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Vec: Stanovisko k odporúčaniam na rokovania o novom partnerstve so Spojeným 
kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (2020/2023(INI))

Vážení predsedovia,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín poverený predložením stanoviska Výboru pre medzinárodný obchod. Výbor sa na 
svojej schôdzi 11. marca 2020 rozhodol predložiť toto stanovisko vo forme listu.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín preskúmal túto otázku na 
svojej schôdzi 4. mája 2020. Na uvedenej schôdzi výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre 
zahraničné veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory zaradili do 
návrhu uznesenia, ktorý prijmú, tieto návrhy.

S pozdravom,

Pascal Canfin
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NÁVRHY

Všeobecné poznámky k životnému prostrediu, verejnému zdraviu a bezpečnosti potravín

1. opätovne pripomína svoje odhodlanie nadviazať so Spojeným kráľovstvom čo najužší 
vzťah; zdôrazňuje však, že dohoda so Spojeným kráľovstvom by sa nemala uzatvárať za 
každú cenu; opätovne zdôrazňuje, že podporuje rozsiahlu a ambicióznu dohodu o 
voľnom obchode bez akýchkoľvek obmedzení dovozu alebo vývozu a s nulovými 
colnými sadzbami a nulovými kvótami, ale len vtedy, ak sa Spojené kráľovstvo zaviaže 
k „nulovému dumpingu“; zdôrazňuje najmä, že základnými prvkami plánovaného 
partnerstva by mali byť boj proti zmene klímy, zastavenie a zvrátenie straty 
biodiverzity, podpora udržateľného rozvoja, životné prostredie a hlavné zdravotné 
otázky;

2. je pevne presvedčený, že každá dohoda dosiahnutá so Spojeným kráľovstvom by mala 
byť plne podmienená dodržiavaním Parížskej dohody; berie na vedomie, že Komisia sa 
vo svojom oznámení o európskej zelenej dohode zaviazala dodržiavať Parížsku dohodu 
ako základný prvok všetkých budúcich komplexných obchodných dohôd; okrem toho sa 
domnieva, že obe strany by mali dodržiavať nielen Rámcový dohovor Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy, ale aj ciele OSN týkajúce sa udržateľného rozvoja, 
Dohovor o biologickej diverzite a Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii; zdôrazňuje, 
že dodržiavanie týchto medzinárodných dohôd by malo byť záväzné a vynútiteľné;

3. zdôrazňuje význam posilnenia pripravenosti a krízových opatrení v dostatočnom 
časovom predstihu pred skončením prechodného obdobia, najmä v prípade patovej 
situácie v rokovaniach; zdôrazňuje, že je potrebné riadne financovať opatrenia v oblasti 
pripravenosti a uprednostniť zdravotné a bezpečnostné aspekty pripravenosti a 
krízových opatrení, najmä pokiaľ ide o lieky a zdravotnícke pomôcky;

Rovnaké podmienky pre všetkých a udržateľnosť

4. konštatuje, že európska zelená dohoda pozdvihne ambície EÚ v oblasti klímy a 
životného prostredia a že v dôsledku toho sa nástroje politiky prispôsobia; domnieva sa, 
že to môže viesť k rozdielom medzi hospodárstvami EÚ a Spojeného kráľovstva; 
domnieva sa, že obe strany by mali prioritne zvýšiť svoje príslušné úrovne ochrany 
klímy a životného prostredia; zdôrazňuje, že tzv. doložka znemožňujúca návrat k 
pôvodnému stavu pre budúce úrovne ochrany nie je dostatočná, pretože nezabezpečuje 
rovnaké podmienky ani stimuly na zvýšenie úrovne ambícií, a domnieva sa, že ak 
ktorákoľvek zo strán zvýši svoju úroveň ochrany klímy alebo životného prostredia, 
druhá zmluvná strana by mala zabezpečiť, aby jej normy a ciele ponúkali aspoň 
rovnocennú úroveň ochrany klímy alebo životného prostredia; zdôrazňuje, že ochrana 
prírody a biodiverzity prostredníctvom smernice o vtákoch1 a smernice o biotopoch2 je 
nevyhnutnou súčasťou rovnakých podmienok a je životne dôležitá pre zmiernenie 
zmeny klímy;

5. domnieva sa, že pred hlasovaním v Parlamente o tom, či udeliť súhlas s návrhom 

1 Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.
2 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
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dohody o novom partnerstve medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, musí 
mať Spojené kráľovstvo zavedený fungujúci systém na účinné monitorovanie 
vnútroštátneho presadzovania právnych predpisov a postupov Spojeného kráľovstva 
prostredníctvom nezávislého orgánu vybaveného primeranými zdrojmi; zdôrazňuje, že 
je dôležité, aby nezávislý orgán mal právo podať žalobu, a to aj voči vláde, na 
príslušnom súde v rámci náležitého súdneho postupu s cieľom dosiahnuť primeranú 
nápravu vrátane sankcií;

6. zdôrazňuje vysoký počet minulých a aktívnych konaní o nesplnení povinnosti, ktoré 
Komisia začala proti Spojenému kráľovstvu v oblasti životného prostredia, vrátane 
prípadov týkajúcich sa kvality ovzdušia a vody a zdôrazňuje riziko opätovného 
zhoršenia situácie v tejto oblasti; zdôrazňuje, že je dôležité, aby Spojené kráľovstvo 
zaviedlo správne a súdne konania s cieľom umožniť verejným orgánom a jednotlivcom 
podávať včasné žaloby proti porušovaniu právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia a stanoviť nápravné opatrenia vrátane predbežných opatrení, aby sa 
zabezpečilo, že sankcie budú účinné, primerané a odrádzajúce a budú mať skutočný 
odrádzajúci účinok;

7. podporuje systém spolupráce, monitorovania a presadzovania a riešenia konfliktov, 
ktorý predložila Komisia, a úlohu Rady pre partnerstvo; zdôrazňuje potrebu zaviesť 
systém kontroly na úrovni EÚ, ktorý Parlamentu a Rade umožní prostredníctvom 
Komisie aktivovať systém urovnávania sporov, ak by sa domnievali, že Spojené 
kráľovstvo porušuje dohodu; zdôrazňuje, že v systéme urovnávania sporov by sa mali 
stanoviť postupné sankcie, ako aj prostriedky nápravy, ak sa zistí, že jedna zo strán 
porušuje dohodu; zdôrazňuje, že neudelí súhlas s akoukoľvek dohodou, ktorá by mohla 
priamo alebo nepriamo oslabiť úlohu Súdneho dvora Európskej únie v otázkach práva 
EÚ;

Boj proti zmene klímy

8. zdôrazňuje, že v kapitole dohody „Rovnaké podmienky pre všetkých a udržateľnosť“ je 
dôležité zachovať boj proti zmene klímy;

9. domnieva sa, že Spojené kráľovstvo by sa malo plne zosúladiť so súčasným a budúcim 
rámcom politiky EÚ v oblasti klímy vrátane revidovaných cieľov do roku 2030, cieľov 
do roku 2040 a trajektórií na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, ako aj 
záväzkov prijatých v rámci Parížskej dohody;

10. pokiaľ ide o ciele do roku 2030, vyjadruje znepokojenie v súvislosti s prvkami 
uvedenými v návrhu národného energetického a klimatického plánu Spojeného 
kráľovstva (NECP), ktoré podľa posúdenia Komisie naznačujú, že hlavnými hybnými 
silami politiky Spojeného kráľovstva v oblasti energetiky a klímy sú uhlíkové rozpočty, 
a neobjasňuje sa v nich, či sú existujúce a plánované politiky, ktoré sa vzťahujú len na 
odvetvie dopravy a stavebníctva, dostatočné na dosiahnutie cieľa nariadenia o 
spoločnom úsilí3 a záväzku „nulového dlhu“ podľa nariadenia o využívaní pôdy, 
zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve4, v ktorom sa stanovuje, že 
započítané emisie by nemali presiahnuť započítané odstraňovanie; vyzýva Spojené 

3 Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 26.
4 Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 1.
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kráľovstvo, aby predložilo svoj konečný národný energetický a klimatický plán, ktorý 
bolo potrebné predložiť koncom roka 2019;

11. domnieva sa, že Spojené kráľovstvo by malo zaviesť systém stanovovania cien uhlíka 
aspoň v takom rozsahu pôsobnosti a takej účinnosti, ako sa stanovuje v systéme EÚ na 
obchodovanie s emisiami (EU ETS), a malo by do konca prechodného obdobia 
uplatňovať rovnaké zásady týkajúce sa využívania externých kreditov; ďalej sa 
domnieva, že ak Spojené kráľovstvo požiada, aby bol jeho vlastný systém obchodovania 
s emisiami prepojený s EU ETS, mali by sa pri posúdení takejto žiadosti uplatniť tieto 
dve podmienky: systém obchodovania s emisiami Spojeného kráľovstva by nemal 
narúšať integritu systému EU ETS, najmä jeho rovnováhu práv a povinností, a mal by 
odrážať neustále zvyšovanie rozsahu pôsobnosti a účinnosti EU ETS;

12. zdôrazňuje, že je dôležité, aby obe zmluvné strany zvýšili svoje ciele na rok 2030 ako 
nevyhnutný krok k plneniu ich záväzku v oblasti dekarbonizácie do roku 2050; 
zdôrazňuje, že systém stanovovania cien uhlíka by sa mal určiť a zaviesť ešte pred 
hlasovaním v Parlamente o tom, či udelí súhlas s návrhom dohody; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby EÚ mala k dispozícii mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach 
ako súčasť širšej stratégie na podporu ambícií EÚ v oblasti klímy a na zabezpečenie 
toho, aby tretie krajiny prispievali k plneniu cieľov Parížskej dohody;

13. vyzýva Spojené kráľovstvo, aby naďalej prispievalo k práci na posilnení systému 
kompenzácie a znižovania emisií uhlíka v medzinárodnom letectve (CORSIA) 
Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) a na zabezpečovaní toho, aby 
odvetvia leteckej a námornej a cestnej dopravy v Spojenom kráľovstve a na celom svete 
zintenzívnili svoje úsilie o zníženie emisií, a aby sa pripojilo k úsiliu EÚ pri vytváraní a 
presadzovaní systému stanovovania cien uhlíka v prípade emisií v námornom odvetví;

14. zdôrazňuje, že akýkoľvek vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou investičnou 
bankou (EIB) by mal byť okrem iného podmienený súladom Spojeného kráľovstva s 
terajšími aj budúcimi cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia, jeho 
dodržiavaním nariadenia, ktorým sa stanovuje rámec na uľahčenie udržateľných 
investícií, ambicióznej novej stratégie EIB v oblasti klímy a politiky poskytovania 
úverov v oblasti energetiky;

Ochrana životného prostredia

15. súhlasí s tým, že zmluvné strany by mali zabezpečiť, aby úroveň ochrany životného 
prostredia, ktorú poskytujú zákony, iné právne predpisy a postupy, nebola znížená pod 
úroveň stanovenú v spoločných normách a cieľoch uplatniteľných v EÚ a v Spojenom 
kráľovstve na konci prechodného obdobia v súvislosti s ochranou životného prostredia 
stanovenou v celom acquis v oblasti životného prostredia; zdôrazňuje, že je dôležité 
plne dodržiavať tieto zásady: zásadu predbežnej opatrnosti, zásadu, že by sa mali prijať 
preventívne opatrenia, zásadu, že ekologickú škodu treba v prvom rade napraviť pri 
zdroji, a zásadu „znečisťovateľ platí“; vyzýva obe strany, aby sa zaviazali zabezpečiť, 
aby ich príslušné obchodné a investičné politiky nebránili dosiahnutiu udržateľného 
rozvoja;

16. zdôrazňuje, že obe zmluvné strany by mali potvrdiť svoj záväzok k ochrane a obnove 
celosvetovej biodiverzity prostredníctvom opatrení na vnútroštátnej úrovni, na úrovni 
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EÚ a na medzinárodnej úrovni, ako aj k tomu, aby na nasledujúcej konferencii 
zmluvných strán (COP 15) Dohovoru OSN o biologickej diverzite bola prijatá 
celosvetovo právne záväzná dohoda s ekvivalentom biodiverzity, ktorý by zodpovedal 
cieľu Parížskej dohody na úrovni 1,5 °C; okrem toho zdôrazňuje potrebu prijatia 
záväzku dodržiavať iné medzinárodné dohody, ako je Dohovor o medzinárodnom 
obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES);

17. zdôrazňuje význam ochrany a obnovy suchozemských a morských ekosystémov; 
pripomína, že ochranou a obnovou všetkých spoločných ekosystémov je možné 
dosiahnuť čo najväčší prínos pre obe strany;

18. vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo nedodržiava právne predpisy EÚ v oblasti 
kvality ovzdušia a nedosahuje dobrý stav vôd v prípade prírodných útvarov povrchovej 
vody, a vzhľadom na závažné pretrvávajúce problémy súvisiace so znečistením 
dusičnanmi zdôrazňuje význam zabezpečenia primeraného monitorovania a hodnotenia 
kvality ovzdušia a vody popri prijímaní spoločných noriem a cieľov; ďalej zdôrazňuje, 
že je dôležité, aby Spojené kráľovstvo vykonávalo a presadzovalo emisné limity a iné 
ustanovenia dohodnuté v rámci smernice o národných emisných stropoch5 a aby sa 
dynamicky zosúladilo so smernicou o priemyselných emisiách6 vrátane aktualizácií 
referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách;

Verejné zdravie a obchod s tovarom

19. zdôrazňuje, že ak by Spojené kráľovstvo chcelo byť zaradené do zoznamu krajín, 
ktorým je povolené vyvážať tovar do EÚ, na ktorý sa vzťahujú sanitárne a 
rastlinolekárske opatrenia, bude musieť v plnej miere spĺňať požiadavky EÚ týkajúce sa 
tohto tovaru vrátane požiadaviek týkajúcich sa výrobných procesov; okrem toho 
zdôrazňuje, že by sa mali v plnej miere dodržiavať najmä pravidlá pôvodu 
potravinových výrobkov a že by sa mali vymedziť jasné pravidlá týkajúce sa 
spracúvania potravinových výrobkov v Spojenom kráľovstve s cieľom zabrániť 
obchádzaniu požiadaviek EÚ, najmä v súvislosti s možnými dohodami o voľnom 
obchode medzi Spojeným kráľovstvom a inými krajinami; ďalej sa domnieva, že všetky 
sanitárne a rastlinolekárske opatrenia, ktoré uplatňujú zmluvné strany na ochranu 
zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, by mali byť založené na posudzovaní rizika pri plnom 
dodržiavaní zásady predbežnej opatrnosti;

20. zdôrazňuje, že antimikrobiálna rezistencia predstavuje vážnu cezhraničnú hrozbu pre 
zdravie ľudí a zvierat; preto zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa obe zmluvné strany 
usilovali o zníženie používania antibiotík v živočíšnej výrobe a aby naďalej zakazovali 
ich používanie ako rastového stimulátora a obmedzovali ich nevhodné alebo nepotrebné 
používanie ľuďmi;

21. zdôrazňuje, že je dôležité, aby obe strany zachovávali najvyššie normy v oblasti 
bezpečnosti potravín a zdravia zvierat a rastlín a naďalej zaisťovali vysokokvalitné 
inšpekčné služby v týchto oblastiach, a že je potrebné, aby spolupracovali so svojimi 
partnermi zmluvnej strany s cieľom podporovať udržateľné metódy výroby potravín a 
potravinové systémy vrátane udržateľného rybolovu a akvakultúry na základe 

5 Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1. 
6 Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.
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vedeckého a ekosystémového prístupu k riadeniu rybárstva; zdôrazňuje, že Spojené 
kráľovstvo bude musieť byť v súlade s nariadeniami EÚ o geneticky modifikovaných 
organizmoch a prípravkoch na ochranu rastlín; domnieva sa, že zmluvné strany by sa 
mali zameriavať na obmedzenie používania pesticídov a rizík, ktoré sú s nimi spojené;

22. zdôrazňuje, že je dôležité predchádzať nedostatku liekov a zdravotníckych pomôcok; 
naliehavo vyzýva vnútroštátne orgány a zainteresované strany, aby zabezpečili, že 
proces prerozdeľovania vnútroštátne povolených liekov sa ukončí do konca 
prechodného obdobia; vyzýva najmä výrobcov, aby zabezpečili presun zariadení na 
testovanie šarží do konca prechodného obdobia tak, aby sa lieky dovážané zo Spojeného 
kráľovstva mohli bezodkladne uvoľniť do obehu;

23. pokiaľ ide o bývalé priestory Európskej agentúry pre lieky (EMA) v Spojenom 
kráľovstve, vyjadruje znepokojenie nad tým, že EMA ako agentúra EÚ pre verejné 
zdravie bude musieť v tretej krajine spravovať majetok určený na podnikanie a bude 
musieť platiť nájomné do júna 2039; žiada, aby sa našli riešenia s cieľom oslobodiť 
EMA z jej zmluvných a finančných záväzkov týkajúcich sa jej bývalých priestorov; 
domnieva sa, že rozumnou dlhodobou dohodou by bolo postúpenie zmluvnej pozície 
Európskej agentúry pre lieky voči jej prenajímateľovi, ktorým je Canary Wharf Ltd., 
vláde Spojeného kráľovstva;

24. zdôrazňuje, že je dôležité, aby bolo Spojené kráľovstvo naďalej dynamicky zosúladené 
s právnymi predpismi týkajúcimi sa liekov, zdravotníckych pomôcok, bezpečnosti 
chemických látok vrátane endokrinných disruptorov, a najmä s nariadením REACH, a 
to s cieľom umožniť spoločnostiam zo Spojeného kráľovstva naďalej prístup na 
jednotný trh; zdôrazňuje, že aj pri dynamickom zosúladení by sa na spoločnosti v 
Spojenom kráľovstve vzťahovali rovnaké povinnosti, aké sa uplatňujú na spoločnosti 
mimo EÚ, ktoré sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru;

25. zdôrazňuje, že mnohé faktory zdravotného rizika, ako sú fajčenie, požívanie alkoholu a 
nezdravá výživa, majú významný vplyv pri vzniku neprenosných ochorení a že mnohé z 
týchto ochorení sú rozšírené v celej Európe; vyzýva preto na koordinované opatrenia na 
zníženie ich rozšírenia a vplyvu na zdravie, pričom sa zohľadnia cezhraničné faktory, 
ako je reklama, marketing a zákonný a nezákonný obchod s výrobkami, ako aj na 
koordinovaný rozvoj politík pri presadzovaní noriem v oblasti verejného zdravia, ako sú 
posilnené opatrenia v oblasti kontroly tabaku a spoľahlivejší prístup k označovaniu 
potravín a nápojov; poukazuje na to, že spolupráca je nevyhnutná vzhľadom na to, ako 
často sa s týmito výrobkami obchoduje medzi krajinami; zdôrazňuje, že Spojené 
kráľovstvo musí dodržiavať opatrenia EÚ v tejto oblasti, aby mohlo na jednotnom trhu 
voľne obchodovať;

Tematická spolupráca

26. pripomína, že vážne ohrozenia zdravia, ako sú hrozby spôsobené prepuknutím 
infekčných chorôb, pandémiami alebo faktormi životného prostredia, majú cezhraničný 
charakter; vyzýva preto obe strany, aby dlhodobo spolupracovali na prevencii, 
odhaľovaní, príprave a reakcii, pokiaľ ide o zistené a vznikajúce ohrozenia zdravotnej 
bezpečnosti; v tejto súvislosti vyzýva na pokračujúcu spoluprácu medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom s cieľom účinne bojovať proti pandémii COVID-19, najmä na ostrove 
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Írsko, kde je táto spolupráca vzhľadom na pozemnú hranicu ešte dôležitejšia; považuje 
za nevyhnutné, aby si Spojené kráľovstvo a EÚ zachovali koordinovaný celoeurópsky 
prístup v takých oblastiach, ako sú pripravenosť na núdzové situácie, posudzovanie, 
riadenie a oznamovanie rizika a vývoj nových antimikrobiálnych a očkovacích látok a 
iných liekov; domnieva sa, že ak by jedna zo strán neprijala primerané opatrenia na 
riešenie zdravotného ohrozenia, druhá strana môže prijať jednostranné opatrenia na 
ochranu verejného zdravia;

27. požaduje najmä cielené opatrenia, ktorými by sa zabezpečil stály a rýchly prístup 
pacientov k bezpečným liekom a zdravotníckym pomôckam vrátane bezpečných a 
konzistentných dodávok rádioizotopov; domnieva sa, že s cieľom zaistiť bezpečnosť 
pacientov by EÚ a Spojené kráľovstvo mali pracovať na vzájomnom uznávaní 
odborných kvalifikácií, aby sa zabezpečila mobilita zdravotníckych pracovníkov;

28. podporuje, aby sa Spojené kráľovstvo ako tretia krajina so statusom pozorovateľa bez 
rozhodovacej úlohy aj naďalej zapájalo do neregulačných agentúr, ako je Európska 
environmentálna agentúra a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, keďže 
by to obom stranám umožnilo vymieňať si najlepšie postupy a metodiky; okrem toho 
nabáda obe zmluvné strany, aby zvážili uzatvorenie dohôd o spolupráci s partnerskými 
regulačnými agentúrami, ako je Európska chemická agentúra, s cieľom vymieňať si 
informácie, najlepšie postupy a vedecké poznatky;

Írsko/Severné Írsko

29. zdôrazňuje význam účinného vykonávania dohody o vystúpení vrátane zachovania 
integrity jednotného trhu a colnej únie; zdôrazňuje, že dohoda o budúcom vzťahu by sa 
mala uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá dohoda o vystúpení a Protokol o Severnom 
Írsku; zdôrazňuje význam rozsiahleho uplatňovania protokolu s cieľom zachovať 
hospodárstvo na celom ostrove a Veľkopiatkovú dohodu vo všetkých jej rozmeroch a 
chrániť integritu jednotného trhu; zdôrazňuje, že pokračujúce uplatňovanie Colného 
kódexu EÚ zo strany Severného Írska a zosúladenie s príslušnými pravidlami 
jednotného trhu sú potrebné nielen na zabránenie vzniku tvrdej hranice na ostrove Írsko, 
ale aj na ochranu životného prostredia a biodiverzity na ostrove Írsko a ochranu zdravia 
a bezpečnosti občanov EÚ v súlade s pravidlami EÚ.


