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Przedmiot: Opinia w sprawie wdrożenia art. 50 TUE  (2020/2136(INI)

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma Komisja Handlu Międzynarodowego 
postanowiła wydać opinię na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu 26 maja 
2021 r. komisja podjęła decyzję o przedstawieniu opinii w formie pisma.

Na tymże posiedzeniu Komisja Handlu Międzynarodowego rozpatrzyła kwestię, stanowiącą 
przedmiot niniejszego listu, i postanowiła zwrócić się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji poniższych wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Bernd Lange, 
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WSKAZÓWKI

A. mając na uwadze, że wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej stanowi poważny 
wstrząs polityczny, ekonomiczny i społeczny, którego negatywne skutki można tylko częściowo 
złagodzić za pomocą starannie zaplanowanej i wynegocjowanej umowy o uporządkowanym 
wystąpieniu;

B. mając na uwadze, że proces wystąpienia dowiódł jasno, iż Zjednoczone Królestwo nie 
zaplanowało go dobrze z wyprzedzeniem, co ilustrują liczne zmiany stanowiska Zjednoczonego 
Królestwa dotyczące najważniejszych kwestii wystąpienia, a to z kolei sprawiło, że negocjacje stały 
się jeszcze bardziej złożone, podmioty gospodarcze miały mniej możliwości, by przygotować się 
na nową sytuację, a obywatele Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa – by dostosować się 
do niej;

1. jest zdania, że okres dwóch lat określony w art. 50 ust. 3 TUE, po którym Traktaty UE przestają 
obowiązywać występujące państwo członkowskie, rozpoczynający się w momencie powiadomienia 
o wystąpieniu, jest zbyt krótki na to, by przygotować się na radykalne zmiany w stosunkach 
gospodarczych i handlowych między UE a państwem występującym, w szczególności dlatego, że 
wystąpienie zawsze wiąże się z destabilizującym rozpadem więzi gospodarczych i powstaniem 
rozbieżności regulacyjnych; przypomina, że w ciągu dwóch lat wszystkie podmioty i wszyscy 
obywatele UE, a także partnerzy handlowi z państw trzecich doświadczyli bezprecedensowej 
niepewności prawnej;

2. podkreśla, że ze względu na poziom integracji rynku wewnętrznego UE wystąpienie państwa 
członkowskiego wpływa na wszystkie obszary działalności gospodarczej, w związku z czym 
konieczne staje się wprowadzenie zmian prawnych i administracyjnych w całej Unii, w państwach 
członkowskich i na szczeblu lokalnym, a zmianom tym powinny towarzyszyć kampanie 
uświadamiające i szczegółowe wytyczne, jak miało to miejsce w przypadku zawiadomień 
dotyczących gotowości na brexit opublikowanych przez Komisję w ramach przygotowań do 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, ponieważ nie ulegało wątpliwości, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa, niezależnie od tego, czy będzie uporządkowane i oparte na umowie czy 
też nie, doprowadzi do zakłóceń;

3. zauważa, że wystąpienie państwa członkowskiego przyniosło bezprecedensowe skutki prawne w 
odniesieniu do międzynarodowych zobowiązań UE, a mianowicie doprowadziło do potrzeby 
renegocjacji kontyngentów taryfowych ustalonych na szczeblu WTO, tak by uwzględnić przydział 
przypadający na występujące państwo członkowskie, co z kolei dało państwom trzecim możliwość 
wysunięcia dodatkowych roszczeń dotyczących dostępu do rynku; jest zdania, że wraz z 
wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa unijne kontyngenty taryfowe zostały zasadniczo dobrze 
podzielone; w tym celu najpierw przyjęto wewnętrzny akt ustawodawczy, w którym określono 
nowe kontyngenty unijne (rozporządzenie (UE) 2019/2161), a następnie na szczeblu WTO 
przeprowadzono negocjacje z państwami trzecimi, chociaż na szczeblu tym nie obowiązują przepisy 
prawne regulujące rozpad unii celnej; 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału 
kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego 
Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000, PE/71/2018/REV/1 (Dz.U. L 38 z 8.2.2019, 
s. 1–25).
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4. w świetle poważnych skutków gospodarczych i handlowych wystąpienia państwa 
członkowskiego z Unii zaleca Komisji Spraw Konstytucyjnych, by na jak najwcześniejszym etapie 
negocjacji o wystąpieniu nawiązała bliższą współpracę z Komisją Handlu Międzynarodowego, 
gdyż byłoby to korzystne dla zarządzania polityką handlową w ramach procesu wystąpienia;


