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Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między 

Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, 

z drugiej strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r. 

(druk nr 922) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej 

strony, sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r. 

Umowa ma na celu dalsze pogłębienie relacji z państwami Ameryki Środkowej tj. 

Republiką Kostaryki, Republiką Salwadoru, Republiką Gwatemali, Republiką Hondurasu, 

Republiką Nikaragui oraz Republiką Panamy, a także zapewnienie ram prawnych dla 

wszystkich aspektów współpracy Unii Europejskiej z państwami Ameryki Środkowej. 

Bliższe powiązanie Unii Europejskiej z krajami Ameryki Środkowej powinno sprzyjać 

wzmocnieniu regionalnej integracji Ameryki Środkowej i przyczynić się do budowy 

stabilności polityczno-gospodarczej regionu. 

Umowa przewiduje stopniowe utworzenie strefy wolnego handlu między Unią 

Europejską a wymienionymi powyżej sześcioma krajami Ameryki Środkowej. Wprowadza 

zobowiązania w zakresie liberalizacji handlu, które biorą pod uwagę różne interesy stron oraz 

ich odmienny poziom rozwoju. Ponadto Umowa określa zbiór zasad regulujących handel 

i szereg kwestii z nim powiązanych, stanowiących podstawę dalszego kształtowania relacji 

handlowo-inwestycyjnych między Unią Europejską a Ameryką Środkową. Jednym 

z głównych celów Umowy jest rozszerzenie i zróżnicowanie stosunków handlowych między 

oboma regionami na podstawie postanowień handlowej części Umowy, zgodnie 
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z dyscyplinami Światowej Organizacji Handlu (WTO). Powinno się to przyczynić do 

większego wzrostu gospodarczego, stopniowej poprawy jakości życia oraz lepszej integracji 

obu regionów w gospodarce światowej.  

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 3289), Umowa, 

stanowiąca element długofalowej polityki Unii Europejskiej wobec państw regionu, jest 

zgodna z interesami politycznymi i gospodarczymi Polski. Jej wprowadzenie w życie 

powinno przede wszystkim otworzyć nowe możliwości prowadzenia współpracy 

gospodarczej i handlu z państwami Ameryki Środkowej. 

Umowa ma charakter mieszany, tzn. jej postanowienia dotyczą zarówno obszaru 

kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej, jak i obszaru kompetencji dzielonych między 

Unię Europejską a jej państwa członkowskie, jak również wkraczają w obszar wyłącznej 

kompetencji państw członkowskich. Dlatego też państwa członkowskie, w tym 

Rzeczpospolita Polska, są obok Unii Europejskiej stroną niniejszej Umowy i są zobligowane 

ją ratyfikować zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Wejście w życie Umowy nie 

spowoduje konieczności zmiany polskiego ustawodawstwa. 

Umowa dotyczy współpracy politycznej oraz uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej 

w organizacji międzynarodowej, a także spraw uregulowanych w ustawie (w szczególności 

sankcji karnych w zakresie naruszania praw własności intelektualnej), przez co wymaga 

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 

Konstytucji.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt był przedmiotem prac sejmowej Komisji do Spraw Unii 

Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Ustawa została uchwalona w brzmieniu 

zawartym w projekcie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Iwona Kozera-Rytel – Starszy legislator 


