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STRESZCZENIE 

Dnia 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo ma wystosować oficjalną notyfikację o 
zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej po niedawnym przyjęciu ustawy parlamentarnej 
upoważniającej brytyjski rząd do podjęcia tego istotnego kroku. Notyfikacja ta zostanie 
wystosowana po dziewięciu miesiącach od dnia 23 czerwca 2016 r., kiedy to w 
referendum w sprawie dalszego członkostwa w UE niewielka większość brytyjskich 
obywateli – 51,89 % do 48,11 % – opowiedziała się za wystąpieniem z Unii. 

Traktat z Lizbony zmienił Traktat o Unii Europejskiej (TUE), dodając wyraźną klauzulę 
umożliwiającą dobrowolne wystąpienie państwa członkowskiego z UE. W art. 50 TUE 
przewidziano warunki i procedurę, które mają zastosowanie w przypadku, gdy państwo 
członkowskie podejmuje decyzję o opuszczeniu Unii, i obecnie uznaje się ją za jedyną 
drogę prawną dla takiego wystąpienia. Niezależnie od formalnych ram określonych w 
tym przepisie dotyczącym wystąpienia, wiele aspektów zbliżającego się wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE pozostaje niejasnych. 

W ciągu dziewięciu miesięcy od referendum rząd Zjednoczonego Królestwa – na którego 
czele od lipca ubiegłego roku stoi Theresa May, która przejęła rządy po 
natychmiastowym ustąpieniu poprzednika, Davida Camerona – stosunkowo powoli 
ujawnia swoje zamiary. Niemniej przemówienie pani May w styczniu i publikacja 75-
stronicowej białej księgi w sprawie procesu wystąpienia i przyszłych stosunków między 
Zjednoczonym Królestwem a UE wskazały wyraźnie, że rząd Zjednoczonego Królestwa 
opowiedział się za bardziej zdecydowanym zerwaniem z UE, niż wielu początkowo 
przewidywało, i teraz ma rozpocząć się intensywny i potencjalnie skomplikowany okres 
negocjacji.  

UE i Zjednoczone Królestwo będą dążyć do zawarcia oficjalnej umowy o wystąpieniu w 
trakcie dwuletniego okresu negocjacji, który ma się wkrótce rozpocząć, a jednocześnie 
każda ze stron będzie rozważać warunki przyszłych wzajemnych stosunków, przy czym w 
szeregu obszarów polityki obie strony są zainteresowane utrzymaniem współpracy. W 
tej chwili wydaje się, że obie strony mają różne poglądy na temat ustalania kolejności i 
zakresu negocjacji, a w szczególności na temat przejścia między umową o wystąpieniu a 
podjęciem kwestii zorganizowania przyszłych stosunków, i sama ta rozbieżność może być 
jedną z pierwszych zasadniczych trudności, które będzie trzeba przezwyciężyć. 

UE zawarła już umowy w sprawie współpracy gospodarczej i politycznej z państwami 
sąsiadującymi i państwami trzecimi lub innymi grupami państw, a elementy tych umów 
mogą posłużyć jako modele przyszłej współpracy między UE a Zjednoczonym 
Królestwem, choć wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że konkretne ustalenia 
przyjęte w trakcie nadchodzących negocjacji nie będą pasować do żadnego istniejącego 
wzorca. 

Podczas nieformalnych spotkań po brytyjskim referendum 27 szefów pozostałych 
państw lub rządów UE dyskutowało zarówno na temat procedury, jaką należy 
zastosować, jak i na temat roli różnych instytucji w samych negocjacjach oraz przyszłych 
inicjatyw na rzecz „lepszej Unii” z udziałem 27 państw członkowskich. Niemniej UE 
stanowczo stała na stanowisku, że negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem mogą 
rozpocząć się dopiero po oficjalnym powołaniu się na art. 50 TUE – jest to zasada 
„żadnych negocjacji bez notyfikacji”. 

Ogólne podejście Parlamentu Europejskiego będzie kształtowane przez przywódców 
grup politycznych zasiadających w Konferencji Przewodniczących, którzy w tym celu 
wyznaczyli już Guya Verhofstadta jako koordynatora Parlamentu. Wszystkie komisje 
stałe wnoszą wkład i uwagi w dyskusję, ponieważ Parlament przygotowuje się do 
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przyjęcia rezolucji plenarnej mającej na celu wywarcie wpływu na wytyczne Rady 
Europejskiej dotyczące negocjacji w sprawie wystąpienia. Główny negocjator Komisji, 
Michel Barnier, uznał konieczność informowania Parlamentu na każdym etapie 
negocjacji, zwłaszcza że ostateczna umowa o wystąpieniu będzie musiała uzyskać zgodę 
Parlamentu, by mogła wejść w życie. 
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Wykaz głównych użytych skrótów 

CETA Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą 

DCFTA pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu 

EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu 

EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

EPA umowa o partnerstwie gospodarczym 

PE Parlament Europejski 

PTA umowa preferencyjna 

TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

TSUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

TUE Traktat o Unii Europejskiej 

UK Zjednoczone Królestwo 

WTO Światowa Organizacja Handlu 

1 Wprowadzenie 

Zgoda królewska udzielona przez królową dnia 16 marca 2017 r. wprowadziła w życie 
ustawę o Unii Europejskiej (notyfikacja o wystąpieniu) z 2017 r. W tej sytuacji brytyjski 
rząd ma otwartą drogę, by złożyć na ręce przewodniczącego Rady Europejskiej formalną 
notyfikację o zamiarze opuszczenia Unii Europejskiej. Brytyjska premier Theresa May 
poinformowała, że stanie się to dnia 29 marca, tak by wypełnić często powtarzane 
zobowiązanie, że notyfikacja zostanie przekazana przed końcem marca 2017 r. 

Po referendum przeprowadzonym w Zjednoczonym Królestwie dnia 23 czerwca 2016 r. 
– w którym niewielka większość opowiedziała się za wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z UE – nowy brytyjski rząd potrzebował czasu, by wyraźnie określić podejście, 
jakie planuje przyjąć w procesie wystąpienia. Na początku lutego 2017 r. brytyjski rząd 
wydał jednak białą księgę pt. „The United Kingdom's exit from and new partnership with 
the European Union” [Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i nowe 
partnerstwo z Unią Europejską], w której określono plany rządu w postaci 12 priorytetów 
wytyczających kierunek negocjacji. Biała księga opiera się na przemówieniu przewodnim 
wygłoszonym w dniu 17 stycznia 2017 r. przez Theresę May. 

Wymóg, by ustawa parlamentu Zjednoczonego Królestwa upoważniła rząd do 
rozpoczęcia procesu wystąpienia, potwierdzono w orzeczeniu Sądu Najwyższego 
Zjednoczonego Królestwa dotyczącym odwołania w sprawie dotyczącej art. 50.1 
Powiązany projekt ustawy zatwierdzono zdecydowaną większością głosów i bez 
poprawek przez Izbę Gmin, przy czym trzecie czytanie zakończono dnia 8 lutego 2017 r. 
Izba Lordów uchwaliła dwie poprawki, niemniej zrezygnowała z ich forsowania po tym, 
jak zostały one odrzucone przez Izbę Gmin. W ten sposób projekt ustawy zakończył drogę 
parlamentarną dnia 13 marca i w rezultacie ustawa o Unii Europejskiej (notyfikacja o 

                                                      
1 Wyrok Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa z dnia 24 stycznia 2017 r., R. (na wniosek Millera i 

in.) (strony pozwane) przeciwko sekretarzowi stanu ds. wystąpienia z Unii Europejskiej (wnoszący 
odwołanie). 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
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wystąpieniu) z 2017 r. uzyskała trzy dni później zgodę królewską2. 

Po stronie UE pozostałe 27 państw członkowskich omawia przyszłe działania na rzecz 
„lepszej UE” z udziałem 27 państw członkowskich oraz wyjaśnia rolę różnych instytucji w 
nadchodzących negocjacjach. Stanowisko UE opiera się na zasadzie „żadnych negocjacji 
bez notyfikacji”, co oznacza, że negocjacje można rozpocząć dopiero po oficjalnej 
notyfikacji o zamiarze wystąpienia na podstawie art. 50 przekazanej Radzie Europejskiej 
przez Zjednoczone Królestwo. W międzyczasie wyjaśniono jednak, jakie role będą 
odgrywać poszczególne instytucje UE podczas negocjacji. 

Przy otwartej obecnie drodze dla Zjednoczonego Królestwa do wszczęcia postępowania 
w trybie art. 50 i szybko zbliżającym się terminie narzuconym przez samą Theresę May 
obie strony wydają się być już gotowe do rozpoczęcia negocjacji w sprawie warunków 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE i przyszłych stosunków łączących obie strony. 
W istocie na dzień 29 kwietnia zwołano specjalne posiedzenie Rady Europejskiej, na 
którym 27 pozostałych szefów państw lub rządów omówi wytyczne, które zostaną 
określone na potrzeby negocjacji. 

2 Artykuł 50 TUE: Wystąpienie państwa członkowskiego 

2.1 Streszczenie podstawy prawnej i procedury 

Traktat z Lizbony, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r., zmienił Traktaty UE, 
wprowadzając specjalną klauzulę dotyczącą dobrowolnego wystąpienia państwa 
członkowskiego z UE3. Zaczerpnięty z nieratyfikowanego traktatu konstytucyjnego, z 
niewielkimi dostosowaniami, przepis dotyczący „wyjścia” jest obecnie zawarty w art. 50 
TUE4 i stanowi jedyny zgodny z prawem sposób opuszczenia UE przez państwo 
członkowskie. 

Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 

1. Każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć 
decyzję o wystąpieniu z Unii Europejskiej. 

2. Państwo Członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, notyfikuje swój zamiar Radzie 
Europejskiej. W świetle wytycznych Rady Europejskiej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym 
Państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych 
stosunków z Unią. Umowę tę negocjuje się zgodnie z artykułem 218 ustęp 3 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest ona zawierana w imieniu Unii przez Radę, stanowiącą 
większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. 

3. Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego Państwa od dnia wejścia w życie umowy o 
wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, o której mowa w ustępie 2, chyba 
że Rada Europejska w porozumieniu z danym Państwem Członkowskim podejmie jednomyślnie 
decyzję o przedłużeniu tego okresu. 

                                                      
2 Ustawa o Unii Europejskiej (notyfikacja o wystąpieniu) z 2017 r., rozdz. 9; zob. również dokumentacja 

projektu ustawy. 
3 Przed Traktatem z Lizbony możliwość jednostronnego wystąpienia ze Wspólnoty Europejskiej/Unii 

Europejskiej nie była jednoznacznie określona. Najbardziej prawdopodobną drogą wystąpienia byłoby 
zastosowanie procedury rewizji Traktatów wymagającej zgody wszystkich państw członkowskich. Jak sprawy 
mogłyby się potoczyć, gdyby takiego porozumienia nie zdołano osiągnąć, pozostaje kwestią otwartą. 

4 Zob. „Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU” [Art. 50 TUE: wystąpienie państwa 
członkowskiego z UE], Poptcheva E-M, briefing EPRS, luty 2016 r. i „Wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z UE – kolejne etapy”, Poptcheva E-M, dokument „W skrócie” EPRS, 28 czerwca 2016 r.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/contents/enacted
http://services.parliament.uk/bills/2016-17/europeanunionnotificationofwithdrawal.html
http://services.parliament.uk/bills/2016-17/europeanunionnotificationofwithdrawal.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583855/EPRS_ATA(2016)583855_PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583855/EPRS_ATA(2016)583855_PL.pdf
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4. Do celów ustępów 2 i 3 członek Rady Europejskiej i Rady reprezentujący występujące Państwo 
Członkowskie nie bierze udziału w obradach ani w podejmowaniu decyzji Rady Europejskiej i 
Rady dotyczących tego Państwa. 

Większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 238 ustęp 3 litera b) Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

5. Jeżeli Państwo, które wystąpiło z Unii, zwraca się o ponowne przyjęcie, jego wniosek podlega 
procedurze, o której mowa w artykule 49. 

Nie było do tej pory przypadku wystąpienia państwa członkowskiego z UE. Przykład 
Grenlandii, której obywatele postanowili w referendum o wystąpieniu ze Wspólnoty 
Europejskiej w 1982 r., nie jest w pełni adekwatny, ponieważ Grenlandia nie była 
państwem członkowskim, lecz jedynie częścią terytorium państwa członkowskiego. W 
związku z tym wystąpienie Grenlandii było możliwe wyłącznie przez przyjęcie poprawki 
do traktatu za zgodą wszystkich państw członkowskich i instytucji europejskich5.  

2.1.1 Warunki wystąpienia 

W Traktatach nie określono merytorycznych warunków dotyczących prawa państwa 
członkowskiego do wystąpienia z UE. Artykuł 50 TUE określa jedynie procedurę, która ma 
zastosowanie. Wystąpienie stanowi czynność dobrowolną, która nie wymaga 
zatwierdzenia/zgody innych państw członkowskich, a występujące państwo 
członkowskie nie musi uzasadniać decyzji o wystąpieniu. Artykuł 50 TUE wymaga 
natomiast, aby decyzję o wystąpieniu podjęto zgodnie z wymogami konstytucyjnymi 
danego państwa w celu zminimalizowania możliwego nadużycia klauzuli z powodów 
politycznych6. 

W odniesieniu do tej kwestii w dniu 24 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy Zjednoczonego 
Królestwa7 potwierdził, że procedury wystąpienia z UE nie można wszcząć w drodze 
notyfikacji złożonej przez rząd Zjednoczonego Królestwa bez wcześniejszej ustawy 
parlamentu Zjednoczonego Królestwa. Zdaniem sądów królewskie uprawnienia 
przysługujące Koronie, ale tradycyjnie wykonywane w jej imieniu przez ministrów 
rządów, nie mogą rozciągać się na fundamentalne zmiany, które pociągają za sobą 
znaczące skutki dla ustaleń konstytucyjnych Zjednoczonego Królestwa i praw 
przysługujących jego obywatelom. Niemniej Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa 
orzekł również, że nie ma obowiązku, by zasięgać opinii „zdecentralizowanych organów 
ustawodawczych” (Irlandii Północnej, Szkocji i Walii) ani uzyskać zgodę tych organów 
przed złożeniem notyfikacji o wystąpieniu, ponieważ stosunki z UE i inne kwestie 
dotyczące spraw zagranicznych leżą w wyłącznej kompetencji rządu Zjednoczonego 
Królestwa i parlamentu narodowego. W związku z tym według sądu „zdecentralizowane 

                                                      
5 „Providing a constitutional framework for withdrawal from the EU: Article 59 of the draft European 

Constitution” [Zapewnienie ram konstytucyjnych dla wystąpienia z UE: art. 59 projektu konstytucji 
Europejskiej], Friel R J, International & Comparative Law Quarterly, 2004, 53(2), s. 407–428. Zob. sekcja 
II o wystąpieniu Grenlandii. 

6 W swoim wyroku z dnia 3 listopada 2016 r. Wysoki Trybunał Zjednoczonego Królestwa stwierdził, że 
rząd Zjednoczonego Królestwa nie może skorzystać z wyłącznego prawa do wszczęcia postępowania w 
trybie art. 50 bez zgody udzielonej przez parlament narodowy. Rząd odwołał się od tego wyroku. Sąd 
Najwyższy Zjednoczonego Królestwa rozpoznał sprawę na początku grudnia 2016 r., a odnośne 
orzeczenie wydano dnia 24 stycznia 2017 r. 

7 Wyrok Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa z dnia 24 stycznia 2017 r., R. (na wniosek Millera i 
in.) (strony pozwane) przeciwko sekretarzowi stanu ds. wystąpienia z Unii Europejskiej (wnoszący 
odwołanie). Jeśli chodzi o kwestię, czy do złożenia notyfikacji o wystąpieniu zgodnie z art. 50 TUE 
konieczna jest wcześniejsza ustawa parlamentu Zjednoczonego Królestwa, decyzję podjęto większością 
głosów, przy czym ośmiu sędziów zgodziło się z taką opinią, a trzech zgłosiło zdanie odrębne. 

https://1.next.westlaw.com/Document/I809690615CD611DC8CB1F30F1BF6938C/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7052500000158b631b521afc70604?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee&am
https://1.next.westlaw.com/Document/I809690615CD611DC8CB1F30F1BF6938C/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7052500000158b631b521afc70604?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee&am
https://www.theguardian.com/politics/2016/nov/03/parliament-must-trigger-brexit-high-court-rules
https://www.ft.com/content/8b625b3e-331a-38a6-9db2-3a1553462a5e
https://www.supremecourt.uk/news/article-50-brexit-appeal.html
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
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organy ustawodawcze” nie mają prawa weta wobec decyzji Zjednoczonego Królestwa o 
wystąpieniu z UE. 

2.1.2 Procedura 

Proces określony w art. 50 TUE rozpoczyna się złożeniem przez państwo członkowskie 
Radzie Europejskiej formalnej notyfikacji o zamiarze wystąpienia. Nie wskazano jednak 
formy takiej notyfikacji. Rada Europejska przyjmuje wytyczne dotyczące negocjacji oraz 
zawarcia umowy między UE a występującym państwem członkowskim, w której określa 
się warunki wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z UE.  

Od momentu złożenia formalnej notyfikacji UE i występujące państwo członkowskie mają 
dwa lata, by uzgodnić umowę dotyczącą wystąpienia. Po upływie okresu dwóch lat 
przewidzianego w art. 50 ust. 3 TUE w przypadku braku uzgodnienia umowy członkostwo 
w UE występującego państwa członkowskiego kończy się, chyba że Rada Europejska w 
porozumieniu z występującym państwem członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję 
o przedłużeniu tego okresu. 

Umowę o wystąpieniu należy negocjować zgodnie z postanowieniami art. 218 ust. 3 TFUE 
dotyczącymi zawierania umów międzynarodowych przez UE: 

„Komisja lub, jeżeli przewidywana umowa dotyczy wyłącznie lub głównie wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa, przedstawia swoje zalecenia Radzie, która przyjmuje decyzję upoważniającą 
do podjęcia rokowań oraz, w zależności od przedmiotu przewidywanej umowy, mianującą 
negocjatora lub przewodniczącego zespołu negocjatorów Unii”. 

Rada przyjmuje więc mandat negocjacyjny i wyznacza unijnego negocjatora, którym – jak 
się powszechnie oczekuje – zostanie Komisja Europejska, choć teoretycznie 
negocjatorem mógłby być inny podmiot, ponieważ traktaty nie przesądzają tej kwestii w 
przypadku umowy o wystąpieniu8. W art. 218 ust. 3 TFUE brak jest wzmianki o podpisaniu 
umowy. Niemniej zdaniem specjalistów powinien mieć zastosowanie art. 218 ust. 5 
TFUE, zgodnie z którym Rada, na wniosek negocjatora, przyjmuje decyzję upoważniającą 
do podpisania umowy9. 

Decyzję o zawarciu umowy z występującym państwem członkowskim podejmuje Rada w 
imieniu Unii po udzieleniu zgody przez Parlament Europejski (art. 50 ust. 2 TUE). PE 
udziela zgody, stanowiąc większością oddanych głosów (art. 231 TFUE)10. Po udzieleniu 
zgody Rada zawiera umowę, stanowiąc „wzmocnioną większością kwalifikowaną” 
pozostałych państw członkowskich zgodnie z art. 238 ust. 3 lit. b) TFUE: 

„Na zasadzie odstępstwa od litery a), jeżeli Rada nie stanowi na wniosek Komisji lub wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, większość 
kwalifikowaną stanowi co najmniej 72 % członków Rady reprezentujących uczestniczące 

                                                      
8 Dnia 27 lipca 2016 r. Michel Barnier, były unijny komisarz i francuski minister spraw zagranicznych 

został mianowany głównym negocjatorem Komisji Europejskiej i powierzono mu przewodniczenie 
„grupie zadaniowej ds. art. 50 TUE” ustanowionej we wrześniu 2016 r. Konferencja Przewodniczących 
Parlamentu Europejskiego wyznaczyła Guya Verhofstadta, lidera grupy ALDE i byłego premiera Belgii, 
jako koordynatora Parlamentu ds. Brexitu, tymczasem Didier Seeuws prowadzi równolegle prace w 
Radzie. Unijny negocjator zostanie oficjalnie mianowany dopiero po otrzymaniu od Zjednoczonego 
Królestwa notyfikacji na mocy art. 50. 

9 „Article 50 (Voluntary withdrawal from the Union)” [Artykuł 50 (Dobrowolne wystąpienie z Unii)], 
Wyrozumska A., w: Mangiameli S, Blanke H-J, „The Treaty on European Union (TEU)”, Springer, 
Berlin/Heidelberg, 2013. 

10 Zob. również art. 99 dotyczący procedury zgody i art. 168 dotyczący kworum w Regulaminie 
Parlamentu Europejskiego, styczeń 2017 r. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3016_en.htm
http://ebookcentral.proquest.com/lib/europarl/reader.action?ppg=1396&docID=1591961&tm=1480588968701
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-099+DOC+XML+V0//PL&language=PL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-168+DOC+XML+V0//PL&language=PL&navigationBar=YES


Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej – Kwestie prawne i proceduralne Strona 8 z 43 
  

 

Państwa Członkowskie, których łączna liczba 
ludności stanowi co najmniej 65 % ludności tych 
Państw”.  

Reprezentanci występującego państwa 
członkowskiego nie biorą udziału w obradach ani w 
podejmowaniu decyzji Rady Europejskiej i Rady 
dotyczących wystąpienia (art. 50 ust. 4 TUE)11, przy 
czym nie ma wzmianki dotyczącej posłów 
Parlamentu Europejskiego wybranych w 
występującym państwie członkowskim. 
Argumentowano, że posłowie do Parlamentu 
Europejskiego z występującego państwa 
członkowskiego – jako reprezentanci wszystkich 
obywateli UE – muszą mieć możliwość, by nie tylko 
uczestniczyć w obradach PE dotyczących 
wystąpienia, ale również głosować w sprawie 
rezolucji dotyczącej umowy o wystąpieniu.  

Wreszcie, ratyfikacja umowy o wystąpieniu przez 
pozostałe państwa członkowskie nie jest 
wymagana – zgodnie z dobrowolnym charakterem 
wystąpienia. Niemniej zmiany traktatów, które 
mogą stać się konieczne w związku z 
wystąpieniem, wymagałyby ratyfikacji przez 
pozostałe państwa członkowskie zgodnie z art. 48 
TUE dotyczącym procedury zmiany. Na przykład 
art. 52 TUE i art. 355 TFUE dotyczące 
terytorialnego zakresu stosowania Traktatów 
musiałyby zostać zmienione, a protokoły dotyczące 
występującego państwa członkowskiego – 
zmienione lub uchylone. Ponadto każda umowa 
międzynarodowa między UE a państwem, które 
wystąpiło, określająca ich przyszłe stosunki, 
wymagałaby ratyfikacji w pozostałych państwach 
członkowskich, chyba że umowa miałaby 
obejmować wyłącznie kwestie należące do 
wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej. 

2.1.3 Skutki i konsekwencje wystąpienia 

Zgodnie z art. 50 ust. 3 TUE Traktaty i protokoły 
do Traktatów przestają mieć zastosowanie do 
państwa występującego od dnia wejścia w życie 
umowy o wystąpieniu lub – w przypadku jej braku 
– dwa lata po notyfikacji o wystąpieniu (chyba że okres ten zostanie przedłużony, jak 
wspomniano powyżej).  

Prawo UE przestaje obowiązywać w państwie członkowskim po wystąpieniu z UE, jednak 
ustawy krajowe przyjęte w ramach wdrożenia lub transpozycji prawa UE pozostałyby w 

                                                      
11 Reprezentanci występującego państwa członkowskiego nadal zasiadają i głosują w Radzie Europejskiej 

i Radzie w sprawach niezwiązanych z wystąpieniem do dnia wystąpienia z UE. 

Rysunek 1 – procedura art. 50 TUE 

Źródło: EPRS, „Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE 
– kolejne etapy”. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)583855
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)583855
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mocy do czasu ich uchylenia lub zmiany przez krajowe organy ustawodawcze lub 
administracyjne12. Wygasłyby prawa i obowiązki wynikające z Traktatów, przynajmniej w 
zakresie uzgodnionym przez UE i występujące państwo członkowskie. Międzynarodowe 
umowy między UE a państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi również 
nie miałyby już zastosowania do państwa występującego, które musiałoby negocjować 
alternatywne porozumienia13. 

Jako że brzmienie art. 50 TUE nie wydaje się uwzględniać częściowego wystąpienia z UE 
(tj. wycofania się jedynie z niektórych zobowiązań, a z innych nie), art. 50 TUE nie wydaje 
się być właściwym instrumentem prawnym dla takiej umowy. 

Wspólnota i traktat EURATOM 

Większość specjalistów zgadza się, że wystąpienie z UE pociąga za sobą również wycofanie się z 
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (traktatu EURATOM), choć 
można spotkać się również z odmienną opinią. Nawet jeśli UE i Wspólnota EURATOM są 
odrębnymi podmiotami prawnymi, art. 106a traktatu EURATOM (uznawanego za 
„postanowienie pomostowe”) przewiduje, że art. 50 TUE ma zastosowanie również do traktatu 
EURATOM. W konsekwencji, państwo, które nie należy już do UE, nie może pozostać członkiem 
Wspólnoty EURATOM14. 

„Artykuł 106a (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej) 

1. Artykuły 7, 13–1915, artykuł 48 ustępy 2–5 i artykuły 49 i 50 Traktatu o Unii Europejskiej, 
artykuły 15, 223– 236, 237–244, 245, 246–270, 272, 273, 274, 277–281, 285–304, 310–320, 322–
325 oraz 336, 342 i 344 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także Protokół w sprawie 
postanowień przejściowych, stosuje się do niniejszego Traktatu. 

2. W ramach niniejszego Traktatu, odniesienia do Unii i do »Traktatu o Unii Europejskiej«, 
»Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej« i »Traktatów« w postanowieniach, o których 
mowa w ustępie 1, oraz w postanowieniach protokołów dołączonych zarówno do wyżej 
wymienionych Traktatów, jak i do niniejszego Traktatu, należy rozumieć jako odniesienia, 
odpowiednio, do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz do niniejszego Traktatu. 

3. Postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
wprowadzają odstępstw od postanowień niniejszego Traktatu”. 

                                                      
12 W przemówieniu wygłoszonym w dniu 2 października 2016 r. brytyjska premier, Theresa May, ogłosiła, 

że „wielka ustawa uchylająca” zostanie przedłożona Parlamentowi Zjednoczonego Królestwa na 
kolejnej sesji parlamentarnej. Ustawa uchyli – ze skutkiem od wystąpienia Zjednoczonego Królestwa – 
ustawę o Wspólnotach Europejskich z 1972 r., która wprowadza w życie prawo UE w Zjednoczonym 
Królestwie. Według Theresy May z uchyleniem ustawy o Wspólnotach Europejskich unijny dorobek 
zostanie przekształcony w prawo brytyjskie, pozostawiając parlamentowi Zjednoczonego Królestwa 
„swobodę w zakresie zmieniania, uchylania i doskonalenia wszelkich wybranych przez niego 
przepisów”. Zob. również dokument „Government announces end of European Communities Act” 
[Rząd ogłasza koniec ustawy o Wspólnotach Europejskich], Department for Exiting the EU, 
2 października 2016 r.  

13 „Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU” [Artykuł 50 TUE: wystąpienie państwa 
członkowskiego z UE], Poptcheva E-M, briefing EPRS, luty 2016 r. 

14 Zob. np. „The Euratom Treaty v. Treaties of the European Union: limits of competence and interaction” 
[Traktat EURATOM a traktaty Unii Europejskiej: ograniczenia kompetencji i interakcje], Ptasekaite R., 
Szwedzki Organ ds. Bezpieczeństwa Promieniowania, sprawozdanie nr 2011:32; „Potential impact of 
the Brexit on the European nuclear industry” [Potencjalny wpływ Brexitu na europejski przemysł 
jądrowy], FORATOM, 24 czerwca 2016 r.; „Brexit »could trigger« UK departure from nuclear energy 
treaty”[Brexit „mógłby spowodować” wycofanie się Zjednoczonego Królestwa z traktatu o energii 
jądrowej], Rojo J., „The Guardian”, 27 września 2016 r. 

15 Postanowienia dotyczące instytucji, TUE. 

https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/conservative-party/news/79517/read-full-theresa-mays-conservative
http://www.parliament.uk/about/how/occasions/stateopening/queensspeeches/
https://www.gov.uk/government/news/government-announces-end-of-european-communities-act
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Avfall-transport-fysiskt-skydd/2011/SSM-Rapport-2011-32.pdf
https://www.foratom.org/newsfeed/potential-impact-of-the-brexit-on-the-european-nuclear-industry/?hilite=brexit
https://www.foratom.org/newsfeed/potential-impact-of-the-brexit-on-the-european-nuclear-industry/?hilite=brexit
https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/27/brexit-could-trigger-uk-departure-from-nuclear-energy-treaty
https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/27/brexit-could-trigger-uk-departure-from-nuclear-energy-treaty
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Istnieje pogląd przeciwny, że opuszczenie UE niekoniecznie oznacza opuszczenie Wspólnoty 
EURATOM16. Zdaniem niektórych w istocie istnieją dwa mechanizmy wyjścia: wszczęcie 
postępowania w trybie art. 50 TUE miałoby sprawiać, że jedynie dwa unijne traktaty – TUE i TFUE 
– przestają obowiązywać występujące państwo, wystąpienie z Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej wymagałoby natomiast odrębnej procedury art. 50 TUE17. Niemniej nawet w takich 
okolicznościach nic nie przeszkodziłoby państwu członkowskiemu w uwzględnieniu zamiaru 
wystąpienia zarówno z UE, jak i z Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w oficjalnej 
notyfikacji do Rady Europejskiej. Ponadto członkostwo w EWEA bez członkostwa w UE byłoby w 
praktyce niemożliwe z różnych powodów (np. EWEA podlega instytucjom UE). 

W notach wyjaśniających do projektu ustawy o Unii Europejskiej (notyfikacja o wystąpieniu) 
brytyjski rząd stwierdził, że uprawnienie premiera do przekazania notyfikacji o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa z UE „obejmuje Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA), 
ponieważ ustawa o Unii Europejskiej (zmieniająca) z 2008 r. przewiduje, że termin »UE« 
obejmuje (jak zezwala lub wymaga kontekst) EWEA (sekcja 3 ust. 2)”18. 

2.1.4 Wycofanie lub odwołanie notyfikacji na mocy art. 50 

Istotną kwestią jest to, czy notyfikacja na mocy art. 50 TUE może zostać wycofana po jej 
przekazaniu. W art. 50 TUE brak jest wzmianki na ten temat. Chociaż Konwencja 
wiedeńska o prawie traktatów stanowi, że notyfikacje o zamiarze wystąpienia z traktatu 
„mogą być odwołane w każdym czasie, zanim wywołają skutki prawne”, szczegółowe 
postanowienia TUE są nadrzędne19. 

Panuje powszechna zgoda co do tego, że proces wystąpienia mógłby zostać zawieszony, 
gdyby zgodziły się na to wszystkie pozostałe państwa członkowskie, jako że państwa 
członkowskie są „gospodarzami Traktatów”. Rada Europejska – być może pod 
warunkiem, że nowa decyzja o odwołaniu notyfikacji jest podejmowana zgodnie z 
wymogami konstytucyjnymi występującego państwa członkowskiego – mogłaby zatem 
zadecydować w drodze konsensusu o przyjęciu odwołania notyfikacji złożonej na mocy 
art. 50, choć możliwe jest, że wymagana byłaby również zgoda innych instytucji UE20. 
Niektórzy komentatorzy sugerują, że istnieją – przynajmniej teoretycznie – dwa inne 
scenariusze w przypadku, gdyby państwo występujące i pozostałe państwa członkowskie 
osiągnęły porozumienie, że państwo to ostatecznie nie opuści UE: przyszła relacja między 
UE a występującym państwem członkowskim, po zakończeniu negocjacji, jedynie 
potwierdza stosowanie Traktatów do tego państwa; lub strony mogłyby zgodzić się na 
bezterminowe przedłużenie negocjacji i możliwie dołączenie protokołu do Traktatów w 

                                                      
16 „Energy Brexit – initial thoughts” [Brexit w sektorze energii – wstępne rozważania], Brown A., 

„International Energy Law Review”, 2016, 5, s. 209–221. 
17 „Brexit Versus Euratom: What the »No« Vote Could Mean for UK Membership in the European Nuclear 

Peace Treaty” [Brexit a EURATOM: co głos na „nie” może oznaczać dla uczestnictwa Zjednoczonego 
Królestwa w europejskim traktacie o pokoju jądrowym], Bruneau M., Hamilton A. L., McDermott Will 
& Emery, 19 lipca 2016 r. 

18 Bill documents — European Union (Notification of Withdrawal) Bill 2016-17 [Dokumentacja projektu 
ustawy – ustawa o Unii Europejskiej (notyfikacja o wystąpieniu)], parlament Zjednoczonego Królestwa. 

19 „Brexit Unknowns” [Niewiadome dotyczące Brexitu], Miller V. (Ed.), dokument informacyjny nr 7761, 
House of Commons Library, 9 listopada 2016 r. 

20 „Brexit: What Next?” [Brexit: co dalej?], Duff A., oświadczenie dla Komisji Spraw Konstytucyjnych 
Parlamentu Europejskiego, 8 listopada 2016 r. Zob. również „Brexit and beyond: How the United 
Kingdom might leave the European Union” [Przyszłość po Brexicie: jak Zjednoczone Królestwo może 
opuścić Unię Europejską?], UK in a Changing Europe and Political Studies Association, listopad 2016 r. 

https://1.next.westlaw.com/Document/I5F0BE8E0640C11E686DDDC313F4E3032/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401300000157c25cb71ace6b4fa0?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee&am
https://www.mwe.com/en/thought-leadership/publications/2016/07/brexit-versus-euratom
https://www.mwe.com/en/thought-leadership/publications/2016/07/brexit-versus-euratom
http://services.parliament.uk/bills/2016-17/europeanunionnotificationofwithdrawal/documents.html
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7761/CBP-7761.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/303548f7-ed4b-4a35-bfb8-efa4c183ff76/AFCO%20Brexit%20Memorandum%2008-11-16%20(Andrew%20Duff).pdf
http://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2016/11/Brexit-and-Beyond-how-the-UK-might-leave-the-EU.pdf
http://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2016/11/Brexit-and-Beyond-how-the-UK-might-leave-the-EU.pdf
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celu potwierdzenia, że notyfikacja o wystąpieniu na mocy art. 50 została odwołana21. 

Z kolei jednostronne odwołanie notyfikacji na mocy art. 50 wydaje się znacznie bardziej 
problematyczne. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że państwa członkowskie nie mogą 
jednostronnie odwołać swojej notyfikacji o opuszczeniu UE (w sensie prawnego 
zmuszenia pozostałych państw członkowskich do zaakceptowania takiego odwołania). 
Zdarzeniem uruchamiającym procedurę wystąpienia jest jednostronna notyfikacja 
państwa członkowskiego na mocy art. 50 ust. 2 TUE, która skutecznie rozpoczyna 
odliczanie czasu do ostatecznego terminu (który może zostać przedłużony, jeśli Rada 
Europejska wraz z występującym państwem członkowskim tak uzgodnią), kiedy to proces 
występowania musi się zakończyć, chyba że zawarta umowa o wystąpieniu przewiduje 
inaczej (art. 50 ust. 3 TUE). Z powyższego względu oraz aby zapobiec nadużyciom ze 
strony występującego państwa członkowskiego – które mogłoby przykładowo 
wstrzymywać negocjacje przez wycofanie notyfikacji, ponowne jej złożenie i rozpoczęcie 
od nowa biegu dwuletniego okresu, tak aby obejść w ten sposób kwestię uzyskania zgody 
innych państw członkowskich22 – możliwość jednostronnego odwołania notyfikacji w 
późniejszym terminie jest uznawana przez niektórych komentatorów za wątpliwą pod 
względem prawnym23. 

Inni uważają jednak, że jednostronne odwołanie notyfikacji o wystąpieniu na mocy art. 
50 jest prawnie możliwe, jeżeli zostanie dokonane zgodnie z krajowymi wymogami 
konstytucyjnymi występującego państwa członkowskiego. W tym scenariuszu, gdyby 
państwo występujące podjęło decyzję o zatrzymaniu procesu wyjścia, pozostałe państwa 
członkowskie nie miałyby prawnej możliwości zmuszenia tego państwa do opuszczenia 
UE24. Państwo wyraża swój „zamiar” wystąpienia, a z zamiaru można się wycofać. Każda 
inna sytuacja sprowadzałaby się do wydalenia państwa z UE, co nie byłoby celem 
autorów art. 5025. Niektórzy komentatorzy twierdzą jednak, że takie jednostronne 
odwołanie jest możliwe przy uwzględnieniu pewnych ograniczeń, w szczególności jeśli 
państwo członkowskie rzeczywiście i w dobrej wierze podjęło nową decyzję o 

                                                      
21 „Brexit and Article 50 TEU: A constitutionalist reading” [Brexit i art. 50 TUE: wykładnia konstytucyjna], 

Eeckhout P., Frantziou E., UCL European Institute, dokument roboczy, grudzień 2016 r. 
22 Tamże. 
23 „Article 50 TEU: The uses and abuses of the process of withdrawing from the EU” [Artykuł 50 TUE: jak 

powinno się przeprowadzić proces wystąpienia z UE i jak nie należy tego robić], Peers S., EU Law 
Analysis, 8 grudnia 2014 r.; „What happens if we vote for Brexit?” [Co się stanie, jeśli zagłosujemy za 
Brexitem?], Renwick A., Constitution Unit, 19 stycznia 2016 r.; „Article 50 TEU: Withdrawal of a 
Member State from the EU” [Artykuł 50 TUE: wystąpienie państwa członkowskiego z UE], Poptcheva 
E-M, briefing EPRS, luty 2016 r. 

24 „Referring Brexit to the Court of Justice of the European Union: Why revoking an Article 50 notice 
should be left to the United Kingdom” [Skierowanie Brexitu do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej: dlaczego odwołanie notyfikacji na mocy art. 50 należy pozostawić Zjednoczonemu 
Królestwu], Garner O., European Law Blog, 14 listopada 2016 r. Zob. również „Leading EU experts 
advise that EU Notification of Withdrawal Bill does not disable Parliament’s ‘constitutional handbrake’ 
on Brexit” [Wiodący specjaliści ds. UE twierdzą, że projekt ustawy w sprawie notyfikacji o wystąpieniu 
nie pozbawia Parlamentu możliwości „zaciągnięcia konstytucyjnego hamulca” w odniesieniu do 
Brexitu], Bindmans, 17 lutego 2017 r. 

25 Taki pogląd wyraził na przykład Jean-Claude Piris, dyrektor Wydziału Prawnego Rady w czasie 
Konwentu w sprawie Przyszłości Europy oraz John Kerr, sekretarz generalny Konwentu. „Article 50 is 
not for ever and the UK could change its mind” [Artykuł 50 nie jest ostateczny, a Zjednoczone Królestwo 
może zmienić zdanie], Piris J.-C., „Financial Times”, 5 września 2016 r. „Article 50 author Lord Kerr says 
Brexit not inevitable” [Autor artykułu 50, lord Kerr, twierdzi, że Brexit nie jest nieunikniony], Campbell 
G., BBC, 3 listopada 2016 r. 

https://www.ucl.ac.uk/european-institute/brexit-article-50.pdf
http://eulawanalysis.blogspot.be/2014/12/article-50-teu-uses-and-abuses-of.html
https://constitution-unit.com/2016/01/19/what-happens-if-we-vote-for-brexit/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf
http://europeanlawblog.eu/?p=3437#comment-31879
http://europeanlawblog.eu/?p=3437#comment-31879
https://www.bindmans.com/news/withdrawal-bill
https://www.bindmans.com/news/withdrawal-bill
https://www.bindmans.com/news/withdrawal-bill
https://www.ft.com/content/c927e0e6-7102-11e6-9ac1-1055824ca907
https://www.ft.com/content/c927e0e6-7102-11e6-9ac1-1055824ca907
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-37852628
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-37852628
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niewystąpieniu z UE (decyzję, która nie może dotyczyć odrzucenia konkretnej umowy)26. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) może zostać wezwany do wydania 
orzeczenia w sprawie zgodności odwołania z Traktatami. Jako że jest to kwestia 
interpretacji prawa UE, TSUE byłby ostatecznym organem interpretacyjnym w tej sprawie. 

2.1.5 Umowa o wystąpieniu i przyszłe stosunki  

Artykuł 50 nie wyjaśnia, co powinna zawierać umowa o wystąpieniu27. Zakłada się, że 
umowa musiałaby zawierać pewne postanowienia przejściowe28, tak aby złagodzić 
konsekwencje wystąpienia – dotyczące na przykład przejściowego stosowania niektórych 
przepisów UE w celu ochrony podmiotowych praw obywateli opartych na tych 
przepisach; rozwiązać kwestię praw opartych na umowach; stopniowego wycofania 
programów finansowych UE w występującym państwie oraz innych norm UE29 oraz 
szersze zagadnienia dotyczące zaplanowanych zobowiązań finansowych, szerszych 
kwestii i przeniesienia unijnych agencji. 

Rozdzielenie i uporządkowanie budżetowych i administracyjnych stosunków między państwem 
członkowskim, które zdecydowało się opuścić UE, a pozostałymi państwami członkowskimi może 
okazać się trudnym zadaniem, które wymaga uwzględnienia wielu różnych aspektów. Przykłady 
elementów, które musiałyby zostać omówione w tym procesie, obejmują: wspólne zobowiązania 
w perspektywie średniookresowej w ramach budżetu, w którym wiele zasobów przeznacza się 
na programy realizowane w cyklach wieloletnich (na przykład wydatki na spójność i duże projekty 
infrastrukturalne)30; status i możliwe przeniesienie organów UE znajdujących się na terytorium 
państwa członkowskiego opuszczającego UE31; oraz udział występującego państwa 
członkowskiego w strukturach (takich jak Europejski Fundusz Rozwoju)32, które mają charakter 
międzyrządowy, ale są zarządzane przez Komisję Europejską. 

Rezultat takiego procesu zależałby również od uzgodnionych ram przyszłych stosunków między 
UE a występującym państwem członkowskim (zob. sekcja 3). Rozważane są różne możliwości, od 
wystawienia rachunku za niespłacone zobowiązania w momencie opuszczenia UE, przy czym 
państwo występujące przestaje brać udział w działaniach UE, po dalsze uczestnictwo w różnych 
działaniach z powiązanymi wkładami33. 

                                                      
26 Eeckhout P., Frantziou E., op. cit. 
27 „Brexit Negotiations – The View From the EU” [Negocjacje w sprawie Brexitu – z perspektywy UE], 

Cicero Group, grudzień 2016 r. 
28 „Brexit: What Next?” [Brexit: co dalej?], Duff A., oświadczenie dla Komisji Spraw Konstytucyjnych 

Parlamentu Europejskiego, 8 listopada 2016 r. 
29 Zob. również „Brexit Negotiations – The View From the EU” [Negocjacje w sprawie Brexitu – z 

perspektywy UE], Cicero Group, grudzień 2016 r. 
30 Obowiązujące unijne wieloletnie ramy finansowe (WRF), które zostały jednogłośnie uzgodnione przez 

państwa członkowskie UE, obejmują lata 2014–2020. W przypadku niektórych znaczących programów 
zobowiązania podjęte do 2020 r. mogą skutkować powiązanymi płatnościami do 2023 r. (zgodnie z 
zasadą „N+3”) i programy te mogą zostać zamknięte dopiero po tej dacie. 

31 Obecnie dwie zdecentralizowane agencje UE mają siedzibę w Zjednoczonym Królestwie: Europejska 
Agencja Leków (EMA) i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB). Bardzo szybko po referendum w 
Zjednoczonym Królestwie pozostałe państwa członkowskie zaczęły wyrażać zainteresowanie 
przyjęciem tych agencji, a wiele zrobiło to obecnie. Zob. „Two EU agencies in London face uncertain 
future” [Niepewna przyszłość dwóch agencji UE w Londynie], „Wall Street Journal”, 26 czerwca 2016 r. 

32 Ogólne informacje na temat EFR, specyfiki budżetowej Funduszu oraz długotrwałej debaty na temat 
możliwego włączenia go do budżetu UE: „European Development Fund. Joint development cooperation and 
the EU budget: out or in?” [Europejski Fundusz Rozwoju. Wzajemna współpraca na rzecz rozwoju a budżet 
UE: w ramach budżetu czy poza budżetem?], D’Alfonso A., analiza EPRS, Parlament Europejski, 2014. 

33 Ośrodek analityczny Centrum Reform Europejskich opublikował dokument „Rachunek na 60 mld euro 
za Brexit” w oparciu o liczbę wielokrotnie wymienianą w prasie ze źródeł Komisji. Odpowiedź ośrodka 

http://cicero-group.com/wp-content/uploads/2016/12/Brexit-negotiations-The-View-form-the-EU.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/303548f7-ed4b-4a35-bfb8-efa4c183ff76/AFCO%20Brexit%20Memorandum%2008-11-16%20(Andrew%20Duff).pdf
http://cicero-group.com/wp-content/uploads/2016/12/Brexit-negotiations-The-View-form-the-EU.pdf
http://www.wsj.com/articles/two-eu-agencies-in-london-face-uncertain-future-1466967554
http://www.wsj.com/articles/two-eu-agencies-in-london-face-uncertain-future-1466967554
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
http://cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2017/%E2%82%AC60-billion-brexit-bill-how-disentangle-britain-eu-budget
http://bruegel.org/2017/02/the-uks-brexit-bill-could-eu-assets-partially-offset-liabilities/
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Niemniej fakt, że art. 50 TUE nie wymaga ratyfikacji umowy o wystąpieniu przez państwa 
członkowskie, sprawił, że wielu specjalistów uznało, iż umowa o wystąpieniu powinna zawierać 
jedynie postanowienia wchodzące w zakres wyłącznych kompetencji UE (art. 3 TUE)34. 

Niejasny jest również zakres, w jakim umowa o wystąpieniu określi przyszłe stosunki 
występującego państwa członkowskiego z UE. Najprawdopodobniej należałoby 
wynegocjować odrębną umowę (lub umowy), tak aby stworzyć ramy dla przyszłej 
współpracy między obydwiema stronami, w tym w zakresie handlu, ponieważ oczekuje się, 
że negocjacje dotyczące zawarcia takich przyszłych umów będą wymagały okresu 
dłuższego niż dwa lata35, chyba że Zjednoczone Królestwo wybierze bardzo „twardy 
Brexit”, który zakłada minimalne rozwiązania dotyczące przyszłych stosunków lub zgoła ich 
brak. Komisja Europejska stoi w tym względzie na stanowisku – przeciwnym do stanowiska 
rządu brytyjskiego (zob. poniżej) – że umowa o wystąpieniu będzie ograniczona do 
niezbędnych ustaleń w celu wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z UE, jak wskazano powyżej. 

Ponadto jeśli chodzi o ustalenie kolejności umów, większość komentatorów zgadza się, 
że umowa o wystąpieniu i umowa (umowy) o przyszłych stosunkach musiałyby być – 
zgodnie z wewnętrzną logiką procedury – zawierane jedna po drugiej. Głównym 
argumentem przeciw jednoczesnemu zawieraniu umowy o wystąpieniu i umowy (umów) 
o przyszłych stosunkach jest brak podstawy prawnej: podczas gdy art. 50 TUE zapewnia 
podstawę dla umowy o wystąpieniu wyłącznie między UE a występującym państwem 
członkowskim (które jednak wciąż państwem członkowskim pozostaje), umowa o 
przyszłych stosunkach wymagałaby podstawy prawnej mającej zastosowanie do 
stosunków między UE a państwem trzecim, takiej jak art. 207 TFUE (wspólna polityka 
handlowa) lub art. 217 TFUE (umowy tworzące stowarzyszenie)36. Z tego też względu 
większość specjalistów zgadza się, że umowę o wystąpieniu należy zawrzeć jako 
pierwszą, a umowa o przyszłych stosunkach może zostać formalnie zawarta i wejść w 
życie dopiero po wejściu w życie umowy o wystąpieniu, przekształcającej państwo 
występujące w państwo trzecie w stosunkach z Unią Europejską37.  

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Michela Barniera, umowa o 
wystąpieniu byłaby negocjowana i zawarta jako pierwsza, a następnie rozpoczęto by 
negocjacje w sprawie ostatecznej umowy handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, gdy 
tylko stałoby się ono „państwem trzecim”. Ponadto umowa o wystąpieniu musiałaby 
zostać uzgodniona w ciągu 16–18 miesięcy po uruchomieniu procedury na mocy art. 50 
TUE przez Zjednoczone Królestwo, tak aby Zjednoczone Królestwo i zaangażowane 
instytucje UE miały czas na zatwierdzenie umowy. Barnier zwrócił również uwagę, że 
umowa przejściowa miałaby sens dla UE wyłącznie wtedy, gdyby stanowiła krok na 
drodze do zawarcia przyszłej umowy o nowym partnerstwie38. Inni kluczowi 
przedstawiciele UE również opowiadają się za szczegółową umową w sprawie przyszłej 
współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem, ale nie jest jasne, w jakim zakresie 

                                                      

analitycznego Bruegel sugeruje, że Zjednoczone Królestwo odniosłoby większe korzyści ze swojego 
udziału w aktywach UE niż wskazują na to kalkulacje Centrum Reform Europejskich. 

34 „Brexit: A tale of two agreements” [Brexit: opowieść o dwóch umowach], Flavier H., Platon S., European 
Law Blog, 30 sierpnia 2016 r. 

35 „Barnier urges UK to be realistic about trade terms for Brexit” [Barnier wzywa Zjednoczone Królestwo 
do realistycznego podejścia do warunków handlowych w odniesieniu do Brexitu], „Financial Times”, 
6 grudnia 2016 r. 

36 Flavier H., Platon S., op. cit. 
37 Tamże. 
38 „Michel Barnier’s press conference” [Konferencja prasowa Michaela Barniera], streszczenie i analiza, 

„The Guardian”, 6 grudnia 2016 r. 

http://europeanlawblog.eu/?p=3324
https://www.ft.com/content/e3644d5e-bba9-11e6-8b45-b8b81dd5d080
https://www.theguardian.com/politics/blog/live/2016/dec/06/uk-wants-as-much-flexibility-as-possible-in-brexit-negotiating-position-says-hammond-politics-live?page=with:block-5846a144e4b049350cc96739#block-5846a144e4b049350cc96739
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zgodziliby się na omawianie jej w dwuletnich ramach czasowych39. 

Umowa lub umowy o przyszłych stosunkach najprawdopodobniej będą wymagać 
zatwierdzenia przez PE i w zależności od powiązanych kompetencji głosowania 
kwalifikowaną większością głosów lub jednomyślności w Radzie oraz ewentualnie 
ratyfikacji przez wszystkie pozostałe państwa członkowskie. 

Z kolei w swoim przemówieniu w dniu 17 stycznia w sprawie przedstawienia ogólnego 
stanowiska rządu w sprawie wystąpienia premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, 
wyraziła dążenie do osiągnięcia porozumienia w sprawie przyszłego partnerstwa UE –
Zjednoczone Królestwo przed zakończeniem procesu prowadzonego na mocy art. 50 (w 
ciągu dwóch lat przewidzianych w Traktacie). Po uzgodnieniu takiego szerokiego 
porozumienia postrzeganego jako pojedyncza umowa pakietowa nastąpiłby „stopniowy 
proces wdrażania”, co umożliwiłoby UE i Zjednoczonemu Królestwu dostosowanie się do 
nowych ustaleń w wielu dziedzinach współpracy, tak aby uniknąć niestabilności lub 
niepewności prawa. Rząd Zjednoczonego Królestwa zobowiązał się również do poddania 
ostatecznej umowy uzgodnionej między Zjednoczonym Królestwem a UE pod głosowanie 
na zasadzie „wszystko albo nic” w obu izbach brytyjskiego parlamentu przed debatą i 
głosowaniem w PE (choć nie jest całkowicie jasne, jakiego rodzaju umowy dotyczyłoby 
głosowanie lub jakie byłyby konsekwencje odrzucenia40). 

Według niektórych komentatorów istnieje pięć możliwości w odniesieniu do zakresu umowy41: 

 kompleksowa umowa, która obejmuje zarówno warunki wystąpienia, jak i 
przyszłe stosunki Zjednoczonego Królestwa z UE; 

 umowa dotycząca warunków wystąpienia z postanowieniami przejściowymi na 
czas ustalania przyszłych stosunków; 

 umowa dotycząca wyłącznie warunków wystąpienia, po której następują 
negocjacje dotyczące przyszłych stosunków, ale bez żadnych postanowień 
przejściowych obowiązujących w tym czasie; 

 brak umowy, wystąpienie Zjednoczonego Królestwa następuje w dwa lata (lub 
później, jeśli zostanie tak ustalone między Zjednoczonym Królestwem a Radą 
Europejską) zgodnie z art. 50 ust. 3 TUE; 

 lub decyzja Zjednoczonego Królestwa o pozostaniu w UE. 

Wpływ wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE na Irlandię (która oczywiście będzie nadal 
państwem członkowskim UE) oraz na sytuację w Irlandii Północnej (zwłaszcza że obywatele 
Irlandii Północnej mają prawo do obywatelstwa brytyjskiego i irlandzkiego – a tym samym, w 
związku z posiadaniem obywatelstwa irlandzkiego, do obywatelstwa UE po Brexicie) jest również 
szeroko dyskutowany. W szczególności do najważniejszych kwestii, które należy rozważyć w 
przyszłych negocjacjach UE–Zjednoczone Królestwo, należą przyszłość procesu pokojowego w 
ramach porozumienia „wielkopiątkowego” z Belfastu, irlandzkiej granicy lądowej i wspólnej 
strefy podróżowania między Wielką Brytanią a Irlandią, jak również konsekwencje gospodarcze i 
handlowe dla dwustronnych stosunków między Zjednoczonym Królestwem a Irlandią42. 

                                                      
39 „The Process of Brexit: What Comes Next?” [Proces Brexitu: co dalej?], Renwick A., UCL European Institute, 3 lutego 2017 r. 
40 „The government's negotiating objectives for exiting the EU: PM speech” [Cele rządu dotyczące negocjacji 

w sprawie wystąpienia z UE: przemowa premier rządu], 17 stycznia 2017 r. Zob. również „British parliament 
will get vote on final Brexit deal” [Brytyjski parlament będzie głosował nad ostateczną umową w sprawie 
Brexitu], Cooper C., Kroet C., Politico, 7 lutego 2017 r. 

41 „The Process of Brexit: What Comes Next?” [Proces Brexitu: co dalej?], Renwick A., op. cit.  
42 Zob. „Leaving the European Union: The UK and Ireland” [Wystąpienie z Unii Europejskiej: Zjednoczone Królestwo i Irlandia], 

Waitzman E., Lords Library notes LLN-2016-0060, 17 listopada 2016 r., oraz „Brexit: UK-Irish relations” [Brexit: stosunki 
między Zjednoczonym Królestwem a Irlandią[, Komisja ds. UE, dokument Izby Lordów 76, 12 grudnia 2016 r. 

https://www.ucl.ac.uk/european-institute/renwick-brexit-process.pdf
https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
http://www.politico.eu/article/british-parliament-will-get-vote-on-final-brexit-deal-theresa-may/
http://www.politico.eu/article/british-parliament-will-get-vote-on-final-brexit-deal-theresa-may/
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/renwick-brexit-process.pdf
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2016-0060
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/76/76.pdf
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2.1.6 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Istnieje wiele sposobów, na jakie sprawa wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej mogłaby trafić przed Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE), jako że nie można 
wykluczyć szeregu nieprzewidywalnych konsekwencji prawnych wystąpienia43. 

Na przykład umowa o wystąpieniu, jako umowa międzynarodowa UE, podlega kontroli 
sądowej TSUE. Decyzja Rady o zawarciu umowy mogłaby zostać zaskarżona do TSUE w 
drodze skargi o unieważnienie (art. 263 TFUE). Również pytania prejudycjalne związane z 
umową o wystąpieniu mogłyby zostać skierowane do TSUE przez sąd krajowy jednego z 
pozostałych państw członkowskich (art. 267 TFUE), sąd krajowy występującego państwa 
członkowskiego może natomiast zrobić to samo, jeśli takie rozwiązanie zostanie wyraźnie 
przewidziane w umowie o wystąpieniu44. Ponadto można również przewidzieć wniosek o 
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie możliwości jednostronnego 
odwołania notyfikacji na mocy art. 5045. Ponadto do TSUE mogłyby zostać skierowane 
wnioski o wydanie orzeczenia/opinii w sprawie zgodności projektu umowy o wystąpieniu 
lub umowy (umów) o przyszłych stosunkach z prawem UE (taki wniosek mógłby 
wystosować również Parlament Europejski zgodnie z art. 218 ust. 11 TFUE)46. Niektórzy 
komentatorzy twierdzą jednak, że nie byłoby to możliwe w odniesieniu do umowy o 
wystąpieniu, ponieważ art. 50 TUE odnosi się tylko do art. 218 ust. 3 TFUE47. 

2.1.7 Ponowne przyjęcie do UE 

Artykuł 50 ust. 5 przewiduje możliwość ponownego przyjęcia do UE państwa 
członkowskiego, które z niej wystąpiło, ale nie przyznaje automatycznego prawa do 
ponownego przystąpienia. Państwo musiałoby ponownie złożyć wniosek o przyjęcie do 
UE zgodnie z procedurą zawartą w art. 49 TUE (proces przystąpienia do UE). 

3 Przygotowania instytucjonalne UE do negocjacji 

Proces prowadzący do uruchomienia art. 50 TUE opiera się na różnych etapach 
obejmujących zarówno państwa członkowskie, jak i instytucje UE. Od czasu referendum 
brytyjskiego w dniu 23 czerwca 2016 r. instytucje UE i państwa członkowskie 
przygotowują się do rozpoczęcia negocjacji, które ostatecznie doprowadzą do 
zakończenia procedury wystąpienia na mocy art. 50 TUE48. 

W poniższym harmonogramie podsumowano główne kroki na drodze do rozpoczęcia 
negocjacji i wskazano dotychczasowe działania instytucji UE i rządu brytyjskiego.  

                                                      
43 „»Many ways« Brexit may go to EU courts, top ECJ judge says” [Jest wiele sposobów, na jakie Brexit 

może trafić przed sądy UE, twierdzi wysoki rangą sędzia TSUE], „Financial Times”, 21 listopada 2016 r. 
44 „Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU” [Artykuł 50 TUE: wystąpienie państwa 

członkowskiego z UE], Poptcheva E-M, briefing EPRS, luty 2016 r. 
45 „Referring Brexit to the Court of Justice of the European Union: Why revoking an Article 50 notice 

should be left to the United Kingdom” [Skierowanie Brexitu do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej: dlaczego odwołanie notyfikacji na mocy art. 50 należy pozostawić Zjednoczonemu 
Królestwu], Garner O., European Law Blog, 14 listopada 2016 r. 

46 „Brexit: What Next?” [Brexit: co dalej?], Duff A., oświadczenie dla Komisji Spraw Konstytucyjnych 
Parlamentu Europejskiego, 8 listopada 2016 r. 

47 „Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU” [Artykuł 50 TUE: wystąpienie państwa 
członkowskiego z UE], Poptcheva E-M, briefing EPRS, luty 2016 r. 

48 Zob. na przykład „Article 50: The Brexit divorce paper” [Artykuł 50: papiery rozwodowe Brexitu], Barker 
A., „The Financial Times”, lipiec 2016 r. Zob. również „Brexit: What Next?” [Brexit: co dalej?], Duff A., 
oświadczenie dla Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, listopad 2016 r. 

https://www.ft.com/content/6609025a-adbc-11e6-ba7d-76378e4fef24
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf
http://europeanlawblog.eu/2016/11/14/referring-brexit-to-the-court-of-justice-of-the-european-union-why-revoking-an-article-50-notice-should-be-left-to-the-united-kingdom/#comment-31879
http://europeanlawblog.eu/2016/11/14/referring-brexit-to-the-court-of-justice-of-the-european-union-why-revoking-an-article-50-notice-should-be-left-to-the-united-kingdom/#comment-31879
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/303548f7-ed4b-4a35-bfb8-efa4c183ff76/AFCO%20Brexit%20Memorandum%2008-11-16%20(Andrew%20Duff).pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf
https://www.ft.com/content/2f64f006-4dbd-11e6-88c5-db83e98a590a
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/303548f7-ed4b-4a35-bfb8-efa4c183ff76/AFCO%20Brexit%20Memorandum%2008-11-16%20(Andrew%20Duff).pdf
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Rysunek 2 – Harmonogram głównych działań podjętych w UE i Zjednoczonym Królestwie po 
referendum, rok 2016 i początek 2017 r. 

 Źródło: EPRS. 
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3.1 Wczesne etapy – rezolucja PE i deklaracja z Bratysławy 

Parlament Europejski, w rezolucji przyjętej w dniu 28 czerwca 2016 r. na specjalnej sesji 
plenarnej, wezwał Radę do mianowania Komisji Europejskiej negocjatorem w sprawie 
art. 50 TUE i wezwał do opracowania planu działania na rzecz lepszej Unii, który ma 
zostać zakończony rewizją Traktatów49. 

Przedmiotowy plan działania omówiono po raz pierwszy podczas nieformalnego 
posiedzenia 27 szefów państw i rządów UE – z wyłączeniem brytyjskiego premiera, który 
nie został zaproszony na nieformalne posiedzenie w dniu 29 czerwca 2016 r.50 – na 
którym wskazano niezbędne kroki, które należy podjąć w celu rozpoczęcia negocjacji w 
sprawie wystąpienia. Na posiedzeniu potwierdzono, że Rada przyjmie wytyczne 
dotyczące negocjacji oraz że Komisja i PE będą wypełniać swoje funkcje zgodnie z 
Traktatami. Ponadto na posiedzeniu podkreślono potrzebę uruchomienia procedur 
wystąpienia „możliwie jak najszybciej”, tak aby niepewność ograniczyć do minimum. 

Na innym nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej bez udziału Zjednoczonego 
Królestwa, w dniu 16 września 2016 r., 27 szefów państw i rządów UE przyjęło 
oświadczenie dotyczące stanu UE i uzgodniło plan działania na przyszłość, który należy 
zrealizować, aby „UE odniosła sukces w składzie 27 państw członkowskich”. 
Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, podkreślił, że był to pierwszy krok na 
długiej drodze, by określić na nowo stabilną przyszłość UE w składzie 27 państw 
członkowskich i kierować działaniami przywódców na przyszłych posiedzeniach51. 

„Plan działania z Bratysławy” odnosi się do migracji, bezpieczeństwa i wzrostu 
gospodarczego. Państwa członkowskie kontynuowały dyskusję na te tematy i na temat 
przyszłości Europy na nieformalnym posiedzeniu w dniu 3 lutego 2017 r. na Malcie, a 
także w dniu 10 marca 2017 r., z myślą o opublikowaniu stanowiska po obchodach 60. 
rocznicy traktatów rzymskich dnia 25 marca 2017 r.52 W związku ze szczytem 
odbywającym się dnia 25 marca w Rzymie Komisja Europejska przyjęła również białą 
księgę w sprawie przyszłości Europy53, stanowiącej jej wkład w zbliżającą się debatę. 

W swoim oświadczeniu po nieformalnym posiedzeniu w dniu 15 grudnia szefowie 
państw i rządów z 27 państw członkowskich oraz przewodniczący Rady Europejskiej i 
Komisji Europejskiej powtórzyli stanowisko, że negocjacje rozpoczną się po tym, jak 
Zjednoczone Królestwo podejmie działania na mocy art. 50, a umowy będą opierały się 
na równowadze praw i obowiązków54. W oświadczeniu wyjaśniono kilka kwestii 
proceduralnych: 

                                                      
49 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie decyzji o wystąpieniu z UE w 

wyniku referendum w Zjednoczonym Królestwie (2016/2800(RSP), 28 czerwca 2016 r. 
50 Rada Europejska, „Nieformalne posiedzenie w składzie 27 państw członkowskich – Bruksela, 29 

czerwca 2016 r. – oświadczenie”. 
51 Rada Europejska, Wystąpienie Donalda Tuska przed szczytem w Bratysławie, wrzesień 2016 r. 
52 Parlament Europejski, w skrócie „Post-European Council Briefing” [Briefing po posiedzeniu Rady 

Europejskiej], wrzesień 2016 r. Zob. również „Informal meeting of EU heads of state or government” 
[Nieformalne spotkanie szefów państw i rządów UE], Malta, 3 lutego 2017 r. i „Remarks by President 
Donald Tusk after the informal meeting of the 27 heads of state or government” [Uwagi 
przewodniczącego Donalda Tuska po nieformalnym posiedzeniu 27 szefów państw lub rządów], 10 
marca 2017 r. 

53 Komisja Europejska, „Biała księga Komisji w sprawie przyszłości Europy”, COM(2017)2025, 1 marca 
2017 r. 

54 Oświadczenie po nieformalnym posiedzeniu 27 szefów państw i rządów, 15 grudnia 2016 r. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0294+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0294+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/06/29-27ms-informal-meeting-statement/
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/06/29-27ms-informal-meeting-statement/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/15-tusk-remarks-before-bratislava/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/587348/EPRS_ATA(2016)587348_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2017/02/03-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/10-tusk-remarks-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/10-tusk-remarks-informal-meeting/
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-way-ahead_pl
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/12/15-statement-informal-meeting-27/
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 Po pierwsze, Rada Europejska przyjmie wytyczne określające ramy negocjacji na 
mocy art. 50 i w razie potrzeby będzie uaktualniać te wytyczne. Przyjęcie decyzji 
upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji (w oparciu o zalecenie Komisji 
Europejskiej) i wytycznych dotyczących negocjacji – oraz ich aktualizowanie – 
pozostanie zadaniem Rady. Przedstawiciele Zjednoczonego Królestwa w Radzie 
Europejskiej, Radzie i jej organach przygotowawczych nie będą uczestniczyć w 
decyzjach dotyczących wystąpienia. 

 Po drugie, zwrócono się do Rady o wyznaczenie Komisji Europejskiej jako 
negocjatora Unii, a wyznaczenie Michela Barniera na głównego negocjatora 
przyjęto z zadowoleniem. Niemniej w skład zespołu negocjatora Unii wejdzie 
przedstawiciel rotacyjnej prezydencji Rady. 

 Po trzecie, Rada Europejska i Coreper – z pomocą specjalnej grupy roboczej 
posiadającej stałego przewodniczącego – zapewnią, by negocjacje prowadzono 
zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej i z wytycznymi negocjacyjnymi Rady. 

 Po czwarte, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego będą zapraszani do 
posiedzeń przygotowawczych (posiedzeń specjalnych przedstawicieli) przed 
posiedzeniami Rady Europejskiej. 

 W końcu podczas wszystkich etapów negocjacji Parlament Europejski będzie 
dokładnie i regularnie informowany. W szczególności, prezydencja Rady będzie 
przygotowana, by przed każdym posiedzeniem Rady do Spraw Ogólnych i po 
każdym z nich przekazywać informacje Parlamentowi Europejskiemu i wymieniać 
z nim poglądy. Ponadto przewodniczący Parlamentu Europejskiego będzie 
zapraszany do wygłoszenia opinii na początku posiedzeń Rady Europejskiej. 

Do tej pory jedynie jeden akt prawny dotyczący prawa UE bezpośrednio dotyczy decyzji 
Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii. Jest to decyzja Rady UE dotycząca zmiany 
kolejności rotacyjnej prezydencji Rady55. Po tym jak Zjednoczone Królestwo 
zrezygnowało z przewodniczenia Radzie w drugiej połowie 2017 r., Rada postanowiła, że 
od 1 lipca 2017 r. następne w kolejności państwa będą obejmować prezydencję pół roku 
wcześniej. 

3.2 Parlament Europejski 

Jeśli ograniczyć się do samej litery Traktatów, rola Parlamentu Europejskiego w 
procedurze wystąpienia może wydawać się ograniczona. Rola PE pozostaje jednak 
kluczowa dla powodzenia negocjacji, ponieważ na mocy art. 50 TUE Parlament musi 
wyrazić zgodę na ostateczną umowę, stanowiąc (zwykłą) większością głosów, tak aby 
mogła wejść w życie. Uprawnienia Parlamentu obejmują również monitorowanie 
procesu negocjacji. Zgodnie z art. 218 TFUE Parlament Europejski musi być natychmiast 
i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury negocjacji. Biorąc pod uwagę 
znaczenie uzyskania zgody Parlamentu, ta instytucja będzie musiała być ściśle 
zaangażowana w negocjacje. 

3.2.1 Konferencja Przewodniczących PE 

Na swoim posiedzeniu w dniu 8 września 2016 r. Konferencja Przewodniczących Grup 
politycznych Parlamentu Europejskiego powołała Guya Verhofstadta, przewodniczącego 
Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), na koordynatora 
Parlamentu Europejskiego ds. negocjacji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego 
Królestwa z UE. Konferencja Przewodniczących podkreśliła znaczenie tej decyzji jako 

                                                      
55 Rada UE, „Decyzja o zmianie kolejności sprawowania prezydencji w Radzie”, komunikat prasowy 475/16, 

lipiec 2016. 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/7/47244644642_pl.pdf
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kluczowej dla zagwarantowania zaangażowania Parlamentu na wszystkich etapach 
przyszłych negocjacji. 

Mandat Guya Verhofstadta obejmuje regularne przekazywanie Konferencji 
Przewodniczących bieżących informacji na temat statusu negocjacji. Przewiduje się w 
szczególności współpracę ze wszystkimi liderami grup politycznych oraz z 
przewodniczącym Komisji Spraw Konstytucyjnych, który będzie odpowiedzialny za 
przygotowanie stanowiska Parlamentu w sprawie ostatecznej umowy o wystąpieniu. 
Ponadto komisje stałe Parlamentu poproszono o przedstawienie merytorycznej analizy 
kwestii wynikających z decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z UE. W tej kwestii 
Guy Verhofstadt podkreślił potrzebę skoordynowanego podejścia PE od początku 
negocjacji. Jego zdaniem każda z komisji powinna przedstawić analizę skutków 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do jej obszaru polityki przed 
uruchomieniem procedury na mocy art. 50. 

Przewidywana jest również koordynacja działań z innymi wiodącymi osobami 
uczestniczącymi w negocjacjach, w szczególności z Michelem Barnierem, powołanym 
przez Komisję Europejską do kierowania zespołem zadaniowym ds. przygotowania i 
prowadzenia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na mocy art. 50 TUE (zob. 
poniżej)56. Aby wspierać współpracę z Komisją i pełne zaangażowanie PE na wszystkich 
etapach negocjacji, Barniera zapraszano na odpowiednie posiedzenia Konferencji 
Przewodniczących od września 2016 r. oraz Konferencji Przewodniczących Komisji PE. 

W dniu 29 września 2016 r. Konferencja Przewodniczących przeanalizowała sposoby 
zacieśnienia współpracy między PE a Komisją w ramach negocjacji dotyczących 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa. W szczególności Konferencja Przewodniczących 
zbadała mechanizmy wewnętrznej koordynacji w odniesieniu do wystąpienia i podzieliła 
proces na trzy etapy: 

(i) Etap 1 (etap przed notyfikacją) trwający do czasu złożenia w Radzie Europejskiej 
notyfikacji przez rząd Zjednoczonego Królestwa o zamiarze wystąpienia z UE, co ma 
nastąpić przed końcem marca 2017 r. 

(ii) Etap 2 (etap negocjacji) mający na celu opracowanie umowy o wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa (i możliwie o nowych stosunkach między Zjednoczonym 
Królestwem a UE). 

(iii) Etap 3 (etap po negocjacjach) obejmujący formalne zatwierdzenie przez PE umowy 
o wystąpieniu w ramach procedury zgody. 

Zgodnie z art. 50 TUE maksymalny czas trwania etapu 2 i 3 nie może przekroczyć dwóch 
lat (chyba że zostanie przedłużony za zgodą wszystkich państw członkowskich). 

Konferencja Przewodniczących ustaliła, że komisje PE powinny przygotowywać wkład w 
swoich obszarach odpowiedzialności, który to wkład zostanie następnie wykorzystany 
przy opracowywaniu projektu rezolucji PE określającej „nieprzekraczalne granice”, 
najważniejsze przesłanie i ogólne zasady, zwłaszcza w kontekście przygotowania przez 
Radę Europejską jej wytycznych negocjacyjnych. 

Konferencja Przewodniczących prawdopodobnie omówi projekt rezolucji na swoim 
posiedzeniu w dniu 29 marca, bezpośrednio po oczekiwanej notyfikacji przez 

                                                      
56 Komisja Europejska, „President Juncker appoints Michel Barnier as Chief Negotiator in charge of the 

preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 of the TEU” 
[Przewodniczący Juncker mianuje Michela Barniera głównym negocjatorem odpowiedzialnym za 
przygotowanie i prowadzenie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na mocy art. 50 TUE], 
komunikat prasowy, lipiec 2016 r. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2652_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2652_it.htm
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Zjednoczone Królestwo, w celu zgłoszenia go do dyskusji i poddania pod głosowanie na 
pierwszej kwietniowej sesji plenarnej. W rezolucji zostaną określone główne zasady 
Parlamentu, ogólne cele oraz „nieprzekraczalne granice” w odniesieniu do negocjacji. 
Poza zapewnieniem wkładu PE do wytycznych Rady Europejskiej rezolucja będzie 
stanowić również punkt odniesienia dla oceny przez Parlament ostatecznej umowy lub 
umów między Zjednoczonym Królestwem a UE. 

3.2.2 Konferencja Przewodniczących Komisji PE 

Podczas wymiany poglądów w grudniu 2016 r. z Konferencją Przewodniczących Komisji 
PE Guy Verhofstadt zauważył, że analiza komisji będzie stanowić podstawę rezolucji PE, 
która może zostać przyjęta na początku kwietnia 2017 r. po notyfikacji Zjednoczonego 
Królestwa na mocy art. 50. Rezolucja zapewni wkład Parlamentu w odniesieniu do 
wytycznych negocjacyjnych Rady Europejskiej, a także przyszłych ram stosunków między 
UE a Zjednoczonym Królestwem. 

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r. Konferencja 
Przewodniczących Komisji PE przeprowadziła dalszą wymianę poglądów z Michelem 
Barnierem. Jerzy Buzek, ówczesny przewodniczący Konferencji Przewodniczących 
Komisji PE, wyjaśnił, że komisje pracowały nad ocenami technicznymi potencjalnego 
wpływu Brexitu na odpowiednie obszary polityki i chętnie będą przedstawiały dalsze 
informacje w trakcie całego procesu. Nie wchodząc w szczegóły negocjacji, Barnier 
zaznaczył, że termin osiągnięcia porozumienia ze Zjednoczonym Królestwem na mocy 
art. 50 byłby krótszy niż dwa lata i że po ustaleniu ogólnych kierunków przyszłych 
stosunków mogłoby zostać wprowadzone porozumienie przejściowe. Podkreślił również 
potrzebę ciągłego dialogu z PE. 

3.2.3 Komisje PE 

Podczas pierwszego etapu określonego powyżej (etapu przed notyfikacją) komisje 
Parlamentu przeanalizowały kwestie dotyczące konsekwencji wystąpienia państwa 
członkowskiego.  

Komisje rozpatrzyły cztery główne kwestie: 

(iv) możliwy wpływ wystąpienia Zjednoczonego Królestwa na dokumenty ustawodawcze 
PE będące obecnie przedmiotem dyskusji; 

(v) możliwy wpływ na dokumenty ustawodawcze będące obecnie przedmiotem dyskusji 
w przypadku, gdy nie zostaną przyjęte przed wystąpieniem Zjednoczonego 
Królestwa z UE lub w przypadku opóźnienia; 

(vi) obowiązujące unijne polityki, programy i prawodawstwo, które powinny stanowić 
element umowy o wystąpieniu; 

(vii) w jaki sposób obowiązujące obecnie unijne polityki, programy i prawodawstwo będą 
uwzględnione w przyszłych stosunkach między UE a Zjednoczonym Królestwem. 

3.3 Komisja Europejska i Rada 

Zgodnie z traktatami UE Komisja Europejska i Rada odegrają kluczową rolę w 
informowaniu i uzgodnieniu stanowiska negocjacyjnego UE. Komisja przeprowadzi 
większą część negocjacji, Rada natomiast określi wytyczne dotyczące negocjacji w świetle 
wytycznych Rady Europejskiej. Wytyczne te mają zostać uzgodnione przez 27 szefów 
państw lub rządów na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej zaplanowanym na 29 
kwietnia. 

Obie instytucje wyznaczyły negocjatora do kierowania pracami. Głównym zadaniem 
głównego negocjatora Komisji Michela Barniera – byłego wiceprzewodniczącego Komisji 
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Europejskiej, byłego francuskiego ministra ds. zagranicznych i ministra ds. europejskich 
– będzie wykonanie, przy wykorzystaniu wiedzy technicznej zapewnianej przez dyrekcje 
generalne Komisji Europejskiej, mandatu politycznego ustalonego przez Radę. Barnier 
odwiedził już większość stolic UE, aby przeprowadzić wstępne rozmowy na temat 
Brexitu57. Odbył również spotkania z „Szerpami” – urzędnikami wysokiego szczebla z 27 
rządów krajowych – w Brukseli.58  

W Radzie Didier Seeuws – belgijski dyplomata i były szef gabinetu politycznego 
ówczesnego przewodniczącego Rady Europejskiej, Hermana Van Rompuya – ma za 
zadanie zebrać stanowiska 27 państw członkowskich w jedno stanowisko Rady na temat 
mandatu UE. W szczególności Seeuws może przewodniczyć specjalnej komisji 
przedstawicieli państw członkowskich mianowanych w celu nadzorowania negocjacji w 
Radzie. 

Według sprawozdania opublikowanego przez ośrodek analityczny Cicero w grudniu 
2016 r. dla kształtowania się jednolitej pozycji UE w negocjacjach decydujące znaczenie 
będzie miał zestaw kluczowych czynników w państwach członkowskich, w tym 
powiązania handlowe, migracja i zbliżające się wybory59. 

4 Przygotowania Zjednoczonego Królestwa do negocjacji 

4.1 Rząd Zjednoczonego Królestwa 

Po wynikach referendum i ustąpieniu Davida Camerona nowa premier Zjednoczonego 
Królestwa, Theresa May, przedstawiła swoich ministrów dnia 14 lipca 2016 r. W 
gabinecie ministrów David Davis został sekretarzem stanu ds. wystąpienia z UE, a Liam 
Fox sekretarzem stanu ds. handlu międzynarodowego. Zarówno nowo utworzony 
Departament ds. Wystąpienia z UE, jak i Departament Handlu Międzynarodowego i Biuro 
Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty Narodów mają korzystać z dodatkowych zasobów. 
Nowy komitet gabinetu pod przewodnictwem premiera – Komitet ds. Wystąpienia z UE 
i Handlu – ma za zadanie koordynować proces Brexitu w Whitehall.60 

Rząd Zjednoczonego Królestwa ma prawo formalnie uruchomić procedurę na mocy 
artykułu 50, składając w Radzie Europejskiej notyfikację o zamiarze wystąpienia z UE 
przez Zjednoczone Królestwo, ale zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 24 
stycznia 2017 r. może to nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody Parlamentu. Po wysłaniu 
notyfikacji rząd odpowiada za podjęcie decyzji w sprawie celów negocjacyjnych 
Zjednoczonego Królestwa i przeprowadzenie rozmów z pozostałymi państwami 
członkowskimi UE. 

Pierwszą oficjalną informację co do tego, kiedy Zjednoczone Królestwo rozpocznie proces 
wystąpienia, Theresa May przedstawiła w przemówieniu w dniu 2 października 2016 r. 
Oświadczyła, że Zjednoczone Królestwo zastosuje art. 50 do końca marca 2017 r. oraz 
wskazała niektóre z głównych celów Zjednoczonego Królestwa w przyszłych rozmowach 

                                                      
57 „EU's chief divorce negotiator to make first Brexit statement” [Główny unijny negocjator ds. rozwodu 

wyda pierwsze oświadczenie w sprawie Brexitu], Rankin J., „The Guardian”, 6 grudnia 2016 r. 
58 „Barnier to host Brexit seminar with senior national officials next week” [W przyszłym tygodniu Barnier 

organizuje seminarium w sprawie Brexitu z krajowymi urzędnikami wysokiego szczebla], Taylor S., 
MLex Brexit Service, 22 listopada 2016 r. 

59 Zob. Cicero Group, „Brexit Negotiations: The View from the EU” [Negocjacje w sprawie Brexitu: z 
perspektywy UE], grudzień 2016 r. 

60 „The Process of Brexit: What Comes Next?” [Proces Brexitu: co dalej?], Renwick A., op. cit. 

https://www.theguardian.com/politics/2016/dec/06/eus-chief-divorce-negotiator-michel-barnier-to-make-first-brexit-statement
http://mlexmarketinsight.com/editors-picks/barnier-host-brexit-seminar-senior-national-officials-next-week/
http://cicero-group.com/wp-content/uploads/2016/12/Brexit-negotiations-The-View-form-the-EU.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/analysis/2016-17/renwick-brexit-process
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z UE. Stwierdziła, że oczekuje dopasowanej do potrzeb umowy między Zjednoczonym 
Królestwem a UE, która nie byłaby oparta na istniejących modelach i obejmowałaby 
wolny handel towarami i usługami, możliwie jak największy dostęp do jednolitego rynku 
UE oraz współpracę w zakresie organów ścigania i walki z terroryzmem. Z kolei 
Zjednoczone Królestwo przejęłoby kontrolę nad imigracją i odrzuciło jurysdykcję 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości61. 

W przemówieniu wygłoszonym w dniu 17 stycznia 2017 r., premier określiła 12 
negocjacyjnych priorytetów dla Zjednoczonego Królestwa62 z myślą o wyjaśnieniu w 
większym stopniu planów rządów Zjednoczonego Królestwa co do procesu Brexitu. 
Priorytety te powtórzono i dopracowano w białej księdze rządu pt. „The United 
Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union” [Wyjście 
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i nowe partnerstwo z Unią Europejską] 
opublikowanej w dniu 2 lutego 2017 r.63 Oto 12 wspomnianych celów: 

 zapewnienie pewności i jasności; 

 przejęcie kontroli nad przepisami i zniesienie jurysdykcji TSUE w Zjednoczonym 
Królestwie;  

 wzmocnienie Unii przez zawarcie umowy, która przynosi korzyść wszystkim 
narodom tworzącym Zjednoczone Królestwo; 

 ochrona silnych więzi z Irlandią i utrzymanie wspólnej strefy podróżowania;  

 kontrola imigracji;  

 zapewnienie praw obywatelom UE w Zjednoczonym Królestwie i obywatelom 
Zjednoczonego Królestwa w UE;  

 ochrona praw pracowniczych;  

 zapewnienie wolnego handlu z rynkami europejskimi;  

 zapewnienie nowych umów handlowych z krajami na świecie;  

 zapewnienie, by Zjednoczone Królestwo pozostało najlepszym miejscem dla 
nauki i innowacji;  

 współpraca w walce z przestępczością i terroryzmem; oraz  

 przeprowadzenie sprawnego i prawidłowego wystąpienia z UE.  

Zasadniczo preferowane podejście rządu Zjednoczonego Królestwa do wyjścia z UE 
polega na tym, by osiągnąć porozumienie w sprawie przyszłego partnerstwa z UE przed 
zakończeniem dwuletniego procesu objętego art. 50, a następnie stopniowo wdrażać 
nowe rozwiązania w różnych dziedzinach, tak aby utrzymać pewność prawa dla 
obywateli i przedsiębiorstw. Ten przejściowy status nie byłby w żadnym wypadku 
nieograniczony w czasie. W białej księdze stwierdzono, że w przypadku niepowodzenia 
negocjacji „brak umowy dla Zjednoczonego Królestwa jest lepszy niż zła umowa dla 
Zjednoczonego Królestwa”. Główne cechy oczekiwane przez Zjednoczone Królestwo w 
przyszłej współpracy z UE zdają się być następujące64: 

                                                      
61 „Britain after Brexit: a vision of Global Britain” [Wielka Brytania po Brexicie: wizja globalnej Wielkiej 

Brytanii], Theresa May, przemówienie na konferencji Partii Konserwatywnej, 2 października 2016 r. 
62 „The government's negotiating objectives for exiting the EU: PM speech” [Cele rządu dotyczące 

negocjacji w sprawie wystąpienia z UE: przemowa premier rządu], 17 stycznia 2017 r. 
63 „»The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union« White Paper” [Biała 

księga pt. „Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i nowe partnerstwo z Unią 
Europejską”], Departament ds. Wystąpienia z UE, 2 lutego 2017 r. 

64 Renwick A., op. cit. 

https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/conservative-party/news/79517/read-full-theresa-mays-conservative
https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper
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 zakończenie członkostwa Zjednoczonego Królestwa w jednolitym rynku, 
ponieważ nie dałoby się tego pogodzić z możliwością kontroli imigracji z państw 
członkowskich UE i zniesieniem jurysdykcji TSUE; 

 zabieganie natomiast o zawarcie kompleksowej i ambitnej umowy o wolnym 
handlu z UE, która zapewniałaby Zjednoczonemu Królestwu szeroki dostęp do 
jednolitego rynku UE, oraz negocjowanie nowej umowy celnej, która 
umożliwiłaby Zjednoczonemu Królestwu zawieranie umów o wolnym handlu z 
innymi państwami, a jednocześnie nie zakłócała handlu z UE; 

 stała współpraca z UE w dziedzinie nauki, badań, walki z przestępczością i 
terroryzmem, polityki zagranicznej i obrony; 

 utrzymanie wspólnej strefy podróżowania z Republiką Irlandii; 

 pełne angażowanie zdecentralizowanych organów administracji w Szkocji, Walii i 
Irlandii Północnej w związku ze zbliżającymi się rozmowami (choć organy te nie 
mają prawa weta w kwestii wystąpienia), w tym przez Wspólny Komitet 
Ministerialny ds. Negocjacji z UE, przy czym należy uwzględnić interesy terytoriów 
zamorskich, Wyspy Man, Wysp Normandzkich i Gibraltaru; 

 dążenie do zawarcia porozumienia w sprawie praw obywateli UE w 
Zjednoczonym Królestwie i obywateli Zjednoczonego Królestwa w UE. 

4.2 Parlament Zjednoczonego Królestwa 

W następstwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2017 r. stwierdzającego, że 
parlament musi wyrazić zgodę przed uruchomieniem procedury na mocy art. 5065, rząd 
w dniu 26 stycznia 2016 r. przedstawił krótki projekt ustawy do rozpatrzenia przez 
parlament: projekt ustawy o Unii Europejskiej (notyfikacja o wystąpieniu). Rozpatrzenie 
projektu rozpoczęło się od debaty podczas drugiego czytania w Izbie Gmin w dniu 31 
stycznia 2017 r. i głosowania nad ogólną zasadą projektu ustawy – wystąpieniem z UE – 
1 lutego 2017 r. z 498 głosami za i 114 przeciw66. W trzecim czytaniu w dniu 8 lutego 
2017 r. Izba Gmin przyjęła projekt ustawy bez poprawek, z 494 głosami za i 122 przeciw. 
Projekt ustawy przekazano Izbie Lordów 8 lutego 2017 r., która przeprowadziła debatę 
podczas drugiego czytania w dniach 20 i 21 lutego 2017 r. Następnie rozpoczęły się prace 
w komitetach w dniach 27 lutego i 1 marca 2017 r. i złożono poprawki, z których jedna 
została przyjęta – w sprawie zapewnienia praw obywatelom UE i EOG legalnie 
zamieszkałym w Zjednoczonym Królestwie po Brexicie. Wreszcie sporządzono 
sprawozdanie, a trzecie czytanie odbyło się 6 marca z głosowaniem w dniu 7 marca 
2017 r. w sprawie trzech poprawek67. Dwie poprawki zostały odrzucone – dotyczące 
zatwierdzenia umowy z UE w drodze krajowego referendum (131 za i 336 przeciwko) 
oraz odrzucenia projektu ustawy, ponieważ nie obejmuje mechanizmu konsultacji 
społecznych przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE dotyczących przyszłych 
stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem (95 za – 340 przeciwko) – przyjęto 
natomiast poprawkę dotyczącą zatwierdzenia przez Parlament wyniku negocjacji z UE, 
przy 366 głosach za i 268 przeciwko68. 

                                                      
65 W dniu 7 grudnia 2016 r. Izba Gmin przyjęła już niewiążącą uchwałę w sprawie uruchomienia art. 50 

do dnia 31 marca 2017 r., w której wzywa się rząd do przedstawienia planu negocjacji. 
66 Bill documents — European Union (Notification of Withdrawal) Bill 2016-17 [Dokumentacja projektu 

ustawy – ustawa o Unii Europejskiej (notyfikacja o wystąpieniu)], parlament Zjednoczonego Królestwa. 
67 „Lords debates European Union (Notification of Withdrawal) Bill” [Debata w Izbie Lordów na temat 

projektu ustawy o Unii Europejskiej (notyfikacja o wystąpieniu)], parlament Zjednoczonego Królestwa. 
68 Wyniki głosowania w Izbie Lordów – projekt ustawy o Unii Europejskiej (notyfikacja o wystąpieniu), 

7 marca 2017 r. 

https://hansard.parliament.uk/commons/2016-12-07/debates/CA09D9B2-9634-41C8-8979-8B9CD82DBB8F/TheGovernmentSPlanForBrexit
http://services.parliament.uk/bills/2016-17/europeanunionnotificationofwithdrawal/documents.html
https://www.parliament.uk/business/news/2017/february/lords-debates-european-union-notification-of-withdrawal-bill/
http://www.parliament.uk/business/publications/business-papers/lords/lords-divisions/?date=2017-Mar-07&itemId=2&session=2016-May-18
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Podobną poprawkę, która doprowadziłaby do uzależnienia zawarcia przez rząd 
ostatecznej umowy od zatwierdzenia przez parlament po zakończeniu negocjacji, 
odrzucono wcześniej w Izbie Gmin. Rząd Zjednoczonego Królestwa zobowiązał się jednak 
przedłożyć parlamentowi ostateczną umowę do głosowania „za – przeciw” przed 
debatami i głosowaniem w tej sprawie w Parlamencie Europejskim. W związku z tym 
niektórzy komentatorzy podkreślają, że ponieważ umowa o wystąpieniu i ewentualna 
umowa lub umowy o przyszłej współpracy będą umowami międzynarodowymi, Izba 
Gmin i tak miałaby prawo do zablokowania ratyfikacji traktatu zgodnie z ustawą o reformie 
konstytucyjnej i sprawowaniu rządów z 2010 r.69 Nie jest jednak jasne, co stałoby się, 
gdyby brytyjski parlament odmówił ratyfikacji ostatecznej umowy. 

Dwie poprawki przyjęte w Izbie Lordów zostały następnie odrzucone w głosowaniu w 
Izbie Gmin. Następnie projekt ustawy wrócił do Izby Lordów, która ostatecznie 
zagłosowała za nieutrzymaniem żadnej z poprawek, uznając, że nie było perspektyw, aby 
Izba Gmin zmieniła swoje stanowisko. W związku z tym w dniu 13 marca 2017 r. 
zakończono rozpatrywanie projektu ustawy o Unii Europejskiej (notyfikacja o 
wystąpieniu) bez poprawek. Następnie ustawa uzyskała w dniu 16 marca zgodę 
królewską70. 

Toruje to rządowi drogę do planowego uruchomienia procedury na mocy art. 50 do 
końca marca. Co istotne, parlament Zjednoczonego Królestwa zbada również projekt 
„wielkiej ustawy uchylającej”, w sprawie której rząd ma zamiar opublikować białą księgę 
krótko po uruchomieniu procedury na mocy art. 50, zanim projekt ustawy nie zostanie 
przedłożony z myślą o poddaniu go pod głosowanie na następnej sesji parlamentarnej. 
Ustawa uchyliłaby ustawę o Wspólnotach Europejskich z 1972 r., która wprowadza w 
życie prawo UE w Zjednoczonym Królestwie. Dorobek UE zostanie przekształcony w 
prawo brytyjskie, po czym parlament będzie mógł utrzymać, zmieniać lub uchylać 
wszelkie przepisy wynikające z członkostwa w UE. Według rządu zakończy to również 
obowiązywanie jurysdykcji TSUE w Zjednoczonym Królestwie. „Wielka ustawa 
uchylająca” po przyjęciu wejdzie w życie dopiero po faktycznym wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa z UE. Kolejne ustawy wprowadzające nowe ustalenia w wielu 
obszarach, a zwłaszcza kontroli imigracyjnych, musiałyby również przechodzić przez 
procedurę parlamentarną71. 

Wreszcie, Parlament będzie w stanie kontrolować rząd podczas procesu negocjacji przez 
pytania parlamentarne, debaty i oświadczenia, jak również prace różnych wybranych 
komisji72. 

5 Wzorce dla przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym 
Królestwem 

Ramy przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem, do których odnosi 
się art. 50 TUE, są przedmiotem intensywnej debaty i pozostają niepewne, tym bardziej, 
że w Zjednoczonym Królestwie brakuje konsensusu w wielu kwestiach związanych z 

                                                      
69 Renwick A., op. cit. 
70 „European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017 c. 9” [Ustawa o Unii Europejskiej (notyfikacja o 

wystąpieniu) z 2017 r.]. 
71 „Legislating Brexit” [Stanowienie prawa a Brexit], White, H., Rutter, J., Institute for Government, 

20 marca 2017 r. 
72 Tamże. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/contents/enacted
https://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/legislating-brexit
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wynikiem referendum w sprawie członkostwa w UE73. Niemniej większość obserwatorów 
zdaje się zgadzać z koncepcją, że nowe ramy stosunków między UE a Zjednoczonym 
Królestwem będą obejmować wiele wymiarów, między innymi: gospodarkę i handel, 
współpracę w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych (w szczególności walkę z terroryzmem i przestępczością 
zorganizowaną) oraz politykę w dziedzinie rolnictwa i środowiska.74 

Spośród wielu wspomnianych aspektów określenie przyszłych stosunków handlowych i 
gospodarczych będzie prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych aspektów negocjacji. 
Istnieje wiele ram współpracy handlowej i gospodarczej (w wielu przypadkach także 
politycznej) między UE i państwami trzecimi, które mogłyby posłużyć za wzór dla 
przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem (opis głównych cech 
każdego modelu zawarty jest w sekcji 6 poniżej), bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
ustaleń sui generis, które strony mogą uzgodnić. Warto przyjrzeć się im dokładnie, aby 
zrozumieć zróżnicowane stosunki, które UE nawiązała do tej pory z różnymi państwami 
trzecimi. 

W tym kontekście przedstawia się szereg możliwości. Członkostwo w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym (EOG) zapewniłoby Zjednoczonemu Królestwu szeroki dostęp 
do jednolitego rynku. Niektórzy opowiadają się za rozwiązaniem „EOG-minus” 
(przyjętym, przykładowo, aby uwzględnić ograniczenia dotyczące swobody 
przemieszczania się), ale uznaje się je za niedopuszczalne dla większości państw 
członkowskich UE, które są rzecznikami zachowania wzorca stosunków w ramach EOG75. 
Inni zwracają uwagę na układ o stowarzyszeniu UE–Ukraina obejmujący pogłębioną i 
kompleksową strefę wolnego handlu (DCFTA) jako możliwą solidną podstawę dla 
przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem, jeszcze inni natomiast 
jako potencjalny model proponują kompleksową umowę gospodarczo-handlową 
(CETA) między UE a Kanadą. Wreszcie wiele osób twierdzi, że domyślna opcja przepisów 
Światowej Organizacji Handlu (WTO) bez jakiejkolwiek innej preferencyjnej umowy, nie 
przyniosłaby pożądanego rezultatu w szczególności dla Zjednoczonego Królestwa76. 

UE wdrożyła umowy preferencyjne z 58 państwami i terytoriami trzecimi. Inne umowy 
preferencyjne zostały zawarte, ale nie weszły jeszcze w życie – z Kanadą, Ekwadorem, 
Singapurem i Wietnamem. Taka sama sytuacja dotyczy umów o partnerstwie 
gospodarczym z państwami zrzeszonymi we Wspólnocie Wschodnioafrykańskiej, 

                                                      
73 Na przykład w Zjednoczonym Królestwie istnieje spór polityczny dotyczący tego, czy wynik referendum 

za opuszczeniem UE powinien być interpretowany również jako upoważnienie do opuszczenia 
jednolitego rynku. Zob. debata w Izbie Lordów na temat stosunków między UE a UK, 1 grudnia 2016 r. 

74 Debata w Izbie Lordów na temat stosunków między UE a UK, 1 grudnia 2016 r. Zob. również „Leaving 
the European Union: Future UK-EU Relationship” [Wystąpienie z Unii Europejskiej: przyszłe stosunki 
między UE a UK], Brown T., Waitzman E., House of Lords Library, Note LLN 2016/063, 25 listopada 
2016 r. oraz „Brexit and beyond: How the United Kingdom might leave the European Union” [Przyszłość 
po Brexicie: jak Zjednoczone Królestwo może opuścić Unię Europejską?], UK in a Changing Europe and 
Political Studies Association, listopad 2016 r. 

75 „Oral evidence: The UK's future economic relationship with the European Union, HC 483, Treasury 
Committee” [Ustne wypowiedzi: przyszłe stosunki Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, 
HC 483, Komisja Skarbu], Izba Gmin, 13 lipca 2016 r. 

76 „After Brexit: A New Association Agreement Between Britain and Europe” [Po Brexicie: nowy układ o 
stowarzyszeniu między Wielką Brytanią a Europą], Duff A., Policy Network Paper, październik 2016 r. 

https://hansard.parliament.uk/lords/2016-12-01/debates/31D92072-90A0-4CE3-BEFD-E6F01F7E66B1/BrexitUK-EURelationship
https://hansard.parliament.uk/lords/2016-12-01/debates/31D92072-90A0-4CE3-BEFD-E6F01F7E66B1/BrexitUK-EURelationship
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2016-0063/LLN-2016-0063.pdf
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2016-0063/LLN-2016-0063.pdf
http://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2016/11/Brexit-and-Beyond-how-the-UK-might-leave-the-EU.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/treasury-committee/the-uks-future-economic-relationship-with-the-european-union/oral/35137.html
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/treasury-committee/the-uks-future-economic-relationship-with-the-european-union/oral/35137.html
http://www.policy-network.net/publications/6141/After-Brexit
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Południowoafrykańskiej Wspólnocie Rozwoju i z państwami w Afryce Zachodniej77. Inne 
negocjacje dotyczące umów preferencyjnych są w toku78. 

Ogólnie UE wynegocjowała trzy główne rodzaje umów handlowych z państwami trzecimi 
i grupami tych państw: 

 po pierwsze umowy dotyczące unii celnej; 

 po drugie układy o stowarzyszeniu, układy o stabilizacji i stowarzyszeniu, strefy 
wolnego handlu, w tym nowsze umowy dotyczące pogłębionej i kompleksowej 
strefy wolnego handlu, umowy o partnerstwie gospodarczym (między UE a grupą 
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku) i niedawno wynegocjowane kompleksowe 
umowy gospodarcze (takie jak CETA z Kanadą);  

 w końcu umowy o partnerstwie i współpracy określające ramy dwustronnych 
stosunków gospodarczych i politycznych bez modyfikowania taryf celnych 
(zazwyczaj w umowach takich przewidziano, że dwustronny handel opiera się na 
zasadzie największego uprzywilejowania – zob. poniżej). 

W sekcji 6 poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo cechy i przykłady różnego rodzaju 
umów, które zawarła UE. 

Handel z państwami, z którymi UE nie zawarła umów preferencyjnych w dziedzinie 
handlu, opiera się na zasadach WTO. W związku z tym przywóz do UE podlega taryfom 
UE w zależności od kategorii towarów przywożonych, podczas gdy wywóz z UE podlega 
taryfom stosowanym przez państwo trzecie. Niemniej ze względu na zasadę 
niedyskryminacji WTO maksymalnymi taryfami są taryfy stosowane wobec państwa 
objętego klauzulą największego uprzywilejowania. Jeśli chodzi o usługi, zgodnie z 
Układem ogólnym w sprawie handlu usługami WTO (GATS), UE i inne strony będące 
państwami trzecimi wskazały sektory, które chcą objąć liberalizacją. Podobnie jak w 
przypadku handlu towarami, dostęp do rynku nie może być dyskryminacyjny i musi być 
jednolity dla wszystkich państw (z wyjątkiem umów preferencyjnych) w odniesieniu do 
wybranych sektorów79. 

Ponadto w kwestii zróżnicowanych stosunków gospodarczych i handlowych, które UE 
nawiązała z państwami trzecimi, należy podkreślić, że w przypadku wszystkich umów 
preferencyjnych – z wyjątkiem unii celnej – państwa trzecie muszą przestrzegać reguł 
pochodzenia towarów, które wwożą na rynek UE. W przeciwnym razie towary te nie będą 
korzystały z preferencji taryfowych przyznanych temu państwu80. 

Większość specjalistów podziela również pogląd, że po wystąpieniu z UE Zjednoczone 
Królestwo nie tylko musi uzgodnić porozumienie ustanawiające przyszłe stosunki 
dwustronne z Unią, ale też przestaje być stroną umów preferencyjnych i innych 
dwustronnych umów inwestycyjnych wynegocjowanych między UE i państwami 
trzecimi. Dalszy udział Zjednoczonego Królestwa w tych umowach po wyjściu z UE 
zależałby od nowych negocjacji z umawiającymi się stronami. 

W momencie sporządzania niniejszego dokumentu wiele kwestii pozostaje 
nierozstrzygniętych. Możliwe jest na przykład, że Zjednoczone Królestwo będzie musiało 
                                                      
77 Zob. „DG Trade Statistical Guide” [Przewodnik statystyczny DG ds. Handlu], czerwiec 2016 r. i mapę 

„The State of EU Trade” [Stan handlu UE], DG ds. Handlu, Komisja Europejska, listopad 2016 r. 
78 „Overview of FTA and other trade negotiations” [Przegląd umów o wolnym handlu i innych negocjacji 

handlowych], DG ds. Handlu, Komisja Europejska, październik 2016 r. 
79 „Brexit: Trade aspects” [Brexit: Aspekty handlowe], Webb D., Briefing Paper 7694, House of Commons 

Library, 8 września 2016 r. 
80 „Rules of origin” [Reguły pochodzenia], Trade Export Helpdesk, Komisja Europejska.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf#page=56
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149622.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7694
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=cd/cd_RulesOfOrigin.html&docType=main&languageId=en
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przeprowadzić jednoczesne negocjacje z UE, jeśli zdecyduje, że przyszłe relacje mają 
wykraczać poza warunki największego uprzywilejowania, a także w ramach WTO w celu 
ustalenia swoich praw i obowiązków, gdy już nie będzie członkiem UE81. 

Zeszłej jesieni stało się jasne, że rząd brytyjski wykluczył już model Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) (który zdaniem komentatorów byłby najbardziej zbliżony do 
członkostwa w UE i najmniej szkodliwy dla gospodarki Zjednoczonego Królestwa), jak 
również model szwajcarski, ponieważ oznaczałoby to uznanie swobody przemieszczania 
się osób lub jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE. Z tego też względu niektórzy 
komentatorzy uznali, że zamiarem Zjednoczonego Królestwa jest opuszczenie 
jednolitego rynku i staranie się o zawarcie umowy o wolnym handlu sui generis z UE82. 

Takie podejście znalazło potwierdzenie w przemówieniu wygłoszonym przez premier 
Zjednoczonego Królestwa, Theresę May, w dniu 17 stycznia 2017 r., w którym 
przedstawiła ona cele negocjacyjne rządu brytyjskiego związane z wystąpieniem z UE. W 
związku z tym kontroli imigracji i zniesienia jurysdykcji Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w Zjednoczonym Królestwie nie da się pogodzić z brytyjskim 
członkostwem w jednolitym rynku. Z tego też względu deklarowanym celem rządu jest 
wynegocjowanie „odważnej i ambitnej umowy o wolnym handlu z Unią Europejską” 
umożliwiającej „możliwie najbardziej wolny handel towarami i usługami”, przy dążeniu 
do zapewnienia Zjednoczonemu Królestwu jak największego dostępu do jednolitego 
rynku UE. Z drugiej strony, Zjednoczone Królestwo prawdopodobnie zamierza 
negocjować umowę celną z Unią Europejską, z wykluczeniem jednak pełnego 
członkostwa w unii celnej, które utrudniłoby Zjednoczonemu Królestwu negocjowanie 
własnych umów handlowych z innymi państwami (ze względu na wspólną zewnętrzną 
taryfę unii celnej) i ustalanie własnych taryf w WTO. Obok kwestii dotyczących handlu w 
przemówieniu wskazano cel kontynuowania współpracy z UE w obszarze współpracy 
policyjnej i sądowej, wymiany informacji wywiadowczych, spraw zagranicznych i 
obrony83. 

W niedawno opublikowanej białej księdze rządu dotyczącej wyjścia Zjednoczonego 
Królestwa z UE i nowego partnerstwa z UE84 szczegółowo przedstawiono cel dotyczący 
nowego, strategicznego partnerstwa UE–Zjednoczone Królestwo obejmującego „szeroko 
zakrojoną, odważną i ambitną umowę o wolnym handlu”, a także nową umowę celną 
między dwiema stronami. Zdaniem brytyjskiego rządu przyszła umowa o wolnym handlu 
nie opierałaby się na żadnym istniejącym modelu, na którym opierają się inne państwa 
w stosunkach z UE. Ponadto ze względu na zbieżność systemów i ram regulacyjnych stron 
umowa mogłaby obejmować elementy obecnych uzgodnień dotyczących jednolitego 
rynku w różnych dziedzinach (np. usługi finansowe, energia, transport i komunikacja, 
przekazywanie danych i ochrona danych itd.). Jeśli chodzi o ewentualne nowe ustalenia 

                                                      
81 „Leaving the European Union: Global Free Trade” [Wystąpienie z Unii Europejskiej: światowy wolny 

handel], Library Note, Izba Lordów, 20 października 2016 r. 
82 „Brexit Unknowns” [Niewiadome dotyczące Brexitu], Miller V. (Ed.), dokument informacyjny nr 7761, 

House of Commons Library, 9 listopada 2016 r. Zob. również „Europe after Brexit: A proposal for a 
continental partnership” [Europa po Brexicie: propozycja kontynentalnego partnerstwa], Pisani-Ferry, 
J., Röttgen, N., Sapir, A., Tucker, P., Wolff, G. B., Bruegel, 25 sierpnia 2016 r. 

83 „The government's negotiating objectives for exiting the EU: PM speech” [Cele rządu dotyczące 
negocjacji w sprawie wystąpienia z UE: przemowa premier rządu], 17 stycznia 2017 r. 

84 „»The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union« White Paper” [Biała 
księga pt. „Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i nowe partnerstwo z Unią 
Europejską”], Departament ds. Wystąpienia z UE, 2 lutego 2017 r. 

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2016-0053/LLN-2016-0053.pdf
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7761/CBP-7761.pdf
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/08/EU-UK-20160829-final-1.pdf
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/08/EU-UK-20160829-final-1.pdf
https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
https://www.gov.uk/government/publications/the-united-kingdoms-exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper
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celne z UE, wspomniane opcje obejmują w pełni nową umowę lub uczestnictwo 
Zjednoczonego Królestwa w niektórych elementach obecnych ustaleń. 

6 Ramy współpracy między UE a państwami trzecimi 

6.1 Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym między UE a 
państwami EFTA 

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) zostało ustanowione w 1960 r. na 
mocy Konwencji sztokholmskiej podpisanej przez siedem państw: Austrię, Danię, 
Norwegię, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo w celu stworzenia 
ram liberalizacji handlu towarami między jego państwami członkowskimi. Finlandia 
przyłączyła się w 1961 r., Islandia w 1970 r. i Liechtenstein w 1991 r. Jako że sześć z tych 
państw przystąpiło do UE, obecnie EFTA składa się z czterech państw członkowskich: 
Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. 

Choć państwa EFTA nie tworzą unii celnej, zwykle prowadzą negocjacje w sprawie umów 
preferencyjnych jako grupa. Państwa EFTA mają obecnie 27 umów o wolnym handlu 
(obejmujących 38 krajów). Każde z nich zachowuje jednak prawo do zawierania 
dwustronnych umów handlowych z państwami trzecimi spoza ram EFTA. Umowy o 
wolnym handlu EFTA z czasem się zmieniały – z początku dotyczyły handlu towarami i 
ochrony praw własności intelektualnej, by później objąć obszary takie jak handel 
usługami, inwestycje, konkurencja i zamówienia publiczne, a ostatnio ułatwianie 
wymiany handlowej, zrównoważony rozwój i współpraca85. 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) skupia 28 państw członkowskich UE i trzy państwa 
EFTA (Islandię, Liechtenstein i Norwegię).86 Ustanowiono go na mocy Porozumienia EOG 
w 1992 r., które umożliwia trzem państwom EFTA szerokie uczestnictwo w jednolitym 
rynku. Porozumienie EOG przewiduje włączenie prawodawstwa UE we wszystkich 
obszarach polityki obejmujących jednolity rynek w sposób ciągły, gdy prawodawstwo 
mające znaczenie dla EOG zostaje przyjęte przez Unię Europejską87. Obejmuje cztery 
swobody, tj. swobodny przepływ towarów, kapitału, usług i osób, a także zasady 
konkurencji i pomocy państwa oraz obszary horyzontalne związane z czterema 
swobodami88. 

Współpraca między UE a trzema państwami EFTA w ramach Porozumienia EOG oznacza, 
że89: 

 trzej członkowie EOG/EFTA są traktowani tak, jakby były to państwa członkowskie 
UE w odniesieniu do jednolitego rynku; oznacza to, że wszystkie unijne przepisy 

                                                      
85 Zob. EFTA „Free Trade Agreements” [Umowy o wolnym handlu]. 
86 Zgodnie z art. 128 ust. 1 Porozumienia EOG „każde państwo europejskie, stając się członkiem 

Wspólnoty, składa, a Konfederacja Szwajcarska lub każde państwo europejskie, stając się członkiem 
EFTA, może złożyć wniosek o przystąpienie do niniejszego Porozumienia”. 

87 „In, out or in-between? The UK as a contracting party to the Agreement on the European Economic 
Area” [W, poza czy pomiędzy? Zjednoczone Królestwo jako umawiająca się strona Porozumienia EOG], 
Sif Tynes, D., Lian Haugsdal, E., E.L. Rev. 2016, 41(5), 753–765. 

88 Zob. strona EFTA: http://www.efta.int/. 
89 „Which model for Brexit?” [Jaki model Brexitu?], Emerson M., CEPS Special Report, nr 147, 

październik 2016 r. Zob. również „In, out or in-between? The UK as a contracting party to the 
Agreement on the European Economic Area” [W, poza czy pomiędzy? Zjednoczone Królestwo jako 
umawiająca się strona Porozumienia EOG], Sif Tynes, D, Lian Haugsdal, E, E.L. Rev. 2016, 41(5), 753–
765. 

http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21994A0103(01)&from=PL#True
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee&am
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee&am
http://www.efta.int/
https://www.ceps.eu/system/files/SR147%20ME%20Which%20model%20for%20Brexit.pdf
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee&am
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee&am
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dotyczące jednolitego rynku, w tym nowe przepisy i poprawki do istniejącego 
prawodawstwa, muszą zostać w pełni wdrożone przez państwa EOG/EFTA. 
Państwa te nie mają jednak wpływu na proces decyzyjny UE dotyczący 
prawodawstwa i polityki UE, choć mogą przedstawiać uwagi na wczesnych 
etapach procesu legislacyjnego; 

 cztery swobody – przemieszczania towarów, ludzi, usług i kapitału – stanowią 
integralną część porozumienia i muszą być przestrzegane; 

 Porozumienie EOG obejmuje wszystkie obszary polityki jednolitego rynku, w tym 
zasady konkurencji i pomocy państwa90, a także ochronę konsumentów, prawo 
spółek, środowisko, politykę społeczną i statystyki. Przewidziano w nim również 
współpracę w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, edukacji, szkolenia i 
młodzieży, zatrudnienia, turystyki, kultury, ochrony ludności, przedsiębiorstw, 
przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 

 polityka rolna i rybołówstwo są wyłączone z zakresu Porozumienia EOG; inne 
obszary polityki, które nie są objęte zakresem Porozumienia EOG, obejmują: unię 
celną; wspólną politykę handlową; wspólną politykę zagraniczną i 
bezpieczeństwa; wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (państwa EFTA 
należą jednak do strefy Schengen); opodatkowanie bezpośrednie i pośrednie; 
unię gospodarczą i walutową;  

 jako że Porozumienie EOG nie ustanawia unii celnej, członkowie EFTA/EOG 
zachowują możliwość niezależnego negocjowania niezależnych umów 
preferencyjnych i utrzymania pełnej jurysdykcji w sprawach stosunków 
zewnętrznych91; z kolei pozostawanie poza unią celną oznacza, że wwóz do UE 
musi być zgodny z procedurami celnymi i regułami pochodzenia; 

 państwa EOG/EFTA wnoszą znaczny wkład do budżetu UE w celu zmniejszenia 
dysproporcji społeczno-ekonomicznych w obszarze EOG92; 

 egzekwowanie jest zapewniane przez Urząd Nadzoru EFTA i Trybunał EFTA. Ten 
ostatni musi uwzględniać orzeczenia TSUE w zakresie wykładni postanowień 
Porozumienia EOG. 

Argumentowano, że Zjednoczone Królestwo po wystąpieniu z UE mogłoby po prostu – 
jeśli zechce – utrzymać członkostwo w EOG93. Większość komentatorów uważa jednak, 
że w tym wypadku Zjednoczone Królestwo musiałoby ponownie przyłączyć się do EFTA 
po wystąpieniu z UE (jako że opuściło EFTA w momencie wstąpienia do Wspólnot 
Europejskich w 1973 r.), tak aby móc następnie ponownie przystąpić do EOG94. Jeśli 

                                                      
90 Analiza wpływu wystąpienia z UE na politykę konkurencji Zjednoczonego Królestwa: „Post-Brexit 

scenarios for UK competition policy and public enforcement: the EEA model v complete independence” 
[Scenariusze po Brexicie dla brytyjskiej polityki konkurencji i egzekwowania przez organy publiczne: 
model EOG a całkowita niezależność], MacGregor, A., Kidane, A., „International Trade Law & 
Regulation”, 2016, 22(4), 81–90. 

91 „Comparing EU and EFTA trade agreements: Drivers, actors, benefits, and costs” [Porównanie umów 
handlowych EU i EFTA: czynniki stymulujące, podmioty, korzyści i koszty], Maurer A., badanie dla 
Departamentu Tematycznego A, DG EXPO, Parlament Europejski, maj 2016 r. 

92 Zob. granty EOG. W okresie 2014–2021 Norwegia, Islandia i Liechtenstein zgodziły się wnieść wkład w 
wysokości 2,8 mld EUR. 

93 „What next after the UK vote to leave the EU?” [Co dalej po głosowaniu Zjednoczonego Królestwa za 
wystąpieniem z UE?], Peers, S., EU Law Analysis blog, 24 czerwca 2016 r. 

94 „If the UK votes to leave: The seven alternatives to EU membership” [Jeśli Zjednoczone Królestwo 
zagłosuje za wystąpieniem z UE: siedem alternatyw dla członkostwa w UE], Piris, J. C., Centre for 
European Reform, styczeń 2016 r. Zob. również „In, out or in-between? The UK as a contracting party 
to the Agreement on the European Economic Area” [W, poza czy pomiędzy? Zjednoczone Królestwo 

https://1.next.westlaw.com/Document/I7A2F2B308FAB11E6AF58B932235114E3/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee&am
https://1.next.westlaw.com/Document/I7A2F2B308FAB11E6AF58B932235114E3/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee&am
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578010/EXPO_STU(2016)578010_EN.pdf
http://eeagrants.org/
http://eulawanalysis.blogspot.be/2016/06/what-next-after-uk-vote-to-leave-eu.html
https://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2016/if-uk-votes-leave-seven-alternatives-eu-membership
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee&am
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee&am
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prawa i obowiązki wynikające z Porozumienia EOG są kwestią prawa UE dla państw 
członkowskich UE, to gdy prawo UE przestanie obowiązywać dla Zjednoczonego 
Królestwa po wystąpieniu, to samo będzie miało zastosowanie do Porozumienia EOG. 
Komentatorzy zwracają uwagę, że „status Zjednoczonego Królestwa jako umawiającej się 
strony Porozumienia EOG jest dziś uzależniony i ściśle związany z jej członkostwem w Unii 
Europejskiej”95. Zgodnie z art. 127 Porozumienia EOG strony mogą wycofać się z niego 
pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym z co najmniej dwunastomiesięcznym 
wyprzedzeniem. Jeśli po wystąpieniu z UE Zjednoczone Królestwo nie zdecyduje się na 
model EOG, powiadomienie takie mogłoby zostać wydane niezależnie od notyfikacji na 
mocy art. 50 Traktatu UE, ale w związku z nią. Nie jest jasne, jakie byłyby konsekwencje 
braku powiadomienia o wycofaniu się z porozumienia EOG96. 

6.2 Model szwajcarski 

Szwajcaria będąca członkiem EFTA odrzuciła przystąpienie do EOG (i UE) w referendum 
w 1992 r. W związku z tym stosunki między Szwajcarią a UE opierają się na szeregu umów 
sektorowych (ponad 120) wynegocjowanych na przestrzeni lat, począwszy od umowy o 
wolnym handlu z 1972 r. między EWG a Szwajcarią.97 

Umowa z 1972 r. jest klasyczną umową o wolnym handlu, w której zakazuje się wszelkich 
ograniczeń ilościowych i środków równoważnych do ceł w odniesieniu do handlu 
towarami wymienionymi w umowie. Następnie w 1989 r. zawarto umowę w sprawie 
swobody przedsiębiorczości spółek ubezpieczeniowych. 

Pierwszy pakiet umów dwustronnych, podpisany w 1999 r., obejmuje siedem sektorów: 
swobodny przepływ osób; umowę o wzajemnym uznawaniu; zamówienia publiczne; 
rolnictwo; transport lądowy; transport lotniczy i badania. Drugi pakiet umów podpisany 
w 2004 r. rozszerza współpracę między Szwajcarią a UE na następujące obszary: 
Schengen/konwencja dublińska (formalne wejście w życie dnia 1 marca 2008 r.); 
opodatkowanie oszczędności; walka z oszustwami; przetworzone produkty rolne; 
środowisko; statystyki; unijny program MEDIA (przemysł filmowy); emerytury i 
kształcenie. Negocjacje w sprawie liberalizacji usług zostały zawieszone w drodze 
wspólnego porozumienia w 2003 r. Żadna umowa o usługach nie została jeszcze 
wynegocjowana, w tym w odniesieniu do usług finansowych. 

Od 2004 r. inne umowy dotyczą współpracy w ramach Europolu i Eurojustu; Europejskiej 
Agencji Obrony; Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu; nawigacji 
satelitarnej (Galileo i Egnos), a także współpracy między organami w dziedzinie 
konkurencji. 

Cechy współpracy między UE a Szwajcarią są następujące: 

 klasyczna współpraca międzynarodowa, bez przenoszenia kompetencji na organy 
ponadnarodowe; niemniej istnieje wyjątek w dziedzinie reguł konkurencji w 

                                                      

jako umawiająca się strona Porozumienia EOG], Sif Tynes, D, Lian Haugsdal, E, E.L. Rev. 2016, 41(5), 
753–765. 

95 „In, out or in-between? The UK as a contracting party to the Agreement on the European Economic 
Area” [W, poza czy pomiędzy? Zjednoczone Królestwo jako umawiająca się strona Porozumienia EOG], 
Sif Tynes, D, Lian Haugsdal, E, E.L. Rev. 2016, 41(5), 753-765. 

96 Tamże. 
97 Zob. arkusz informacyjny „Les accords bilatéraux Suisse–Union européenne” [Umowy dwustronne 

między Szwajcarią a Unią Europejską], 2016 oraz wykaz umów między UE a Szwajcarią na dzień 1 
stycznia 2016 r. 

https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee&am
https://1.next.westlaw.com/Document/I01CC85B0921811E6B5DFEE3D4BEBD389/View/FullText.html?navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad7401400000158b63d532f6a357a0c?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a08911e28578f7ccc38dcbee&am
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/publications/EuropaeischeAngelegenheiten/FS-Bilaterale_fr.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/publikationen_dea/accords-liste_fr.pdf
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transporcie lotniczym, gdzie kontrola i stosowanie tych reguł są kompetencją 
Komisji Europejskiej i TSUE, z wyjątkiem pomocy państwa; 

 umowy dwustronne opierają się na równoważności prawodawstwa unijnego i 
szwajcarskiego lub na włączeniu przepisów prawa UE (np. w przypadku Schengen 
i transportu lotniczego); niektóre umowy dwustronne są regularnie zmieniane 
zgodnie ze zmianami wprowadzanymi do prawodawstwa UE, podczas gdy inne 
porozumienia (Schengen, cła) zobowiązują Szwajcarię do przyjmowania nowych 
przepisów i zmian w danych dziedzinach. Ponadto prawodawstwo rozpatrywane 
w szwajcarskim parlamencie federalnym jest również oceniane pod kątem 
zgodności z prawem UE98; 

 jako że TSUE i trybunał EFTA nie mają kompetencji, w ramach umów 
dwustronnych nie ustanowiono mechanizmu egzekwowania zobowiązań; 
wdrażaniem i rozwijaniem porozumień zarządzają wspólne komitety, które są 
również forum dialogu w przypadku sporów; 

 umowy można zmieniać wyłącznie za wspólnym porozumieniem. 

 Szwajcaria wspiera również zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w 
odniesieniu do 13 państw członkowskich, które przystąpiły do UE po 2004 r. przez 
wkłady finansowe udostępniane w ramach projektów dwustronnych z tymi 
państwami99. 

Jednym z istotnych aspektów stosunków dwustronnych jest swoboda przemieszczania 
się osób, którą to kwestię poddano pod głosowanie w referendum w 2014 r. w celu 
ograniczenia prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli UE w Szwajcarii. W 
rezultacie tego referendum Szwajcaria musi wdrożyć przepisy w 2017 r., które mogłyby 
naruszyć istniejące umowy dwustronne. Po głosowaniu UE zawiesiła współpracę ze 
Szwajcarią w dziedzinie edukacji i badań100. Kompromis w sprawie swobodnego 
przepływu osób osiągnięto jednak pod koniec 2016 r.101 UE stara się jednak rozpocząć 
negocjacje dotyczące zastąpienia umów dwustronnych nową umową ramową mającą na 
celu uregulowanie stosunków między UE a Szwajcarią, której elementem zdaniem 
Komisji Europejskiej powinien być swobodny przepływ102. UE dąży również do 
ustanowienia prawnie wiążącego mechanizmu, na mocy którego Szwajcaria 
automatycznie przyjmuje zmienione przepisy UE, a także mechanizmów nadzoru i 
kontroli sądowej, w szczególności umożliwiających TSUE rozpatrywanie spraw 
wniesionych przez UE lub Szwajcarię bez uprzedniej zgody drugiej strony oraz wydawanie 
prawnie wiążących orzeczeń103. 

                                                      
98 „Is the Swiss model a Brexit solution?” [Czy model szwajcarski jest rozwiązaniem dla Brexitu?], Jenni, 

S., „The UK in a Changing Europe”, 23 marca 2016 r. 
99 Protokół ustaleń podpisany między UE a Szwajcarią w 2006 r. określa warunki szwajcarskiego wkładu 

finansowego dla 10 nowych państw członkowskich UE, które przystąpiły do UE w 2004 r .; aneksy w 
2008 r. i 2014 r. dostosowują wkład Szwajcarii po przystąpieniu do Unii Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. 

100 „Merkel: No link between Swiss-EU deal and Brexit talks” [Merkel: brak związku między umową 
Szwajcaria-UE a rozmowami w sprawie Brexitu], „Euractiv”, 3 listopada 2016 r.  

101 „EU and Switzerland agree on free movement” [UE i Szwajcaria uzgadniają kwestię swobodnego 
przepływu], Maurice E., „EU Observer”, 22 grudnia 2016 r. 

102 „Swiss climbdown over free movement may deal blow to UK hopes” [Ustępstwa Szwajcarii dotyczące 
swobodnego przepływu mogą zrujnować brytyjskie nadzieje], Henley J., „The Guardian”, 22 września 
2016 r. 

103 „Negotiating Mandate for an EU-Switzerland institutional framework agreement” [Mandat dotyczący 
negocjacji w sprawie umowy między UE a Szwajcarią o ramach instytucjonalnych], Rada UE, 6 maja 
2014 r., 9525/14. 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi094nrvIzQAhUFBBoKHdslBN4QFgglMAE&url=http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-06-59_en.pdf&usg=AFQjCNEZalFTXAZQAhriJPGsNoKcEV
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/101489.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/dea/en/documents/abkommen/MoU-erweiterungsbeitrag-Kroatien-2014_en.pdf
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/merkel-no-link-between-swiss-eu-deal-and-brexit-talks/
https://euobserver.com/justice/136398
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/22/switzerland-votes-for-compromise-to-preserve-relations-with-eu
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjSlIetw4zQAhUDbBoKHcqJAAEQFggcMAA&url=http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2014/05/pdf/negotiating-mandate-for-an-eu-switzerland-institu
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6.3 Unia celna z Turcją 

UE posiada unię celną z Turcją (kandydującą do członkostwa w UE od 1999 r.), która 
została uzgodniona w 1995 r. i ustanowiona dnia 1 stycznia 1996 r. Od pewnego czasu 
unię celną UE–Turcja uznaje się jednak za przestarzałą, przy czym w szczególności Turcja 
naciskała na modernizację umowy celnej104. W istocie w dniu 21 grudnia 2016 r. Komisja 
poprosiła Radę o mandat do negocjowania modernizacji umowy105. 

Unia celna z Turcją ustanowiona decyzją 1/95 Rady Stowarzyszenia UE–Turcja obejmuje 
towary przemysłowe, w tym komponenty przemysłowe przetworzonych produktów 
rolnych, z wyłączeniem produktów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Unia 
celna obejmuje również towary całkowicie lub częściowo wyprodukowane z produktów 
pochodzących z państw trzecich, ale które są w swobodnym obrocie we Wspólnocie 
Europejskiej lub w Turcji106. 

Wymogi unii celnej obejmują następujące aspekty: 

 wyeliminowanie wszelkich ceł, ograniczeń ilościowych, opłat o skutku 
równoważnym cłom oraz wszystkich środków o skutku równoważnym 
ograniczeniom ilościowym w handlu towarami przemysłowymi między Turcją a 
UE od dnia 1 stycznia 1996 r.; 

 przyjęcie przez Turcję wspólnych zewnętrznych taryf UE na przywóz z państw 
trzecich, jak również wszystkich umów preferencyjnych, które UE zawarła i 
zawrze z państwami trzecimi. Turcja nie ma jednak wpływu na negocjowanie 
przez UE umów o wolnym handlu z państwami trzecimi. 

Umowa nie obejmuje sektorów takich jak usługi lub oznaczenia geograficzne. Turcja nie 
korzysta ze zobowiązań UE w zakresie zamówień publicznych, choć nie wyklucza się 
negocjacji w tej sprawie. 

W umowie określono możliwości rozwiązywania sporów według dostępnych opcji, które 
obejmują TSUE (tylko przy jednomyślnej zgodzie Rady Stowarzyszenia UE–Turcja, organu 
odpowiedzialnego za nadzorowanie unii celnej – do tej pory żaden spór nie był 
rozstrzygany zgodnie z tą procedurą), arbitraż lub przedłożenie sporów innemu 
istniejącemu sądowi lub trybunałowi, którego nie wymieniono powyżej. 

Specjaliści wskazują na paradoksalną sytuację, w której Turcja, jako kraj kandydujący do 
UE i partner w unii celnej, zgodziła się przyjąć zobowiązania regulacyjne, które wykraczają 
poza te przyjęte przez innych partnerów handlowych UE. Inne państwa trzecie 
natomiast, które nie są kandydatami do UE, zapewniły sobie zobowiązania UE w zakresie 
dostępu do rynku w obszarach usług, inwestycji, zamówień publicznych, oznaczeń 
geograficznych i rolnictwa, które wykraczają daleko poza te, które zapewniają ramy 

                                                      
104 „Bringing EU-Turkey trade and investment relations up to date?”, [Aktualizacja stosunków handlowych 

i inwestycyjnych między UE a Turcją?], Departament Tematyczny, warsztat DG EXPO, Parlament 
Europejski, maj 2016 r. 

105 Komunikat prasowy Komisji, IP/16/4468, 21 grudnia 2016. 
106 W dniu 29 lutego 1996 r. podpisano umowę o wolnym handlu między EWWiS a Turcją, przy czym 

decyzją Komisji Europejskiej 96/528/EWWiS objęto produkty EWWiS. W 2002 r., kiedy EWWiS wygasła, 
prawa i obowiązki wynikające z umów międzynarodowych zawartych przez EWWiS zostały przejęte 
przez WE, co pozwoliło na kontynuowanie tych umów, w tym umowy z Turcją (decyzja Rady 
2002/596/WE). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535014/EXPO_STU(2016)535014_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4468_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0596&from=PL
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prawne unii celnej UE-Turcja107. Andora, Monako i San Marino – „mikropaństwa”, które 
graniczą wyłącznie z państwami UE – również są członkami unii celnej z Unią Europejską. 

6.4 Umowy preferencyjne  

Umowy preferencyjne UE obejmują umowy o wolnym handlu, układy o stowarzyszeniu 
oraz pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu , a także umowy o partnerstwie 
gospodarczym. Zawarcie umowy o wolnym handlu jest raczej elastyczną opcją, ponieważ 
zakres umowy zależy od decyzji stron. Tak więc umowy o wolnym handlu UE z państwami 
i regionami trzecimi znacznie się od siebie różnią – na przykład w odniesieniu do umów 
o partnerstwie gospodarczym z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), umów 
handlowych z państwami Ameryki Południowej oraz pogłębionych i kompleksowych 
umów o wolnym handlu z niektórymi państwami sąsiadującymi z UE na wschodzie. 
Ogólnie umowy o wolnym handlu UE oznaczają: 

 mniejszy dostęp do jednolitego rynku UE niż w przypadku członkostwa w EOG w 
odniesieniu do towarów, a zwłaszcza usług; 

 brak wymogów dotyczących zapewnienia swobodnego przepływu pracowników 
lub udziału w budżecie UE; 

 wolność zawierania umów handlowych z innymi państwami/regionami, ponieważ 
umowy o wolnym handlu oznaczają mniejszy stopień integracji niż unia celna; 
istnieje jednak wymóg przestrzegania procedur celnych i reguł pochodzenia; 

 niewiele przepisów dotyczących barier pozataryfowych w handlu (np. norm i 
przepisów), które są najbardziej znaczącymi przeszkodami w handlu; 

 nowsze „kompleksowe” umowy o wolnym handlu i umowy gospodarcze idą dalej 
pod względem dostępu do rynku (np. przepisy dotyczące rynków zamówień 
publicznych) i mogą ustanawiać normy w pewnych dziedzinach, takich jak prawa 
własności intelektualnej, ochrona inwestycji i środowisko.  

Przykładami dwustronnych umów UE z państwami trzecimi, które opierają się na 
utworzeniu strefy wolnego handlu, ale obejmują szerszy zakres pod względem 
współpracy gospodarczej (a także politycznej), są układy o stowarzyszeniu zawierane z 
państwami sąsiadującymi z UE na wschodzie i południu oraz kompleksowe umowy 
gospodarcze z takimi państwami, jak Kanada, Korea Południowa, Singapur i Wietnam108. 

6.4.1 Układy o stowarzyszeniu z państwami sąsiadującymi 

Zgodnie z art. 8 TUE UE „rozwija szczególne stosunki z państwami z nią sąsiadującymi” i 
w tym celu UE może zawierać określone umowy z tymi państwami. Układy o 
stowarzyszeniu, umowy o wolnym handlu lub umowy o współpracy były zawierane 
między UE a państwami sąsiadującymi jeszcze przed ustanowieniem europejskiej polityki 
sąsiedztwa w 2004 r. (będącej zasadniczo dwustronną polityką między UE a 
poszczególnymi państwami sąsiadującymi) lub późniejszych podejść skoncentrowanych 
na regionach Partnerstwa Wschodniego (państwa sąsiadujące na wschodzie) i Unii dla 
Śródziemnomorza (państwa sąsiadujące na południu). EPS reguluje stosunki UE z 16 
wschodnimi i południowymi sąsiadami UE109: 

                                                      
107 Tamże. 
108 Nie ma jeszcze jasności, jak za prezydentury Donalda Trumpa przebiegać będą trwające od lipca 

2013 r. negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego ze Stanami 
Zjednoczonymi. 

109 „The European Neighbourhood Policy” [Europejska polityka sąsiedztwa], EU Neighbourhood Info 
Centre. 

http://www.enpi-info.eu/main.php?id=344&id_type=2
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 na południu: Algierią, Egiptem, Izraelem, Jordanią, Libanem, Libią, Marokiem, 
Palestyną, Syrią i Tunezją, 

 na wschodzie: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. 

W ramach EPS najważniejszym stosowanym instrumentem prawnym są układy o 
stowarzyszeniu UE z państwami sąsiadującymi. Artykuł 217 TFUE stanowi podstawę 
prawną do zawierania układów o stowarzyszeniu, które ustanawiają stowarzyszenie 
między UE a państwem trzecim „charakteryzujące się wzajemnością praw i obowiązków, 
wspólnymi działaniami i szczególnymi procedurami”110. Układy o stowarzyszeniu są 
umowami o charakterze mieszanym łączącymi elementy kompetencji UE i kompetencji 
państw członkowskich – i jako takie muszą również zostać ratyfikowane przez wszystkie 
państwa członkowskie UE po wydaniu przez Radę Unii Europejskiej decyzji zezwalającej 
na ich podpisanie. Do ich zawarcia przez UE wymagana jest zgoda Parlamentu 
Europejskiego. 

Z państwami sąsiadującymi na południu UE zawarła szereg tzw. układów o 
stowarzyszeniu Euromed, które są dwustronnymi układami o stowarzyszeniu 
obejmującymi dialog polityczny, wolny handel i współpracę w różnych dziedzinach. Takie 
układy obowiązują z Algierią (2005 r.), Egiptem (2004 r.), Izraelem (2000 r.), Jordanią 
(2002 r.), Libanem (2006 r.), Marokiem (2000 r.), okupowanymi terytoriami 
palestyńskimi (1997 r., porozumienie przejściowe) i Tunezją ( 1998 r.)111. Syria i Libia są 
jedynymi krajami w regionie, które nie zawarły układów o stowarzyszeniu z UE. 
Podpisanie układu o stowarzyszeniu wynegocjowanego z Syrią przerwano, a rozpoczęte 
w 2008 r. negocjacje w sprawie umowy ramowej o handlu między UE a Libią zawieszono 
w 2011 r.112 Zasadniczo komponent umowy o wolnym handlu tych układów o 
stowarzyszeniu ma następujące cechy: 

 obejmuje handel towarami, w szczególności towarami przemysłowymi, przy czym 
towarzyszą temu zawarte dodatkowe protokoły lub trwające negocjacje w celu 
dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi oraz produktami rybołówstwa; 

 obejmuje bezcłowy dostęp zapewniony przez UE dla wszystkich towarów 
przemysłowych z państw basenu Morza Śródziemnego, podczas gdy państwa te 
stopniowo likwidują swoje taryfy na przywóz unijnych towarów przemysłowych; 
preferencyjne reguły pochodzenia muszą być przestrzegane. 

Rozpoczęto lub przewiduje się negocjacje w celu pogłębiania tych obszarów wolnego 
handlu przez liberalizację handlu produktami rolnymi, liberalizację handlu usługami, 
uznawanie i zatwierdzanie produktów przemysłowych oraz konwergencję przepisów113. 
Obejmują one również kwestie dotyczące inwestycji i zrównoważonego rozwoju 
(np. Egipt, Jordania, Tunezja i Maroko). 

Oczekuje się, że wszystkie spośród sześciu państw objętych EPS na wschodzie (także 
część wymiaru Partnerstwa Wschodniego) – spośród których niektóre są wciąż związane 
umowami o partnerstwie i współpracy z UE (np. Armenia i Azerbejdżan) – zawrą pełne 

                                                      
110 „EU Association Agreements: Common patterns and specific characteristics” [Układy o stowarzyszeniu UE: 

wspólni partnerzy i szczególne cechy], Latek M., briefing EPRS, lipiec 2012 r. 
111 „La politique méditerranéenne de l’UE: les limites de l’approche régionale” [Polityka UE w basenie 

Morza Śródziemnego: ograniczenia podejścia regionalnego], Cîrlig C., briefing EPRS, 2012 r.  
112 Partnerstwo eurośródziemnomorskie: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, 

Syria, Tunezja, Turcja, DG ds. Handlu, Komisja Europejska. 
113 „The Euro-Med Free Trade Area: An Empirical Assessment of the main Trade Agreements' Effects” 

[Euro-śródziemnomorska strefa wolnego handlu: empiryczna ocena głównych skutków umów 
handlowych], Elmallah M,. MPRA Paper nr 57448, lipiec 2014 r. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120333/LDM_BRI(2012)120333_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120365/LDM_BRI(2012)120365_REV1_FR.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/euro-mediterranean-partnership/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/algeria/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/egypt/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/israel/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/jordan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/lebanon/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/libya/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/morocco/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/palestine/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/syria/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/tunisia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/57448/1/MPRA_paper_57448.pdf
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układy o stowarzyszeniu z UE oparte na pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego 
handlu. W 2006 r. zawieszono negocjacje z Białorusią. Podczas gdy negocjacje z 
Azerbejdżanem w sprawie kompleksowego porozumienia nadal trwają, negocjacje z 
Armenią zakończono pomyślnie w lutym 2017 r. 

Gruzja, Mołdawia i Ukraina z powodzeniem uzgodniły układy o stowarzyszeniu z UE; 
obowiązują one w pełni od lipca 2016 r. w przypadku Mołdawii i Gruzji i są tymczasowo 
stosowane od 2014 r. w przypadku Ukrainy (części układu o stowarzyszeniu, które należą 
do wyłącznych kompetencji UE)114. 

Pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu przewidziane w tych układach 
należą do najbardziej ambitnych, jakie UE zawarła ze swoimi sąsiadami, i oferują 
kompleksową strukturę i znaczny stopień włączenia do jednolitego rynku UE. Ogólnie 
rzecz ujmując, pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu z Gruzją, Mołdawią i 
Ukrainą, choć różnią się w pewnych aspektach, zawierają przepisy dotyczące115: 

 zniesienia wszystkich ceł na przywóz i wywóz towarów: zazwyczaj przewiduje się 
natychmiastowe usunięcie należności przywozowych w odniesieniu do 
produktów przemysłowych (niektóre wyjątki mogą być utrzymane), a także pełną 
i natychmiastową liberalizację handlu produktami rolnymi (w zależności od 
umowy pozostają pewne wyjątki dotyczące newralgicznych produktów lub 
wprowadza się przepisy dotyczące stopniowej liberalizacji);  

 zniesienia barier technicznych w handlu przez standaryzację przepisów 
technicznych dla wybranych produktów lub sektorów – na podstawie przepisów 
UE; możliwości zawarcia późniejszych porozumień w sprawie oceny zgodności i 
zatwierdzania produktów przemysłowych; 

 dostosowania do przepisów UE dotyczących norm sanitarnych i fitosanitarnych 
(bezpieczeństwo żywności); 

 wzajemnego dostępu do rynku usług (transgranicznych) w różnych sektorach, 
zwłaszcza po wprowadzeniu w życie niektórych części dorobku UE, w 
szczególności zbliżenia prawodawstwa w dziedzinie usług finansowych, usług 
pocztowych i kurierskich, międzynarodowych usług morskich i handlu 
elektronicznego; 

 swobody prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw zarówno w 
sektorach usługowych, jak i niezwiązanych z usługami (zapewnione są negatywne 
wykazy wyłączonych sektorów) wraz z przepisami dotyczącymi sposobu 4 
(tj. tymczasowa obecność wykwalifikowanego personelu w celach 

                                                      
114 Układ o stowarzyszeniu UE–Ukraina, Układ o stowarzyszeniu UE–Mołdawia i Układ o stowarzyszeniu 

UE–Gruzja. Po tym, jak niderlandzcy wyborcy odrzucili układ o stowarzyszeniu z Ukrainą w referendum 
doradczym w dniu 6 kwietnia 2016 r., wejście w życie układu pozostaje niepewne, przy czym w 
momencie opracowywania niniejszego dokumentu Niderlandy pozostawały jedynym państwem 
członkowskim UE, które nadal nie ratyfikowało układu o stowarzyszeniu. Na szczycie w dniu 15 grudnia 
2016 r. przywódcy UE zgodzili się na dodatkowe gwarancje, tak aby Niderlandy mogły ratyfikować układ 
UE-Ukraina. Parlament Niderlandów będzie miał ostateczny głos w tej sprawie.  

115 „EU-Georgia Deep and Comprehensive Free-Trade Area: Reading Guide” [Pogłębiona i kompleksowa 
strefa wolnego handlu UE–Gruzja. Przewodnik], DG ds. Handlu, Komisja Europejska, kwiecień 2014 r.; 
„Factsheet EU-Moldova Trade: DCFTA” [Arkusz informacyjny dotyczący handlu między UE a Mołdawią: 
DCFTA], Komisja Europejska, maj 2015 r. i „Deep and Comprehensive Free Trade Area EU-Republic of 
Moldova: Argumentaire” [Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu UE–Republika Mołdawii: 
uzasadnienie], ESDZ; „EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area: Reading Guide” [Pogłębiona 
i kompleksowa strefa wolnego handlu UE-Ukraina. Przewodnik], DG ds. Handlu, Komisja Europejska, 
kwiecień 2013 r. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_agreement_ukraine_2014_en.pdf
http://dcfta.md/uploads/0/images/large/eu-md-aa-dcfta-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:261:FULL&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:261:FULL&from=PL
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/15/ukraine-will-not-join-eu-dutch-are-promised-in-effort-to-save-treaty
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/georgia/documents/eap_aa/dcfta_guide_2014_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153434.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/moldova/documents/eu_moldova/argumentaire_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/moldova/documents/eu_moldova/argumentaire_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf
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biznesowych/praca tymczasowa w sektorach objętych przepisami dotyczącymi 
swobody prowadzenia działalności); 

 przepisów dotyczące swobodnego przepływu kapitału; 

 dostosowania do prawodawstwa UE dotyczącego procedur celnych; 

 dostępu do rynków zamówień publicznych w oparciu o dostosowanie się tych 
państw do prawodawstwa UE (przepisy dotyczące zamówień publicznych różnią 
się w trzech DCFTA); 

 przepisów dotyczących praw własności intelektualnej, dostosowania do 
wybranych obowiązujących i przyszłych przepisów UE dotyczących konkurencji i 
pomocy państwa, aspektów energii związanych z handlem i innych dziedzin 
związanych z handlem; 

 utworzenia mechanizmu rozstrzygania sporów w każdej z umów; 

 innych przepisów dotyczących przejrzystości, zrównoważonego rozwoju itd. 

W tych układach o stowarzyszeniu poruszane są nie tylko aspekty handlowe, ale 
ustanawia się dialog polityczny, współpracę w zakresie polityki zagranicznej, 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, walki z terroryzmem oraz współpracę 
gospodarczą i sektorową (usługi finansowe, administracja publiczna, środowisko, budżet, 
energia, rolnictwo i rybołówstwo, turystyka, badania nad transportem, kultura, udział w 
agencjach i programach UE). Układy te zawierają także rozdział instytucjonalny 
przewidujący wspólne instytucje zarządzające układem o stowarzyszeniu, a także 
regularne spotkania wysokiego szczebla. Załączniki do układów o stowarzyszeniu 
zawierają wykaz prawodawstwa unijnego uważanego za istotne do celów zbliżenia. 

6.4.2 Umowy kompleksowe: CETA, Korea Południowa, Singapur, Wietnam 

Niektóre niedawno zawarte umowy o wolnym handlu wykraczają również poza handel 
towarami w celu osiągnięcia większego zbliżenia przepisów, jak również zapewnienia 
większego dostępu do rynku w niektórych sektorach (np. zamówienia publiczne, 
inwestycje i ochrona inwestycji, usługi). Z kompleksowych umów o wolnym handlu 
wynegocjowanych przez UE z Kanadą, Singapurem, Koreą Południową i Wietnamem 
obecnie obowiązuje tylko umowa o wolnym handlu między UE a Koreą Południową (od 
2011 r.). Negocjacje między UE a Singapurem zakończono w październiku 2014 r., ale 
proces zatwierdzania może rozpocząć się dopiero po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości 
UE wyda opinię w sprawie kompetencji UE do zawarcia umowy o wolnym handlu116. 
Negocjacje w sprawie kompleksowej umowy o wolnym handlu z Wietnamem również 
zakończyły się w lutym 2016 r., po czym umowa musi zostać poddana procesowi 
zatwierdzenia w UE. Kompleksową umowę gospodarczo-handlową z Kanadą (CETA) – 
negocjowaną od 2009 r. – podpisano dopiero w dniu 30 października 2016 r. po 
zatwierdzeniu przez Radę117. Ze względu na mieszany charakter umowy CETA musi zostać 
zatwierdzona przez Parlament Europejski i przez wszystkie państwa członkowskie w 
drodze procedur krajowych118. 

                                                      
116 Wniosek o opinię dotyczy kwestii, czy umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem jest umową 

podlegającą wyłącznej kompetencji UE, czy też umową mieszaną wymagającą także zatwierdzenia 
przez państwa członkowskie. W dniu 21 grudnia 2016 r. rzecznik generalny wydał opinię w tej sprawie, 
stwierdzając konieczność wspólnej ratyfikacji przez UE i państwa członkowskie. Oczekuje się, że 
orzeczenie zostanie wydane w 2017 r. 

117 CETA: decyzja o podpisaniu przyjęta, 28 października 2016 r. 
118 Strony poszczególnych państw: Kanada, Korea Południowa, Wietnam, Singapur, DG ds. Handlu, Komisja 

Europejska. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160147pl.pdf
http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/10/28-eu-canada-trade-agreement/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
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Umowa CETA była przedmiotem szczególnego zainteresowania, ponieważ jest uważana 
za jedną z najbardziej ambitnych i kompleksowych umów handlowych kiedykolwiek 
wynegocjowanych przez UE119, a także za najbardziej aktualny model umowy o wolnym 
handlu między rozwiniętymi gospodarkami stosującymi wysokie normy regulacyjne120. 
Zasadniczo w CETA121: 

 znosi się taryfy dla wszystkich produktów przemysłowych – z wyłączeniem 
niektórych produktów, w odniesieniu do których taryfy zostaną stopniowo 
wyeliminowane (pod warunkiem że towary te są zgodne z preferencyjnymi 
regułami pochodzenia); 

 eliminuje się taryfy i kwoty na prawie wszystkie produkty w rolnictwie i w 
rybołówstwie (pod warunkiem że towary te są zgodne z preferencyjnymi 
regułami pochodzenia); 

 przewiduje się dostęp do rynku, traktowanie narodowe i status największego 
uprzywilejowania zarówno na szczeblu federalnym, jak i prowincji (Kanada) w 
odniesieniu do usług związanych z ochroną środowiska, usług 
telekomunikacyjnych, finansowych i innych, jeśli nie podlegają szczególnym 
zastrzeżeniom; 

 uwzględnia się dostęp do rynku inwestycyjnego, traktowanie narodowe i status 
największego uprzywilejowania, jeśli nie podlega zastrzeżeniu, oraz obejmuje 
ochronę inwestycji zarówno w odniesieniu do inwestycji, jak i usług; w CETA 
stosuje się podejście oparte na „negatywnym wykazie”, tzn. wyłącza się jedynie 
sektory wyraźnie określone w umowie; 

 przewiduje się dostęp do rynków zamówień publicznych (dla agencji i ministerstw 
na szczeblu federalnym i poniżej tego szczebla wymienionych w umowie) dla 
towarów i usług wymienionych w umowie; 

 przewiduje się możliwość chronienia usług publicznych i komunalnych w drodze 
zastrzeżeń; 

 uwzględnia się przepisy dotyczące współpracy regulacyjnej, w tym dialogu 
dotyczącego przyszłych przepisów; 

 uwzględnia się przepisy dotyczące czasowego wjazdu i pobytu osób w celach 
handlowych (w odniesieniu do zawodów wymienionych w umowie – podejście 
oparte na „pozytywnym wykazie”); niemniej tymczasowy wjazd „kluczowego 
personelu” i w celach inwestycyjnych jest zliberalizowany w dalszym stopniu 
(„podejście oparte na negatywnym wykazie”); 

 uwzględnia się prawa własności intelektualnej, przepisy sanitarne i fitosanitarne, 
bariery techniczne w handlu, ułatwienia celne i handlowe; 

 zawiera się przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym normy 
dotyczące pracy i ochrony środowiska; 

 ustanawia się wspólne mechanizmy nadzoru wdrażania i rozwoju zasad; 

 nie wymaga się zbliżenia prawodawstwa w celu zapewnienia zgodności z 
przepisami unijnymi. 

                                                      
119 „If the UK votes to leave: The seven alternatives to EU membership” [Jeśli Zjednoczone Królestwo 

zagłosuje za wystąpieniem z UE: siedem alternatyw dla członkostwa w UE], Piris, J C, Centre for 
European Reform, styczeń 2016 r. 

120 „Which model for Brexit?” [Jaki model Brexitu?], Emerson M, CEPS Special Report, nr 147, 
październik 2016 r. 

121 „Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) with Canada” [Kompleksowa umowa 
gospodarczo-handlowa z Kanadą (CETA)], Schöllmann W., briefing EPRS, październik 2016 r. Zob. 
również „CETA chapter by chapter” [CETA rozdział po rozdziale], DG ds. Handlu, Komisja Europejska. 

https://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2016/if-uk-votes-leave-seven-alternatives-eu-membership
https://www.ceps.eu/system/files/SR147%20ME%20Which%20model%20for%20Brexit.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593491/EPRS_BRI(2016)593491_EN.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/
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6.5 Ramy Światowej Organizacji Handlu 

Bez wynegocjowanego z UE preferencyjnego dostępu do rynku Zjednoczone Królestwo 
po wystąpieniu z UE mogłoby powoływać się na zasady Światowej Organizacji Handlu 
(WTO) w swoich stosunkach handlowych z UE. Jak wyjaśniono powyżej, oznacza to, że 
UE stosowałaby taryfy dla towarów brytyjskich według stawek największego 
uprzywilejowania, które UE stosuje wobec wszystkich członków WTO bez preferencyjnej 
umowy handlowej z UE. Choć unijne stawki celne z klauzulą największego 
uprzywilejowania spadają – w 2015 r. średnia arytmetyczna stosowanej stawki z klauzulą 
największego uprzywilejowania wynosiła 10,7 % w przypadku produktów rolnych i 4,2 % 
w przypadku produktów nierolniczych, w porównaniu do 14,4 % i 4,3 % w 2014 r. – w 
przypadku niektórych kategorii produktów taryfy te mogą wynosić nawet 30 %122. 
Obecnie ze względu na członkostwo w jednolitym rynku cały wywóz z Zjednoczonego 
Królestwa do reszty UE korzysta z zerowej taryfy123.  

Ponadto twierdzi się, że Zjednoczone Królestwo będzie musiało renegocjować warunki 
handlowe w ramach WTO, ponieważ obecne zobowiązania Zjednoczonego Królestwa 
wynikają ze statusu państwa członkowskiego UE, a nie w związku z indywidualnym 
członkostwem w WTO. Prawa, które Unia zagwarantowała państwom członkowskim w 
WTO, nie miałyby automatycznie zastosowania do Zjednoczonego Królestwa po 
wystąpieniu z UE124. Zobowiązania UE w WTO należałoby w jakiś sposób rozdzielić na 
zobowiązania UE i Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do towarów i usług125. W 
praktyce oznaczałoby to negocjacje i uzgodnienie zaktualizowanych harmonogramów 
zobowiązań dotyczących towarów i usług dla Zjednoczonego Królestwa ze wszystkimi 
164 członkami WTO (przy wymaganej jednomyślnej zgodzie), przy czym – dopóki taka 
zgoda nie zostałaby udzielona – dostęp Zjednoczonego Królestwa do rynków państw 
członkowskich WTO stałby pod znakiem zapytania. Z kolei niektórzy eksperci uważają, że 
Zjednoczone Królestwo może „odziedziczyć”" taryfy UE126. Niemniej nawet gdyby 
rozwiązanie takie sprawdziłoby się w odniesieniu do większej części handlu, mogą 
pojawić się trudności w odniesieniu do rolnictwa i produktów rolnych127.  

Ponadto zdaniem dyrektora generalnego WTO Zjednoczone Królestwo musiałoby 
renegocjować swoje stosunki handlowe z 58 państwami, z którymi UE zawarła 
preferencyjne umowy handlowe, Dotyczyłoby to około 60 % brytyjskiego handlu 
towarami. Niektórzy twierdzą jednak, że Zjednoczone Królestwo mogłoby po prostu dalej 

                                                      
122 Zob. profil taryfowy UE w światowych profilach taryfowych 2015 i światowych profilach taryfowych 

2016, opublikowanych przez WTO. Zob. również „Trade Policy Review: European Union” [Przegląd 
polityki handlowej: Unia Europejska], WTO, 2015. 

123 „The process for withdrawing from the European Union. Chapter 3 – Article 50: the route to 
withdrawal” [Proces wystąpienia z Unii Europejskiej, rozdział 3 – art. 50: droga do wystąpienia], rząd 
Zjednoczonego Królestwa, luty 2016 r. 

124 „Azevêdo addresses World Trade Symposium in London on the state of global trade” [Przemówienie 
Azevêdo na konferencji światowego handlu w Londynie na temat stanu światowego handlu], 
przemówienie, Londyn, 7 czerwca 2016 r. 

125 „Oral evidence: The UK's future economic relationship with the European Union, HC 483, Treasury 
Committee” [Ustne wypowiedzi: przyszłe stosunki Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, 
HC 483, Komisja Skarbu], Izba Gmin, 13 lipca 2016 r. 

126 „Brexit: impact across policy areas” [Brexit: wpływ na różne obszary polityki], House of Commons 
Library, Miller, V., (Ed.), briefing nr 07213, 26 sierpnia 2016 r. 

127 „Brexit Brief: 10 things to know about the World Trade Organization (WTO)” [Krótkie podsumowanie 
Brexitu: 10 rzeczy, które należy wiedzieć o Światowej Organizacji Handlu (WTO)], Institute for 
Government, 31 października 2016 r.  

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles15_e.pdf#page=77
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles16_e.pdf#page=83
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles16_e.pdf#page=83
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s317_e.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/503908/54538_EU_Series_No2_Accessible.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/503908/54538_EU_Series_No2_Accessible.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra126_e.htm
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/treasury-committee/the-uks-future-economic-relationship-with-the-european-union/oral/35137.html
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/treasury-committee/the-uks-future-economic-relationship-with-the-european-union/oral/35137.html
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7213/CBP-7213.pdf
http://www.instituteforgovernment.org.uk/brexit/brexit-brief-10-things-know-about-world-trade-organization-wto
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stosować „podstawowe warunki tych umów na zasadzie wzajemności po wyjściu, chyba 
że państwo będące drugą stroną umowy wyraziłoby aktywny sprzeciw”, przy czym opinię 
tę uzasadnia się tym, że zarówno UE, jak i jej państwa członkowskie są stronami tych 
umów128. 

Podsumowując, działanie zgodnie z zasadami WTO – czyli bez jakiejkolwiek 
preferencyjnej umowy handlowej – ogólnie oznaczałoby: 

 prowadzenie handlu przy zastosowaniu stawek celnych z klauzulą największego 
uprzywilejowania zgodnie z odpowiednimi harmonogramami zobowiązań; 

 dostęp do rynku usług na podstawie przepisów GATS (mniejsza liberalizacja niż 
na jednolitym rynku);  

 brak obowiązku wdrażania prawodawstwa UE odnoszącego się do jednolitego 
rynku, choć brytyjscy eksporterzy do UE musieliby stosować się do unijnych 
zasad; 

 brak warunków dotyczących swobodnego przepływu towarów, usług, osób i 
kapitału129.  

                                                      
128 Zob. „Brexit and International Trade” [Brexit i handel międzynarodowy], Lawyers for Britain. 
129 „Brexit: Trade aspects” [Brexit: Aspekty handlowe], Webb D, Briefing Paper 7694, House of Commons 

Library, 8 września 2016 r. 

http://www.lawyersforbritain.org/int-trade.shtml
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7694
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7 Źródła dodatkowych informacji 

Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista ostatnich komentarzy i sprawozdań 
dotyczących decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z UE na mocy art. 50 TUE i 
powiązanych konsekwencji. Należy zauważyć, że parlamenty w państwach 
członkowskich poświęcały i nadal poświęcają dużo czasu na kwestie związane z Brexitem 
i przyszłością UE. W związku z tym istnieje znacząca i rosnąca liczba prac na ten temat 
pochodzących zarówno z odpowiednich komisji, jak służb badawczych. 

 

1. Parlament Zjednoczonego Królestwa 

Naukowcy w bibliotekach obu izb parlamentu brytyjskiego opublikowali i nadal produkują cenne 
materiały dotyczące szerokiej gamy tematów związanych z Brexitem, niekiedy w związku z 
pracami komisji parlamentarnych. Na poniższych stronach dostępne są ich różne artykuły 
naukowe i wyniki prac komisji: 

 Biblioteka Izby Gmin, „Brexit: Next steps of UK’s withdrawal from the EU” [Brexit. Kolejne 
etapy wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE]. 

 Biblioteka Izby Lordów, „Brexit round-up” [Brexit – podsumowanie]. 

 

2. Uwagi prawne i polityczne dotyczące negocjacji w sprawie wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE 

Emerson M., „Which model for Brexit?” [Jaki model Brexitu?], Centre for European Policy Studies 
(CEPS), październik 2016 r. 
Wyrozumska A., „Article 50 (Voluntary withdrawal from the Union)” [Artykuł 50 (Dobrowolne 
wystąpienie z Unii)], w: Mangiameli S., Blanke H.-J., „The Treaty on European Union (TEU): A 
Commentary”, Springer, Berlin/Heidelberg, 2013. 
Hillion C., „Leaving the European Union, the Union way. A legal analysis of Article 50 TEU” 
[Wystąpienie z Unii zgodnie z zasadami Unii. Analiza prawna art. 50 TUE], European Policy 
Analysis, Swedish Institute for European Policy Studies, wydanie 2016:8, sierpień 2016 r. 
Lippert B., von Ondarza N., „Brexiting into uncharted waters” [Brexit na niezbadanych wodach], 
Stiftung Wissenschaft und Politik, lipiec 2016 r.  
Deutscher Bundestag, „Zurücknahme eines Antrags gemäß Art. 50 EUV”, PE 6 - 3000 - 112/16, 
28 lipca 2016 r. 
Eeckhout P., Frantziou E., „Brexit and Article 50 TEU: A constitutionalist reading” [Brexit i art. 50 
TUE: wykładnia konstytucyjna], UCL European Institute, dokument roboczy, grudzień 2016 r. 
„The Process of Brexit: What Comes Next?” [Proces Brexitu: co dalej?], Renwick A., UCL European 
Institute, dokument roboczy, 3 lutego 2017 r.  
Whitman G. R., „The UK and EU foreign, security and defence policy after Brexit: integrated, 
associated or detached” [Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony Zjednoczonego 
Królestwa i UE po Brexicie: zintegrowane, zrzeszone lub odłączone], National Institute Economic 
Review, 2 listopada 2016 r. 
Whitman G. R., „Devolved external affairs: the impact of Brexit” [Decentralizacja spraw 
zagranicznych: wpływ Brexitu], Europe programme, Chatham House, 9 lutego 2017 r. 
Tonge, J., „The impact of the withdrawal from the European Union upon Northern Ireland” 
[Wpływ wystąpienia z Unii Europejskiej na Irlandię Północną], „The Political Quarterly”, tom 87[3] 
lipiec–wrzesień 2016 r. 
Holmes P., Rollo J., Winters L. A., „Negotiating the UK’s post-Brexit trade arrangements” 
[Negocjowanie ustaleń handlowych przez Zjednoczone Królestwo po Brexicie], National Institute 
Economic Review, 2 listopada 2016 r. 
Ludlow P., „Between a rock and a hard place: Mrs May’s dilemma” [Między młotem a kowadłem: 
dylemat Theresy May], Commentary 2017/1, EuroComment. 

http://www.parliament.uk/business/publications/research/eu-referendum/
http://www.parliament.uk/business/lords/work-of-the-house-of-lords/lords-brexit-round-up/
https://www.ceps.eu/publications/which-model-brexit
http://ebookcentral.proquest.com/lib/europarl/reader.action?ppg=1396&docID=1591961&tm=1480588968701
http://www.sieps.se/sites/default/files/Leaving%20the%20European%20Union,%20the%20Union%20way%20(2016-8epa).pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2016C35_lpt_orz.pdf
http://www.bundestag.de/blob/476094/8a92fa2437cd050eb74d57ef00b6c611/pe-6-112-16-pdf-data.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/brexit-article-50.pdf
https://www.ucl.ac.uk/european-institute/analysis/2016-17/renwick-brexit-process
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002795011623800114
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002795011623800114
https://www.chathamhouse.org/publication/devolved-external-affairs-impact-brexit
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-923X.12288/epdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002795011623800112
http://www.eurocomment.eu/commentary-20171/
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Kreilinger V., Wolfstädter L. M., Becker S., „Brexit drama in three acts: Negotiation phases & 
scenarios” [Dramat Brexit w trzech aktach: etapy negocjacji i scenariusze], Jacques Delors 
Institute Berlin, 25 stycznia 2017 r. 
Bartolone C. (Président-Rapporteur), „Rapport d’information sur les suites du référendum 
britannique et le suivi des négociations” [Sprawozdanie informacyjne w sprawie następstw 
referendum w Zjednoczonym Królestwie i monitorowania negocjacji], nr 4485, Assemblée 
nationale, 15 lutego 2017 r.  
McNamara F., „Ulster says »Remain«: Brexit and the Northern Irish election result” [Ulster mówi 
„pozostać”: Brexit i wyniki wyborów w Irlandii Północnej], Commentary, EPC, 10 marca 2017 r. 
Emerson M., „After the UK’s Brexit White Paper – What’s the next move towards a CFTA?” [Po 
białej księdze UK w sprawie Brexitu – jakie następne kroki w stronę CFTA?], CEPS, 27 lutego 
2017 r. 
Grant C., „Mrs May’s emerging deal on Brexit: Not just hard, but also difficult” [Przygotowywane 
porozumienie premier May w sprawie Brexitu: nie tylko ciężko, ale i trudno], Centre for European 
Reform, 20 lutego 2017 r.  
Dehousse, F., „The House of Lords’ report on the »Brexit bill«: an extremely dangerous 
development for the coming negotiation” [Sprawozdanie Izby Lordów w sprawie ustawy o 
Brexicie: niezwykle niebezpieczny rozwój sytuacji przed nadchodzącymi negocjacjami], 
Commentary, Egmont Institute, 7 marca 2017 r.  
Carl, M. P., „How to (Br)exit: A guide for decision-makers” [Jak zrealizować Brexit: przewodnik 
dla decydentów], Friends of Europe, 12 marca 2017 r. 
 
 

3. Przyszłość UE po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 

Mattelaer A., „Europe’s post-Brexit retrenchment” [Okopanie się Europy po Brexicie], Egmont, 
30 stycznia 2017 r. 
Colomina C., „¿Quién liderará la UE post-Brexit? El retorno de la política a Bruselas”, Barcelona 
Centre for International Affairs, lipiec 2016 r. 
Pisani-Ferry J., Röttgen N., Sapir A., Tucker P., Wolff G. B., „Europe after Brexit: A proposal for a 
continental partnership” [Europa po Brexicie: propozycja kontynentalnego partnerstwa], 
Bruegel, sierpień 2016 r. 
Dempsey J., „Can the EU survive without Britain?” [Czy UE może przetrwać bez Wielkiej 
Brytanii?], Carnegie Europe, wrzesień 2016 r. 
Grabbe H., Lehne S., „How to build a more flexible EU after Brexit” [W jaki sposób można 
zbudować bardziej elastyczną UE po Brexicie], Carnegie Europe, wrzesień 2016 r.  
De Grauwe P., What future for the EU after Brexit?, („Jaka przyszłość czeka UE po Brexicie?”), 
CEPS, październik 2016 r. 
Duff A., „After Brexit: A New Association Agreement Between Britain and Europe” [Po Brexicie: 
nowy układ o stowarzyszeniu między Wielką Brytanią a Europą], Policy Network, 
październik 2016 r.  
Biscop S., „All or nothing? European and British strategic autonomy after the Brexit, Egmont - 
The Royal Institute for International Relations”, [Wszystko albo nic? Europejska i brytyjska 
autonomia strategiczna po Brexicie, Egmont – The Royal Institute for International Relations], 
Egmont Paper 87, wrzesień 2016 r. 
Ivan P., „The EU after Brexit, Russia and the countries in-between” [UE po Brexicie, Rosja i kraje 
pomiędzy], European Policy Centre (EPC), lipiec 2016 r. 
Temple Lang J., „The elements of a new EU-UK relationship” [Elementy nowych stosunków UE-
UK], Institute of International and European Affairs, lipiec 2016 r. 
Deutscher Bundestag, „Konsequenzen des Brexit für den Bereich Inneres & Justiz: Möglichkeiten 
zukünftiger Kooperationen der EU mit dem Vereinigten Königreich”, PE 6 - 3000 - 115/16, 18 
sierpnia 2016 r. 
Deutscher Bundestag, „Möglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit der EU mit dem 
Vereinigten Königreich nach dem Brexit auf den Politikfeldern Inneres & Justiz”, PE 6 - 3000 - 
131/16, 1 września 2016 r. 

http://www.delorsinstitut.de/en/publications/brexit-negotiation-phases-scenarios-of-a-drama-in-three-acts/
http://www.delorsinstitut.de/en/publications/brexit-negotiation-phases-scenarios-of-a-drama-in-three-acts/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4485.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4485.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_7484_ulstersaysremain.pdf
https://www.ceps.eu/publications/after-uk%E2%80%99s-brexit-white-paper-%E2%80%93-what%E2%80%99s-next-move-towards-cfta
https://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-brief/2017/mrs-mays-emerging-deal-brexit-not-just-hard-also-difficult
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/the-house-of-lords-report-on-the-brexit-bill-an-extremely-dangerous-development-for-the-coming-negotiation/
http://www.egmontinstitute.be/publication_article/the-house-of-lords-report-on-the-brexit-bill-an-extremely-dangerous-development-for-the-coming-negotiation/
http://www.friendsofeurope.org/future-europe/how-to-brexit-guide-for-decision-makers/
http://egmontinstitute.be/publication_article/europes-post-brexit-retrenchment/
http://www.google.be/url?url=http://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_153/quien_liderara_la_ue_post_brexit_el_retorno_de_la_politica_a_bruselas&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjxvOu4kNrPA
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/08/EU-UK-20160829-final-1.pdf
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