Projekt
U S T AWA
z dnia
o ratyfikacji Umowy ustanawiaj cej stowarzyszenie mi dzy Uni Europejsk
i jej pa stwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryk

rodkow , z drugiej strony,

sporz dzonej w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r.
Art. 1. Wyra a si zgod na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikacji Umowy ustanawiaj cej stowarzyszenie mi dzy Uni Europejsk i jej pa stwami
członkowskimi, z jednej strony, a Ameryk

rodkow , z drugiej strony, sporz dzonej

w Tegucigalpie dnia 29 czerwca 2012 r.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
I. Potrzeba i cel zwi zania Rzeczypospolitej Polskiej Umow
Zawarcie Umowy ustanawiaj cej stowarzyszenie mi dzy Uni
pa stwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryk

Europejsk

i jej

rodkow , z drugiej strony

(zwanej dalej „Umow ”) jest kolejnym wa nym krokiem w realizacji celów
Strategicznego Partnerstwa mi dzy Uni Europejsk a krajami Ameryki Łaci skiej
i Karaibów, ustanowionego w Rio de Janeiro w 1999 r. Zakłada ono wzmocnienie wi zi
politycznych,

gospodarczych

i

kulturalnych

UE

z

tymi

krajami.

Zgodnie

z komunikatem Komisji Europejskiej z 2005 r. pt. „Wzmocnione partnerstwo mi dzy
Uni Europejsk a Ameryk Łaci sk ”, za jedno z działa zaplanowanych na kolejne
lata

uznano

wzmocnienie

Strategicznego

Partnerstwa

poprzez

sie

umów

o stowarzyszeniu (wł cznie z porozumieniami o wolnym handlu), które obejm
wszystkie pa stwa Ameryki Łaci skiej i przyczyni si do integracji całego regionu.
Jednym z przyj tych w komunikacie zało e było otwarcie negocjacji takiej umowy
z krajami Ameryki rodkowej.
Decyzja o rozpocz ciu negocjacji Umowy zapadła podczas IV Szczytu Szefów Pa stw
i Rz dów Unii Europejskiej i Ameryki Łaci skiej i Karaibów w Wiedniu w 2006 r.
W kwietniu 2007 r. Rada Unii Europejskiej podj ła decyzj o upowa nieniu Komisji
Europejskiej do negocjacji Umowy ustanawiaj cej stowarzyszenie mi dzy Uni
Europejsk i jej pa stwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryk

rodkow ,

z drugiej strony. Dyrektywy negocjacyjne zostały zmienione w marcu 2010 r., aby
umo liwi

Panamie, uczestnicz cej pocz tkowo w negocjacjach wył cznie jako

obserwator, pełne przył czenie si do procesu. Do negocjacji przyst piono na bazie
Porozumienia o Dialogu i Współpracy pomi dzy Wspólnotami Europejskimi i ich
Pa stwami Członkowskimi a Republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali,
Hondurasu, Nikaragui i Panamy, zawartego w 2003 r. Rokowania były prowadzone
w imieniu UE przez Komisj Europejsk w konsultacji z grup robocz Rady UE
ds. Ameryki Łacinskiej (AMLAT/COLAT) oraz Komitetem ds. Polityki Handlowej (do
wej cia w

ycie Traktatu Lizbo skiego Komitetem Art. 133 TWE), organem

pomocniczym Rady UE, na forum którego omawiane s wszystkie sprawy zwi zane
z polityk

handlow

UE wobec krajów pozaeuropejskich. Kolejne wersje tekstu

negocjowanej Umowy były przekazywane zaanga owanym resortom do konsultacji.

Proces negocjacji przy pieszyło zako czenie w grudniu 2009 r. trwaj cego od 1993 r.
sporu mi dzy UE a krajami Ameryki Łaci skiej dotycz cego regulacji handlu
bananami. W dniu 7 kwietnia 2010 r. Komitet do Spraw Europejskich przyj ł projekt
stanowiska Rz du RP popieraj cy podpisanie i tymczasowe stosowanie Umowy oraz
zawarcie porozumienia genewskiego ws. handlu bananami.
Negocjacje Umowy zostały przeprowadzone zgodnie z celami wyznaczonymi
w komunikacie Komisji Europejskiej z 2006 r. pt. „Globalny wymiar Europy
– konkurowanie na wiatowym rynku”. Komunikat wskazał m.in., i UE powinna
tworzy nowe mo liwo ci dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i mi dzynarodowej
konkurencyjno ci poprzez dalsze otwieranie rynku na handel i inwestycje.
Wzmacnianie powi za

gospodarczych UE z wybranymi partnerami poprzez

zawieranie umów o wolnym handlu, w tym stanowi cych cz

porozumie

stowarzyszeniowych, powinno słu y realizacji powy szych celów. Umowa z Ameryk
rodkow

jest odzwierciedleniem długotrwałych politycznych i gospodarczych

powi za UE z regionem.
Negocjacje Umowy zako czyły si podczas VI Szczytu Szefów Pa stw i Rz dów UE
– Ameryki Łaci skiej i Karaibów w maju 2010 r. w Madrycie. Tekst Umowy został
parafowany 22 marca 2011 r. Umowa została podpisana przez pa stwa członkowskie
UE, Uni Europejsk i pa stwa Ameryki
prawn

rodkowej 29 czerwca 2012 r. Podstaw

dla Unii Europejskiej do podpisania Umowy była decyzja Rady z dnia

25 czerwca 2012 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy
ustanawiaj cej stowarzyszenie mi dzy Uni Europejsk i jej pa stwami członkowskimi,
z jednej strony, a Ameryk

rodkow , z drugiej strony, oraz tymczasowego stosowania

jej cz ci IV dotycz cej handlu (Dz. Urz. UE L 346 z 15.12.2012.). Podstaw prawn
dla Polski do podpisania Umowy była uchwała Rady Ministrów nr 100/2012 z dnia
20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy ustanawiaj cej
stowarzyszenie mi dzy Uni
strony, a Ameryk

Europejsk

i jej pa stwami członkowskimi, z jednej

rodkow , z drugiej strony.

Zgodnie z ww. decyzj Rady po zako czeniu wła ciwych procedur po stronie pa stw
Ameryki rodkowej, a przed uko czeniem procedur ratyfikacyjnych w pa stwach UE
(wymóg wynikaj cy z mieszanego charakteru Umowy), Cz

IV Umowy (zapisy

handlowe, pozostaj ce w wył cznej kompetencji UE, oprócz art. 271 dotycz cego
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sankcji karnych za naruszenie własno ci intelektualnej, pozostaj cego w wył cznej
kompetencji pa stw członkowskich UE) miała by tymczasowo stosowana w relacjach
handlowych mi dzy UE a Ameryk

rodkow . Pa stwa Ameryki

rodkowej były

zobowi zane m.in. do rejestracji pochodz cych z UE oznacze

geograficznych

(Geographical Indications, GIs) zgodnie z przewidzian

procedur . Jako pierwsze

procedury ratyfikacyjne zako czyły Honduras, Panama i Nikaragua, w zwi zku z czym
Cz

IV Umowy jest tymczasowo stosowana mi dzy UE a tymi pa stwami od dnia

1 sierpnia 2013 r. Natomiast od dnia 1 pa dziernika 2013 r. Umowa jest tymczasowo
stosowana w relacjach mi dzy UE a Kostaryk i Salwadorem, a od dnia 1 grudnia
2013 r. w relacjach mi dzy UE a Gwatemal .
Umowa ma na celu dalsze pogł bienie relacji z pa stwami regionu i zapewni ramy
prawne dla wszystkich aspektów współpracy UE z pa stwami Ameryki

rodkowej.

Bli sze powi zanie Unii Europejskiej z krajami Ameryki rodkowej powinno sprzyja
wzmocnieniu regionalnej integracji Ameryki rodkowej i przyczyni si do budowy
stabilno ci polityczno-gospodarczej regionu.
Umowa przewiduje stopniowe utworzenie strefy wolnego handlu mi dzy UE
a sze cioma krajami Ameryki

rodkowej. Wprowadza kompleksowe, ambitne

i zrównowa one zobowi zania w zakresie liberalizacji handlu, które bior pod uwag
liczne interesy ofensywne i defensywne stron oraz ich odmienny poziom rozwoju.
Ponadto Umowa okre la zbiór zasad reguluj cych handel i szereg kwestii z nim
powi zanych, stanowi cych podstaw

dalszego kształtowania relacji handlowo-

-inwestycyjnych mi dzy UE a Ameryk

rodkow . Jednym z głównych celów

niniejszej Umowy jest rozszerzenie i zró nicowanie stosunków handlowych mi dzy
oboma regionami na podstawie postanowie

handlowej cz ci Umowy, zgodnie

z dyscyplinami wiatowej Organizacji Handlu (WTO). Powinno si to przyczyni do
wi kszego wzrostu gospodarczego, stopniowej poprawy jako ci

ycia oraz lepszej

integracji obu regionów w gospodarce wiatowej.
Umowa, stanowi ca element długofalowej polityki Unii Europejskiej wobec pa stw
regionu, jest zgodna z interesami politycznymi i gospodarczymi Polski. Jej
wprowadzenie w

ycie powinno przede wszystkim otworzy

nowe mo liwo ci

prowadzenia współpracy gospodarczej i handlu z pa stwami Ameryki rodkowej.
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II. Tre

Umowy

Umowa składa si z trzech filarów: dialog polityczny, współpraca i układ o wolnym
handlu. Jest to pierwsze wynegocjowane porozumienie tego typu mi dzy UE
a jakimkolwiek ugrupowaniem regionalnym na wiecie.
Tre

umowy stanowi :

Cz

I – Postanowienia ogólne i instytucjonalne (art. 1–11);

Cz

II – Dialog polityczny (art. 12–23);

Cz

III – Współpraca (art. 24–76);

Cz

IV – Handel (art. 77–351);

Cz

V – Postanowienia ko cowe (art. 352–363).

Ponadto Umowa zawiera 21 zał czników:
Zał cznik I – Znoszenie nale no ci celnych;
Zał cznik II – Dotycz cy definicji poj cia „produkty pochodz ce” oraz metod
współpracy administracyjnej;
Zał cznik III – Wzajemna pomoc administracyjna w sprawach celnych;
Zał cznik IV – Specjalne postanowienia w sprawie współpracy administracyjnej;
Zał cznik V – Usuwanie bł dów administracyjnych;
Zał cznik VI – Wła ciwe organy;
Zał cznik VII – Wymogi i przepisy dotycz ce zatwierdzania przedsi biorstw
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierz cego;
Zał cznik VIII – Wytyczne dotycz ce przeprowadzania weryfikacji;
Zał cznik IX – Punkty kontaktowe i strony internetowe;
Zał cznik X – Wykazy zobowi za dotycz cych zakładania przedsi biorstw;
Zał cznik XI – Wykazy zobowi za dotycz cych transgranicznego wiadczenia usług;
Zał cznik

XII –

Zastrze enia strony UE

dotycz ce personelu

kluczowego

i absolwentów odbywaj cych sta ;
Zał cznik XIII – Wykaz zobowi za

Republik strony A

w zakresie personelu

kluczowego i absolwentów odbywaj cych sta ;
Zał cznik XIV – Wykaz zobowi za Republik strony A
usług biznesowych;
Zał cznik XV – Punkty informacyjne;
Zał cznik XVI – Zamówienia publiczne;
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w zakresie sprzedawców

Zał cznik XVII – Wykaz nazw, które maj by stosowane do ochrony jako oznaczenia
geograficzne na terytorium ka dej ze stron;
Zał cznik XVIII – Chronione oznaczenia geograficzne;
Zał cznik XIX – Wykaz produktów, o których mowa w art. 306 ust. 4;
Zał cznik XX – Wykaz przepisów technicznych Ameryki

rodkowej (RTCA)

w procesie harmonizacji;
Zał cznik XXI – Podkomitety.
Ponadto do umowy zał czono nast puj ce deklaracje i protokół:
– Wspólna deklaracja Kostaryki i Unii Europejskiej do Tytułu II (Handel towarami)
Rozdział 1 niniejszej Umowy,
– Wspólna deklaracja w sprawie Tytułu II (Handel towarami) Rozdział 1 art. 88,
– Wspólna deklaracja dotycz ca Ksi stwa Andory,
– Wspólna deklaracja dotycz ca Republiki San Marino,
– Wspólna deklaracja dotycz ca odst pstw,
– Wspólna

deklaracja

dotycz ca

korekty

reguł

pochodzenia

zawartych

w Zał czniku II,
– Wspólna deklaracja dotycz ca korekty reguł pochodzenia stosowanych do
produktów obj tych działami 61 i 62 systemu zharmonizowanego,
– Wspólna deklaracja dotycz ca czasowego stosowania dodatkowych materiałów
niepochodz cych w odniesieniu do produktów obj tych działami 61 i 62 systemu
zharmonizowanego,
– Deklaracja

strony

UE

w

sprawie

ochrony

danych

pewnych

produktów

regulowanych,
– Wspólna deklaracja nazwy, które zostały zastosowane do rejestracji jako oznaczenia
geograficzne w republice strony A ,
– Wspólna deklaracja w sprawie unii celnej strony UE,
– Jednostronna deklaracja Salwadoru w sprawie Cz ci IV Tytuł VIII (Handel
i zrównowa ony rozwój) art. 290 „Handel produktami rybnymi” niniejszej Umowy,
– Protokół w sprawie współpracy kulturalnej.
Krótka charakterystyka poszczególnych cz ci:
Cz

I pt. „Postanowienia ogólne i instytucjonalne” zawiera klauzule polityczne

odzwierciedlaj ce warto ci wyznawane przez UE. W ród nich znalazły si zapisy
dotycz ce ochrony praw człowieka oraz zasad demokracji i rz dów prawa.
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W zakresie Cz ci II pt. „Dialog polityczny” strony postanowiły, e dialog ten obejmie
wszystkie kwestie b d ce przedmiotem wspólnego zainteresowania na poziomie
regionalnym lub mi dzynarodowym. Głównym celem dialogu politycznego jest
rozwijanie uprzywilejowanego partnerstwa politycznego opartego na wspólnych
warto ciach, zasadach i celach. Poza wspomnianymi ju prawami człowieka i dobrymi
rz dami, nale

do nich m.in.: rozbrojenie, walka z terroryzmem i przest pczo ci ,

zapobieganie konfliktom, bezpiecze stwo, migracja, integracja regionalna, ograniczanie
ubóstwa, walka z nierówno ciami społecznymi oraz

rodowisko i zrównowa ony

rozwój.
W Cz ci III pt. „Współpraca” opisano zasady współpracy w poszczególnych
obszarach, a tak e konkretne mechanizmy, narz dzia i procedury. Instrumenty realizacji
współpracy mog obejmowa szeroki zakres działa dwustronnych, horyzontalnych lub
regionalnych, takich jak programy i projekty w zakresie infrastruktury, wsparcia
bud etowego, dialogu nt. polityk sektorowych, wymiany i transferu sprz tu, bada ,
oceny skutków, statystyki i baz danych, wymiany do wiadcze i ekspertów, szkole ,
kampanii informacyjnych i u wiadamiaj cych, seminariów i publikacji. Podmiotami
wdra aj cymi mog

by

władze lokalne, krajowe i regionalne, społecze stwo

obywatelskie oraz organizacje mi dzynarodowe. Szczegółowe postanowienia dotycz ce
współpracy zostały zgrupowane w nast puj ce bloki tematyczne: demokracja, prawa
człowieka i dobre rz dy; sprawiedliwo , wolno

i bezpiecze stwo (w tym

m.in. narkotyki i walka z korupcj ); rozwój społeczny i spójno

społeczna (w tym

m.in. edukacja, szkolnictwo wy sze, zatrudnienie, zdrowie społeczne); migracja;
rodowisko, kl ski ywiołowe i zmiana klimatu; rozwój gospodarczy i rozwój handlu
(szerzej potraktowane w cz ci IV Umowy); integracja regionalna; współpraca
kulturalna i audiowizualna; społecze stwo wiedzy (w tym m.in. współpraca naukowo-techniczna). Umowa zawiera „klazul rozwoju” zakładaj c , e je li strony uznaj za
stosowne, mog rozszerzy współprac na inne obszary, niewymienione w obecnym
zestawieniu.
Cz

IV pt. „Handel” stwarza podmiotom gospodarczym z UE warunki do pełnego

korzystania z mo liwo ci oferowanych przez gospodarki stron i komplementarno ci
powstaj cej mi dzy nimi. Umowa spełnia kryteria dotycz ce ustanowienia strefy
wolnego handlu zawarte w art. XXIV Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych
i Handlu (GATT 1994) dotycz cym zniesienia ceł i innych ograniczaj cych przepisów
6

handlowych w odniesieniu do zasadniczo całego handlu mi dzy stronami. Na mocy
Umowy strony zobowi zały si do stopniowego zwi kszania wzajemnego dost pu do
rynków oraz podj ły szczegółowe postanowienia reguluj ce relacje mi dzy nimi
w obszarze handlu i kwestii z nim powi zanych. W wyniku negocjacji, które w imieniu
pa stw członkowskich, na podstawie zatwierdzonych przez Rad
prowadziła Komisja Europejska, udało si
z przepisami i zasadami WTO Umow

wypracowa

wytycznych,

zrównowa on , zgodn

o ambitnym i kompleksowym zakresie,

osi gaj c cel wyj cia uzgodnionych zobowi za ponad te istniej ce w ramach WTO.
Wdro enie Umowy całkowicie zwolni eksporterów produktów przemysłowych
i rybołówstwa z UE do Ameryki

rodkowej z płacenia ceł. W momencie wej cia

Umowy w ycie około połowa pozycji towarowych pochodz cych z UE (69% handlu)
uzyskała pełny dost p do rynku Ameryki
partnerzy b d

stopniowo otwiera

rodkowej. W ci gu kolejnych 15 lat

swój rynek dla pozostałych produktów

przemysłowych i rybołówstwa eksportowanych przez UE, przy czym cła na wi kszo
z nich zostan zniesione w okresie 10 lat. UE natomiast, z chwil wej cia Umowy
w ycie, całkowicie zniosła cła na produkty przemysłowe i rybołówstwa pochodz ce
z Ameryki

rodkowej1). Na mocy Umowy, w wyniku stopniowej liberalizacji,

docelowo pełny dost p do rynku Ameryki

rodkowej maj

uzyska

tak e unijne

produkty rolne, poza produktami całkowicie wył czonymi z dwustronnej liberalizacji,
oraz mlekiem w proszku i serem, w przypadku których liberalizacja importu ma by na
stałe ograniczona kontyngentami bezcłowymi. Ameryka

rodkowa b dzie równie

korzysta ze znacznie szerszego dost pu do rynku UE, zwłaszcza w odniesieniu do
swoich głównych eksportowych produktów rolnych: bananów (dla których ustanowiono
specjalny mechanizm stabilizacyjny w postaci plafonu taryfowego), cukru, wołowiny
i rumu. W przypadku produktów rolnych wra liwych dla UE, niektóre z nich s
wył czone z liberalizacji, a w imporcie czosnku, skrobi z manioku, kukurydzy
cukrowej, grzybów, wołowiny, cukru i produktów o jego wysokiej zawarto ci ustalono
wolnocłowe kontyngenty w dost pie do unijnego rynku.
Umowa przewiduje mo liwo

stosowania przez strony

rodków ochronnych

wynikaj cych z przepisów WTO (art. XIX GATT 1994, Porozumienie w sprawie

1)

UE w momencie wej cia Umowy w ycie zaoferowała otwarcie rynku dla 99% linii taryfowych, co
w istocie, zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, stanowi 100% unijnego importu produktów
przemysłowych i rybołówstwa z Ameryki rodkowej.
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rodków ochronnych, art. 5 Porozumienia w sprawie rolnictwa) oraz odwołania si do
dwustronnej klauzuli ochronnej.
W ramach handlowej cz ci Umowy ustanowiono mechanizm mediacji dotycz cy
rodków pozataryfowych, które negatywnie wpływaj

na handel mi dzy stronami.

Umowa zawiera tak e przepisy maj ce na celu ograniczenie mo liwo ci wprowadzania
przez Ameryk

rodkow barier pozataryfowych w wa nych obszarach, na przykład

w zakresie wymogów dotycz cych etykietowania wyrobów włókienniczych.
W dziedzinie usług i zakładania przedsi biorstw zobowi zania uzyskane od pa stw
Ameryki rodkowej wykraczaj poza ich zobowi zania uzgodnione w ramach Układu
Ogólnego w Sprawie Handlu Usługami (GATS) i odpowiadaj kluczowym interesom
UE w poszczególnych sektorach (zwłaszcza w sektorze usług telekomunikacyjnych,
morskich

i

rodowiskowych

oraz

pozostałych

usług

transportowych),

przy

jednoczesnym poszanowaniu wra liwo ci UE w takich obszarach, jak np. tymczasowa
obecno

osób fizycznych w celach słu bowych. Odno nie do niektórych sektorów,

zobowi zania zadeklarowane przez pa stwa Ameryki rodkowej w praktyce równe s
z podj tymi w ramach innych porozumie

zawartych przez ten region, takimi jak

CAFTA, lub nawet wychodz ponad nie w obszarach takich jak dost p do rynku
w sektorach pozausługowych lub w przypadku usług transportu morskiego.
W kwestii zamówie publicznych Strony Umowy zobowi zały si do wzajemnego
udost pnienia wskazanych w Zał czniku XVI do Umowy zamówie

powy ej

okre lonych progów, zgodnie z zasadami traktowania narodowego, niedyskryminacji,
uczciwej konkurencji, jawno ci i przejrzysto ci. Uzgodnienia z Ameryk

rodkow

zapewniaj istotny dost p do zamówie , zarówno na szczeblu centralnym, jak i na
ni szych szczeblach oraz do zamówie

wskazanych podmiotów u yteczno ci

publicznej (np. zamówienia Władzy Kanału Panamskiego), ró ny w zale no ci od
poziomu liberalizacji, przy czym Kostaryka i Panama zdecydowały si najbardziej
otworzy swoje rynki zamówie publicznych dla dostawców unijnych. Cz

pa stw

Ameryki rodkowej zastrzegła sobie ponadto okresy przej ciowe, np. w odniesieniu do
wysoko ci progów udost pnianych zamówie (3 lata od wej cia w ycie umowy) dla
poszczególnych

kategorii

i Gwatemala) lub te

zamawiaj cych

(Salwador,

Honduras,

Nikaragua

w pewnym zakresie do okre lonej kategorii przepisów

(np. Nikaragua do przepisów dotycz cych terminów – 3 lata). Poza tym poszczególne
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kraje Ameryki rodkowej zastrzegły sobie przej ciowe wył czenia stosowania Tytułu V
wzgl dem niektórych kategorii zamówie . UE zasadniczo udost pniła swój rynek
zamówie publicznych, z wył czeniami na zasadzie wzajemno ci pewnych kategorii
zamówie , od których odst pienie uzale niono od dalszych ust pstw poszczególnych
pa stw Ameryki rodkowej w zakresie dost pu do rynku.
Maj c na celu ułatwienie wzajemnego handlu i inwestycji, w Umowie uj to tak e
postanowienia dotycz ce liberalizacji bie cych płatno ci i przepływów kapitału
mi dzy UE a Ameryk

rodkow . Przepisy rozdziału dotycz cego ułatwie celnych

i handlowych powinny natomiast w szczególno ci prowadzi do uproszczenia procedur
celnych i ułatwienia legalnego handlu mi dzy stronami, przy zachowaniu skuteczno ci
kontroli. Ponadto Umowa obejmuje protokół dotycz cy reguł pochodzenia i metod
współpracy administracyjnej okre laj cy m.in. przepisy odnosz ce si

do zasad

ustalania pochodzenia towarów, dotycz ce dowodów pochodzenia oraz uzgodnie
z zakresu współpracy administracji celnej.
W Umowie okre lono równie zasady wykraczaj ce poza te uzgodnione w ramach
porozumie wielostronnych, dotycz ce m.in. własno ci intelektualnej (np. ochrona 224
oznacze

geograficznych

UE,

wyja nienie

warunków

ochrony

danych);

zrównowa onego rozwoju (Umowa spełnia lub przekracza standardy GSP+ w zakresie
kwestii dotycz cych pracy i rodowiska i zawiera szczegółowe zobowi zania dotycz ce
zrównowa onego

zarz dzania

rybołówstwem);

konkurencji

(zasady

dotycz ce

monopoli oraz zobowi zania w zakresie przejrzysto ci w odniesieniu do subsydiów);
barier technicznych w handlu (nadzór rynku, przejrzysto

procedur regulacyjnych oraz

normy etykietowania i znakowania); rodków sanitarnych i fitosanitarnych ( rodki
WTO+ w zakresie dobrostanu zwierz t, regionalizacji, zatwierdzania przedsi biorstw
eksportuj cych, inspekcji na miejscu i kontroli przywozu).
W Umowie ustanowiono efektywne ramy instytucjonalne w celu jej realizacji,
obejmuj ce zarówno Rad Stowarzyszenia, jak i Komitet Stowarzyszenia wspierany
przez szereg podkomitetów, co umo liwi prace i konsultacje Stron w ró nych obszarach
obj tych cz ci Umowy dotycz c handlu oraz działanie dwustronnego mechanizmu
rozstrzygania sporów dotycz cych interpretacji i stosowania postanowie handlowej
cz ci Umowy.
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Umowa została zawarta na czas nieokre lony. Umowa zawiera klauzul akcesyjn , na
mocy której mo liwe jest przyst pienie nowych pa stw, zarówno po stronie Unii
Europejskiej (nowi członkowie Unii Europejskiej), jak i po stronie Ameryki rodkowej
(pa stwa przyst puj ce do procesów integracji politycznej i gospodarczej w Ameryce
rodkowej).
III. Skutki zawarcia Umowy
1. Skutki prawne
Umowa ma charakter mieszany, tzn. jej postanowienia dotycz

zarówno obszaru

kompetencji wył cznych Unii Europejskiej, jak i obszaru kompetencji dzielonych
mi dzy UE a jej pa stwa członkowskie, niewykonywanych jeszcze przez Uni (obszaru
tzw. kompetencji potencjalnych Unii), jak równie postanowienia wkraczaj ce w obszar
wył cznej kompetencji pa stw członkowskich. Dlatego te

pa stwa członkowskie,

w tym Rzeczpospolita Polska, s obok Unii Europejskiej stron niniejszej Umowy i s
zobligowane j ratyfikowa zgodnie z ich procedurami wewn trznymi. Wej cie w ycie
Umowy nie spowoduje konieczno ci zmiany polskiego ustawodawstwa.
W szczególno ci Cz ci I–III Umowy dotycz kompetencji pa stw członkowskich.
W zwi zku z tym Unia Europejska, do czasu ratyfikacji Umowy przez wszystkie
pa stwa członkowskie, tymczasowo stosuje jedynie Cz

IV Umowy dotycz c

handlu2). Z tymczasowego stosowania Cz ci IV Umowy wył czony został jedynie
art. 271 odnosz cy si

do sankcji karnych w zakresie narusze

praw własno ci

intelektualnej. Dotyczy on bowiem obszaru kompetencji krajowych3).
2. Skutki społeczne
Wej cie w ycie Umowy nie wywoła bezpo rednich skutków społecznych, w tym
w odniesieniu do rynku pracy.
3. Skutki gospodarcze
Przewiduje si , e Umowa przyniesie korzy ci gospodarcze dla strony unijnej. Lepszy
dost p do rodkowoameryka skiego rynku towarów i usług dla podmiotów unijnych,
2)

Od 1 sierpnia 2013 r. z Hondurasem, Nikaragu i Panam , od 1 pa dziernika 2013 r. z Kostaryk
i Salwadorem, a od 1 grudnia 2013 r. z Gwatemal .
3)
Zakres tymczasowego stosowania Umowy okre la art. 3 projektu Decyzji Rady upowa niaj cej do
podpisania Umowy ustanawiaj cej stowarzyszenie mi dzy Uni Europejsk i jej pa stwami
członkowskimi, z jednej strony, a Ameryk rodkow , z drugiej strony oraz tymczasowego stosowania
jej cz ci IV dotycz cej handlu.
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w tym polskich, jest uwarunkowany zwi kszeniem dost pu do rynku UE dla partnerów
z Ameryki

rodkowej. Umowa ustanawia kompleksowe zobowi zania w zakresie

poprawy dost pu do rynków pomi dzy Stronami, m.in. zakładaj c stopniow
liberalizacj zasadniczo całej wymiany handlowej poprzez redukcj barier taryfowych
w handlu towarami, otwarcie rynków partnerów dla wiadczeniodawców usług oraz
inwestorów poprzez ułatwienia w zakładaniu przedsi biorstw, a tak e okre laj c ramy
dla ograniczenia barier pozataryfowych. Uzupełnienie dla tych zobowi za stanowi
zbiór wspólnych zasad reguluj cych relacje Stron Umowy w zakresie handlu
i w powi zanych z nim obszarach. Liberalizacja dost pu do rynku Ameryki rodkowej,
na mocy Umowy, otwiera przed unijnymi przedsi biorcami, w tym przed polskimi
przedsi biorcami, nowe mo liwo ci zwi kszenia eksportu do tych krajów i inwestycji
w regionie. Wi ksze otwarcie rynków krajów Ameryki

rodkowej na eksport z UE

b dzie miało te znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej. Obecny poziom wymiany
handlowej naszego kraju z regionem Ameryki rodkowej jest niewielki. Ustanawiaj c
ramy prawne dla kształtowania relacji handlowo-inwestycyjnych mi dzy stronami,
Umowa powinna doprowadzi do stworzenia stabilnego otoczenia dla działalno ci
podmiotów gospodarczych z UE, w tym RP, w Ameryce rodkowej, sprzyjaj cego jej
rozwojowi na przejrzystych, niedyskryminacyjnych i przewidywalnych warunkach.
4. Skutki finansowe
Umowa nie b dzie miała wpływu finansowego na stron wydatkow bud etu pa stwa.
Komisja Europejska ocenia natomiast, e Umowa b dzie miała wpływ finansowy na
dochody całej Unii Europejskiej w wysoko ci 178,4 mln euro rocznie. Powy sze
szacunki nie uwzgl dniaj jednak prawdopodobnego wzrostu przywozu produktów
obj tych stopniowym obni aniem ceł, który cz ciowo zrównowa y utrat dochodów.
IV. Wyja nienie wyboru trybu zwi zania Umow
Przyj cie rozwi za zawartych w Umowie nast piło poprzez wyra enie przez Rad UE
zgody na podpisanie Umowy, zgodnie z art. 217 w zwi zku z art. 218 ust. 5 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Ze wzgl du na mieszany charakter Umowy, wynikaj cy z zakresu kompetencji Unii
Europejskiej oraz jej pa stw członkowskich okre lonych w Traktacie o Unii
Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wej cie w ycie Umowy
wymaga przeprowadzenia odpowiedniej procedury wyra enia zgody na zwi zanie
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równie w pa stwach członkowskich UE, w tym w Rzeczypospolitej Polskiej. Do
momentu spełnienia tego warunku, Umowa (Cz

IV) jest tymczasowo stosowana

jedynie przez Uni Europejsk w obszarze jej wył cznych kompetencji, a nie przez
pa stwa członkowskie UE.
Umowa, ustanawiaj c stowarzyszenie Unii Europejskiej oraz jej pa stw członkowskich
z Ameryk

rodkow , powołuje mechanizm współpracy politycznej i handlowej

mi dzy stronami. Mechanizm ten charakteryzuje si wzajemno ci praw i obowi zków
oraz wspólnymi działaniami realizowanymi przez powołane w tym celu organy według
okre lonych procedur. Umowa dotyczy współpracy politycznej i – w szerszym
kontek cie – uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji mi dzynarodowej,
jak równie

reguluje kwestie okre lone w Rzeczypospolitej Polskiej aktami rangi

ustawowej, w szczególno ci zagadnienie sankcji karnych w odniesieniu do narusze
własno ci intelektualnej. Z uwagi na powy sze podlega ona ratyfikacji za uprzedni
zgod wyra on w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1, 3 oraz 5 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
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