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Zadeva: Mnenje o sklepu o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o trgovini in sodelovanju 
med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter 
Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in 
Sporazuma med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in 
Severna Irska o varnostnih postopkih za izmenjavo in varovanje tajnih podatkov 
(2020/0382(NLE))

Spoštovana gospoda predsednika!

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane se je v postopku iz naslova odločil, da pripravi 
mnenje in ga v obliki pisma predloži vašima odboroma.

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane je vprašanje obravnaval in sprejel svoje mnenje 
na seji dne 27. januarja 2021. Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za 
zunanje zadeve in Odbor za mednarodno trgovino kot pristojna odbora, naj v postopku 
odobritve upoštevata naslednja priporočila.

S spoštovanjem!

Pascal Canfin
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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

A. ob upoštevanju svojega mnenja z dne 21. januarja 2020 o sklenitvi Sporazuma o izstopu 
Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske 
skupnosti za atomsko energijo (2018/0427(NLE)),

B. ob upoštevanju svojega mnenja z dne 8. maja 2020 o priporočilih glede pogajanj o 
novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska 
(2020/2023(INI)),

C. ob upoštevanju svojega pisma z dne 23. oktobra 2020 o pripravljenosti in odzivu v 
primeru, da bi v pogajanjih z Združenim kraljestvom v zvezi z okoljem, javnim 
zdravjem in varnostjo hrane ostali brez dogovora,

D. ob upoštevanju Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko 
skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija 
in Severna Irska na drugi strani,

Splošne ugotovitve

1. pozdravlja dejstvo, da bo Pariški sporazum bistven sestavni del Sporazuma o trgovini in 
sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: sporazum) in da vsaka kršitev tega bistvenega 
sestavnega dela s strani ene pogodbenice daje drugi pogodbenici pravico, da odpove ali 
začasno prekine celoten sporazum ali njegove dele; poudarja, da bi bilo treba to določbo 
prenesti v vse prihodnje trgovinske sporazume, o katerih se bo pogajala EU; 

2. pozdravlja dejstvo, da sporazum ohranja jamstva, ki so že vključena v Protokol o Irski in 
Severni Irski v sporazumu o izstopu, s čimer zagotavlja, da ne bo regulativnih pregledov 
blaga, ki se giblje med Severno Irsko in Republiko Irsko; pozdravlja tudi dejstvo, da 
sporazum ohranja celovitost enotnega trga; 

3. izraža pohvalo vodji projektne skupine za odnose z Združenim kraljestvom Michelu 
Barnierju ter celotni projektni skupini za opravljeno delo pri pogajanjih na strani EU; 

4. pozdravlja dogovor med pogodbenicama o izvajanju sporazuma o izstopu, kar je bil 
predpogoj, da Parlament razmisli o odobritvi kakršnega koli sporazuma o prihodnjih 
odnosih; odobrava posebne začasne prilagodljive določbe, o katerih sta se dogovorili 
pogodbenici, da bi omejili motnje zaradi izvajanja Protokola o Irski in Severni Irski v 
trgovini med Veliko Britanijo in Severno Irsko pri določenih izdelkih, tudi pri dobavi 
zdravil, ohlajenega mesa in drugih živilskih proizvodov supermarketom; ponovno 
poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti trgovini z izdelki med Veliko Britanijo 
in Severno Irsko, da bi ohranili celovitost enotnega trga in preprečili tveganja za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane ter pomanjkanje hrane;

5. poziva k hitri uvedbi rezerve EU za prilagoditev na brexit v višini 5 milijard EUR za 
pomoč najbolj prizadetim sektorjem, ki jih je prizadela tudi pandemija covida-19;
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6. poudarja zaskrbljujoč precedens, ki ga predlog zakona Združenega kraljestva o notranjem 
trgu predstavlja za prihodnost dvostranskih odnosov med EU in Združenim kraljestvom 
ter širše za prispevek Združenega kraljestva k ohranjanju mednarodnega sistema, ki 
temelji na pravilih;

7. poudarja, da mora biti Komisija pripravljena v celoti izkoristiti instrumente za reševanje 
sporov, ki so na voljo v sporazumu in v sporazumu o izstopu, če organi Združenega 
kraljestva ne bodo spoštovali pravil; ugotavlja, da sporazum vključuje poglavje o dostopu 
do pravnega varstva, ki deležnikom omogoča dostop do pravnega varstva z učinkovitim in 
preglednim pritožbenim postopkom v primeru domnevnih kršitev enakih okoljskih 
pogojev in klavzul o prepovedi poslabšanja položaja; poziva k pravilni uporabi teh 
določb;

8. izpostavlja, da bi moral Parlament izvajati čim večji nadzor nad izvajanjem sporazuma z 
dejavnim sodelovanjem v parlamentarni partnerski skupščini; poudarja tudi, da bi morali 
odbori Parlamenta zahtevati, da Komisija odgovarja za svoje sodelovanje v Partnerskem 
svetu, specializiranih odborih za trgovino in delovnih skupinah; meni, da bi moral biti 
Parlament vključen v vsako prihodnjo revizijo sporazuma in da bi se bilo treba o 
vprašanjih, ki so v njegovi pristojnosti, posvetovati z Odborom za okolje, javno zdravje in 
varnost hrane; 

9. obžaluje, da je imel Parlament na voljo le malo časa za ustrezen pregled sporazuma; 
obžaluje tudi, da je bil sporazum v začasni uporabi, čeprav le za kratek čas, še preden ga 
je imel Parlament možnost odobriti; poleg tega poudarja, da posebne okoliščine izstopa 
Združenega kraljestva iz EU nikakor ne bi smele predstavljati precedensa za prihodnje 
mednarodne sporazume, o katerih se bo pogajala in jih sklenila Unija; obžaluje, da je bil 
doslej najpomembnejši dvostranski sporazum za Unijo hkrati sporazum, pri katerem je 
bilo na voljo najmanj časa za parlamentarni nadzor;

10. priznava, da je ta naglica v veliki meri posledica pogajalske strategije Združenega 
kraljestva, ki se je odločilo, da ne bo zaprosilo za podaljšanje prehodnega obdobja; 

Določbe o enakih konkurenčnih pogojih, podnebju in okolju

11. pozdravlja dejstvo, da so v sporazumu potrjene želje obeh pogodbenic, da do leta 2050 
dosežeta podnebno nevtralnost celotnega gospodarstva; obžaluje, da je osnovna raven 
varstva podnebja v zvezi s toplogrednimi plini za Unijo cilj 40 % celotnega gospodarstva 
do leta 2030, tudi sistem oblikovanja cen ogljika v Uniji, za Združeno kraljestvo pa delež 
tega cilja za leto 2030 za celotno gospodarstvo, skupaj s sistemom oblikovanja cen ogljika 
v Združenem kraljestvu; obžaluje, da pogodbenici nista upoštevali revidiranih ciljev za 
celotno gospodarstvo, ki bodo kmalu sprejeti, in meni, da bi bilo treba vključiti določbe, 
ki bi odražale te skorajšnje spremembe in večje ambicije;

12. opozarja, da je bil 18. decembra 2020 sekretariatu Okvirne konvencije OZN o spremembi 
podnebja (UNFCCC) predložen nacionalno določeni prispevek EU in njenih držav članic 
s posodobljenim in okrepljenim ciljem vsaj 55-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990; je seznanjen z napovedjo vlade 
Združenega kraljestva z dne 3. decembra 2020 o spremembi nacionalno določenega 
prispevka za leto 2030 v višini 68 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990; poleg tega je 



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

SL

seznanjen tudi z dejstvom, da Združenemu kraljestvu ne bo uspelo izpolniti svojega 
četrtega in petega ogljičnega proračuna s sedanjim sklopom politik in financiranja; 
pozdravlja napoved Združenega kraljestva, da bo do leta 2030 prepovedalo prodajo novih 
avtomobilov z bencinskim in dizelskim motorjem; 

13. poleg tega opozarja, da je Združeno kraljestvo pripravilo predloge za svoj trg ogljika, 
sistem Združenega kraljestva za trgovanje z emisijami (UK ETS), ki naj bi bil 
vzpostavljen v drugem četrtletju leta 2021; vendar ugotavlja, da še vedno ni jasno, kako 
blizu bo ta sistem sistemu EU za trgovanje z emisijami, in poudarja, da še vedno ostajajo 
odprta vprašanja o praktičnem izvajanju, ambicijah in učinkovitosti sistema Združenega 
kraljestva za trgovanje z emisijami; nadalje poudarja, da namerava EU nadalje okrepiti in 
razširiti obseg svojega sistema trgovanja z emisijami; meni, da bi v primeru znatnih razlik 
med obema sistemoma to lahko povzročilo izkrivljanje enakih konkurenčnih pogojev, 
zato bi bilo to treba upoštevati pri uporabi mehanizma EU za ogljično prilagoditev na 
mejah, ko bo ta enkrat vzpostavljen; 

14. obžaluje, da ni jasno določeno, kako bodo obravnavane emisije toplogrednih plinov iz 
letalskega in pomorskega sektorja;

15. ugotavlja, da je v sporazumu možnost povezave sistema Združenega kraljestva za 
trgovanje z emisijami z sistemom EU; meni, da bi bilo treba v primeru zahteve 
Združenega kraljestva, da se njihov ETS poveže z EU ETS, to zahtevo obravnavati le, če 
bo jasno, da sistem Združenega kraljestva za trgovanje z emisijami ne bo ogrozil 
celovitosti in učinkovitosti sistema EU za trgovanje z emisijami, zlasti njegovega 
ravnovesja pravic in obveznosti;

16. poudarja, da je bil varovalni mehanizem za celotno Združeno kraljestvo črtan iz 
revidiranega sporazuma o izstopu, kar pomeni, da so bile iz sporazuma o izstopu 
izključene tudi ustrezne zavezujoče okoljske določbe; pozdravlja dejstvo, da so v 
sporazum zdaj vključena že uveljavljena okoljska načela EU, kot so načelo, da je treba 
varstvo okolja vključiti v oblikovanje politik, vključno s presojo vplivov, načelo 
preventivnega ukrepanja za preprečevanje okoljske škode, načelo, da je treba okoljsko 
škodo prednostno odpravljati pri viru, in načelo „onesnaževalec plača“; poziva 
pogodbenici, naj „previdnostni pristop“ razlagata in uporabljata na enak način kot 
„previdnostno načelo“;

17. obžaluje, da sporazum ne obravnava usklajevanja ali prilagajanja Združenega kraljestva 
načelom taksonomije EU in njihovega izvajanja; je prepričan, da bo glede na vlogo 
Združenega kraljestva kot mednarodnega finančnega vozlišča pomembno zagotoviti, da 
cilji taksonomije ne bodo omajani ali oslabljeni; je seznanjen z načrti Združenega 
kraljestva, da bo uvedlo lastno zeleno taksonomijo, pri čemer si bo znanstvene metrike 
izposodilo pri taksonomiji EU;

18. ugotavlja, da sta se pogodbenici dogovorili, da ne bosta znižali ravni, ki je veljala ob 
koncu prehodnega obdobja, ter sta se zavezali, da bosta sčasoma zvišali raven varstva; 
poziva pogodbenici, naj si prizadevata za dinamično usklajevanje podnebnih ciljev in 
okoljevarstvenih ciljev; ugotavlja, da je izravnalni mehanizem omejen na „znatna“ 
razhajanja – tako navzgor kot navzdol – ki „bistveno vplivajo“ na trgovino ali naložbe; 
poziva Komisijo, naj zagotovi jasno razlago „znatnih razlik“ in popolno izvajanje določb 
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o izvrševanju; meni, da bi bilo treba povezavo s „trgovino in naložbami“ razlagati široko; 
poziva pogodbenici, naj zagotovita spoštovanje enakih konkurenčnih pogojev;

19. nadalje obžaluje tudi omejeno pomembnost, ki se pripisuje izgubi biotske raznovrstnosti 
kot velikemu izzivu na področju okolja, ter dejstvo, da prihodnji svetovni sporazum o 
naravi za obdobje po letu 2020 sploh ni omenjen;

20. poudarja, da je Komisija v preteklosti proti Združenemu kraljestvu sprožila vrsto 
postopkov za ugotavljanje kršitev v zvezi z okoljskimi vprašanji, med njimi kakovost 
vode in zraka, in da so bili nekateri od teh primerov ob izstopu Združenega kraljestva iz 
Evropske unije še vedno odprti; opozarja, da je agencija Združenega kraljestva za okolje 
izpostavila možnost razveljavitve direktive o poplavah (2007/60/ES) in reforme okvirne 
direktive o vodah (2000/60/ES); poudarja, da bi lahko razlike v varstvu okolja na teh 
območjih zaradi svoje čezmejne narave ogrozile kakovost zraka in vode v EU; je 
seznanjen z načrtovano ustanovitvijo urada za varstvo okolja v Angliji in na Severnem 
Irskem; je zaskrbljen zaradi poročil, ki postavljajo pod vprašaj prihodnjo neodvisnost 
urada za varstvo okolja, njegovo sposobnost, da v primeru kršitev okoljskih predpisov 
sproži sodni postopek, in njegovo financiranje; 

21. je zelo zaskrbljen zaradi nekaterih okoljskih politik Združenega kraljestva, kot je recimo 
njegov namen deregulacije genskih sprememb, ki bi lahko privedla do vstopa tovrstnih 
izdelkov v EU brez varnostnih pregledov ali ustreznega označevanja;

22. poudarja, da Združeno kraljestvo kot država, ki ni članica evropskega gospodarskega 
prostora, tudi ni več članica Evropske agencije za kemikalije (ECHA) niti ga ne zavezuje 
regulativni okvir EU za kemikalije (REACH); poudarja, da mora novi regulativni okvir 
Združenega kraljestva izkazati enako trdnost in preglednost kot uredba REACH; meni, da 
izstop Združenega kraljestva iz EU še zdaleč ni privedel do poenostavitve, temveč pomeni 
podvajanje pravil EU in breme, ki bo imelo negativne posledice, zlasti za mala in srednja 
podjetja v Združenem kraljestvu; ugotavlja, da sporazum nikakor ne olajšuje trgovine s 
kemikalijami, temveč omogoča le regulativno sodelovanje, zagotavlja zavezo k 
preglednosti postopkov za razvrščanje snovi in zavezo k izvajanju globalno usklajenega 
sistema OZN za razvrščanje in označevanje kemikalij; pozdravlja vsa prihodnja pogajanja 
za vzpostavitev tesnejše oblike sodelovanja pri upravljanju varnosti kemikalij;

Zdravje

23. pozdravlja določbe o sodelovanju na področju zdravstvene varnosti, ki pogodbenicama in 
pristojnim organom držav članic omogočajo izmenjavo ustreznih informacij, vendar 
obžaluje, da je bilo to sodelovanje omejeno na oceno „znatnih“ tveganj za javno zdravje in 
na usklajevanje ukrepov, ki bi lahko bili potrebni za varovanje javnega zdravja; poudarja, 
da je sedanja pandemija covida-19 še okrepila potrebo po tesnejšem sodelovanju na 
področju zdravja ter po strukturirani in redni dvosmerni komunikaciji med organi in 
deležniki, da bi se bolje odzvali na krizne razmere; 

24. podpira dogovore o poenostavitvi iz sporazuma za lažjo dobavo zdravil, kot je priznavanje 
rezultatov inšpekcijskih pregledov, ki jih izvajajo organi druge pogodbenice, saj bo to 
preprečilo nepotrebno podvajanje inšpekcijskih pregledov za oceno skladnosti z 
zahtevami dobre proizvodne prakse, ter možnost, da vsaka pogodbenica pod določenimi 
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pogoji enostransko razširi to priznavanje na proizvodne obrate zunaj ozemlja organa 
izdajatelja;

25. obžaluje, da v sporazumu ni najti celovitega sporazuma o vzajemnem priznavanju 
predpisov o zdravilih, saj bi to omejilo podvajanje regulativnega in s kakovostjo 
povezanega dela in postopkov za podjetja, ki tržijo izdelke v EU in v Združenem 
kraljestvu; spodbuja pristojne organe v EU in Združenem kraljestvu, naj nadaljujejo 
vzporedne razprave o dogovoru glede sporazuma o vzajemnem priznavanju po zgledu 
obstoječih sporazumov med EU in drugimi tretjimi državami; obžaluje tudi, da sporazum 
ne omenja medicinskih pripomočkov, saj to pomeni, da ne bo vzajemnega priznavanja 
priglašenih organov niti certifikatov, ki jih ti organi izdajo; 

26. poudarja, da je v sporazumu določeno, da Združeno kraljestvo ne bo več sodelovalo v 
centraliziranem postopku Evropske agencije za zdravila (EMA) za pridobitev dovoljenja 
za promet z zdravili; poziva Komisijo, naj bo na voljo za stalno spremljanje in dialog z 
organi Združenega kraljestva, tudi z regulativno agencijo Združenega kraljestva za 
zdravila in zdravstveno varstvo (MHRA);

27. poudarja, da so glede na to, da se za uredbe o prenosu osebnih podatkov za medicinske 
raziskave trenutno uporablja splošna uredba EU o varstvu podatkov, potrebna dodatna 
pojasnila o tem, kako Združeno kraljestvo izvaja določbe uredbe EU o kliničnem 
preskušanju, standarde EU za varnost krvi in prihodnji dostop do omrežij EU, ki pomagajo 
pri darovanju organov; 

Varnost hrane

28. ugotavlja, da izstop Združenega kraljestva iz notranjega trga in carinske unije EU pomeni, 
da bosta pogodbenici ohranili ločene režime za urejanje zdravje ljudi, rastlin in živali; 
ugotavlja, da določbe o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih v veliki meri odražajo pravila 
WTO na teh področjih;

29. pozdravlja dejstvo, da se standardi EU na področju varnosti hrane ne bodo spremenili in 
da je cilj sporazuma varovanje visokih sanitarnih in fitosanitarnih standardov EU; 
ponovno poudarja, bodo trgovinski tokovi med EU in Združenim kraljestvom za blago, za 
katerega veljajo sanitarni in fitosanitarni ukrepi, izjemno obsežni in da bi EU morala imeti 
ustrezen postopek usklajevanja, da bi preprečili različne preglede blaga iz Združenega 
kraljestva v pristaniščih EU;

30. pozdravlja dejstvo, da sporazum vključuje načelo regionalizacije, postopek za uvrstitev 
odobrenih obratov na seznam in številne ukrepe za omejitev sanitarnih in fitosanitarnih 
uvoznih postopkov, kjer je le mogoče, ob spoštovanju strogih sanitarnih standardov; meni, 
da bi morali uvozni pregledi temeljiti na sanitarnem in fitosanitarnem tveganju, 
povezanem s takim uvozom, vendar pozdravlja dejstvo, da bi se pogostost 
identifikacijskih in fizičnih pregledov lahko zmanjšala, če bi upoštevali, v kolikšni meri se 
sanitarna in fitosanitarna pravila pogodbenic prekrivajo; 

31. obžaluje, da v sporazumu ni omenjen sistem hitrega obveščanja za živila in krmo 
(RASFF);
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32. pozdravlja dejstvo, da sporazum zagotavlja okvir za dialog in sodelovanje z namenom 
krepitve boja proti razvoju odpornosti proti antimikrobikom.

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane meni, da je izredno pomembno, da se njegova 
mnenja in pomisleki ustrezno upoštevajo in obravnavajo, zato poziva Odbor za zunanje 
zadeve in Odbor za mednarodno trgovino kot pristojna odbora, naj upoštevata njegovo 
stališče, kot je navedeno zgoraj. 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zunanje zadeve in Odbor za 
mednarodno trgovino kot pristojna odbora, da Parlamentu priporočita odobritev osnutka 
sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in 
Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika 
Britanija in Severna Irska na drugi strani. 


