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Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbadała tę kwestię na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 
2020 r. Na posiedzeniu1 tym komisja jednomyślnie postanowiła zwrócić się do Komisji 
Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w zaleceniu 
przedstawionych poniżej wskazówek.

Z wyrazami szacunku

(Podpis) Norbert Lins

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Norbert Lins (przewodniczący), Mairead McGuinness 
(sprawozdawczyni komisji opiniodawczej), Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, 
Balázs Hidvéghi, Peter Jahr, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Massimiliano Smeriglio, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy 
Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan 
David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Benoît Biteau, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah 
Wiener, Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Luke 
Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Dino Giarrusso, Ivan Vilibor Sinčić
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WSKAZÓWKI

Komisja AGRI pragnie podkreślić następujące istotne kwestie dotyczące wpływu brexitu na 
unijne rolnictwo oraz rozwiązań proponowanych w Umowie o wystąpieniu i deklaracji 
politycznej: 

1. Jeśli chodzi o samą politykę rolną nie wydaje się, by wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa powodowało problemy nie do pokonania, ponieważ stosunkowo łatwo można 
wstrzymać mechanizmy i płatności w ramach WPR stosowane wobec Zjednoczonego 
Królestwa. Zbieżność zakończenia okresu przejściowego przewidzianego w Umowie o 
wystąpieniu z końcem obowiązywania obecnych WRF (2014–2020) ułatwiłaby sprawę w 
tym zakresie.

2. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że ewentualnemu przedłużeniu okresu przejściowego 
musiałyby towarzyszyć odpowiednie przepisy finansowe i prawidłowe rozliczenie 
rachunków pod koniec tego okresu, jak przewidziano w art. 132 Umowy, niezależnie od 
tego, że od 2021 r. Zjednoczone Królestwo zostanie uznane w WRF za państwo trzecie.

3. Źródłem poważnych obaw komisji AGRI podczas negocjacji Umowy była dalsza 
ochrona w Zjednoczonym Królestwie licznych (ponad 3000) oznaczeń geograficznych 
mających zastosowanie do produktów rolnych, spożywczych lub napojów pochodzących 
z UE. W tym kontekście komisja jest przekonana, że obecny tekst zapewnia ochronę 
unijnych oznaczeń geograficznych w Irlandii Północnej oraz ochronę oznaczeń 
geograficznych UE zatwierdzonych do końca okresu przejściowego w innych częściach 
Zjednoczonego Królestwa.

4. Chcielibyśmy podkreślić znaczenie zachowania tej ochrony przy ustaleniach dotyczących 
przyszłych stosunków. Co więcej, ustalenia te powinny obejmować nie tylko wszystkie 
istniejące unijne oznaczenia geograficzne, ale – w naszej opinii – określać także 
dwustronne mechanizmy współpracy na rzecz wzajemnego uznawania przez 
Zjednoczone Królestwo i UE-27 nowych oznaczeń geograficznych zatwierdzonych po 
okresie przejściowym oraz, w stosownych przypadkach, jeżeli protokół w sprawie 
Irlandii/Irlandii Północnej przestanie obowiązywać zgodnie z jego art. 18.

5. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że skutki problemu Irlandii i Irlandii Północnej 
zdecydowanie wykraczają poza sektor rolnictwa. Jednakże z uwagi na znaczenie barier 
taryfowych i pozataryfowych w rolnictwie, wysoce zintegrowany i współzależny 
charakter rynków rolnych w Irlandii i Irlandii Północnej oraz stały przepływ przez 
granicę żywych zwierząt, produktów gotowych i produktów wymagających dalszego 
przetwarzania, sprawne rozwiązanie tej kwestii ma szczególne znaczenie dla sektora. W 
związku z tym komisja AGRI z zadowoleniem przyjmuje utrzymanie w Irlandii status 
quo, tj. dotychczasowej niewidzialnej granicy i współpracy Północ-Południe, jak 
określono w porozumieniu wielkopiątkowym, pod warunkiem udzielenia demokratycznej 
zgody, o której mowa w art. 18 protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej.
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6. Jednocześnie pragniemy podkreślić absolutną konieczność zapewnienia właściwego 
wdrożenia protokołu, tak aby nie tylko utrzymać status quo, ale również zapobiec 
tworzeniu luk w taryfowych i pozataryfowych środkach ochronnych UE. Kluczowe 
znaczenie dla sprawy będą miały prace Wspólnego Komitetu nad sfinalizowaniem 
ustaleń na mocy protokołu. Te dwa cele powinny być również odzwierciedlone i 
egzekwowane za pomocą wszelkich uzgodnień dotyczących przyszłych stosunków na 
wypadek wygaśnięcia protokołu zgodnie z art. 18.

7. Główne problemy w rolnictwie związane z brexitem dotyczą handlu. Produkty rolne i 
rolno-spożywcze są produktami o najwyższym poziomie ochrony taryfowej i 
pozataryfowej w UE, podobnie jak w większości krajów świata, i prawdopodobnie tak 
samo będzie w przypadku Zjednoczonego Królestwa. W związku z tym sektor rolnictwa 
najbardziej ucierpi z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z unii celnej i 
jednolitego rynku pod koniec okresu przejściowego, zwłaszcza że w grę wchodzą 
znaczne obroty handlowe: w oparciu o obecne przepływy handlowe po brexicie 
Zjednoczone Królestwo mogłoby stać się głównym partnerem handlu produktami rolno-
spożywczymi UE-27 zarówno w odniesieniu do wywozu, jak i do przywozu.

8. W związku z tym chcielibyśmy podkreślić, że jeśli Umowa wejdzie w życie, niezwykle 
ważne będzie wykorzystanie okresu przejściowego do wynegocjowania kompleksowych 
rozwiązań, które pozwolą stworzyć strefę wolnego handlu, tak jak przewidziano w 
deklaracji politycznej. W przeciwnym razie sektor rolnictwa musiałby zmierzyć się ze 
scenariuszem braku porozumienia w zakresie handlu dwustronnego, zgodnie z którym 
wymiana handlowa między Zjednoczonym Królestwem i UE-27 odbywałaby się na 
zasadach Światowej Organizacji Handlu, bez preferencyjnego dostępu do rynku drugiej 
strony, i mogłaby prowadzić do zróżnicowania odnośnych ram regulacyjnych obu 
partnerów. Pragniemy zdecydowanie podkreślić, że z punktu widzenia komisji AGRI 
należy zrobić wszystko, aby uniknąć takiego scenariusza. W przypadku gdyby okazało 
się to niemożliwe, komisja AGRI wezwie Komisję do zapewnienia wystarczających 
środków w celu złagodzenia skutków, jakie dla rolników i przemysłu rolno-spożywczego 
będzie miało przyjęcie scenariusza braku porozumienia na koniec okresu przejściowego, 
tak jak planowano, gdyby nie doszło do ratyfikowania Umowy o wystąpieniu;

9. Nowa krajowa polityka rolna Zjednoczonego Królestwa po wystąpieniu z UE oraz nowe 
umowy handlowe, które państwo to zawrze z innymi państwami trzecimi, również będą 
miały decydujący wpływ na sektor rolny. Kwestie te pozostają jednak poza zakresem 
niniejszej opinii w sprawie Umowy.

10. W związku z tym komisja AGRI zdecydowanie popiera Umowę o wystąpieniu 
uzgodnioną przez negocjatorów UE i Zjednoczonego Królestwa i przekazaną 
Parlamentowi w celu udzielenia zgody, oraz wyraża nadzieję, że wejście w życie i 
właściwe wdrożenie Umowy otworzy drogę do takich ustaleń dotyczących przyszłych 
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stosunków między obiema stronami, które w jak największym stopniu umożliwią 
ochronę interesów rolnych UE.


