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Jan Barcz
Brexit – wbsprawie interpretacji postanowieñ
art. 50 Traktatu obUnii Europejskiej
Wbostatnich latach, wbobliczu kryzysu nansów publicznych wbniektórych pañstwach strefy
euro, który zachwiaï stabilnoĂciÈ tej strefy jako caïoĂci, „karierÚ” zrobiïo pojÚcie Grexitu,
wokóï którego prawnicy poszukiwali procedury opuszczenia strefy euro przez pañstwo czïonkowskie UE naleĝÈce do tej strefy. Wbtym kontekĂcie nawiÈzywano równieĝ do art. 50 Traktatu ob Unii Europejskiej1, który okreĂla procedurÚ dobrowolnego wyjĂcia zb caïej Unii Europejskiej. Wb Ăwietle wyników referendum, przeprowadzonego wb Zjednoczonym Królestwie
23.06.2016 r. wbsprawie wystÈpienia tego pañstwa zbUnii Europejskiej (tzw. Brexitu), wbktórym
–bprzy frekwencji 72,2% –b51,89% biorÈcych udziaï opowiedziaïo siÚ za wystÈpieniem zbUnii,
przy sprzeciwie 48,11%2, procedura okreĂlona wbart. 50 TUE nabraïa realnego znaczenia. Zarazem coraz bardziej widoczne stajÈ siÚ luki ib brak precyzji postanowieñ tego artykuïu. SpeïniajÈ siÚ obawy wyraĝane wczeĂniej3, ĝe skoncentrowanie siÚ wbpostanowieniach art. 50 TUE
na proceduralnych aspektach wystÈpienia zbUnii, przy braku odwoïania do warunków merytorycznych, moĝe skïaniaÊ pañstwa do pochopnych decyzji, motywowanych jedynie przyczynami wewnÈtrzpolitycznymi, abnawet do naduĝywania tej procedury wbcelu wywarcia presji
na inne pañstwa czïonkowskie UE. Problemy interpretacyjne zwiÈzane zb art. 50 TUE sÈ tak
liczne ibpowaĝne, ĝe zasadnie zwraca siÚ uwagÚ na to, ĝe na obecnym etapie Brexitu jedyne,
co jest pewne, to rozpoczynajÈcy siÚ proces zakoñczenia czïonkostwa Zjednoczonego Królestwa wbUE4. Wbniniejszym artykule podjÚto próbÚ –bwbnawiÈzaniu do coraz liczniejszych publikacji5 –bidentykacji zasadniczych problemów interpretacji postanowieñ art. 50 TUE.
1. Dobrowolne wystÈpienie zbUnii Europejskiej
–bkontekst postanowieñ art. 50 TUE
Uprzednie Traktaty nie przewidywaïy wyraěnie moĝliwoĂci
wystÈpienia ze Wspólnot Europejskich, abnastÚpnie zbUnii Europejskiej6. Nie byïo wbtym nic nadzwyczajnego, bowiem umowy
miÚdzynarodowe ustanawiajÈcego organizacje miÚdzynarodowe
nie kierujÈ siÚ wbtym wzglÚdzie rozwiÈzaniami jednolitymi: niektóre zawierajÈ szczególne postanowienia dotyczÈce wystÈpienia

1 Dz.bUrz. UE C 202 zb2016 r., s. 13, dalej jako TUE.
2 Rozwój wewnÈtrzpolityczny wbZjednoczonym Królestwie, który doprowadziï do referendum, ocena wyników referendum oraz jego implikacji
politycznych w: P. Craig, Brexit: AbDrama in six Acts, dostÚpne na stronie
http://ssrn.com/abstract=2807975, oraz cykl artykuïów zamieszczonych
w: „German Law Journal” 2016, Vol. 17.
3 Zob. A. Wyrozumska, Komentarz do art. 50 TUE, w: The Treaty on the
European Union. Ab Commentary, H.-J. Blanke (red.), S. Mangiameli,
Berlin–Heidelberg 2013, s. 1414.
4 A.S. Reid, Brexit Begins: an overview of the legal issues, dostÚpny na stronie
eulawanalysis.blogspot.com, s. 13.
5 Wbpolskiej literaturze ostatnio zob. E. Suwara, Wyzwania prawno-proceduralne dla Unii Europejskiej zwiÈzane z BREXIT-em, „Europejski PrzeglÈd
SÈdowy” 2016/9, s. 11.
6 Szerzej por. A. Wyrozumska, Komentarz…, w: The Treaty on the European
Union…, s. 1386.
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zbdanej organizacji, inne nie zawierajÈ takich postanowieñ7. JeĂli
chodzi obwystÈpienie ze Wspólnot Europejskich, abnastÚpnie
zbUnii Europejskiej, to nie istniaïa teĝ wbtej mierze praktyka,
abstrahujÈc od przypadków, które formalnie oznaczaïy ograniczenie terytorialnego obowiÈzywania Traktatów (kazus Algierii
ibGrenlandii).
MoĝliwoĂÊ wystÈpienia istniaïa jednak na podstawie ogólnych zasad miÚdzynarodowego Prawa Traktatów8. Przede
wszystkim moĝliwe byïo wystÈpienie jednego zbpañstw czïonkowskich wbdrodze uzgodnienia warunków wystÈpienia zbpozostaïymi pañstwami czïonkowskimi (nie budziïo to wiÚkszych
kontrowersji ibznajduje potwierdzenie wbpostanowieniach Wiedeñskiej Konwencji obPrawie Traktatów9). Wbtakim przypadku
naleĝaïoby siÚgnÈÊ do procedury zawarcia traktatu rewizyjnego (obecnie regulowanej wbust. 2 do 5 art. 48 TUE), choÊ
czasami wskazywano równieĝ na moĝliwoĂÊ „odwrócenia”
procedury zawarcia traktatu akcesyjnego (obecnie regulowanÈ
wbart. 49bTUE). Wbkaĝdym razie podstawÈ wystÈpienia byïby
7 Zob. A. azowski, A. abÚdzka, Wprowadzenie do Traktatu zbLizbony,
Warszawa 2008, s. 38.
8 Szczegóïowe rozwaĝania na ten temat w: A. Wyrozumska, Komentarz…,
w: The Treaty on the European Union…, s. 1388.
9 Dz.bU. zb2.11.1990 r. Nr 74, poz. 439 (zaïÈcznik), dalej jako WKPT.
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traktat zawarty miÚdzy wstÚpujÈcym pañstwem (jeszcze czïonkowskim) abpozostaïymi pañstwami czïonkowskimi WE/UE.
Dyskusyjna byïa natomiast moĝliwoĂÊ jednostronnego
wystÈpienia zbUnii Europejskiej bez uzgodnienia zbpozostaïymi pañstwami czïonkowskimi, zbpowoïaniem siÚ na klauzulÚ
zasadniczej zmiany okolicznoĂci. Zdecydowanie odrzuca siÚ
wbdoktrynie takÈ moĝliwoĂÊ ze wzglÚdu na to, ĝe pañstwa czïonkowskie sÈ zaïoĝycielami ib„wspóïtwórcami” (traktaty rewizyjne
ibprocedura stanowienia unijnego prawa pochodnego) Unii
Europejskiej, abpañstwa przystÚpujÈce latami prowadzÈ negocjacje akcesyjne, zaznajamiajÈc siÚ zbwarunkami przystÈpienia.
Trudno wiÚc wbprzypadku pañstwa czïonkowskiego UE powoïywaÊ siÚ na to, ĝe nie znaï warunków czïonkostwa lub ich zmiany
wbtoku ewolucji Unii. Niezaleĝnie jednak od takiej oceny, takĝe
wbtym przypadku musiaïoby wbistocie dojĂÊ do porozumienia miÚdzy pañstwem wystÚpujÈcym ibpozostaïymi pañstwami
czïonkowskimi wbsprawie politycznych, abprzede wszystkim
ekonomicznych ibprawnych nastÚpstw wystÈpienia.
Trudno sobie wyobraziÊ faktyczne samowolne wystÈpienie zbUnii, choÊ oczywiĂcie nie moĝna takiego przypadku caïkowicie wykluczyÊ. Pañstwo samowolnie opuszczajÈce UniÚ
naruszyïoby Traktaty stanowiÈce podstawÚ Unii, abtym samym
popeïniïoby delikt miÚdzynarodowy. PociÈgnÚïoby to daleko
idÈce konsekwencje polityczne, ekonomiczne ibnansowe dla
takiego pañstwa.
Uregulowanie procedury wystÈpienia pañstwa czïonkowskiego zbUnii Europejskiej pojawiïo siÚ podczas negocjacji nad
Traktatem konstytucyjnym10. Przy czym nie chodziïo objakieĂ
konkretne postulaty któregoĂ zbpañstw czïonkowskich, które
zamierzaïoby wówczas UniÚ opuĂciÊ. Wprowadzenie takiej
procedury do Traktatów rozumiane byïo raczej jako jedno
zbrozwiÈzañ majÈcych wychodziÊ naprzeciw narastajÈcemu
problemowi, opisywanemu jako „decyt legitymacji demokratycznej” Unii. Miaïo byÊ ona równieĝ wyrazem zerwania
zb„ortodoksjÈ” czasu Wspólnot Europejskich, kiedy moĝliwoĂci
wystÈpienia nie brano wbogóle pod uwagÚ, abudziaï wbprocesie integracji europejskiej kwalikowano jako „ulicÚ jednokierunkowÈ” (coraz ĂciĂlejsza unia)11. Wbtle pozostawaï teĝ
problem „dyscyplinowania” nowych pañstw czïonkowskich
„duĝego” rozszerzenia, chociaĝ –bjak siÚ okazaïo –bproblemy
wbtym czasie narastaïy wb„starych” pañstwach czïonkowskich
ibto one przyczyniïy siÚ do zablokowania ratykacji Traktatu
konstytucyjnego.

2. Artykuï 50 TUE jako jedyna podstawa
prawna wystÈpienia zbUE po wejĂciu wbĝycie
Traktatu zbLizbony12
Na mocy Traktatu zbLizbony do Traktatu obUnii Europejskiej
wprowadzono procedurÚ (art. 50 TUE) dotyczÈcÈ wystÈpienia przez pañstwo czïonkowskie zbUnii. TreĂÊ tego artykuïu
10 Zob. np. J. Friel Raymond, Providing abConstitutional Framework for Withdrawal from the EU: Article 59 of the Draft Constitution, “International and
Comparative Law Quarterly” 2004/2, Vol. 53; A. Wyrozumska, Komentarz…., w: The Treaty on the European Union…, s. 1402. Tekst Traktatu
konstytucyjnego w: J. Barcz, Przewodnik po Traktacie konstytucyjnym,
Warszawa 2005 (traktat ten nie wszedï w ĝycie).
11 A.S. Reid, Brexit Begins: an overview…, s. 1–2.
12 Traktat zbLizbony zmieniajÈcy Traktat obUnii Europejskiej ibTraktat ustanawiajÈcy WspólnotÚ EuropejskÈ (Dz.bUrz. UE C 306 zb17.12.2007 r., s. 1),
podpisany 13.12.2007 r., wszedï wbĝycie 1.12.2009 r., dalej jako TL.

odpowiada –bpoza zmianami redakcyjnymi – treĂci art. 60 Traktatu konstytucyjnego (m.in. zrezygnowano zbtytuïu –b„Dobrowolne wystÈpienie zbUnii”). Artykuï 50 TUE ma obecnie nastÚpujÈce brzmienie:
„1. Kaĝde pañstwo czïonkowskie moĝe, zgodnie ze swoimi
wymogami konstytucyjnymi, podjÈÊ decyzjÚ obwystÈpieniu
zbUnii.
2. Pañstwo czïonkowskie, które podjÚïo decyzjÚ obwystÈpieniu, notykuje swój zamiar Radzie Europejskiej. WbĂwietle wytycznych Rady Europejskiej Unia prowadzi negocjacje
ibzawiera zbtym pañstwem umowÚ okreĂlajÈcÈ warunki jego
wystÈpienia, uwzglÚdniajÈc ramy jego przyszïych stosunków
zbUniÈ. UmowÚ tÚ negocjuje siÚ zgodnie zbartykuïem 218 ustÚp
3 Traktatu obfunkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest ona zawierana wbimieniu Unii przez RadÚ, stanowiÈcÈ wiÚkszoĂciÈ kwalikowanÈ po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
3. Traktaty przestajÈ mieÊ zastosowanie do tego pañstwa
od dnia wejĂcia wbĝycie umowy obwystÈpieniu lub, wbprzypadku
jej braku, dwa lata po notykacji, obktórej mowa wbustÚpie 2,
chyba ĝe Rada Europejska wbporozumieniu zbdanym Pañstwem
Czïonkowskim podejmie jednomyĂlnie decyzjÚ obprzedïuĝeniu
tego okresu.
4. Do celów ustÚpów 2 ib3 czïonek Rady Europejskiej ibRady
reprezentujÈcy wystÚpujÈce pañstwo czïonkowskie nie bierze
udziaïu wbobradach ani wbpodejmowaniu decyzji Rady Europejskiej ibRady dotyczÈcych tego Pañstwa. WiÚkszoĂÊ kwalikowanÈ okreĂla siÚ zgodnie zbartykuïem 238 ustÚp 3 litera b
Traktatu obfunkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5. Jeĝeli Pañstwo, które wystÈpiïo zb Unii, zwraca siÚ
obponowne przyjÚcie, jego wniosek podlega procedurze, obktórej mowa wbartykule 49”.
Naleĝy dodaÊ, ĝe decyzja obwystÈpienia zbUE obejmuje caïy
obszar regulacyjny Unii. Pañstwo wystÚpujÈce nie moĝe wybieraÊ obszarów, wbktórych chciaïoby „pozostaÊ”. Postanowienia
art. 50 TUE zbpewnoĂciÈ nie dopuszczajÈ wiÚc jakiegoĂ rodzaju
„czÚĂciowego wystÈpienia”13 (przypomnimy, ĝe analogiczna
sytuacja wystÚpuje wbprzypadku akcesu do UE: pañstwo przystÚpujÈce musi przejÈÊ caïoĂÊ praw ibobowiÈzków pañstwa
czïonkowskiego, choÊ pewne derogacje czasowe, regulowane
wb traktacie akcesyjnym, sÈ moĝliwe). WystÈpienie zb Unii
obejmuje równieĝ wystÈpienie zbEuroatomu, który jest nadal
odrÚbnÈ WspólnotÈ (organizacjÈ miÚdzynarodowÈ), powiÈzanÈ
jednak zbUniÈ EuropejskÈ wbtakim samym zakresie jak uprzednio ze WspólnotÈ EuropejskÈ14.
OkreĂlenie wbart. 50 TUE procedury wystÈpienia zbUnii
Europejskiej oznacza, ĝe wystÈpienie jest moĝliwe jedynie
na podstawie postanowieñ art. 50 TUE15. Powszechne prawo
miÚdzynarodowe (art. 54 KWPT) wyraěnie wskazuje, ĝe odstÈpienie od traktatu przez jednÈ ze stron jest moĝliwe na podstawie postanowieñ tego traktatu. Dopiero jeĝeli traktat nie
zawiera stosownych postanowieñ, moĝliwe bÚdzie odstÈpienie
od traktatu wbporozumieniu zbpozostaïymi jego stronami.
Po referendum pojawiïy siÚ wbZjednoczonym Królestwie
róĝne pomysïy (zwïaszcza ze strony ugrupowañ Vote Leave),

13 Zob. A. Wyrozumska, Komentarz…, w: The Treaty on the European
Union…, s. 1409.
14 Art. 106a Traktatu ustanawiajÈcego EuropejskÈ WspólnotÚ Energii Atomowej stwierdza wbust. 1, ĝe m.in. art. 50 TUE stosuje siÚ do tego Traktatu
(Dz.bUrz. UE C 327 zb2012 r., s. 1).
15 Por. P. Graig, Brexit: AbDrama…, s. 28.
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wskazujÈce na moĝliwoĂÊ opuszczenia Unii Europejskiej nie
wbramach procedury okreĂlonej wbart. 50 TUE, lecz wbnawiÈzaniu do innej podstawy prawnej16. Tak wiÚc wskazywano na procedurÚ art. 48 TUE, okreĂlajÈcÈ zawarcie traktatu rewizyjnego,
na zasadÚ, ĝe pañstwa-strony umowy mogÈ uzgodniÊ odstÈpienie jednego zbnich od umowy, wbkoñcu wskazywano na moĝliwoĂÊ wystÈpienia zbUE poprzez po prostu uchylenie European
Community Act 1972. Dwie pierwsze moĝliwoĂci nie wchodzÈ
wbgrÚ ze wzglÚdu na wskazane juĝ powyĝej powody. Natomiast
ostatnia byïaby równoznaczna zbsamowolnym opuszczeniem
przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej ze wszystkimi
tego negatywnymi nastÚpstwami. A. azowski zasadnie okreĂla
rozwaĝania idÈce wbtych kierunkach jako „fantastykÚ”17.

3. „Uruchomienie” procedury wystÈpienia zbUE
–bmiÚdzy podjÚciem decyzji obwystÈpieniu
abjej notykowaniem
Na pierwszy rzut oka procedura okreĂlona wbart. 50 TUE
wyglÈda spójnie ibprzejrzyĂcie. Co prawda, bardziej szczegóïowa
analiza postanowieñ tego artykuïu prowadziïa do konkluzji,
ĝe wywoïuje wÈtpliwoĂci znacznie przewyĝszajÈce liczbÚ jednoznacznych odpowiedzi18, niemniej dopiero wszczÚcie nieformalnego etapu Brexitu ujawniïo skalÚ niejasnoĂci ibluk wbprocedurze okreĂlonej wbart. 50 TUE. Dlatego zasadnie wskazuje siÚ,
ĝe sprawne przeprowadzenie Brexitu, deklarowane zarówno
po stronie instytucji unijnych, jak ibZjednoczonego Królestwa,
wymaga wyjaĂnienia tych niejasnoĂci ibzapeïnienia istniejÈcych
luk przez polityków ibprawników19.
Zacznijmy wiÚc od fazy wstÚpnej, nieformalnej, której
poczÈtkiem jest podjÚcie przez pañstwo czïonkowskie UE decyzji obwystÈpieniu zbUnii „zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi” (ust. 1 art. 50 TUE), abkoñczy tÚ fazÚ notykowanie
zamiaru wystÈpienia Radzie Europejskiej (ust. 2 art. 50bTUE),
co rozpoczyna etap formalny procedury wystÈpienia.
Jedyny element tej fazy, który nie budzi wiÚkszych wÈtpliwoĂci, to dobrowolnoĂÊ ibsamodzielnoĂÊ podjÚcia przez pañstwo czïonkowskie decyzji obwystÈpieniu zbUnii Europejskiej.
PodjÚcia takiej decyzji naleĝy –bstosownie do ust. 1 art. 50bTUE
–bdo wyïÈcznej, wewnÚtrznej kompetencji pañstwa20, nie wymaga
zwïaszcza zgody czy konsultacji zbinnymi pañstwami czïonkowskimi UE wzglÚdnie instytucjami unijnymi. Nie wymaga teĝ podania przyczyn ibuzasadnienia21. Pañstwo czïonkowskie, podejmujÈc dobrowolnie ibsamodzielnie decyzjÚ obwystÈpieniu zbUnii,
zwiÈzane jest jedynie wïasnymi „wymogami konstytucyjnymi”.
Pierwsze miesiÈce tej nieformalnej fazy Brexitu ukazaïy
wb caïej peïni skalÚ wyzwañ ob charakterze prawnym, politycznym, gospodarczym ibdotykajÈcych interesów obywateli
zarówno po stronie pañstwa zamierzajÈcego wystÈpiÊ zbUE,
jak ibpo stronie Unii, ibjej (pozostaïych) pañstw czïonkowskich.

16 Szczegóïowa analiza w: Brexit: how does the Article 50 process work? House
of Commons. Library. Brieng Paper Number 7551, 30.06.2016 r., s. 6;
A.S. Reid, Brexit Begins: an overview…, s. 2.
17 A. azowski, Procedural Steps towards Brexit, CEPS Commentary,
13.07.2016 r.
18 A. azowski, Withdrawal from the European Union and alternatives to membership, „European Law Review” 2012, Vol. 37, s. 523.
19 Zob. A. azowski, Procedural Steps....
20 Brexit: how does…, s. 10.
21 Zob. A. Wyrozumska, Komentarz…, w: The Treaty on the European
Union…, s. 1406.

6

Europejski PrzeglÈd SÈdowy grudzieñ 2016

3.1. Skala wyzwañ po stronie Zjednoczonego Królestwa
Referendum wb sprawie wystÈpienia zb UE poprzedziïa,
co prawda, emocjonalna debata polityczna, okazaïo siÚ jednak,
ĝe Zjednoczone Królestwo nie jest przygotowane do wszczÚcia procedury wystÈpienia ani pod wzglÚdem wyzwañ prawnych, ani politycznych ibgospodarczych. Wynik referendum
jest bowiem dopiero poczÈtkiem wewnÈtrzkrajowego procesu
decyzyjnego wbZjednoczonym Królestwie, który ma doprowadziÊ do snalizowania decyzji wbsprawie wystÈpienia, która
zbkolei bÚdzie mogïa zostaÊ notykowana Radzie Europejskiej
ibrozpoczÈÊ formalnÈ procedurÚ wystÈpienia.
Wbsprawie jednak procedury podjÚcia takiej decyzji wystÚpuje istotna rozbieĝnoĂÊ poglÈdów, koncentrujÈca siÚ na tym,
czy podjÚcie takiej decyzji mieĂci siÚ wbramach prerogatywy
królewskiej (ang. the royal prerogative), abtym samym do jej
podjÚcia uprawniony byïby premier, czy teĝ wymaga jakiejĂ
formy udziaïu parlamentu22. Nie jest to problem ïatwy do rozstrzygniÚcia, bowiem –bzbjednej strony –bodwoïanie do tradycyjnej kompetencji prerogatywy królewskiej (rzÈdu) wbsprawach
zagranicznych (zawieranie ibwypowiadanie umów miÚdzynarodowych, czy wycofanie siÚ zbtakich umów) nie do koñca
przekonuje wbzwiÈzku zbzakresem skutków wystÈpienia Zjednoczonego Królestwa zbUE.
Zbdrugiej zaĂ strony, uzasadnienie udziaïu parlamentu wbodwoïaniu do istniejÈcych procedur –bnp. zawartych wbEuropean Constitutional Act 2011 (powiÈzanym zbreformami wprowadzonymi na mocy TL), gwarantujÈcych parlamentowi mocnÈ pozycji
wbprzypadku zmiany Traktatów stanowiÈcych podstawÚ UE, czy
wbEuropean Community Act 1972, stanowiÈcym podstawÚ konstytucyjnÈ dla m.in. zagwarantowania skutecznoĂci prawa unijnego –brównieĝ, zbtych samych wzglÚdów, nie jest przekonujÈce23.
Sprawa jest –b co prawda –b rozpatrywana obecnie przez
sÈd krajowy24, niemniej P. Craig chyba sïusznie zauwaĝa25,
ĝe nawet jeĝeli przewaĝyïyby argumenty formalne na rzecz
podjÚcia ostatecznej decyzji przez premiera26, to zakres implikacji zwiÈzanych zbwystÈpieniem Zjednoczonego Królestwa
zbUnii uzasadniaïby jednak udziaï wbtej decyzji parlamentu,
tym bardziej ĝe wbnastÚpnych etapach bÚdzie on musiaï podejmowaÊ decyzje obzasadniczym charakterze, zwiÈzane zbkonsekwencjami wewnÈtrzprawnymi wystÈpienia zbUnii (dostosowanie prawa krajowego). Naleĝy braÊ teĝ pod uwagÚ ibtakÈ
moĝliwoĂÊ, ĝe wbsytuacji „braku” umowy podstawÈ prawnÈ
wystÈpienia stanie siÚ notykacja powiadamiajÈca obpodjÚciu
decyzji obwystÈpieniu27.
Niezaleĝnie jednak od ostatecznego rozwiÈzania, A.S. Reid
równieĝ zasadnie odnotowuje28, ĝe wbkaĝdym razie Zjednoczone
22 Szczegóïowo w: P. Craig, Brexit: AbDrama…, s. 29; Brexit: how does…,
s. 11; A.S. Reid, Brexit Begins: an overview…, s. 8.
23 Szerzej na temat tego problemu w: Brexit and Beyond. How the United
Kingdom might leave the European Union, King’s College Londyn,
listopad 2016 r., s. 5–6.
24 3.11.2016 r. Wysoki SÈd (the High Court of Justice) orzekï, ĝe decyzja
wbsprawie wystÈpienia Zjednoczonego Królestwa zbUE musi byÊ podjÚta
zbudziaïem parlamentu. RzÈd zapowiedziaï odwoïanie. Ostatecznej decyzji
moĝna spodziewaÊ siÚ wbpoïowie grudnia 2016 r.
25 P. Craig, Brexit: AbDrama…, s. 29.
26 Zob. Opinia prawna rzÈdu, przedïoĝona podczas postÚpowania sÈdowego
29.09.2016 r., Esztar Zalan, UK releases legal arguments on Article 50,
dostÚpna na stronie https://euobserver.com/uk-referendum/135292.
27 Opinia prawna rzÈdu…., s. 40.
28 A.S. Reid, Brexit Begins: an overview…, s. 13.
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Królestwo, wszczynajÈc procedurÚ podjÚcia decyzji obwystÈpieniu
zbUnii Europejskiej, wypïynÚïo na „nowe konstytucyjne wody”.
Problem powyĝszy, choÊ –bjak zobaczymy dalej –bma pewne
implikacje unijne –bpozostaje, co do zasady, wewnÚtrznÈ sprawÈ
Zjednoczonego Królestwa. Nie naleĝy siÚ spodziewaÊ, aby
po dokonaniu notykacji decyzji obwystÈpieniu zbUE podjÚto po stronie Zjednoczonego Królestwa skutecznÈ próbÚ
jej zakwestionowania ze wzglÚdu na „pogwaïcenie prawa
wewnÚtrznego dotyczÈcego kompetencji”29, abtym bardziej nie
naleĝy siÚ spodziewaÊ, ĝe którekolwiek zbpozostaïych pañstw
czïonkowskich UE czy instytucje unijne bÚdÈ kwestionowaïy
speïnienie po stronie Zjednoczonego Królestwa „wymogów
konstytucyjnych” wbtoku procedury wstÚpowania zbUnii.
Snalizowanie decyzji obwystÈpieniu zbUE zgodnie zb„wymogami konstytucyjnymi” nie jest jednak najpowaĝniejszym problemem, zb jakim wb fazie nieformalnej konfrontowane jest
Zjednoczone Królestwo. Najpowaĝniejszy problem zwiÈzany
jest zbtym, ĝe wbtoku dyskusji nad wystÈpieniem zbUE wbZjednoczonym Królestwie nie przeprowadzono przed referendum
dogïÚbnej analizy modelu relacji zbUniÈ po wystÈpieniu, juĝ
jako stosunków pañstwa trzeciego zbUE, ibdo tej pory stanowiska wbtej zasadniczej sprawie nie okreĂlono30. WbĂwietle
natomiast postanowieñ ust. 2 art. 50 TUE przewidziana tam
umowa okreĂlaÊ ma „warunki wystÈpienia”, uwzglÚdniajÈc
„ramy przyszïych stosunków” Zjednoczonego Królestwa zbUniÈ
EuropejskÈ. Od ustalenia modelu takich przyszïych stosunków
zaleĝy wiÚc okreĂlenie „warunków wystÈpienia”.
Nie ulega bowiem wÈtpliwoĂci (obczym szczegóïowo wbdalszej
czÚĂci niniejszego artykuïu), ĝe umowa wskazana wbust. 2 art. 50
TUE bÚdzie okreĂlaÊ datÚ wystÈpienia Zjednoczonego Królestwa
zbUnii Europejskiej, abwbpozostaïym zakresie bÚdzie umowÈ
ramowÈ, odsyïajÈcÈ do innych porozumieñ (Zjednoczonego
Królestwa zbUniÈ, zbUniÈ ibpozostaïym pañstwami czïonkowskimi oraz umów zbpozostaïymi pañstwami czïonkowskimi UE).
Zakres takiej „infrastruktury traktatowej” wbsprawie wystÈpienie zbUnii, wbtym przedmiot zarówno umowy wskazanej
wbust. 2 art. 50 TUE, jak ibewentualnych pozostaïych porozumieñ, uzaleĝniony jest wïaĂnie od modelu przyszïych stosunków
Zjednoczonego Królestwa zbUniÈ. Model taki bÚdzie oczywiĂcie
przedmiotem negocjacji miÚdzy Zjednoczonym Królestwem
abUniÈ ibjej (pozostaïymi) pañstwami czïonkowskimi, niemniej
zasadnicze znaczenie bÚdzie miaïo stanowisko pañstwa wystÚpujÈcego, które ma –bco do zasady –bswobodÚ wbokreĂleniu swojego
statusu, jako pañstwa trzeciego, wobec Unii Europejskiej.
Katalog wchodzÈcych wbgrÚ modeli stosunków Zjednoczonego Królestwa (jako pañstwa trzeciego) zb UniÈ EuropejskÈ obejmuje wiele wariantów31: od strefy wolnocïowej
ibunii celnej, poprzez umowÚ stowarzyszeniowÈ zbnajczÚĂciej
wymienianym Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG),
po model „norweski plus” (czyli zmodykowany EOG). Mimo
nacisków ze strony unijnych instytucji, aby faza wstÚpna (przed
notykacjÚ) Brexitu nie przeksztaïciïa siÚ wbquasi-negocjacje, uprzedzajÈce negocjacje nad umowÈ wskazanÈ wbust. 2
art. 50 TUE, pojawiïy siÚ dalsze propozycje. Przedïoĝona przez
powaĝne europejskie think tanki koncepcja „Partnerstwa

29 Poprzez analogiÚ do art. 46 WKPT.
30 Zob. Brexit and Beyond…, s. 12 ib25.
31 Szczegóïowo w: A.S. Reid, Brexit Begins: an overview…, s. 11; Brexit: how
does…, s. 32; Brexit and Beyond…, s. 25.

kontynentalnego”32 zakïada udziaï Zjednoczonego Królestwa
wbswobodach unijnego rynku wewnÚtrznego (poza przepïywem osób) oraz polityce obronnej, przy wzmocnionym udziale
wbunijnym procesie decyzyjnym ibpewnym wkïadzie do unijnego
budĝetu. Autorzy nie ukrywajÈ przy tym, ĝe takie „Partnerstwo
kontynentalne” mogïoby staÊ siÚ teĝ atrakcyjnÈ propozycjÈ dla
takich pañstw jak Turcja, czy wbprzyszïoĂci Ukraina, które majÈ
ambicje uzyskania czïonkostwa wbUE, lecz dalekie sÈ od speïnienia stosownych kryteriów.
W tych zasadniczych sprawach –bjak wspomniano –bnie
ma jasnoĂci wbZjednoczonym Królestwie. Trwa dyskusja miÚdzy
hard-brexitowcami, którzy chcieliby szybkiego, zdecydowanego
ibcaïoĂciowego odseparowania siÚ Zjednoczonego Królestwa
od Unii Europejskiej, ibsoft-brexitowcami, którzy widzieliby
wbprzyszïoĂci bliskie relacje Wielkiej Brytanii zbUniÈ. Zbdotychczasowej dyskusji wynika jedynie, ĝe Zjednoczone Królestwo
ze wstrzemiÚěliwoĂciÈ odnosi siÚ do przystÈpienia do EOG
(wymagaïoby wpierw przystÈpienia do EFTA, ab nastÚpnie
do umowy obEOG, abpoza tym zwraca siÚ uwagÚ, ĝe pañstwa
trzecie wbEOG –bzwïaszcza Islandia, Liechtenstein –bzupeïnie nie
przystajÈ do statusu Zjednoczonego Królestwa)33 oraz ĝe dÈĝy
do wyïÈczenia swobody przepïywu pracowników wb przypadku wïÈczenia siÚ wbunijny rynek wewnÚtrzny (co napotyka
na sprzeciw ze strony instytucji unijnych ibpozostaïych pañstw
czïonkowskich).
Odpowiedě na pytanie dotyczÈce modelu przyszïych stosunków miÚdzy Zjednoczonym Królestwem abUniÈ EuropejskÈ
ma bezpoĂredni wpïyw na dwa dalsze obszary, obfundamentalnym znaczeniu dla przebiegu procesu wstÈpienia zbUnii.
• Pierwszy zbtych problemów dotyczy zakresu dostosowañ prawa krajowego Zjednoczonego Królestwa, zwiÈzanego
zbwystÈpieniem zbUnii. Samo uchylenie European Community Act 1972 oraz European Union Act 2011 zbpewnoĂciÈ nie
wystarczy34, poniewaĝ –bjak siÚ szacuje –bod 15 do 50% prawa
wewnÚtrznego Zjednoczonego Królestwa obejmujÈ obszary,
wbktórych prawo unijne stosowane jest bezpoĂrednio, wzglÚdnie
obszary pozostajÈce pod wpïywem prawa unijnego35. Wbjakim
zakresie konieczne bÚdzie wydanie nowego prawa krajowego
wbmiejsce bezpoĂrednio stosowanego prawa UE oraz uchylenie wzglÚdnie pozostawienia prawa krajowego pozostajÈcego
„pod wpïywem” prawa UE, bÚdzie zaleĝeÊ od uzgodnionego
modelu przyszïych stosunków Zjednoczonego Królestwa zbUniÈ
EuropejskÈ36.
• Drugi problem dotyczy natomiast umów miÚdzynarodowych zawartych przez WspólnotÚ EuropejskÈ, abnastÚpnie UniÚ
zbpañstwami trzecimi. Ècznie zawarto bez maïa 1200 takich
umów37. Umowy te moĝna generalnie podzieliÊ –bzbpunku widzenia ich znaczenia wbtoku wystÈpienia pañstwa zbUE –bna dwie
grupy. Pierwsza grupa obejmuje umowy, których przedmiot
objÚty jest wyïÈcznÈ kompetencjÈ UE (gïównie umowy dotyczÈce liberalizacji handlu), których stronÈ jest wyïÈcznie Unia

32 J. Pisani-Ferry, N. Roettgen, A. Sapir, P. Tucker, G.B. Wolff, Europe after
Brexit: Abproposal for abcontinental partnership, 25.08.2016 r., dostÚpne na stronie
http://bruegel.org/2016/08/europe-after-brexit-a-proposal-for-a-continentalpartnership/.
33 Zob. Brexit: how does…, s. 33 ib34.
34 Zob. A.S. Reid, Brexit Begins: an overview…, s. 4.
35 A.S. Reid, Brexit Begins: an overview…. Por. teĝ Brexit: how does…, s. 35.
36 Zob. szerzej w: Brexit and Beyond …, s. 13.
37 Por. G. Van der Loo, S. Blockmans, The Impact of Brexit on the EU’s International Agreements, Centre for European Policy Studies, 15.07.2016 r.
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(iboczywiĂcie pañstwo wzglÚdnie pañstwa trzecie). Umowy takie
wygasnÈ wbstosunku do pañstwa wystÚpujÈcego zbchwilÈ formalnego opuszczenia przez nie UE (ze strony unijnej wystarczy
notykowanie pañstwo trzeciemu, ĝe dane pañstwo przestaïo
byÊ pañstwem czïonkowskim)38. Druga grupa obejmuje umowy
mieszane, których stronami –bpo „stronie unijnej” –bsÈ Unia
ibjej pañstwa czïonkowskie. Niestety, proste rozwiÈzanie, które
polegaïoby na tym, ĝe pañstwo wystÚpujÈce zbUE pozostawaïoby stronÈ takiej umowy wbzakresie objÚtym jego wyïÈcznÈ
kompetencjÈ, jest maïo prawdopodobne. Niezmiernie trudno
jest bowiem ĂciĂle odgraniczyÊ kompetencje UE ibjej pañstw
czïonkowskich wbprzypadku umów mieszanych, umowy mieszane podlegajÈ interpretacji Trybunaïu SprawiedliwoĂci (wbcelu
zapewnienia jednolitoĂci ich stosowania po „stronie unijnej”),
wbkoñcu istotne jest stanowisko poszczególnych (pozostaïych)
pañstw czïonkowskich UE oraz pañstwa trzeciego ibjego interesów wbrelacjach zbpañstwem wystÚpujÈcym zbUnii. G. Van der
Loo ibS. Blockmans sïusznie podkreĂlajÈ39, ĝe wbkaĝdym razie
Zjednoczone Królestwo „utraci prawo” do pozostania stronÈ
umów miÚdzynarodowych zawieranych przez UniÚ EuropejskÈ, abkaĝdy przypadek umów mieszanych bÚdzie musiaï byÊ
rozpatrywany indywidualnie, wbznacznej mierze wbzaleĝnoĂci
od uzgodnionego modelu stosunków Zjednoczonego Królestwa
zbUE po wystÈpieniu.
JeĂli uwzglÚdnimy powyĝsze okolicznoĂci, to nie moĝe dziwiÊ,
ĝe Zjednoczone Królestwo nie wykazuje poĂpiechu wbsprawie
notykowania zamiaru wystÈpienia zbUnii stosownie do ust. 2
art. 50 TUE40. Od momentu notykacji takiego zamiaru rozpoczyna bowiem biec dwuleni okres, wbramach którego –bwbprzypadku „braku” umowy obwystÈpieniu –bwystÈpienie staje siÚ
skuteczne. Nie jest wcale pewne, czy pozostaïe pañstwa czïonkowskie bÚdÈ skïonne do przedïuĝenia tego okresu. Zjednoczone Królestwo bÚdzie wiÚc negocjowaÊ wbwarunkach presji
czasowej, wystÈpienie bowiem zbUE bez okreĂlenia przynajmniej
ogólnych „ram” przyszïych relacji zbUniÈ moĝe byÊ bardzo niekorzystne: trzeba bÚdzie wówczas negocjowaÊ umowy zbUE
ibjej pañstwami czïonkowskimi wbposzczególnych dziedzinach,
abrezultat nalny uzaleĝniony bÚdzie we wszystkich obszarach
wychodzÈcych poza wyïÈczne kompetencje UE równieĝ od woli
poszczególnych pañstw czïonkowskich oraz pañstw trzecich.
Jak wiadomo, nowa brytyjska premier Theresa May zapowiedziaïa ostatnio zïoĝenie notykacji do koñca pierwszego
kwartaïu 2017 r.41 Bez wÈtpienia, wbinteresie Zjednoczonego
Królestwa leĝy przeciÈganie tego momentu obdalsze miesiÈce. Nie
byïoby wiÚc zdziwienia, gdyby moment notykacji ulegï dalszemu
przesuniÚciu. Jest coraz bardziej moĝliwe, zwïaszcza gdyby sÈd
apelacyjny potwierdziï orzeczenie Wysokiego SÈdu, ĝe decyzja
wbsprawie Brexitu musi zostaÊ podjÚta zbudziaïem parlamentu.
Moĝna wiÚc zadaÊ pytanie, czy sÈ jakieĂ prawne granice przeciÈgania momentu notykacji zamiaru wystÈpienia, wbsytuacji
gdy jest jasne, ĝe proces wewnÈtrzkrajowy wbtej sprawie trwa,
abczoïowi politycy pañstwa nie pozostawiajÈ ĝadnych wÈtpliwoĂci do tego, ĝe zostanie snalizowany. Zbpostanowieñ ust. 1
art. 50 TUE ĝadne takie granice nie mogÈ zostaÊ wyprowadzone.

38 G. Van der Loo, S. Blockmans, The Impact of Brexit….
39 G. Van der Loo, S. Blockmans, The Impact of Brexit…; por. teĝ Brexit:
how does…, s. 27.
40 Por. A.S. Reid, Brexit Begins: an overview…, s. 7.
41 K. Bogusz, Brytyjska premier: procedura Brexitu zacznie siÚ wiosnÈ, dostÚpne
na stronie gazeta.pl.
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Moĝna by ewentualnie uzasadniaÊ przeciÈganie momentu zïoĝenia notykacji koniecznoĂciÈ dopeïnienia procedur krajowych
(objÚtych „wymogami konstytucyjnymi”). Wydaje siÚ równieĝ,
ĝe uruchamianie procedury art. 258 Traktatu obfunkcjonowaniu
Unii Europejskiej42 na podstawie zarzutu naruszenia zasady lojalnej wspóïpracy (art. 4 ust. 3 TUE) mijaïoby siÚ zbcelem, przede
wszystkim ze wzglÚdu na dïugotrwaïoĂÊ tej procedury.
Niezaleĝnie wiÚc od odwoïywania siÚ do zasady lojalnej
wspóïpracy ibszczerej kooperacji, braÊ raczej naleĝy pod uwagÚ
okolicznoĂci praktyczne: stopniowe, coraz mocniejsze ograniczanie pañstwa wystÚpujÈcego wbprawach pañstwa czïonkowskiego, nawarstwiajÈce siÚ problemy polityczne ibprawne
(np. pytania prejudycjalne sÈdów krajowych, problemy przed
sÈdami pañstw trzecich, problem udziaïu przedstawicieli pañstwa zamierzajÈcego wystÈpiÊ wbunijnych procedurach legislacyjnych aktów, które majÈ szansÚ wejĂÊ wbĝycie wbdïuĝszej
perspektywie, itd.)43.
Wszystko to bÚdzie skutkowaÊ coraz wiÚkszÈ presjÈ na pañstwo zamierzajÈce wystÈpiÊ, skïaniajÈcÈ do podniesienia sprawnoĂci procedury dotyczÈcej wystÈpienia.
3.2. Skala wyzwañ po stronie UE
Przede wszystkim naleĝy przypomnieÊ, ĝe wynik referendum
sprawiï, iĝ uzgodnione podczas spotkania Rady Europejskiej
18–19.02.2016 r.44 „Nowe porozumienie dla Zjednoczonego
Królestwa wbramach Unii Europejskiej”45, które miaïo uïatwiÊ
podjÚcie decyzji na rzecz jego pozostania wbUnii, staïo siÚ bezprzedmiotowe46. Wbporozumieniu tym zawarta byïa tzw. self-distract clause47, stosownie do której „(...) jeĂli wyniki referendum wbZjednoczonym Królestwie bÚdÈ oznaczaïy opuszczenie
przez to pañstwo Unii Europejskiej, zestaw ustaleñ (dokumenty
skïadajÈce siÚ na porozumienie –bprzyp. J.B.) przestajÈ obowiÈzywaÊ”48. Ma to obtyle istotne znaczenie, ĝe uzgodnione wbtym
„Nowym porozumieniu” ingerencje wbswobodÚ przepïywu
pracowników nie mogÈ byÊ obecnie powoïywane przez Zjednoczone Królestwo jako argument wbnegocjacjach na przyszïym
modelem jego relacji zbUniÈ EuropejskÈ.
Niezaleĝnie jednak od tego, UE ibjej (pozostaïe) pañstwa
czïonkowskie zostaïy skonfrontowane z powaĝnymi wyzwaniami instytucjonalnymi oraz uwarunkowaniami negocjacyjnymi. Co prawda, postanowienia ust. 4 art. 50 TUE, ograniczajÈce udziaï pañstwa wystÚpujÈcego zbUE wbposiedzeniach
Rady Europejskiej ibRady UE oraz wbunijnym procesie decyzyjnym, odnoszÈ siÚ do okresu po zïoĝeniu notykacji obzamiarze
wystÈpienia49 (do tego czasu Zjednoczone Królestwo zachowuje

42 Dz.bUrz. UE C 202 zb2016 r., s. 47, dalej jako TFUE.
43 Zob. A.S. Reid, Brexit Begins: an overview…, s. 8.
44 Konkluzje Rady Europejskiej zbposiedzenia 18–19.02.2016 r., Bruksela,
19.02.2016 r., EUCO 1/16.
45 Tekst tego porozumienia w: Dz.bUrz. UE C 69 zb23.02.2016 r., s. 1.
46 Na temat „Nowego porozumienia” zob. szczegóïowo w: J. Barcz, Unia
Europejska abWielka Brytania –bprawne aspekty porozumienia nakierowanego
na zapobiegniÚcie Brexitowi, „Europejski PrzeglÈd SÈdowy” 2016/4, s. 4.
47 Zob. S. Weiss, S. Blockmans, The EU deal to avoid Brexit: Take it or leave
it, „CEPS Special Report” luty 2016/131, s. 2.
48 Pkt 4 konkluzji Rady Europejskiej zbposiedzenia 18–9.02.2016 r. oraz art. 2
decyzji szefów pañstw lub rzÈdów, zebranych wbRadzie Europejskiej, dotyczÈcej „Nowego porozumienia” dla Zjednoczonego Królestwa wbramach
Unii Europejskiej (zaïÈcznik Ibdo konkluzji).
49 Zob. A. Wyrozumska, Komentarz…, w: The Treaty on the European
Union…, s. 1408.
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peïniÚ praw ibobowiÈzków pañstwa czïonkowskiego), niemniej
jednak istotne problemy nawarstwiajÈ siÚ, zwïaszcza wbobliczu
przeciÈgania przez Zjednoczone Królestwo przedïoĝenia notykacji ibwszczÚcia formalnego etapu Brexitu. KoncentrujÈ siÚ
one wokóï trzech kwestii:
• Pierwsza zbnich dotyczy konsekwencji instytucjonalnych:
mimo braku jednoznacznych podstaw prawnych praktyka jednoznaczne zmierza wbkierunku ograniczenia prezencji Zjednoczonego Królestwa wbpracach unijnych instytucji. Juĝ wbtrzy dni
po referendum szefowie pañstw lub rzÈdów pañstw czïonkowskich zebrali siÚ bez udziaïu premiera Zjednoczonego Królestwa
ibprzyjÚli (26.06.2016 r.) Statement, okreĂlajÈcy istotne zaïoĝenia stanowiska UE wobec Brexitu. Formuïa takich spotkañ
zostaïa potwierdzona nieformalnym spotkaniem Rady Europejskiej 16.09.2016 r. wbBratysïawie (teĝ juĝ bez udziaïu Wielkiej
Brytanii). Zapowiedziano kontynuowanie spotkañ wbtakim
formacie wbprzyszïoĂci. PojawiajÈ siÚ takĝe inne powaĝne konsekwencje instytucjonalne: Rada UE50, po uprzedniej konsultacji
ze Zjednoczonym Królestwem51, wyïÈczyïa to pañstwo zbplanu
sprawowania Prezydencji wbramach tzw. prezydencji rotacyjnych (Zjednoczone Królestwo miaïo sprawowaÊ PrezydencjÚ
wbdrugiej poïowie 2017 r.).
• Druga kwestia dotyczy konsekwencji przedmiotowych:
powyĝsze spotkania, zwïaszcza zaĂ spotkanie wbBratysïawie, nie
ograniczaïo siÚ do stanowiska wobec Brexitu. Unia jest obecnie konfrontowana zbwieloma fundamentalnymi wyzwaniami,
których rozwiÈzanie bÚdzie miaïo wpïyw na jej przyszïoĂÊ.
WbBratysïawie szefowie pañstw lub rzÈdów odnieĂli siÚ do tych
wyzwañ (uchoděcy, bezpieczeñstwo zewnÚtrzne ibwewnÚtrzne,
rynek wewnÚtrzny ibsprawy socjalne), zapowiadajÈc zarazem,
ĝe spotkanie wb Bratysïawie rozpoczyna proces „przeglÈdu
ib implementacji” podjÚtych decyzji, ab spotkanie wb marcu
2017 r. zbokazji 60-lecia Traktatów Rzymskich stworzy okazjÚ
do podsumowania „procesu zbBratysïawy” ibwyznaczenia kierunków na przyszïoĂÊ52. Zjednoczone Królestwo jest wiÚc juĝ
obecnie jednoznacznie wyïÈczane zbdebaty nad przyszïoĂciÈ
Unii Europejskiej.
• Trzecia kwestia dotyczy uwarunkowañ negocjacyjnych,
które majÈ pewne „odesïania” do przeszïoĂci. CzÚĂÊ pañstw
czïonkowskich –bnie bez racji –bwbcoraz wiÚkszym stopniu
zirytowana byïa kolejnymi opt-outami brytyjskimi (ïÈcznie
siedem waĝnych obszarów, „podsumowanych” wb„Nowym
porozumieniu”), które zapewniaïy Zjednoczonemu Królestwu
specjalny status wbUE, zarazem jednak wbcoraz wiÚkszym stopniu stawiaïy teĝ pod znakiem zapytania spójnoĂÊ prawa unijnego. Nie chodzi jednak ob„odegranie siÚ” na Zjednoczonym
Królestwie. PrzeciÈgajÈcy siÚ proces wystÈpienia, co juĝ obecnie
ma miejsce wbobliczu przeciÈgania przez Zjednoczone Królestwo zïoĝenia notykacji obzamiarze wystÈpienia, ma fatalny
wpïyw na spójnoĂÊ dziaïania UE oraz sprawnoĂÊ unijnego
procesu decyzyjnego. Sytuacja taka bez wÈtpienia bÚdzie siÚ
pogïÚbiaïa, na co Unia –bkonfrontowana zbfundamentalnymi

50 Decyzja Rady UE zb26.07.2016 r. (11432/16).
51 Zob. E. Suwara, Wyzwania prawno-proceduralne dla Unii Europejskiej…,
s. 13.
52 Zob. The Bratislava Deklaration. Bratislava, 16.09.2016 r. Priorytety te
nawiÈzujÈ do programu zawartego wbsprawozdaniu obstanie UE 2016: State
of the Union 2016. Towards abbetter Europe – AbEurope that protects,
empowers and defends. Jean-Claude Juncker, President of the European
Commission, 14.09.2016 r.

wyzwaniami –bwbĝadnym razie nie moĝe sobie pozwoliÊ. StÈd
jednoznaczny postulat sprawnego przeprowadzenia procesu
wystÈpienia Zjednoczonego Królestwa zbUnii53, znajdujÈcy
wyraz wbkoncepcji nieprowadzenia ĝadnych ustaleñ wbsprawie statusu Zjednoczonego Królestwa (juĝ jako pañstwa trzeciego) wbrelacjach zbUE przed wszczÚciem formalnych negocjacji
wbsprawie wystÈpienia – „nie ma negocjacji bez notykacji”54.
Po stronie unijnej zasadne sÈ obawy, ĝe wbprzeciwnym razie
Unia staïaby siÚ „zakïadnikiem” Zjednoczonego Królestwa
ibznacznie osïabiïa swojÈ pozycjÚ negocjacyjnÈ, nie mówiÈc
juĝ obsprawnym reagowaniu na wspomniane wyĝej wyzwania
fundamentalne.
Powyĝsza praktyka odpowiada zasadzie lojalnej wspóïpracy
ibszczerej kooperacji. Zjednoczone Królestwo, wszczynajÈc
procedurÚ wystÈpienia zbUE, musi siÚ liczyÊ zbograniczeniem
swojego statusu wbUnii. Paralelnie Unia ibjej pañstwa czïonkowskie sÈ zobowiÈzane do zagwarantowania sprawnego dziaïania
Unii, zwïaszcza wobec innych, poza Brexitem, fundamentalnych
wyzwañ. Zjednoczone Królestwo bÚdzie stopniowo stawaÊ siÚ
wbcoraz wiÚkszym stopniu wbUnii tzw. kulawÈ kaczkÈ.

4. Notykacja ibjej skutki prawne
Po podjÚciu decyzji obwystÈpieniu wbnawiÈzaniu do swoich
„wymogów konstytucyjnych” pañstwo czïonkowskie –bstosownie do zdania pierwszego ust. 2 art. 50 TUE –bnotykuje swój
zamiar Radzie Europejskiej. Notykacja jest nastÚpstwem decyzji wbsprawie wystÈpienia zbUnii, która pozostaje wbgestii kompetencji wewnÚtrznej pañstwa. Tak wiÚc teĝ sama notykacja
nie wymaga ĝadnych uprzednich konsultacji czy zgody ze strony
unijnych instytucji ib(pozostaïych) pañstw czïonkowskich UE.
Forma notykacji nie budzi wiÚkszych kontrowersji55
wbĂwietle praktyki dyplomatycznej: wbgrÚ wchodzi albo nota
podpisania, albo nota werbalna. Raczej wybrany zostanie ten
pierwszy wariant, bowiem nota podpisana stosowana byïa zwykle wbprzypadku skïadania wniosków obczïonkostwo wbUE
(premier pañstwa aplikujÈcego kierowaï formalny list do premiera sprawujÈcego wbdanym czasie PrezydencjÚ wbRadzie).
Wbprzypadku Brexitu byïby to wiÚc formalny list premier rzÈdu
JKM do PrzewodniczÈcego Rady Europejskiej, zawierajÈcy
informacjÚ obpodjÚtej zgodnie „zbwymogami konstytucyjnymi”
decyzji obwystÈpieniu Zjednoczonego Królestwa zbUE. Moĝe siÚ
jednak tak zdarzyÊ, ĝe premier rzÈdu JKM nie bÚdzie chciaïa
przejĂÊ do historii dyplomacji jako polityk, który podpisaï
„wniosek obwystÈpienie” zbUE. Wówczas do dyspozycji stoi nota
werbalna, wbktórej rzÈd JKM, wzglÚdnie ministerstwo spraw
zagranicznych, powiadamia (bezosobowo) RadÚ EuropejskÈ
obpodjÚtej decyzji wbsprawie wystÈpienia zbUnii.
Sïusznie zwraca siÚ uwagÚ –b ob czym byïa mowa wyĝej
–bĝe notykacja nie wymaga zatwierdzenia czy potwierdzenia
przyjÚcia (wbrozumieniu wyraĝenia zgody)56, niemniej naleĝy
to odróĝniÊ od potwierdzenia daty wpïyniÚcia takiego pisma
dyplomatycznego. Wbprzypadku noty podpisanej zapewne
odbÚdzie siÚ to teĝ wbformie noty podpisanej (formalnego

53 Zob. A. azowski, Procedural Steps…, s. 3.
54 Zob. List PrzewodniczÈcego Rady Europejskiej Donalda Tuska przed szczytem wbBratysïawie, Komunikat prasowy 511/16, 13.09.2016 r.
55 ChoÊ czasami pojawiajÈ siÚ pewne wÈtpliwoĂci –bzob. A. azowski, Procedural Steps…, s. 2.
56 Brexit: how does…, s. 11.
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listu PrzewodniczÈcego Rady Europejskiej do premier rzÈdu
JKM), przy czym zwykle data jest jedna, wczeĂniej uzgodniona.
Wbprzypadku noty werbalnej wystarczy potwierdzenie wpïyniÚcia noty wbokreĂlonym dniu. Obie te daty obtyle bÚdÈ miaïy
istotne znaczenie formalne, ĝe od nich liczyÊ siÚ bÚdzie upïyw
dwuletniego okresu, wskazanego wbust. 3 art. 50 TUE.
Notykowanie przez Zjednoczone Królestwo zamiaru wystÈpienia zbUnii Europejskiej wywoïuje istotne skutki prawne:
1) Uruchamia formalnÈ fazÚ procesu wystÈpienia Zjednoczonego Królestwa zbUnii Europejskiej.
2) Od tego momentu moĝliwe jest rozpoczÚcie negocjacji nad
umowÈ okreĂlajÈcÈ warunki wystÈpienia (zdanie drugie ust. 2
art. 50 TUE); bÚdzie to przedmiotem szczegóïowej analizy
wbpunkcie nastÚpnym.
3) Wbprzypadku „braku” takiej umowy dwa lata po notykacji wystÈpienie staje siÚ skuteczne, chyba ĝe „Rada Europejska
wbporozumieniu zbdanym pañstwem czïonkowskim podejmie jednomyĂlnie decyzjÚ obprzedïuĝeniu tego okresu” (ust. 3
art. 50 TUE); postanowienia art. 50 TUE sÈ tak skonstruowane,
ĝe „przymuszajÈ” do uzgodnienia warunków wystÈpienia.
Gdyby jednak wystÈpiïy powaĝne problemy po stronie unijnej
lub pañstwo zamierzajÈce wystÈpiÊ zbUE stosowaïo obstrukcjÚ
wbnegocjacjach, wystÈpienie staje siÚ skuteczne: jego podstawÈ prawnÈ bÚdzie notykacja zamiaru wystÈpienia poïÈczona
zbupïywem terminu; sytuacja taka jest dla UE mniej kïopotliwa,
wówczas bowiem (pozostaïe) pañstwa czïonkowskie, na mocy
Traktatu rewizyjnego57, przeprowadzÈ stosowne dostosowania wbTraktatach, wbprawie pochodnych oraz wbumowach
miÚdzynarodowych zawartych przez UniÚ; znacznie bardziej
skomplikowana bÚdzie sytuacja pañstwa wystÚpujÈcego, które
–bpo formalnym wystÈpieniu –bjuĝ jako pañstwo trzecie bÚdzie
zmuszone negocjowaÊ umowy okreĂlajÈce relacje zbUE ibzbjej
poszczególnymi pañstwami czïonkowskim.
4) Od dnia zïoĝenia notykacji zostaje ograniczony formalnie
udziaï pañstwa wystÚpujÈcego wbobradach Rady Europejskiej
ibRady („nie bierze udziaïu wbobradach ani wbpodejmowaniu
decyzji Rady Europejskiej ibRady dotyczÈcych tego Pañstwa”
–bust. 4 art. 50 TUE); bÚdzie to konsekwentnie pogïÚbiajÈcy siÚ
proces marginalizacji Zjednoczonego Królestwa wbprocesie decyzyjnym wbUE, który –bjak wspomniano –brozpoczÈï siÚ nazajutrz
po ogïoszeniu wyników referendum58; dotyczy to teĝ deputowanych do Parlamentu Europejskiego (PE) ibczïonka Kolegium
Komisji Europejskiej (obywatela brytyjskiego) (oraz innych
organów, wbktórych zasiadajÈ obywatele brytyjscy, poczynajÈc
od Komitetu Regionów ibKomitetu Ekonomiczno-Spoïecznego);
mimo ĝe wbust. 4 art. 50 TUE nie wspomina siÚ obnich expressis
verbis, zasada lojalnej wspóïpracy ibszczerej kooperacji jednoznacznie przemawia za tym, aby przedstawiciele Zjednoczonego
Królestwa wycofali siÚ zbobrad, gdy bÚdÈ omawiane problemy
wystÈpienia Zjednoczonego Królestwa zbUnii lub sprawy strategiczne, wykraczajÈce poza bieĝÈce funkcjonowanie Unii59.
Pozostaje jeszcze problem moĝliwoĂci wycofania notykacji,
czyli przerwania formalnej fazy procesu wystÈpienia pañstwa

57 Zob. A. Wyrozumska, Komentarz…, w: The Treaty on the European
Union…, s. 1409.
58 Por. szerzej w: E. Suwara, Wyzwania prawno-proceduralne dla Unii
Europejskiej…, s. 11.
59 Wbtym kierunku wbodniesieniu do zakresu udziaïu brytyjskich deputowanych wbdebatach wbParlamencie Europejskim w: Brexit: how does…, s. 20
oraz powoïana tam literatura.
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zbUnii. Artykuï 50 TUE nie zawiera postanowieñ dotyczÈcych
tego problemu. Jednoznacznie dominujÈce stanowisko doktryny60, odwoïujÈce siÚ przede wszystkim do art. 68 WKPT
(stosownie do którego notykacja m.in. wbsprawie wycofania siÚ
zbTraktatu moĝe byÊ odwoïania wbkaĝdym czasie, przed wywoïaniem przez niÈ skutku), potwierdza moĝliwoĂÊ wycofania notykacji przez Zjednoczone Królestwo, jeĂli zajdÈ stosownie zmiany
polityczne (speïniajÈce przesïankÚ zgodnoĂci zb„wymogami konstytucyjnymi”). PodkreĂla siÚ przy tym61, ĝe –bpodobnie jak sama
notykacja –brównieĝ jej wycofanie pozostaje wbgestii kompetencji wewnÚtrznej pañstwa ibnie jest zaleĝne od przyzwolenia
instytucji unijnych czy pozostaïych pañstw czïonkowskich UE62.
SzczegóïowÈ analizÚ, uzasadniajÈcÈ taki poglÈd, przeprowadziï
P. Craig, odwoïujÈc siÚ do trzech argumentów63. Przede wszystkim
podkreĂliï, ĝe pañstwo, które uruchomiïo proces wystÈpienia
zbUnii, pozostaje nadal jej pañstwem czïonkowskim. Realizuje
ono prawa, jakie mu przysïugujÈ na mocy art. 50bTUE. Do takich
praw naleĝy teĝ zmiana stanowiska ibwycofanie notykacji. Moĝna
to poprzeÊ, przytaczajÈc postanowienia art. 42 ib54 WKPT. NastÚpnie odwoïuje siÚ do wykïadni jÚzykowej postanowieñ art. 50 TUE,
zwïaszcza do wspomnianego juĝ milczenia wbtym artykule wbsprawie wycofania notykacji. Wbkoñcu –bco jest szczególnie interesujÈce –bnawiÈzuje do wykïadni teleologicznej postanowieñ art. 50
TUE, podkreĂlajÈc, ĝe interpretacja tych postanowieñ jako „ulicy
jednokierunkowej”, wiodÈcej do wystÈpienia zbUnii, nie ma racjonalnego uzasadnienia. Wbinteresie Unii leĝy bowiem umoĝliwienie
pozostania wbUnii pañstwu, które na granicy wystÈpienie zdaïo
sobie sprawÚ zbkorzyĂci czïonkostwa ibwbdobrej wierze zmienia
zdanie, decydujÈc siÚ jednak pozostaÊ wbUE64.

5. Umowa miÚdzy UE abZjednoczonym
Królestwem wbsprawie wystÈpienia zbUnii
5.1. Strony umowy
Naleĝy zaczÈÊ od uwarunkowañ proceduralnych zawarcia
umowy, okreĂlonych wbust. 2 ib3 art. 50 TUE. MajÈ one niezmiernie istotne znaczenie praktyczne, bowiem wbznaczÈcej
mierze wytyczajÈ granice materii („warunków wystÈpienia”),
jakie takÈ umowÈ mogÈ zostaÊ uregulowane. Chodzi zwïaszcza
objednoznaczne stwierdzenie wbust. 2 art. 50 TUE, ĝe umowÚ
ze Zjednoczonym Królestwem zawiera Unia Europejska. Tym
samym wiÚc umowa ta nie stanowi actus contrarius wbstosunku
do traktatu akcesyjnego65, który zawierany jest miÚdzy pañstwami –bpañstwem przystÚpujÈcym ibwszystkimi pañstwami
czïonkowskimi UE (art. 49 TUE). A. azowski pisze sïusznie
wbzwiÈzku zbtym ob„anomalii”66: obile bowiem traktat akcesyjny
moĝe zmieniaÊ postanowienia Traktatów stanowiÈcych podstawÚ UE ibwchodzi wbkorpus prawa pierwotnego UE, obtyle
na mocy umowy okreĂlonej wbust. 2 art. 50 TUE takich zmian
wprowadziÊ nie moĝna.

60 Zob. Brexit: how does…, s. 15–16.
61 A. Wyrozumska, Komentarz…, w: The Treaty on the European Union…,
s. 1410.
62 Zbpewnymi zastrzeĝeniami w: Brexit and Beyond…, s. 10.
63 P. Craig, Brexit: AbDrama…, s. 33.
64 P. Craig, Brexit: AbDrama…, s. 36–37.
65 A. Wyrozumska, Komentarz…, w: The Treaty on the European Union…,
s. 1408.
66 A. azowski, Procedural Steps…, s. 3.
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OczywiĂcie zbpunktu widzenia zakresu regulacji byïoby lepiej,
gdyby umowa wskazana wbust. 2 art. 50 TUE zawierana byïa
miÚdzy Zjednoczonym Królestwem ab(pozostaïymi) pañstwami
czïonkowskimi UE, abjeszcze lepiej, gdyby byïa to umowa mieszana, czyli po „stronie unijnej” byïaby zawierana zarówno
przez UniÚ, jak ibjej pañstwa czïonkowskie. Niemniej, próby
takiej kwalikacji67 umowy wskazanej wbust. 2 art. 50bTUE
naleĝÈ do sfery spekulacji, nieznajdujÈcych ĝadnych podstawÈ
wbpostanowieniach art. 50 TUE.
Zdanie drugie ust. 2 art. 50 TUE jednoznacznie stwierdza,
ĝe to „Unia prowadzi negocjacje ibzawiera” zbpañstwem wystÚpujÈcym umowÚ wbsprawie wystÈpienia. Uzasadnienia takiego
rozwiÈzania moĝna siÚ dopatrywaÊ wbróĝnych okolicznoĂciach.
Jak siÚ wydaje, przede wszystkim chodziïo obtrzy kwestie:
• podkreĂlenie samodzielnoĂci roli UE jako spójnej organizacji miÚdzynarodowej;
• zapewnienie sprawnoĂci nalizacji procesu wystÈpienia:
decyzje wbsprawie zawarcia umowy podejmuje „po stronie unijnej” Rada UE, stanowiÈc, co do zasady, wiÚkszoĂciÈ kwalikowanÈ, bez potrzeby przeprowadzania procedury ratykacyjnej
wbposzczególnych pañstwach czïonkowskich;
• zapewnienie elastycznoĂci wbsprawie okreĂlenia zakresu
„warunków wystÈpienia” wbpowiÈzaniu zb„ramami (…) przyszïych stosunków” pañstwa wystÚpujÈcego zbUE, co –bjak obtym
byïa mowa –bmoĝe byÊ nieïatwe ibtrwaÊ jeszcze przez dïuĝszy
czas po formalnym wystÈpieniu zbUE.
Owa „elastycznoĂÊ” sprawia zarazem, ĝe postanowienia
ust. 2 ib3 TUE sprawiajÈ wraĝenie maïo przejrzystych. Nie
wydaje siÚ jednak, aby byï to zarzut uzasadniony. Problemy
zwiÈzane zbBrexitem wskazujÈ, ĝe jest wrÚcz przeciwnie: decydujÈca sprawa –bsprecyzowanie modelu przyszïych stosunków
Zjednoczonego Królestwa zbUniÈ –bpozostaje otwarta. Gdyby
sprawa ta staïa wbcentrum negocjacji nad umowÈ wbsprawie
wystÈpienia, ib tak juĝ bardzo wymagajÈcy dwuletni okres
staïby siÚ zupeïnie nierealny, abnegocjacje mogïyby ciÈgnÈÊ siÚ
latami.
PrzyjÚta formuïa zawiera wbsobie waĝny mechanizm „dyscyplinujÈcy”, wymuszajÈcy sprawnoĂÊ procesu wystÈpienia.
Zarazem jednak ma ona istotne nastÚpstwa co do zakresu przedmiotowego umowy wskazanej wbust. 2 art. 50 TUE. Dlatego
teĝ wbjej kontekĂcie pojawia siÚ zasadnie koniecznoĂÊ zawarcia
shadow agreements –bumów towarzyszÈcych, wzglÚdnie uzupeïniajÈcych (obczym szczegóïowo dalej).
5.2. Procedura negocjacji ibzwiÈzania siÚ umowÈ
po stronie UE68
Postanowienia ust. 2 art. 50 TUE przesÈdzajÈ trzy zasadnicze
kwestie69:
• „Wytyczne” wbsprawie prowadzenia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem okreĂla Rada Europejska (zdanie drugie
ust. 2 art. 50 TUE), do której –bjak pamiÚtamy –bskïadana
jest notykacja zamiaru wystÈpienia zbUE. Zakïada to istotne
zaangaĝowanie szefów pañstw lub rzÈdów wbmonitorowanie

67 Zob. Brexit: how does…, s. 29.
68 Przygotowania do negocjacji wbZjednoczonym Królestwie oraz zwiÈzane
zbtym problemy sÈ omówione w: Brexit and Beyond…, s. 16.
69 Wbsprawie formuïy prowadzenia negocjacji przez Zjednoczone Królestwo
oraz zwiÈzania siÚ przez nie umowÈ wbsprawie wystÈpienia z Unii w: Brexit:
how does…, s. 22–23.

ibnadzorowanie procesu negocjacji. Nie jest to –bprzy tak istotnych traktatach –bniczym nadzwyczajnym. Wbprzypadku traktatów akcesyjnych podstawowe decyzje podejmowanych byïy
przez RadÚ UE dziaïajÈcÈ wïaĂnie wbtakim skïadzie.
• Procedura prowadzenia negocjacji okreĂlana jest –bstosownie do zdania drugiego ust. 2 art. 50 TUE –bzgodnie zbust. 3
art. 218 TFUE (artykuï ten odnosi siÚ do zawierania przez UniÚ
umów miÚdzynarodowych). Oznacza to, ĝe szczegóïowe zalecenia
co do przedmiotu negocjacji (naturalnie wbramach wytycznych
Rady Europejskiej) przedstawia Komisja Europejska (dalej jako
Komisja)70, kierujÈc je do Rady UE. Rada UE jest teĝ kompetentna
do podjÚcia decyzji wbsprawie upowaĝnienia do podjÚcia negocjacji (okreĂlenie mandatu) oraz wyznaczenia negocjatora (mimo
ĝe niewymieniony expressis verbis wbust. 2 art. 50 TUE, odpowiednie zastosowanie bÚdzie miaï ust. 4 art. 2018 TFUE). Nie
ulega bowiem wÈtpliwoĂci, ĝe tym negocjatorem bÚdzie przedstawiciel Komisji71, podobnie jak nie ulega raczej wÈtpliwoĂci,
ĝe bÚdzie on wspomagany przez „specjalny komitet” zïoĝony
zbprzedstawicieli pañstw czïonkowskich. Wynika to juĝ zbtego,
ĝe zakres przedmiotowy umowy wbsprawie wystÈpienia obejmie
zapewne obszary podpadajÈce pod WspólnÈ PolitykÚ HandlowÈ,
abwbtym przypadku ust. 3 art. 207 TFUE przewiduje prowadzenie negocjacji przez KomisjÚ ibpowoïanie specjalnego komitetu
(Komitet Artykuïu 207, wbskïad którego wchodzÈ przedstawiciel
pañstw czïonkowskich ibKomisji). Podobnie, analogiczne zastosowanie znajdzie ust. 5 art. 218 TFUE, stosownie do którego
Rada UE podejmie decyzjÚ upowaĝniajÈcÈ do podpisania umowy
obwystÈpieniu, koñczÈcÈ fazÚ negocjacji. Rada EU podejmie równieĝ decyzjÚ obzwiÈzaniu siÚ przez UE umowÈ. Jest to wyraěnie
przewidziane wbzdaniu trzecim ust. 2 art. 50 TUE, który wbczÚĂci
powtarza stosownie postanowienia ust. 5 art. 218 TFUE.
• Stosownie do zdania czwartego ust. 2 art. 50 TUE wbtoku
procedury negocjowania ibzawierania umowy obwystÈpieniu
Rada UE decyduje wiÚkszoĂciÈ kwalikowanÈ. Jest to istotne
zastrzeĝenie, bowiem ust. 8 art. 218 TFUE przewiduje wiele
przypadków, wbktórych Rada UE musi –bwbtoku ich zawierania
–bstanowiÊ jednomyĂlnie. Gdyby takiego wyraěnego zastrzeĝenia wbust. 2 art. 50 TUE nie byïo, mogïyby powstaÊ zasadne
wÈtpliwoĂci, czy Rada UE nie powinna jednak stanowiÊ jednomyĂlnie. Ibtak zresztÈ wÈtpliwoĂci takie powstanÈ, zwïaszcza
gdyby przedmiot umowy wbsprawie wystÈpienia objÈï materie
objÚte WspólnÈ PolitykÈ HandlowÈ. Artykuï 207 TFUE wbust. 4
wyraěnie bowiem zastrzega, ĝe prowadzenie negocjacji ibzawieranie umów wbdziedzinie handlu usïugami (zwïaszcza usïugami
wbzakresie kultury ibaudiowizualnymi, handlu usïugami spoïecznymi oraz wbzakresie edukacji ibzdrowia) wymaga stanowienia
przez RadÚ UE jednomyĂlnie72. OczywiĂcie –bstosownie do zdania

70 Art. 218 ust. 3 TFUE wskazuje teĝ na Wysokiego Przedstawiciela Unii
do spraw Zagranicznych ibPolityki Bezpieczeñstwa, ale nie ma on kompetencji do przedstawiania zaleceñ wbsprawie tej umowy, bowiem zbpewnoĂciÈ
nie dotyczy ona „wyïÈcznie lub gïównie” WPZiB.
71 Nie budzi, co prawda, wÈtpliwoĂci, ĝe wbramach Komisji szybko utworzono
strukturÚ, która ma przygotowywaÊ negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem,
niemniej racjÚ ma E. Suwara (E. Suwara, Wyzwania prawno-proceduralne
dla Unii Europejskiej…, s. 11), zwracajÈc uwagÚ na to, ĝe wÈtpliwoĂci budzi
powoïanie przez PrzewodniczÈcego Komisji, J.-C. Junckera, juĝ na tym etapie
ibbez upowaĝnienia Rady UE, „gïównego negocjatora” (M. Barniera) dla
przyszïych negocjacji, co raczej naleĝy traktowaÊ jako rodzaj rekomendacji.
72 Wbsprawie usïug nansowych, na liberalizacji których bÚdzie szczególnie zaleĝaïo Zjednoczonemu Królestwu (juĝ jako pañstwu trzeciemu), sprawa formuïy
podejmowania decyzji przez RadÚ UE wbtoku negocjacji umowy obwystÈpieniu teĝ nie jest jednoznaczna. Punktem odniesienia bÚdÈ postanowienia
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pierwszego ust. 4 art. 50 TUE –bprzedstawiciel Zjednoczonego
Królestwa nie bierze udziaïu wbpodejmowaniu decyzji Rady UE.
Warto jednak zwróciÊ uwagÚ, ĝe Rada UE podejmuje odnoĂne
decyzje szczególnÈ formuïÈ wiÚkszoĂci kwalikowanej. Odesïanie
bowiem wbzdaniu drugim ust. 4 art. 50 TUE do art. 238 ust. 3
lit. b TFUE oznacza, ĝe aby podjÚÊ te decyzje, naleĝy wbRadzie
UE zgromadziÊ nie tylko co najmniej 65% populacji Unii, lecz
takĝe co najmniej 72% liczby czïonków Rady UE (wbnormalnej
formule –bco najmniej 55% liczby czïonków Rady UE)73.
• Zdanie czwarte ust. 2 art. 50 TUE wyraěnie zastrzega, ĝe zwiÈzanie siÚ umowÈ przez UniÚ wymaga zgody Parlamentu Europejskiego. Jest to teĝ istotne zastrzeĝenie, bowiem wbtoku procedury
okreĂlonej wbart. 218 TFUE PE jest, co do zasady, jedynie konsultowany, chociaĝ ibtak umowa wbsprawie wystÈpienia objÚta byïaby
wyjÈtkami, wbktórych PE musi wyraziÊ zgodÚ (choÊby ze wzglÚdu
na istotne skutki budĝetowe dla Unii umowy wbsprawie wystÈpienia
–bart. 218 ust. 6 lit. abiv TFUE). Analogiczne zastosowany bÚdzie
takĝe ust. 10 art. 218 TFUE, który przewiduje „natychmiastowe”
ib„peïne” informowanie PE „na wszystkich etapach procedury”.
ZgodÚ na zawarcie umowy wbsprawie wystÈpienia Parlament
Europejski, zbbraku szczegóïowych postanowieñ Traktatu obUnii
Europejskiej ibTraktatu obfunkcjonowanu Unii Europejskiej, wyrazi
wiÚkszoĂciÈ oddanych gïosów (art. 231 TFUE). Jak juĝ wyĝej
podkreĂlono, wbtoku gïosowañ dotyczÈcych umowy wbsprawie
wystÈpienia, deputowani Zjednoczonego Królestwa, mimo braku
wyraěnych postanowieñ wbart. 50 TUE, nie powinni braÊ udziaïu.
• Wbkoñcu naleĝy zwróciÊ uwagÚ na to, ĝe projekt umowy
wbsprawie wystÈpienia Zjednoczonego Królestwa zbUnii bÚdzie
podlegaï werykacji ze strony Trybunaïu SprawiedliwoĂci
co do zgodnoĂci zbTraktatami, jeĂli ze stosownym wnioskiem
wystÈpiïoby pañstwo czïonkowskie, Parlament Europejski,
Rada UE lub Komisja Europejska. Jeĝeli TS stwierdziïby
wbswojej opinii, ĝe projekt umowy jest sprzeczny zbTraktatami,
to umowa moĝe wejĂÊ wbĝycie dopiero po dokonaniu wbniej
odpowiednich zmian, wzglÚdnie rewizji postanowieñ Traktatów
(ust. 11 art. 218 TFUE). Podobnie jak wbprzypadku udziaïu
deputowanych ze Zjednoczonego Królestwa wbdebatach wbPE
nad umowÈ wbsprawie wystÈpienia i wbtym przypadku wychodziÊ naleĝy zbzaïoĝenia, ĝe Zjednoczone Królestwo –bmimo
ĝe do chwili wystÈpienia bÚdzie jeszcze pañstwem czïonkowskim –bzbwnioskiem takim wystÈpiÊ nie bÚdzie mogïo.

zbuzasadnieniem, ĝe wystÈpienie zbUnii moĝe siÚ staÊ skuteczne
teĝ wówczas, gdy umowa nie zostanie zawarta74. Notykacja
stanie siÚ bowiem podstawÈ wystÈpienia (aktem konstytutywnym)
jedynie wbprzypadku „braku” umowy wbokresie 2 lat od chwili
dokonania notykacji obzamiarze wystÈpienia.
Dochodzimy tu do problemu niezmiernie istotnego ibzarazem zïoĝonego zbpunktu widzenia interpretacji postanowieñ
ust. 3 art. 50 TUE: czy zbpostanowieñ tych wynika jednoznacznie, ĝe umowa wbsprawie wystÈpienia musi wejĂÊ wbĝycie, abtym
samym wystÈpienie staÊ siÚ skuteczne, wbciÈgu 2 lat od dokonania notykacji obzamiarze wystÈpienia?
Zbuwaĝnej analizy postanowieñ ust. 3 art. 50 TUE wynika
raczej, ĝe tak nie jest. Co bowiem ma oznaczaÊ „brak” umowy?
Przede wszystkim oznaczaÊ bÚdzie sytuacjÚ, wbktórej jedna
ze stron –bZjednoczone Królestwo lub Unia wzglÚdnie obie
strony –boĂwiadczÈ jednoznacznie, ĝe nie widzÈ szans na wynegocjowanie ibzawarcie umowy wbsprawie wystÈpienia. Wówczas,
po upïywie 2 lat od chwili dokonania notykacji, wystÈpienie Zjednoczonego Królestwa stanie siÚ skuteczne. Natomiast
moĝna mieÊ wÈtpliwoĂci, czy stwierdzenie „braku” umowy
dotyczyÊ bÚdzie sytuacji, wbktórej umowa zostanie wynegocjowana, podpisana, strony dopeïniÈ procedury zwiÈzania siÚ
umowÈ, ale wyznaczÈ wbumowie termin jej wejĂcia wĝycie (ibtym
samym wystÈpienia Zjednoczonego Królestwa zbUnii) wykraczajÈcy poza dwuletni okres od chwili dokonania notykacji.
Wówczas nie wystÈpi „brak” umowy wbsprawie wystÈpienia.
Niezaleĝnie natomiast od takiej sytuacji Rada Europejska,
stanowiÈc jednomyĂlnie (bez udziaïu oczywiĂcie Zjednoczonego
Królestwa, ale wbporozumieniu zbnim), moĝe podjÈÊ decyzjÚ
co do wydïuĝenia zarówno okresu negocjacji nad umowÈ, jak
ibwydïuĝenia dwuletniego okresu, po upïywie którego –bwbprzypadku „braku” umowy –bwystÈpienie staje siÚ skuteczne.
Wskazany wyĝej kierunek interpretacji moĝe mieÊ szczególne
znaczenie wówczas, gdyby jedno lub kilka pañstw czïonkowskich
UE chciaïo stosowaÊ restrykcyjnÈ politykÚ wobec Zjednoczonego
Królestwa, nie godzÈc siÚ na przedïuĝenie okresu negocjacji,
wbsytuacji gdy umowa zostaïa ustalona, absam proces dostosowawczy wymaga jeszcze pewnego czasu. Wówczas Unia bÚdzie
mogïa zachowaÊ pewnÈ elastycznoĂÊ wbimiÚ interesów caïoĂci.

5.3. WejĂcie wbĝycie umowy wbsprawie wystÈpienia

Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe zasadniczym elementem umowy
wbsprawie wystÈpienia jest ustalenie daty wystÈpienia pañstwa czïonkowskiego zbUnii, toĝsamej zbdniem wejĂcia umowy
wbĝycie. Wbtym zakresie –bprzypomnijmy –bumowa bÚdzie miaïa
znaczenie konstytutywne.
Znacznie mniej jasnoĂci jest wb innej zasadniczej kwestii
–bpozostaïego przedmiotu regulacyjnego umowy wbsprawie
wystÈpienia75. Drugie zdanie ust. 2 art. 50 TUE stwierdza jedynie, ĝe umowa taka okreĂla „warunki wystÈpienia”, „uwzglÚdniajÈc ramy (…) przyszïych stosunków zbUniÈ” pañstwa wystÚpujÈcego. WbzaleĝnoĂci wiÚc od przyjÚtego ibzaakceptowanego
przez obie strony modelu stosunków pañstwa wystÚpujÈcego
(juĝ jako pañstwa trzeciego) zbUniÈ, ustalony zostanie zakres
przedmiotowy umowy wbsprawie wystÈpienia.

WejĂcie wbĝycie umowy ze Zjednoczonym Królestwem wbsprawie wystÈpienia zbUE ma szczególne znaczenie, bowiem –bstosownie do postanowieñ ust. 3 art. 50 TUE –bwbtym dniu „Traktaty
przestajÈ mieÊ zastosowanie do tego Pañstwa”, czyli wystÈpienie
staje siÚ skuteczne. Umowa wbsprawie wystÈpienia bÚdzie podstawÈ
prawnÈ wystÈpienia (decyzjÈ konstytutywnÈ). Trudno siÚ zgodziÊ
zbpoglÈdami przypisujÈcymi tej umowie znaczenie deklaratoryjne,

Traktatu obfunkcjonowaniu UE odnoszÈce siÚ do procedury uchwalania aktów
prawa pochodnego wbtej dziedzinie. Art. 64 TFUE przewiduje, co prawda,
wbust. 2 zwykïÈ procedurÚ ustawodawczÈ (abwiÚc wiÚkszoĂÊ kwalikowanÈ
wbRadzie UE) wbstosunku do Ărodków liberalizujÈcych swobodÚ przepïywu
kapitaïu wbrelacjach zbpañstwami trzecimi, ale ust. 3 zastrzega jednomyĂlnoĂÊ
wbRadzie UE wbprzypadku przyjmowania Ărodków zawÚĝajÈcych liberalizacjÚ
przepïywu kapitaïu wbrelacjach zbpañstwami trzecimi.
73 Na temat formuïy wiÚkszoĂci kwalikowanej –bszczegóïowo w: J. Barcz, Ustrój
lizboñskiej Unii Europejskiej. Podstawy traktatowe, struktura, instytucje, Piaseczno 2016, Open Access, dostÚpne na stronie www.janbarcz.republika.pl.
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74 Tak E.-M. Poptcheva, Article 50 TEU: Withdrawal of abMember State from
the EU, “EP Research Service”, luty 2016 r., cyt. za: Brexit: how does..., s. 26.
75 Por. P. Graig, Brexit: AbDrama…, s. 37–38. Sprawy szczególnie interesujÈce
Zjednoczone Królestwo w: Brexit: how does…, s. 25.
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Niemniej, istotne ograniczenia co do zakresu regulacyjnego
umowy wbsprawie wystÈpienia wynikajÈ, jak wspomniano –bzbprecyzyjnego okreĂlenia wbart. 50 TUE charakteru tej umowy, jako
zawieranej „po stronie unijnej” przez UniÚ EuropejskÈ. Ograniczenia powyĝsze sÈ zwiÈzane zbkompetencjÈ UE do zawierania
umów miÚdzynarodowych. Obejmuje ona zakres wyïÈcznych
kompetencji Unii (stosownie do art. 3 ust. 1 TFUE –bdo kompetencji wyïÈcznych Unii naleĝy unia celna, reguïy konkurencji,
polityka pieniÚĝna pañstw strefy euro, zachowanie morskich
zasobów biologicznych wbramach wspólnej polityki ryboïówstwa
ibWspólna Polityka Handlowa (WPH)). Przypomnijmy, ĝe WPH
obejmuje nie tylko ustalanie stawek celnych, zawieranie umów
celnych ibhandlowych dotyczÈcych handlu towarami ibusïugami,
ujednolicenia Ărodków liberalizacyjnych, polityki eksportowej,
handlowych Ărodków ochronnych, wb tym podejmowanych
wbprzypadku dumpingu lub subsydiów, lecz takĝe –bod dnia
wejĂcia wbĝycie TL –bhandlowe aspekty wïasnoĂci intelektualnej
ibbezpoĂrednie inwestycje zagraniczne. Do tych obszarów moĝe siÚ
odnosiÊ zawierana przez UniÚ umowa wbsprawie wystÈpienia.
Nie bÚdÈ dotyczyïy jej kompetencje wyïÈczne do zawierania
umów miÚdzynarodowych, jeĝeli zawarcie danej umowy przewiduje akt ustawodawczy Unii (ust. 2 art. 3 TFUE), bowiem umowa
wbsprawie wystÈpienia przewidziana jest wyraěnie wbTraktacie
obUnii Europejskiej. Zbtych samych wzglÚdów –bwyraěne okreĂlenie podstawy do zawarcia umowy wbTraktacie obUnii Europejskiej
–bnie moĝna uzasadniÊ szerszego zakresu regulacyjnego takiej
umowy zbpowoïaniem na postanowienia ust. 1 art. 216 TFUE (nie
moĝe wiÚc ona poszerzyÊ zakresu regulacyjnego, odwoïujÈc siÚ
do „celów, obktórych mowa wbTraktatach”, wzglÚdnie jej potencjalnego wpïywu na „wspólne zasady” lub zmiany „ich zakresu”).
Przedmiotem umowy bÚdÈ natomiast mogïy byÊ sprawy objÚte
tzw. prawem wewnÚtrznym UE, tj. regulacje dziaïania instytucji unijnych okreĂlone ich autonomiÈ instytucjonalnÈ. Tak wiÚc
np. problemy zwiÈzane zbzatrudnieniem obywateli brytyjskich
jako urzÚdników unijnych –bwskazane przez E. SuwarÚ76 –btakie
jak odstÈpienie od wymogu posiadania obywatelstwa pañstwa
czïonkowskiego UE, czy posiadania certykatu dostÚpu do informacji niejawnych –bbÚdÈ mogïy byÊ przedmiotem regulacji umowy
wbsprawie wystÈpienia.
Przypomnijmy wbkoñcu, ĝe projekt umowy wbsprawie wystÈpienia moĝe podlegaÊ ocenie co do zgodnoĂci zbTraktatami
przez Trybunaï SprawiedliwoĂci (ust. 11 art. 218 TFUE). Gïównym punktem odniesienia takiej oceny bÚdzie przestrzeganie
zakresu kompetencji powierzonej Unii oraz respektowanie granicy miÚdzy kompetencjami wyïÈcznymi ibdzielonymi. NegocjujÈc umowÚ wbsprawie wystÈpienia naleĝy wiÚc pieczoïowicie
przestrzegaÊ granic, wbjakich moĝe podejmowaÊ zobowiÈzania
Unia, stosujÈc raczej interpretacjÚ restrykcyjnÈ.
JeĂli wiÚc nie doszïoby do porozumienia wbsprawie modelu
bliĝszych relacji miÚdzy UniÈ abZjednoczonym Królestwem, moĝe
zostaÊ uzgodniony wbumowie wbsprawie wystÈpienia pewien standard minimum wbramach kompetencji wyïÈcznej Unii. DotyczyÊ on
moĝe gïównie liberalizacji stosunków handlowych ibpowiÈzanych
zbtym bezpoĂrednio regulacji. Trzeba siÚ bÚdzie teĝ odnieĂÊ do moĝliwych odszkodowañ za szkody wynikajÈce zbBrexitu, czy utrzymania przez pewien czas po wystÈpieniu niektórych zobowiÈzañ77.
76 Por. E. Suwara, Wyzwania prawno-proceduralne dla Unii Europejskiej…,
s. 12–13.
77 Zob. A. Wyrozumska, Komentarz…, w: The Treaty on the European
Union…, s. 1407. WbzwiÈzku zbBrexitem –bzob. Brexit and Beyond…, s. 8.

JeĂli natomiast zostanie uzgodniony model ĂciĂlejszych relacji
(rodzaj stowarzyszenia), to sama umowa wbsprawie wystÈpienia moĝe ograniczyÊ siÚ do „spraw technicznych” ibodesïaÊ
do umowy szczegóïowej, która bÚdzie musiaïa zostaÊ zawarta
wbformule umowy mieszanej.

6. NiezbÚdne umowy towarzyszÈce
(uzupeïniajÈce)
Umowy takie, okreĂlane wbdotychczasowej dyskusji nad
Brexitem jako shadow agreements, bÚdÈ niezbÚdne wb kaĝdym modelu wystÈpienia Zjednoczonego Królestwa zbUnii78.
Wbprzypadku Brexitu wbwersji hard, umowa wbsprawie wystÈpienia skupi siÚ –bjak wspomniano –bna podstawowych relacjach
handlowych, abciÚĝar relacji objÚtych dotychczas regulacjami
unijnymi przejmÈ umowy bilateralne miÚdzy Zjednoczonym
Królestwem abUniÈ lub jej poszczególnymi pañstwami czïonkowskimi. Wbprzypadku Brexitu wbwersji soft, niezbÚdne bÚdzie
zawarcie umowy mieszanej (rodzaju stowarzyszenia), niezaleĝnie od tego, czy byïoby to przystÈpienie Zjednoczonego
Królestwa do EOG czy inny rodzaj stowarzyszenia (równieĝ
proponowane „Partnerstwo Kontynentalne” byïoby niczym
innym, jak rodzajem stowarzyszenia). Wbkaĝdym razie niezbÚdny bÚdzie bezpoĂredni udziaï pañstw czïonkowskich UE,
ze wzglÚdu na wykraczanie przedmiotu takich umów poza
zakres wyïÈcznych kompetencji Unii.
Istotnym problemem negocjacyjnym79 bÚdzie zapewnienie
korelacji czasowej miÚdzy umowÈ wbsprawie wystÈpienia abshadow agreements. Optymalnym rozwiÈzaniem byïoby wynegocjowanie paralelne takich umów ibich wejĂcie wbĝycie wbdniu
wystÈpienia Zjednoczonego Królestwa zbUnii. Jest to jednak
maïo realne, nawet ze wzglÚdu na czas trwania procedur ratykacyjnych wbposzczególnych pañstwach. Uzasadniona moĝe
byÊ wiÚc obawa, ĝe wbokresie przejĂciowym (bezumownym)
relacje miÚdzy Zjednoczonym Królestwem abUniÈ sprowadzone
zostaïyby do standardu minimum (WTO)80. IbtakÈ sytuacjÚ
moĝna jednak rozwiÈzaÊ, odwoïujÈc siÚ do praktyki powszechnie stosowanych wbprzypadku umów stowarzyszeniowych,
tj. tymczasowego stosowania ich czÚĂci handlowych.
Na obecnym etapie Brexitu sÈ to jeszcze spekulacje, tym bardziej ĝe premier T. May, zapowiadajÈc ostatnio dokonanie notykacji do koñca pierwszego kwartaïu 2017 r., nie sprecyzowaïa
modelu przyszïych relacji Zjednoczonego Królestwa zbUniÈ.
Niemniej jednak, bez wÈtpienia wbskïad przyszïej „infrastruktury traktatowej” Brexitu musi wchodziÊ „traktat rewizyjny”,
który przeprowadzi odpowiednie dostosowania wbTraktatach
stanowiÈcych podstawÚ UE, czego umowa wbsprawie wystÈpienia zawarta na podstawie art. 50 TUE nie jest wbstanie dokonaÊ.

7. Paralelny traktat rewizyjny
Na mocy umowy przewidzianej wbust. 2 art. 50 TUE nie moĝna
przeprowadziÊ –bjak wspomniano –bniezbÚdnych wbzwiÈzku zbBrexitem zmian wbTraktatach stanowiÈcych podstawÚ UE, polegajÈcych na wykreĂleniu wszystkich postanowieñ odnoszÈcych siÚ
do Zjednoczonego Królestwa jako pañstwa czïonkowskiego UE.

78 Róĝne warianty –bzob. np. w: Brexit: how does…, s. 32.
79 A. azowski, Procedural Steps…, s. 4.
80 A. azowski, Procedural Steps…, s. 4.
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Moĝna to przeprowadziÊ jedynie na podstawie traktatu rewizyjnego, zawartego przez wszystkie (pozostaïe) pañstwa czïonkowskie, stosownie do postanowieñ ust. 2 do 5 art. 48 TUE. Bez wÈtpienia uproszczona procedura zmiany Traktatów, tzw. procedura
kïadki, nie jest wbtym przypadku adekwatna.
Zakres takiego traktatu rewizyjnego musi obejmowaÊ wykreĂlenie zbTraktatów oraz unijnego prawa pochodnego wszystkich
postanowieñ dotyczÈcych Zjednoczonego Królestwa ibewentualnie uzgodnienie okresów przejĂciowych, tj. regulowaÊ „wygaszenie” uczestnictwa przedstawicieli Zjednoczonego Królestwa
wbunijnych instytucjach, organach iburzÚdach oraz ewentualne
zwiÈzanie Zjednoczonego Królestwa prawem unijnym wbĂciĂle
okreĂlonym czasie ibwbĂciĂle okreĂlonym zakresie po formalnym
ustaniu czïonkostwa wbUE (jeĂli byïoby to niezbÚdne). Musiaïoby to objÈÊ, poza zmianÈ postanowieñ Traktatów, wszelkie
regulacje unijnego prawa pochodnego nieobjÚte wyïÈcznymi
kompetencjami UE (wbzakresie bowiem kompetencji wyïÈcznych sprawy mogÈ byÊ uregulowane –bjak obtym byïa juĝ mowa
–bwbumowie obwystÈpieniu, zawartej przez UE ze Zjednoczonym
Królestwem na mocy ust. 2 art. 50 TUE). Generalnie moĝna
wiÚc stwierdziÊ, ĝe taki paralelny traktat rewizyjny przeprowadzi
zabieg –bod strony zakresu regulacyjnego –bwbpewnym sensie
odwrotny wbstosunku do traktatu akcesyjnego.
TreĂÊ tego traktatu zostanie zbpewnoĂciÈ ograniczona do niezbÚdnego minimum, tj. dotyczyÊ on bÚdzie wyïÈcznie powyĝszego
zabiegu, tym bardziej ĝe wiele kontrowersyjnych spraw zostanie
rozwiÈzanych „automatycznie”, wzglÚdnie da siÚ rozstrzygnÈÊ
wbinny sposób: skïad instytucji powiÈzany jest zb„liczbÈ” pañstw
czïonkowskich, wbprzypadku Parlamentu Europejskiego alokacja
miejsc odbywa siÚ na mocy decyzji Rady Europejskiej, abgïosy
waĝone zniknÈ od kwietnia 2017 r. jako forma subsydiarna
podejmowania decyzji wbRadzie UE wiÚkszoĂciÈ kwalikowanÈ.
Traktat taki przyjmie zapewne formÚ „maïego” traktatu
rewizyjnego –„protokoïu” na wzór niedawnych –bprotokoïu
hiszpañskiego81 ibprotokoïu irlandzkiego82. Niemniej, bÚdzie on
musiaï zostaÊ ratykowany przez wszystkie pañstwa czïonkowskie (jak wspomniano juĝ bez Zjednoczonego Królestwa), abjego
wejĂcie wbĝycie powinno byÊ skorelowane zbdniem wystÈpienia
Zjednoczonego Królestwa zbUnii Europejskiej. Tak wiÚc traktat taki musi byÊ wynegocjowany ibratykowany stosunkowo
szybko ib„czekaÊ” na dzieñ wejĂcia wbĝycie umowy wbsprawie
wystÈpienia Zjednoczonego Królestwa zbUE.
Naleĝy mieÊ oczywiĂcie na uwadze, ĝe do dnia formalnego
wystÈpienia Zjednoczone Królestwo pozostaje pañstwem czïonkowskich UE, abwejĂcie wbĝycie traktatu rewizyjnego wymaga
ratykowania takiego traktatu przez „wszystkie” pañstwa czïonkowskie (akapit drugi ust. 2 art. 48 TUE). Moĝna mieÊ pewne
wÈtpliwoĂci, czy wbtym przypadku wyïÈczenie Zjednoczonego
Królestwa zbprac nad takim traktatem rewizyjnym byïoby uzasadnione postanowieniami ust. 4 art. 50 TUE: zbpewnoĂciÈ
bÚdzie uzasadnione takie wyïÈczenie, jeĂli chodzi ob udziaï
wbobradach Rady Europejskiej, Rady UE wbKonferencji MiÚdzyrzÈdowej (ust. 2 do 4 akapit pierwszy TUE), ale czy wbstosunku do wymogu ratykacji takiego traktatu rewizyjnego?
Aby uniknÈÊ ewentualnych problemów, moĝna dzieñ wejĂcia
81 Protokóï zmieniajÈcy Protokóï wbsprawie postanowieñ przejĂciowych,
doïÈczony do TUE, do TFUE ibdo Traktatu ustanawiajÈcego Euratom
(wszedï wbĝycie 1.12.2011 r.) (Dz.bUrz. UE C 263 zb2010 r., s. 1).
82 Protokóï wbsprawie obaw Narodu Irlandzkiego co do Traktatu zbLizbony
(wszedï wbĝycie 1.12.2014 r.) (Dz.bUrz. UE L 60 zb2013 r., s. 131).
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wbĝycie takiego traktatu opóěniÊ wbstosunku do dnia formalnego wystÈpienia Zjednoczonego Królestwa zbUE.
Zawarcie traktatu rewizyjnego, towarzyszÈcego wystÈpieniu
Zjednoczonego Królestwa zbUE, nabraïoby jeszcze wiÚkszego
znaczenia, gdyby nie powiodïo siÚ wynegocjowanie umowy
na podstawie ust. 2 art. 50 TUE, abwystÈpienie staïo siÚ skuteczne jedynie na podstawie notykowania decyzji Zjednoczonego Królestwa wbtej sprawie. Wówczas taki traktat regulowaïby kompleksowo wszystkie kwestie zwiÈzane zbBrexitem
po stronie Unii Europejskiej.
Nie naleĝy siÚ spodziewaÊ, aby –bze wzglÚdu na oczekiwanie
sprawnego przebiegu Brexitu –bktokolwiek przyzwoliï na obciÈĝanie takiego traktatu sprawami kontrowersyjnymi, wymagajÈcymi
dïuĝszych ibskomplikowanych negocjacji, zwïaszcza, aby traktat
rewizyjny zawarty wbzwiÈzku zbBrexitem mógïby zostaÊ wykorzystany do przeprowadzenia szerszych reform ustrojowych UE.
Zïudne sÈ nadzieje powiÈzana takiego traktatu zbzamiarem przeprowadzenia reform wbtak istotnych dziedzinach jak „relacje miÚdzy
pañstwami czïonkowskimi abstrukturami unijnymi”, miÚdzy parlamentem Europejskim abparlamentami narodowymi, jak funkcje
Komisji Europejskiej czy unijny system podejmowania decyzji83.
Restrykcyjne podejĂcie wbanalogicznych przypadkach byïo jednoznaczne na róĝnych etapach dyskusji nad przeprowadzeniem
koniecznych reform UE, gdy rozwaĝano moĝliwoĂÊ „skorzystania”
zbtraktatów akcesyjnych. Ostatnio zbChorwacjÈ, kiedy zdecydowanie odrzucono propozycje przeprowadzenia na mocy traktatu
akcesyjnego zmian wbTraktacie obfunkcjonowaniu Unii Europejskiej niezbÚdnych do ustanowienia Europejskiego Mechanizmu
StabilnoĂci (uzupeïnienie art. 136 TFUE), czy nadania charakteru
prawnego gwarancjom udzielonym Irlandii wbtoku procedury ratykacyjnej Traktatu zbLizbony: wbpierwszym przypadku siÚgniÚto
ostatecznie do procedury kïadki (art. 48 ust. 6 TUE), abwbdrugim
do odrÚbnego traktatu rewizyjnego (który nazwano protokoïem).
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