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arvamuse 27. jaanuaril 2021. aastal. Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub 
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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon,

A. võttes arvesse oma 21. jaanuari 2020. aasta arvamust Suurbritannia ja Põhja-Iiri 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise 
lepingu sõlmimise kohta (2018/0427(NLE)),

B. võttes arvesse oma 8. mai 2020. aasta arvamust soovituste kohta läbirääkimisteks uue 
partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga (2020/2023(INI)),

C. võttes arvesse oma 23. oktoobri 2020. aasta kirja seoses valmisoleku ja vastusega 
Ühendkuningriigiga peetavates läbirääkimistes kokkuleppele mittejõudmise korral 
seoses keskkonna, rahvatervise ja toiduohutusega,

D. võttes arvesse kaubandus- ja koostöölepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi 
vahel,

Üldised tähelepanekud

1. pooldab asjaolu, et Pariisi kliimakokkulepe moodustab olulise osa kaubandus- ja 
koostöölepingust (edaspidi: leping) ning, et selle olulise komponendi mis tahes rikkumine 
ühe osapoole poolt annab teisele osapoolele õiguse kokkulepe täielikult või osaliselt 
lõpetada või peatada; rõhutab, et seda sätet tuleks dubleerida kõigis tulevastes Euroopa 
Liidu läbiräägitavates kaubanduslepingutes; 

2. pooldab asjaolu, et leping säilitab tagatised, mis on juba sätestatud väljaastumislepingu 
Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokollis, tagades seega, et Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahel 
liikuvatele kaupadele ei rakendata regulatiivseid kontrolle; pooldab peale selle asjaolu, et 
leping säilitab ühtse turu terviklikkuse; 

3. kiidab Euroopa liidu ja Ühendkuningriigi suhete rakkerühma juhi Michel Barnier’ ja 
samuti kogu rakkerühma tööd selle eest, kuidas läbirääkimisi Euroopa Liidu poolselt läbi 
viidi; 

4. pooldab kokkulepet, mille osapooled omavahel saavutasid väljaastumislepingu 
rakendamise osas, mis oli eeltingimuseks sellele, et parlament kaaluks oma nõusoleku 
andmist mis tahes kokkuleppele tulevaste suhete osas; kiidab heaks konkreetsed ajutised 
paindlikkusmeetmed, milles osapooled kokku leppisid, et piirata Iirimaa ja Põhja-Iirimaa 
protokolli rakendamisest tulenevaid häireid Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa vahelises 
kaubanduses teatud toodete osas, sealhulgas ravimite ja jahutatud liha ning muude 
toidukaupade tarnes kauplustele; kinnitab vajadust pöörata erilist tähelepanu toodetega 
kauplemisele Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa vahel, et säilitada ühtse turu terviklikkus ning 
vältida keskkonna, rahvatervise ja toiduohutusega seotud riske ja samuti toidupuudust;

5. nõuab ELi 5 miljardi euro suuruse Brexitiga kohanemise reservi kohest rakendamist, et 
aidata kõige enam mõjutatud sektoreid, mis kannatavad ka COVID-19 mõju all;
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6. rõhutab murettekitavat pretsedenti, et Ühendkuningriigi siseturu seaduse eelnõu käsitleb 
ELi ja Ühendkuningriigi vahelisi edasisi kahepoolseid suhteid ja laiemalt 
Ühendkuningriigi panust rahvusvahelise reeglitepõhise süsteemi säilitamisesse;

7. rõhutab vajadust selle järele, et komisjon oleks Ühendkuningriigi asutuste nõuete 
mittetäitmise korral valmis kasutama täielikult vaidluste lahendamise tööriistu, mis on 
kättesaadavad nii lepingus kui ka väljaastumislepingus; võtab teadmiseks, et leping 
sisaldab peatükki õiguskaitse kättesaadavuse kohta, mis tagab huvipooltele õiguskaitse 
kättesaadavuse tõhusa ja läbipaistva kaebuste lahendamise korra kaudu arvatavate 
rikkumiste korral keskkonnaalaste võrdsete võimaluste ja kaitse taseme säilitamise osas; 
nõuab nende sätete nõuetekohast kohaldamist;

8. rõhutab seda, et parlament peaks teostama maksimaalset kontrolli lepingu rakendamise 
üle, osaledes aktiivselt parlamentaarsel partnerlusassambleel; rõhutab lisaks, et 
parlamendi komisjonid peaksid hoidma Euroopa Komisjoni vastutavana oma osalemise 
eest partnerlusnõukogus, kaubanduse erikomiteedes ja töörühmades; usub, et parlament 
peaks igal juhul olema kaasatud lepingu läbivaatamisse ning, et keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjoniga tuleks komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes 
konsulteerida; 

9. avaldab kahetsust, et parlamendile anti vähe aega lepingu nõuetekohaseks 
kontrollimiseks; avaldab peale selle kahetsust, et lepingut tuli ajutiselt kohaldada, kuigi 
piiratud aja jooksul, enne seda, kui parlamendil oli võimalik oma nõusolek anda; rõhutab 
lisaks, et Brexitist tulenevad asjaolud ei tohiks mingil viisil olla pretsedendiks tulevaste 
Euroopa Liidu läbiräägitavate ja sõlmitavate rahvusvaheliste lepingute jaoks; avaldab 
kahetsust, et ELi jaoks senini kõige olulisem kahepoolne leping oli ühtlasi ka leping, mis 
sai parlamentaarse kontrolli jaoks kõige vähem aega;

10. tunnistab, et see kiireloomulisus tuleneb suurel määral Ühendkuningriigi läbirääkimiste 
strateegiast ja otsusest mitte üleminekuperioodi pikendamist taotleda; 

Võrdsed võimalused, kliima- ja keskkonnasätted

11. pooldab asjaolu, et leping kinnitab uuesti mõlema osapoole eesmärki saavutada 
majandusülene kliimaneutraalsus 2050. aastaks; peab kahetsusväärseks, et kliimakaitse 
baastase seoses kasvuhoonegaasidega on ELi jaoks 40 % majandusülesest eesmärgist 
2030. aastaks, mille hulka kuulub ELi CO2 heite maksustamise süsteem, ja 
Ühendkuningriigi jaoks Ühendkuningriigi majandusülene osa sellest eesmärgist 
2030. aastaks, mille hulka kuulub Ühendkuningriigi CO2 heite maksustamise süsteem; 
taunib seda, et osapooled ei võtnud arvesse muudetud majandusüleseid eesmärke, mis 
varsti vastu võetakse, ja on seisukohal, et lisama oleks pidanud sätteid, et kajastada neid 
peatseid muudatusi ja kõrgemaid eesmärke;

12. tuletab meelde, et 18. detsembril 2020. aastal edastati ELi ja liikmesriikide riiklikult 
kindlaksmääratud panus ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni peasekretariaadile 
uuendatud ja täiustatud eesmärgiga vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 
võrreldes 1990. aastaga vähemalt 55 %; võtab teadmiseks Ühendkuningriigi valitsuse 
3. detsembril 2020. aasta avalduse uuendatud 2030. aasta riiklikult kindlaksmääratud 
panuse kohta vähendada kasvuhoonegaaside heidet võrreldes 1990. aasta tasemega 68 %; 



PE663.382v01-00 4/7 AL\1222918ET.docx

ET

märgib lisaks, et Ühendkuningriik ei ole sellel kursil, et täita oma neljandat ja viiendat 
süsinikueelarvet praeguse poliitika ja rahastamise kohaselt; kiidab heaks asjaolu, et 
Ühendkuningriik on teatanud, et ta keelab uute bensiini- ja diiselmootoritega autode 
müügi 2030. aastaks; 

13. tuletab lisaks meelde, et Ühendkuningriik on esitanud ettepanekud oma süsinikuturu, 
Ühendkuningriigi heitkogustega kauplemise süsteemi jaoks, mis plaanitakse kasutusele 
võtta 2021. aasta teises kvartalis; märgib siiski, et on veel ebaselge, kui võrreldav on see 
süsteem Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemiga, ning toob välja, et 
Ühendkuningriigi heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamine, eesmärgid ja tõhusus 
on veel küsitavad; rõhutab lisaks, et Euroopa Liit plaanib veelgi tugevdada ja laiendada 
oma heitkogustega kauplemise süsteemi ulatust; on seisukohal, et kui kahe süsteemi vahel 
peaks ilmnema olulisi erinevusi, võib see viia võrdsete võimaluste moonutamiseni ja 
seega tuleks seda arvesse võtta ELi piiril kohaldatava süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanismi kohaldamisel pärast selle kehtestamist; 

14. peab kahetsusväärseks selgete sätete puudumist selle kohta, kuidas tegeletakse 
lennundus- ja merendussektorite kasvuhoonegaaside heitega;

15. märgib, et lepingu kohaselt on lubatud Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu heitkogustega 
kauplemise süsteemi ühendamise võimalus; on arvamusel, et juhul, kui Ühendkuningriik 
peaks taotlema oma heitkogustega kauplemise süsteemi ühendamist Euroopa Liidu 
heitkogustega kauplemise süsteemiga, tuleks seda soovi kaaluda ainult juhul, kui on 
selge, et Ühendkuningriigi süsteem ei õõnesta Euroopa Liidu süsteemi terviklikkust ja 
tõhusust, eelkõige selle õiguste ja kohustuste tasakaalu;

16. tuletab meelde, et kogu Ühendkuningriiki hõlmav kaitsemeede eemaldati muudetud 
väljaastumislepingust, mis tähendas, et asjakohased siduvad keskkonnasätted jäeti samuti 
väljaastumislepingust välja; kiidab heaks asjaolu, et ammu kehtestatud ELi 
keskkonnaalased põhimõtted on nüüd lepingusse kaasatud, näiteks põhimõte, et 
keskkonnakaitse peaks olema poliitikaloomesse integreeritud, sealhulgas läbi 
mõjuhindamiste, ennetava tegevuse põhimõte keskkonnakahju ära hoidmiseks, põhimõte, 
et keskkonnakahju tuleks prioriteetsena heastada allikas ning „saastaja maksab“ 
põhimõte; kutsub mõlemat osapoolt üles tõlgendama ja kohaldama ettevaatlikku 
lähenemisviisi samamoodi nagu ettevaatusprintsiipi;

17. avaldab kahetsust, et leping ei tegele Ühendkuningriigi vastavusega Euroopa Liidu 
taksonoomia põhimõtetele ja nende rakendamisele ega nende ühitamisega; on veendunud, 
et võttes arvesse Ühendkuningriigi rolli rahvusvahelise finantskeskusena, on oluline, et 
taksonoomia eesmärke ei õõnestataks ega nõrgendataks; märgib, et Ühendkuningriik 
kavatseb rajada oma rohelise taksonoomia, võttes teaduslikud mõõdikud üle Euroopa 
Liidu taksonoomiast;

18. märgib, et osapooled leppisid kokku kaitse taseme säilitamises tasemetel, mis kehtisid 
üleminekuperioodi lõpus, ning võtsid kohustuseks suurendada oma kaitse tasemeid aja 
jooksul; kutsub osapooli üles püüdlema kliima ja keskkonnakaitse eesmärkide 
dünaamilise ühildamise poole; märgib, et tasakaalustav mehhanism on piiratud 
märkimisväärsete lahknevustega nii üles- kui ka allasuunas, mis mõjutavad oluliselt 
kaubandust ja investeeringuid; kutsub komisjoni üles selgitama märkimisväärsete 
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lahknevuste tõlgendamist ja rakendussätteid täielikult rakendama; usub, et seost 
kaubanduse ja investeeringutega tuleks laialt tõlgendada; kutsub osapooli üles tagama, et 
austataks võrdsete võimaluste tingimusi;

19. avaldab lisaks kahetsust elurikkuse kao kui olulise keskkonnaalase väljakutse piiratud 
tähtsustamise pärast ning selle pärast, et ei mainita saabuvat 2020. aasta järgset üleilmset 
looduse kokkulepet;

20. rõhutab, et varasemalt on komisjon esitanud Ühendkuningriigi suhtes mitmeid 
rikkumismenetlusi seoses keskkonnaküsimustega, sealhulgas õhu ja vee kvaliteediga, ning 
et ka Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise hetkel oli pooleliolevaid menetlusi; 
tuletab meelde, et Ühendkuningriigi keskkonnakaitseamet on algatanud võimaluse 
tunnistada kehtetuks üleujutuste direktiiv (2007/60/EÜ) ja reformida veepoliitika 
raamdirektiivi (2000/60/EÜ); rõhutab, et võttes arvesse nende piiriülest laadi, võivad 
kõrvalekalded keskkonnakaitses neis valdkondades ohustada õhu- ja veekvaliteeti 
Euroopa Liidus; võtab teadmiseks, et Inglismaal ja Põhja-Iirimaal kavandatakse 
keskkonnakaitsebüroo loomist; tunneb muret aruannete pärast, mis seavad kahtluse alla 
keskkonnakaitsebüroo iseseisvuse tulevikus, selle võime võtta õiguslikke meetmeid 
keskkonnareeglite rikkumise korral ja selle rahastamise; 

21. tunneb väga suurt muret Ühendkuningriigi mõne keskkonnapoliitika pärast, näiteks 
Ühendkuningriigi kavatsus kõrvaldada piirangud geneetiliselt muundamiselt, mis võib 
kaasa tuua selliste toodete sissetoomise Euroopa Liitu ilma ohutuskontrollide ja 
nõuetekohase märgistuseta;

22. rõhutab, et Euroopa Majanduspiirkonda mitte kuuluva riigina ei ole Ühendkuningriik 
enam osa Euroopa Kemikaaliametist, mida seob Euroopa Liidu kemikaalimäärus 
REACH; rõhutab, et Ühendkuningriigi uus regulatiivne raamistik peab üles näitama 
samasugust stabiilsust ja läbipaistvust nagu REACH; on arvamusel, et Brexit ei vii 
kaugeltki mitte lihtsustamiseni, vaid ELi reeglite dubleerimiseni ja koormuseni, mis toob 
kaasa negatiivsed tagajärjed, eelkõige Ühendkuningriigi väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele; märgib, et leping teeb vähe selleks, et võimaldada kemikaalide kaubandust 
peale regulatiivse koostöö, ainete klassifikatsiooni kordade läbipaistvuse tagamise 
kohustuse ja ÜRO ühtse ülemaailmse kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise 
süsteemi rakendamise kohustuse sätestamise; pooldab mis tahes edasisi läbirääkimisi, et 
leida tihedama koostöö vormid seoses kemikaalide ohutuse haldamisega;

Terviseküsimused

23. kiidab heaks terviseturbealase koostöö sätted, mis võimaldavad osapooltel ja 
liikmesriikide pädevatel asutustel vahetada asjakohast teavet, kuid avaldab kahetsust, et 
see koostöö on piiratud oluliste rahvatervise riskide hindamisega ning rahvatervise 
kaitsmiseks vajalike meetmete koordineerimisega; rõhutab, et jätkuv COVID-19 
pandeemia on ainult suurendanud vajadust tihedama koostöö järele terviseküsimustes ning 
samuti struktureeritud ja regulaarse kahepoolse suhtluse järele asutuste ja huvirühmade 
vahel, et paremini reageerida kriisiolukordadele; 

24. toetab lepingus sisalduvaid lihtsustamise kokkuleppeid meditsiinitoodete tarne 
hõlbustamiseks, näiteks teise osapoole ametite tehtud kontrollide tulemuste tunnustamine, 
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kuna see hoiab ära ebavajalikku kontrollide dubleerimist, et hinnata vastavust heale 
tootmistavale, ning võimalust mõlemal osapoolel ühepoolselt laiendada sellist 
tunnustamist väljaspool väljaandva asutuse territooriumi asuvate tootmisüksuste suhtes 
eritingimuste alusel;

25. avaldab kahetsust, et leping ei sisalda laiaulatuslikku vastastikuse tunnustamise lepingut 
ravimieeskirjade kohta, kuna see oleks piiranud regulatiivse ja kvaliteediga seotud 
tegevuse ja protsesside dubleerimist ettevõtete jaoks, kes turustavad tooteid Euroopa 
Liidus ja Ühendkuningriigis; julgustab Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi asjakohaseid 
ameteid jätkama samalaadseid arutelusid, et leppida kokku vastastikuse tunnustamise 
lepingus, järgides olemasolevate ELi ja kolmandate riikide vaheliste lepingute eeskuju; 
mõistab lisaks hukka, et leping ei käsitle meditsiiniseadmeid, kuna see tähendab teavitatud 
asutuste või nende poolt väljastatavate sertifikaatide vastastikuse tunnustamise puudumist; 

26. rõhutab, et lepingus on sätestatud, et Ühendkuningriik lõpetab osalemise Euroopa 
Ravimiameti ravimite müügilubade väljaandmise tsentraliseeritud menetlustes; kutsub 
komisjoni üles olema kättesaadav jätkuvaks seireks ja dialoogiks Ühendkuningriigi 
asutustega, sealhulgas Ühendkuningriigi ravimite ja tervishoiutoodete reguleerimise 
ametiga;

27. rõhutab, et võttes arvesse seda, et isikuandmete edastamist meditsiiniuuringuteks 
käsitlevaid määrusi jälgitakse hetkel ELi isikuandmete kaitse üldmääruse kaudu, on vaja 
täpsemaid selgitusi ELi kliiniliste uuringute määruse sätete ja ELi vere ohutusnõuete 
rakendamise kohta Ühendkuningriigis ning selle tulevase ligipääsu kohta elundidoonorlust 
korraldavatele ELi võrgustikele; 

Toiduohutus

28. märgib, et Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidu siseturult ja tolliliidust tähendab, et 
mõlemad pooled säilitavad eraldiseisvad režiimid inimeste, taimede ja loomade tervise 
reguleerimiseks; märgib, et sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed kajastavad suures osas WTO 
reegleid neis valdkondades;

29. väljendab heameelt asjaolu üle, et ELi toiduohutuse standardites muudatusi ei tule ning et 
lepingu eesmärk on kaitsta liidu kõrgeid sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete standardeid; 
kordab, et sanitaar- ja fütosanitaarmeetmetega seotud kaubavood Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi vahel on väga suured ning et Euroopa Liidul peaks olema nõuetekohane 
kooskõlastamise protsess, et vältida vastuolulisi kontrolle seoses kaupadega, mis tulevad 
Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu sadamatest;

30. väljendab heameelt asjaolu üle, et leping sisaldab piirkondadeks jaotamise põhimõtet, 
heakskiidetud ettevõtete loetlemise korda ja mitmeid meetmeid, mille eesmärk on piirata 
võimaluse korral sanitaar- ja fütosanitaarmeetmetega seotud impordiprotseduure, 
säilitades samal ajal ranged sanitaarstandardid; on arvamusel, et impordikontrollide 
aluseks peaksid olema sellise impordiga seotud sanitaar- ja fütosanitaarriskid, kuid 
väljendab heameelt asjaolu üle, et isikutuvastuse ja füüsiliste kontrollide sagedust tuleks 
vähendada, et võtta arvesse, millisel määral poolte sanitaar- ja fütosanitaarreeglid ühtivad; 

31. avaldab kahetsust, et lepingus ei ole eraldi mainitud toidu- ja söödaalast 
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kiirhoiatussüsteemi;

32. väljendab heameelt asjaolu üle, et lepingus sätestatakse dialoogi- ja koostööraamistik, et 
tugevdada võitlust antimikroobikumiresistentsuse kujunemise vastu.

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon peab äärmiselt oluliseks, et tema vaateid 
ja muresid võetaks nõuetekohaselt arvesse ja nendega tegeletaks ning palub seega vastutavatel 
väliskomisjonil ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse tema eespool esitatud 
seisukohta. 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon kutsub vastutavaid väliskomisjoni ja 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni üles soovitama parlamendile anda nõusolek nõukogu 
otsuse eelnõule ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt 
poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 
sõlmimise kohta. 


