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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 50 ΣΕΕ (2020/2136(INI)

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ανέλαβε να υποβάλει 
γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Μαΐου 2021, αποφάσισε να 
διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου εξέτασε το ζήτημα και αποφάσισε 
να καλέσει την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Bernd Lange, 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά 
σοβαρό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κλυδωνισμό, οι αρνητικές συνέπειες του οποίου 
μπορούν μόνο εν μέρει να μετριαστούν με μια ρύθμιση για συντεταγμένη αποχώρηση η 
οποία θα αποτελεί προϊόν προσεκτικού σχεδιασμού και διαπραγματεύσεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου έχει 
καταστήσει σαφές ότι δεν είχε προγραμματιστεί επαρκώς εκ των προτέρων από το 
αποχωρούν κράτος, όπως καταδεικνύεται από τις πολυάριθμες αλλαγές που έγιναν στη θέση 
του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την αποχώρησή 
του, γεγονός που ενίσχυσε την πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων και υπονόμευσε 
επίσης τις δραστηριότητες προετοιμασίας των οικονομικών φορέων και την ικανότητα των 
πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση·

1. φρονεί ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ διετής προθεσμία από τη 
γνωστοποίηση της αποχώρησης, μετά το πέρας της οποίας οι Συνθήκες της ΕΕ παύουν να 
ισχύουν στο αποχωρούν κράτος μέλος, είναι υπερβολικά σύντομη για να προετοιμαστούν η 
ΕΕ και το αποχωρούν κράτος για τις πολύ σημαντικές αλλαγές ως προς τη μεταξύ τους 
οικονομική και εμπορική σχέση, ιδίως καθώς η αποχώρηση συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση 
διάρρηξη των οικονομικών δεσμών και αποκλίσεις μεταξύ των ρυθμιστικών καθεστώτων· 
υπενθυμίζει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της διετούς περιόδου, όλοι οι οικονομικοί φορείς και 
οι πολίτες της ΕΕ, καθώς και οι εμπορικοί εταίροι από τρίτες χώρες, αντιμετώπισαν μια 
άνευ προηγουμένου ανασφάλεια δικαίου·

2. υπογραμμίζει ότι, δεδομένου του βαθμού ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, η 
αποχώρηση ενός κράτους μέλους επηρεάζει όλους τους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας, και ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οι νομικές και διοικητικές 
προσαρμογές σε επίπεδο ενωσιακό, κρατικό και τοπικό, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται 
από εκστρατείες ενημέρωσης και λεπτομερή έγγραφα καθοδήγησης, όπως συνέβη με τις 
ανακοινώσεις εγρήγορσης και ετοιμότητας για το Brexit που δημοσίευσε η Επιτροπή στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωρίζοντας ότι, 
τόσο σε περίπτωση συντεταγμένης αποχώρησης βάσει συμφωνίας όσο και σε περίπτωση 
αποχώρησης άνευ διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων, η διατάραξη θα είναι 
αναπόφευκτη·

3. παρατηρεί ότι η αποχώρηση ενός κράτους μέλους έχει πρωτοφανείς έννομες συνέπειες για 
τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης των 
δασμολογικών ποσοστώσεων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΠΟΕ, προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη το μερίδιο ποσόστωσης του αποχωρούντος κράτους μέλους, ώστε οι τρίτες 
χώρες να μπορούν να διεκδικήσουν πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης στην αγορά· θεωρεί 
ότι, κατ’ αρχήν, η διαχείριση της κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων της ΕΕ 
υπήρξε ορθή μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρώτον με την έγκριση 
εσωτερικής νομοθετικής πράξης για τη θέσπιση ανακατανεμημένων μεριδίων ποσοστώσεων 
της ΕΕ (ιδίως στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2161) και, στη συνέχεια, με την 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/216 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2019, 
σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης 
μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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παρακολούθηση μέσω διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες σε επίπεδο ΠΟΕ, παρά το 
γεγονός ότι δεν υπάρχουν νομικές διατάξεις σε επίπεδο ΠΟΕ για την αντιμετώπιση της 
διάσπασης μιας τελωνειακής ένωσης· 

4. υπό το φως των σοβαρών οικονομικών και εμπορικών επιπτώσεων της αποχώρησης ενός 
κράτους μέλους από την ΕΕ, συνιστά στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να 
μεριμνήσει για τη στενότερη συμμετοχή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ήδη στα αρχικά 
στάδια των διαπραγματεύσεων αποχώρησης, καθώς αυτό θα ήταν επωφελές για τη 
διαχείριση της διαδικασίας αποχώρησης στον τομέα της εμπορικής πολιτικής.

32/2000 του Συμβουλίου, PE/71/2018/REV/1, ΕΕ L 38 της 8.2.2019, σ. 1-25.


