
Warszawa, dnia 21 lutego 2008 r.

Opinia do ustawy

o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim

Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.

(druk nr 69)

I. Cel i przedmiot ustawy

Zgodnie z art. 128 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, każde

państwo europejskie, stając się członkiem Unii Europejskiej powinno również stać się stroną

Porozumienia EOG.

Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym

została podpisana w dniu 25 lipca 2007 r. w Brukseli.

Stronami umowy są Komisja Europejska, reprezentująca państwa członkowskie,

Republika Bułgarii i Rumunia, oraz Królestwo Norwegii, Republika Islandii i Księstwo

Lichtensteinu (państwa EFTA) będące stronami EOG.

Powyższa umowa dostosowuje Porozumienie EOG do rozszerzenia Europejskiego

Obszaru Gospodarczego zgodnie z Traktatem o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii

do Unii Europejskiej. Zmiany mają charakter dostosowujący okresy przejściowe, uzgodnione

podczas negocjacji akcesyjnych Bułgarii i Rumunii do UE.

Poza tymi zmianami państwa EFTA-EOG ustanawiają dla Republiki Bułgarii i

Rumunii Mechanizm Finansowy EOG ("Dodatek do protokołu 38a": 21,5 mln euro dla

Bułgarii i 50,5 mln euro dla Rumunii) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30

kwietnia 2009 r. oraz Norweski Mechanizm Finansowy (20 mln euro dla Bułgarii i 48 mln

euro dla Rumunii) w tym samym okresie. W zamian Wspólnota Europejska udziela

Królestwu Norwegii i Republice Islandii koncesji we wzajemnym handlu towarami rybnymi

(Wspólnota Europejska – Królestwo Norwegii, Wspólnota Europejska – Republika Islandii).



Umowa spowoduje wzrost kwot bezcłowych na niektóre towary rybne importowane z

Republiki Islandii i Królestwa Norwegii. Umożliwi to polskim przetwórcom bezcłowy zakup

niezbędnego do produkcji przetworów rybnych, importowanego z powyższych krajów

surowca, w szczególności śledzia i makreli.

Przedmiotowa umowa pomniejszy dochody budżetu ogólnego Unii Europejskiej z

tytułu dodatkowego bezcłowego kontyngentu na wybrane artykuły rybne z Republiki Islandii

i Królestwa Norwegii.

Zważywszy, że umowa dotyczy spraw uregulowanych w ustawie, związanie się nią

przez Rzeczpospolitą Polską powinno nastąpić w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą

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

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 8 posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. Projekt ustawy był

przedłożeniem rządowym (druk nr 149). Na etapie prac w Sejmie nie wprowadzono do

ustawy żadnych zmian.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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