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Austatud esimees

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon otsustas kõnealuse menetluse raames esitada Teie 
komisjonile arvamuse. Komisjon otsustas 26. mai 2021. aasta koosolekul esitada arvamuse kirja 
vormis.

Nimetatud koosolekul arutas rahvusvahelise kaubanduse komisjon küsimust ja otsustas, et palub 
vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud.
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ET

ETTEPANEKUD

A. arvestades, et liikmesriigi väljaastumine Euroopa Liidust toob kaasa suure poliitilise, 
majandusliku ja sotsiaalse šoki, mille negatiivseid tagajärgi saab ainult osaliselt leevendada 
hoolikalt kavandatud ja läbiräägitud väljaastumiskorraga;

B. arvestades, et Ühendkuningriigi väljaastumise protsess on selge näide sellest, et lahkuv riik ei ole 
seda hästi ette valmistanud, millest andsid tunnistust näiteks Ühendkuningriigi korduvad 
seisukohamuutused väljaastumisega seotud põhiküsimustes, mis muutis läbirääkimised veelgi 
keerukamaks, raskendas ettevõtjate ettevalmistusi ning vähendas ELi ja Ühendkuningriigi kodanike 
suutlikkust uue olukorraga kohaneda;

1. on seisukohal, et ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud kaheaastane tähtaeg, mille jooksul ELi 
aluslepingute kohaldamine lahkuva liikmesriigi suhtes lõpeb ning mida hakatakse arvestama alates 
väljaastumisest teatamise hetkest, on liiga lühike, et valmistuda suurteks muutusteks ELi ja lahkuva 
riigi vahelistes majandus- ja kaubandussuhetes, eriti seetõttu, et iga väljaastumine toob alati kaasa 
majandussidemete lahtiharutamise ja õiguskordade lahknevuse; tuletab meelde, et kahe aasta 
jooksul kogesid kõik ELi ettevõtjad ja kodanikud ning kolmandate riikide kaubanduspartnerid 
enneolematult suurt õiguskindlusetust;

2. rõhutab, et arvestades ELi siseturu integreerituse taset, mõjutab liikmesriigi väljaastumine kõiki 
majandustegevuse valdkondi, mis tingib õigus- ja halduskohanduste vajaduse kogu ELis, 
liikmesriikides ja kohalikul tasandil, ning sellega peavad kaasnema teadlikkuse suurendamise 
kampaaniad ja põhjalikud juhenddokumendid, nagu Brexitiks valmistumist ja valmisolekut 
käsitlevad teatised, mille komisjon avaldas Ühendkuningriigi väljaastumiseks valmistumisel täies 
teadmises, et nii kokkuleppe alusel toimuv korrakohane väljaastumine kui ka kokkuleppeta 
väljaastumine toob kaasa häireid;

3. märgib, et liikmesriigi lahkumine tekitas ELi rahvusvaheliste kohustuste seisukohalt 
enneolematuid õiguslikke tagajärgi, eelkõige seoses vajadusega pidada WTO tasandil kokku lepitud 
tariifikvootide üle uusi läbirääkimisi, et võtta arvesse lahkuva liikmesriigi kasutatud kvoodiosa ning 
võimaldada kolmandatel riikidel esitada täiendavaid turulepääsu taotlusi; on seisukohal, et pärast 
Ühendkuningriigi väljaastumist hallati ELi tariifikvootide jaotamist üldiselt hästi, võttes kõigepealt 
vastu siseõigusakti, millega kehtestati ELi tariifikvootide uus jaotus (eelkõige määrus (EL) 
2019/2161), ning pidades seejärel WTOs kolmandate riikidega läbirääkimisi, kuigi WTO tasandil ei 
ole tolliliidu lagunemist käsitlevaid õigusnorme kehtestatud; 

4. arvestades liikmesriigi EList väljaastumise suurt majanduslikku ja kaubanduslikku mõju, 
soovitab põhiseaduskomisjonil kaasata rahvusvahelise kaubanduse komisjoni tihedamalt juba alates 
väljaastumisläbirääkimiste algetappidest, kuna see aitaks väljaastumise kaubanduspoliitilisi aspekte 
paremini hallata;

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. jaanuari 2019. aasta määrus (EL) 2019/216, milles käsitletakse liidu WTO loendis 
sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ) nr 32/2000 (PE/71/2018/REV/1, ELT L 38, 8.2.2019, lk 1–25).


