ir abām pusēm uzturēt augstākos pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku 
un augu veselības standartus un augstas kvalitātes inspekcijas dienestus šajās jomās, kā 
arī nepieciešamību sadarboties ar otras puses partneriem, lai veicinātu ilgtspējīgas 
pārtikas ražošanas metodes un pārtikas sistēmas, tostarp ilgtspējīgu zivsaimniecību un 
akvakultūru, pamatojoties uz zinātnes atziņām un ekosistēmas pieeju zivsaimniecības 
pārvaldībā; uzsver, ka Apvienotajai Karalistei būs jāievēro ES noteikumi attiecībā uz 
ģenētiski modificētiem organismiem un augu aizsardzības līdzekļiem; uzskata, ka 
pusēm būtu jācenšas samazināt pesticīdu lietošanu un ar tiem saistītos riskus;

22. uzsver, cik svarīgi ir nepieļaut zāļu un medicīnas ierīču trūkumu; mudina valstu iestādes 
un ieinteresētās personas nodrošināt, ka līdz pārejas perioda beigām tiek pabeigts valstī 
reģistrēto zāļu pārdales process; aicina ražotājus jo īpaši nodrošināt, ka līdz pārejas 
perioda beigām tiek nodotas ražošanas partiju testēšanas iekārtas, lai no Apvienotās 
Karalistes importētās zāles varētu laist apgrozībā bez kavēšanās;

23. attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) agrākajām telpām Apvienotajā Karalistē 
pauž bažas, ka EMA kā ES sabiedrības veselības aģentūrai būs jāpārvalda 
komercīpašums trešā valstī un tai būs jāmaksā nomas maksa līdz 2039. gada jūnijam; 
prasa rast risinājumus EMA atbrīvošanai no līgumiskajām un finansiālajām saistībām 
attiecībā uz tās agrākajām telpām; uzskata, ka saprātīga ilgtermiņa vienošanās būtu 

5 OV L 344, 17.12.2016., 1. lpp. 
6 OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.
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nodot Apvienotās Karalistes valdībai EMA līgumisko statusu attiecībā pret iznomātāju 
Canary Wharf Ltd.;

24. uzsver, ka ir svarīgi, lai Apvienotā Karaliste arī turpmāk dinamiski pielāgotos tiesību 
aktiem farmācijas, medicīnas ierīču un ķīmisko vielu drošuma jomā, tostarp attiecībā uz 
endokrīnajiem disruptoriem un jo īpaši REACH, lai Apvienotās Karalistes uzņēmumiem 
arī turpmāk būtu piekļuve vienotajam tirgum; uzsver, ka pat ar dinamisku pielāgošanos 
Apvienotās Karalistes uzņēmumiem tiktu piemēroti tie paši pienākumi, kas attiecas uz 
ārpussavienības valstu uzņēmumiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas;

25. uzsver, ka daudzi veselības riska faktori, piemēram, smēķēšana, alkohola lietošana un 
neveselīgs uzturs, ir nozīmīgi neinfekciozu slimību attīstībā un ka daudzi no šiem 
apstākļiem ir plaši izplatīti visā Eiropā; tādēļ prasa veikt koordinētus pasākumus, lai 
samazinātu to izplatību un ietekmi uz veselību, ņemot vērā tādus pārrobežu faktorus kā 
reklāma, tirgvedība un izstrādājumu legāla un nelegāla tirdzniecība, kā arī izstrādāt 
koordinētu politiku sabiedrības veselības standartu uzlabošanai, piemēram, pastiprinātus 
tabakas kontroles pasākumus un stingrāku pieeju pārtikas un dzērienu marķēšanai; 
norāda, ka sadarbība ir būtiska, ņemot vērā veidu, kādā šie produkti tiek regulāri tirgoti 
starp valstīm; uzsver, ka Apvienotajai Karalistei ir jāievēro ES pasākumi šajā jomā, lai 
nodrošinātu brīvu tirdzniecību vienotajā tirgū;

Tematiskā sadarbība

26. atgādina, ka nopietni veselības apdraudējumi, piemēram, infekcijas slimību 
uzliesmojumi, pandēmijas vai vides faktori, neapstājas pie valstu robežām; tādēļ aicina 
abas puses ilgtermiņā sadarboties, lai nepieļautu, atklātu, sagatavotos un reaģētu uz 
konstatētiem un jauniem veselības drošības apdraudējumiem; šajā sakarā aicina turpināt 
sadarbību starp ES un Apvienoto Karalisti, lai efektīvi apkarotu Covid-19 pandēmiju, jo 
īpaši Īrijas salā, kur sauszemes robeža to padara vēl svarīgāku; uzskata, ka ir būtiski, lai 
Apvienotā Karaliste un ES saglabātu koordinētu Eiropas mēroga pieeju tādās jomās kā 
gatavība ārkārtas situācijām, riska novērtēšana, pārvaldība un saziņa, kā arī jaunu 
antibakteriālo līdzekļu, vakcīnu un citu zāļu izstrāde; uzskata, ka gadījumā, ja viena no 
pusēm neveic atbilstošus pasākumus, lai novērstu veselības apdraudējumu, otra puse var 
pieņemt vienpusējus pasākumus, lai aizsargātu sabiedrības veselību;

27. jo īpaši prasa veikt mērķtiecīgus pasākumus, lai pacientiem nodrošinātu nepārtrauktu un 
ātru piekļuvi drošām zālēm un medicīnas ierīcēm, tostarp radioizotopu drošu un 
nepārtrauktu piegādi; uzskata, ka, lai nodrošinātu pacientu drošumu, ES un Apvienotajai 
Karalistei būtu jācenšas panākt profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu, kas 
nodrošinātu medicīnas speciālistu mobilitāti;

28. atbalsta Apvienotās Karalistes pastāvīgu dalību trešās valsts novērotāja statusā bez 
lēmumu pieņemšanas lomas neregulatīvās aģentūrās, piemēram, Eiropas Vides aģentūrā 
un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrā, jo tas ļautu abām pusēm apmainīties 
ar paraugpraksi un metodoloģiju; turklāt mudina abas puses apsvērt iespēju noslēgt 
sadarbības nolīgumus ar līdzīgām regulatīvām aģentūrām, piemēram, Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru, lai apmainītos ar informāciju, paraugpraksi un zinātnes atziņām;
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29. uzsver, cik svarīga ir izstāšanās līguma efektīva īstenošana, tostarp attiecībā uz vienotā 
tirgus un muitas savienības integritātes saglabāšanu; uzsver, ka līgums par turpmākajām 
attiecībām būtu jāpiemēro, neskarot izstāšanās līgumu un protokolu par Ziemeļīriju; 
uzsver, ka ir svarīgi stingri piemērot protokolu, lai saglabātu visu salu ekonomiku un 
Lielās piektdienas vienošanos visās tās dimensijās un aizsargātu vienotā tirgus 
integritāti; uzsver, ka Ziemeļīrijā jāturpina ES Muitas kodeksa piemērošana un 
saskaņošana ar attiecīgajiem vienotā tirgus noteikumiem ir nepieciešama ne tikai tādēļ, 
lai izvairītos no stingras robežas Īrijas salā, bet arī tādēļ, lai aizsargātu Īrijas salas vidi 
un bioloģisko daudzveidību un sargātu ES iedzīvotāju veselību un drošumu saskaņā ar 
ES noteikumiem.


