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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 26 kwietnia 2021 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r. 

(druk nr 376) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie zgody na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r. 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) został utworzony na mocy Porozumienia EOG, 

które weszło w życie w 1994 roku. Jego celem jest rozszerzenie rynku wewnętrznego UE na 

trzy uczestniczące państwa EFTA, tworząc jednorodny Europejski Obszar Gospodarczy. 

Porozumienie EOG opiera się na wspólnych zasadach i równych warunkach konkurencji oraz 

zapewnia odpowiednie środki egzekwowania na szczeblu sądowym. Porozumienie EOG 

gwarantuje równe prawa i obowiązki na rynku wewnętrznym dla osób fizycznych oraz 

podmiotów gospodarczych w EOG. Od 1 lutego 2020 r. EOG obejmuje 27 państw 

członkowskich UE oraz trzy państwa EOG EFTA – Islandię, Liechtenstein i Norwegię. 

Prawodawstwo dotyczące rynku wewnętrznego jest włączone do Porozumienia EOG, 

dzięki czemu ma zastosowanie na całym terytorium EOG. Dotyczy ono swobodnego 

przepływu towarów, kapitału, usług i osób w 30 państwach EOG. Porozumienie EOG 

obejmuje także obszary horyzontalne, takie jak: polityka społeczna, ochrona konsumentów, 

środowisko, prawo spółek, statystyka, turystyka i kultura. W celu zapewnienia równych 

warunków konkurencji w całym EOG, Porozumienie EOG odzwierciedla zasady konkurencji 
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i pomocy państwa zawarte w traktatach UE oraz przewiduje  udział w programach UE, takich 

jak programy badawcze i edukacyjne. 

Polska poparła akcesję Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. Konsekwencją tej 

akcesji jest również uczestnictwo Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. Popierając akcesję Chorwacji do EOG, Polska opierała się zarówno na 

postanowieniach Porozumienia EOG, że akcesja do UE powinna nastąpić jednocześnie 

z akcesją do EOG, jak i na zasadzie wspólnych korzyści, jakie rozszerzenie EOG przynosi 

państwom członkowskim. 

Umowa o udziale Chorwacji w EOG jest tymczasowo stosowana od kwietnia 2014 r., 

a oficjalnie wejdzie w życie po zakończeniu jej ratyfikacji przez wszystkie państwa 

członkowskie. 

Skutkiem ratyfikowanej umowy będzie wzrost kwot bezcłowych na niektóre towary 

rybne importowane z Republiki Islandii takie jak: zamrożony homarzec – 60 ton rocznie 

i filety z karmazyna – 100 ton rocznie oraz z Królestwa Norwegii – śledzie, przyprawiane lub 

konserwowane octem winnym, w solance – 1400 ton netto po odsączeniu. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, z uwagi na niewielki import powyższych 

produktów w okresie średniorocznym (2713 ton w 2013 r.), przedmiotowa umowa 

pomniejszy dochody budżetu ogólnego Unii Europejskiej z tytułu dodatkowego bezcłowego 

kontyngentu na wybrane artykuły rybne z Republiki Islandii i Królestwa Norwegii w stopniu 

znikomym.  

Umowa dotyczy spraw uregulowanych w ustawie, lub w których Konstytucja RP 

wymaga ustawy, w związku z czym w myśl art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP podlega ona 

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.  

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 15 kwietnia 2021 r. Projekt ustawy stanowił przedłożenie 

rządowe (druk sejmowy nr 1031). Prace nad ustawą prowadziła Komisja Spraw 

Zagranicznych, która zarekomendowała przyjęcie ustawy bez poprawek (druk sejmowy 

nr 1083). W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek i niezwłocznie przystąpiono do 

trzeciego czytania. 
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Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

Aldona Figura 

Główny legislator 
 


