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Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej 

państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, 

sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r. 

(druk nr 458) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej 

państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej 

w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r., określanej w dalszej części opinii jako „Umowa”. 

Negocjacje Umowy zostały przeprowadzone zgodnie z celami wyznaczonymi 

w komunikacie Komisji Europejskiej z 2006 r. pt. „Globalny wymiar Europy – 

Konkurowanie na światowym rynku”, który określił, w jaki sposób polityka handlowa Unii 

Europejskiej wspierać ma realizację celów europejskiej strategii wzrostu gospodarczego 

i zatrudnienia. Komunikat wskazał m.in., iż dla kreowania miejsc pracy i wzrostu 

gospodarczego w Europie oraz dla jej międzynarodowej konkurencyjności niezbędna jest 

otwartość Unii Europejskiej na handel i inwestycje. Za jedno z działań w ramach wspólnej 

polityki handlowej, mających sprzyjać osiągnięciu powyższych celów, uznano wzmacnianie 

więzi gospodarczych z wybranymi partnerami przez zawieranie umów o wolnym handlu. 

Jednocześnie założono, iż wynegocjowane umowy powinny prowadzić do możliwie 

największej liberalizacji handlu, przy zapewnieniu zgodności ich postanowień z dyscyplinami 

Światowej Organizacji Handlu (WTO).  

Zasadniczym celem zawarcia Umowy jest ustanowienie stabilnych ram prawnych dla 

stopniowej i wzajemnej liberalizacji handlu towarami i usługami, umożliwiającej utworzenie 
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strefy wolnego handlu między Unią Europejską, wtym Rzecząpospolitą Polską, a krajami 

Wspólnoty Andyjskiej – sygnatariuszami Umowy (mimo iż negocjacje zakończono 

wyłącznie z Kolumbią i Peru, Umowa jest otwarta na przystąpienie pozostałych krajów 

Wspólnoty Andyjskiej. W przypadku gotowości przystąpienia pozostałych krajów Wspólnoty 

Andyjskiej do Umowy, szczegółowe warunki ich akcesji będą podlegały negocjacjom). 

Jak wynika z uzasadnieniado projektu ustawy Umowa określa podstawy i kierunki 

kształtowania stosunków i współpracy handlowo-inwestycyjnej między Unią Europejską 

a krajami Wspólnoty Andyjskiej – sygnatariuszami Umowy. Poza stymulowaniem 

wzajemnego handlu i inwestycji, zasadniczym celem Umowy jest zapewnienie poszanowania 

fundamentalnych wartości – zasad demokracji i praw człowieka. Zawarcie Umowy przyczyni 

się do integracji gospodarczej między Unią Europejską a państwami Wspólnoty Andyjskiej – 

sygnatariuszami umowy oraz stanowi ważny krok na drodze do integracji między regionami 

przez zawarcie, w przyszłości, umowy o stowarzyszeniu, której wynegocjowanie pozostaje 

długookresowym celem strategicznym Unii Europejskiej. 

Umowa spełnia kryteria w zakresie ustanowienia strefy wolnego handlu zawarte 

w postanowieniach art. XXIV Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu 

(GATT 1994) dotyczącego zniesienia ceł i innych ograniczających przepisów handlowych 

w odniesieniu do zasadniczo całej wymiany handlowej między stronami. Na mocy Umowy 

liberalizacją zostanie objęte 99% eksportu Unii Europejskiej. Uzasadnienie do projektu 

przedmiotowej ustawy wskazuje, że wdrożenie Umowy całkowicie zwolni eksporterów 

produktów przemysłowych i rybołówstwa z Unii Europejskiej do Peru i Kolumbii z płacenia 

ceł po 10latach, przy czym, zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, w momencie 

wejścia Umowy w życie przewidziano uzyskanie pełnego dostępu dla 80% unijnego eksportu 

tych towarów na rynek Peru oraz dla 65% na rynek Kolumbii. Na mocy Umowy unijni 

eksporterzy uzyskają nieograniczony barierami taryfowymi dostęp do rynku Kolumbii iPeru 

m.in. w następujących sektorach: samochodów i ich części, chemikaliów i farmaceutyków, 

elektroniki, tekstyliów, odzieży i obuwia, a także maszyn i urządzeń.  

Unia Europejskaznosi zaś z chwilą wejścia Umowy w życie cła na produkty 

przemysłowe i rybołówstwa pochodzące z Kolumbii i Peru. 

Uzgodnienia natomiast co do tempa i zakresu liberalizacji handlu produktami rolnymi 

i rolnymi przetworzonymi są różne dla poszczególnych grup towarowych – zostały one 

szczegółowo opisane w Harmonogramie znoszenia ceł, stanowiącym załącznik do Umowy. 
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Umowa zawiera ponadto postanowienia odnoszące się do handlu usługami, zakładania 

przedsiębiorstw i handlu elektronicznego oraz zobowiązania szczegółowe w zakresie 

wzajemnego dostępu do rynku jej stron. Umowa obejmuje istotne zobowiązania w zakresie 

dostępu do rynku usług w takich sektorach jak m.in.: finansowy, transportu morskiego czy 

telekomunikacyjny. Umożliwia również prowadzenie przez przedsiębiorców zUnii 

Europejskiej działalności gospodarczej w Kolumbii i Peru w przemyśle wytwórczym, 

energetycznym, wydobywczym czy górnictwie. 

Poza wskazanymi powyżej celami, Umowaobejmuje w szczególności:pogłębianie 

wzajemnej liberalizacji rynku zamówień publicznych, odpowiednią i skuteczną ochronę praw 

własności intelektualnej, przyczynianie się, poprzez usuwanie barier handlowych i rozwój 

otoczenia sprzyjającego przepływom inwestycji, do harmonijnego rozwoju i rozszerzania 

handlu światowego, zobowiązanie się do intensyfikacji handlu międzynarodowego w sposób 

przyczyniający się do osiągnięcia celu zrównoważonego wzrostu, a także promowanie 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych bez obniżania lub ograniczania standardów 

w dziedzinie środowiska, pracy lub bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otrzymania 

przez depozytariusza ostatniego powiadomienia odpowiadającego stronie Unii Europejskiej 

i danemu państwu andyjskiemu – sygnatariuszowi Umowy, chyba że dane strony 

uzgodniłyby inną datę. Do tego momentu strony mogą tymczasowo stosować Umowę 

w całości lub częściowo. Dla Unii Europejskiej tymczasowe stosowanie Umowy rozpoczyna 

się pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie, w jakim Unia Europejska i dane 

państwo andyjskie – sygnatariusz Umowy złożą depozytariuszowi powiadomienie 

o zakończeniu wymaganych procedur wewnętrznych. 

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, a każda strona będzie mogła od niej 

odstąpić w drodze pisemnego powiadomienia skierowanego do wszystkich pozostałych stron 

oraz depozytariusza. 

Wejście w życie powyższej Umowy nie spowoduje konieczności wprowadzania zmian 

do polskiego prawodawstwa. 

Umowa nie będzie miała wpływu finansowego na stronę wydatkową budżetu. 

Umowadotyczy kompetencji wyłącznych Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, odnoszących się do spraw uregulowanych w ustawie lub 
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w których Konstytucja wymaga ustawy, przez co wymaga ratyfikacji za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1642). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje nie 

wprowadziły poprawek do projektu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

legislator 


