Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony,
sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.
(druk nr 35)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony,
sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r. (określanej w dalszej części opinii jako
"Umowa").
Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, Umowa zmierza do określenia podstaw
i kierunków współpracy i handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi
a Republiką Korei.
Cele Umowy, zgodnie z jej artykułem 1.1, obejmują w szczególności: liberalizację
i ułatwianie wymiany handlowej towarów między Stronami, liberalizację wymiany handlowej
usług i inwestycji, promowanie konkurencji w ramach swoich gospodarek, 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 dotyczy wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych
w Konstytucji oraz spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga
ustawy, przez co wymaga ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji.
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II.

Przebieg prac legislacyjnych
Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 r. w oparciu

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 73). Projekt ustawy był przedmiotem prac
sejmowej Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Ustawa została uchwalona
w brzmieniu zawartym w projekcie.
III.

Uwagi szczegółowe
Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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