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Betreft: Advies inzake de tenuitvoerlegging van artikel 50 VEU (2020/2136(INI)

Geachte heer [...],

In het kader van bovengenoemde procedure heeft de Commissie internationale handel besloten 
een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar vergadering van 26 mei 2021 heeft zij 
besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

Tijdens die vergadering heeft de Commissie internationale handel de kwestie behandeld en besloot 
zij de bevoegde Commissie constitutionele zaken te verzoeken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen.

Hoogachtend,

Bernd Lange 
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SUGGESTIES

A. overwegende dat de terugtrekking van een lidstaat uit de Europese Unie een grote politieke, 
economische en sociale schok vormt waarvan de negatieve gevolgen slechts ten dele kunnen worden 
opgevangen door een zorgvuldig geplande en via onderhandelingen tot stand gekomen regeling voor 
een ordelijke terugtrekking;

B. overwegende dat uit het terugtrekkingsproces van het VK overduidelijk is gebleken dat de 
uittredende lidstaat het proces niet goed had voorbereid, zoals aangetoond door de talrijke 
wijzigingen in het standpunt van het VK over fundamentele kwesties in verband met zijn 
terugtrekking, waardoor de onderhandelingen nog complexer werden, de voorbereidingen van 
marktdeelnemers werden ondergraven en het vermogen van de burgers van de EU en het VK om 
zich aan te passen aan de nieuwe situatie werd ondermijnd;

1. is van mening dat de in artikel 50, lid 3, VEU vastgestelde termijn van twee jaar vanaf het moment 
van kennisgeving van terugtrekking, waarna de EU-Verdragen niet meer van toepassing zijn op de 
uittredende lidstaat, te kort is om zich te kunnen voorbereiden op de ingrijpende veranderingen in 
de economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en de uittredende lidstaat, met name omdat 
elke terugtrekking altijd leidt tot een ontwrichtende desintegratie van economische banden en 
divergentie van de regelgevingsstelsels; herinnert eraan dat alle marktdeelnemers en burgers uit de 
EU, alsmede handelspartners uit derde landen, gedurende de hele periode van twee jaar te kampen 
hadden met een ongekende mate van rechtsonzekerheid;

2. wijst erop dat, gezien de mate van integratie van de interne markt van de EU, de terugtrekking 
van een lidstaat gevolgen heeft voor alle economische sectoren en dat juridische en administratieve 
aanpassingen noodzakelijk zijn op alle niveaus van de EU, de lidstaten en de lokale overheden en 
dat die moeten worden aangevuld met bewustmakingscampagnes en gedetailleerde richtsnoeren, 
zoals het geval was met de voorbereiding op de brexit en de paraatheidsberichten die de Commissie 
ter voorbereiding op de terugtrekking van het VK heeft bekendgemaakt, in de wetenschap dat zowel 
in het geval van een ordelijke terugtrekking op basis van een overeenkomst als bij een terugtrekking 
zonder onderhandelingen, verstoringen zouden optreden;

3. merkt op dat de terugtrekking van een lidstaat ongekende juridische gevolgen heeft gehad voor 
de internationale verbintenissen van de EU, met name wat betreft de noodzaak opnieuw te 
onderhandelen over tariefcontingenten die op WTO-niveau zijn overeengekomen, zodat rekening 
wordt gehouden met het gedeelte van een contingent dat door de uittredende lidstaat werd gebruikt, 
waardoor derde landen extra aanspraak kunnen maken op markttoegang; is van oordeel dat de 
verdeling van de EU-tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk in beginsel 
goed is geregeld, door eerst een interne wetgevingshandeling aan te nemen waarin het onlangs 
verdeelde EU-aandeel van de tariefcontingenten wordt vastgesteld (met name in de vorm van 
Verordening (EU) 2019/2161) en vervolgens door onderhandelingen te voeren met derde landen op 
WTO-niveau, ook al zijn er op WTO-niveau geen wettelijke bepalingen die betrekking hebben op 
de desintegratie van een douane-unie; 

1 Verordening (EU) 2019/216 van het Europees Parlement en de Raad van 30 januari 2019 inzake de verdeling van de 
in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de 
Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad, PE/71/2018/REV/1, PB L 38 van 8.2.2019, blz. 1.
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4. beveelt de Commissie constitutionele zaken, in het licht van de enorme economische en 
handelsgevolgen van een terugtrekking van een lidstaat uit de EU, aan om de Commissie 
internationale handel nauwer en vanaf de vroegste stadia te betrekken bij het onderhandelingsproces 
voor de terugtrekking, omdat dat voor het verloop van het terugtrekkingsproces voor het 
handelsbeleid bevorderlijk zou zijn.


