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PERSPEKTYWY PRAWNE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UKRAINY
W stçp
Poczytek wspötpracy miydzy Ukraine a Uniy Europejsky datuje siy na okres po 

upadku Zwiyzku Radzieckiego czyli pod koniec roku 1991. W  tym czasie Minister 
Spraw Zagranicznych Holandii, ktöry wtedy sprawowat Prezydencjy w Komisji 
Europejskiej, w swoim pismie do öwczesnego rzydu Ukrainy w imieniu UE uznat 
niepodlegtosc Ukrainy. Dyzenia panstwa ukrainskiego do integracji europejskiej sy 
naturalnym kierunkiem. Po odzyskaniu niepodlegtosci, Ukraina pröbowata odciyc siy 
od wyptywöw Rosji oraz prowadzic polityky balansujycy miydzy wschodem a 
zachodem. Wynikiem tego sy miydzy innymi starania Ukrainy o przyjycie do UE i 
NATO, ale takze wyjscie ze Wspölnoty Panstw Niepodlegtych [10].

1. Umowa o wspötpracy i partnerstwie miedzy Ukraina a Uniy 
Europejsky

Pierwszy umowy zawarty miydzy Ukraine a Uniy Europejsky byta umowa o 
partnerstwie i wspötpracy (PCA -  Partnership and Cooperation Agreement), ktöra 
zostata podpisana 16 czerwca 1994 roku i weszta w zycie 1 marca 1998 roku. Byta to 
umowa terminowa, ktöra wygasta 28 lutego 2008[1]. Wskazywata cztery gtöwne cele 
wspötpracy: stworzenie odpowiednich ram do dialogu politycznego, wspieranie 
wysitköw panstw w celu wzmocnienia w nich demokracji i rozwijania gospodarki, 
wspieranie ich transformacji w gospodarki rynkowe, promowanie wymiany i inwestycji.

Najwazniejszy kwestiy wydajy siy stworzenie odpowiednich ram do dialogu. 
Wymagato to dobrej koordynacji wszystkich dziatan oraz wspötpracy na najwyzszych 
szczeblach. Priorytetowe byto poprawienie bezpieczenstwa i stabilnosci Ukrainy, 
wprowadzenie demokratycznych zasad oraz dbanie o przestrzeganie praw cztowieka. 
Ponadto röwnie kluczowy byt rozwöj gospodarki wolnorynkowej, rozwöj swobody 
przeptywu towaröw oraz powolne znoszenie kolejnych barier handlowych. 
Zaaplikowano röwniez prawa ochrony wtasnosci intelektualnej, szereg przepisöw dla 
przedsiybiorcöw, w tym odnoszycych siy do ochrony pracowniköw oraz utatwiono 
prowadzenie inwestycji. Podkreslono zacisniycie wspötpracy w najbardziej 
strategicznych sektorach gospodarki takich jak: nauka, transfer technologii, transport, 
rolnictwo czy energetyka. Generalnie umowa miata zaciesnic wspötpracy obu stron 
oraz przystosowac ukrainskie regulacje do prawa europejskiego.

Ze wzglydu na krötki termin obowiyzywania umowy, 5 marca 2007 Ukraina i 
Unia Europejska rozpoczyty negocjacje odnosnie nowej umowy. Ich wynikiem jest 
umowa o stowarzyszeniu miydzy UE i Ukrainy.

2 . Uktad o stowarzyszeniu m iydzy Unia Europejska i Ukraina
Pod koniec 2009 roku na 13. szczycie UE -  Ukraina strony uznaty, ze 

wiykszosc prac nad umowy zmierza ku koncowi. Niestety sytuacja zmienita siy 
diametralnie w 2010 r. gdy wybory prezydenckie wygrat Wiktor Janukowycz. Nowy
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prezydent obrat inny kierunek ukraihskiej polityki. W  czasie rzydôw Janukowycza 
negocjacje stanyty w martwym punkcie. Do umowy wrôcono dopiero po wybuchu 
protestôw na Majdanie Niezaleznosci (zwanych Euromajdanem) i utworzeniu nowego 
rzydu.

W maju 2014 nowym prezydentem Ukrainy zostat Petro Poroszenko a 
premierem Arsenij Jacyciuk. Nowi rzydzycy od poczytku dyzyli do podpisania umowy 
z stowarzyszajycej z UE, co skutkowato podpisaniem 21 marca 2014 pierwszej czysci 
dotyczycej handlu przez Arsenija Jaceniuka w Brukseli. Druga czese zostata 
podpisana przez prezydenta Petra Poroszenke 27 czerwca 2014 roku. Rada 
Najwyzsza Ukrainy 16 wrzesnia 2014 zatwierdzita projekt ustawy o ratyfikacji Uktadu 
o stowarzyszeniu miydzy Ukraina a UE, ktôry tego samego dnia podpisat prezydent 
Petro Poroszenko[9]. Umowa zawiera nowe mechanizmy i instrumenty wspôtpracy, 
wymieniono w niej rôwniez efektywne instrumenty koordynacji dziatah stron i 
nadzorowania ich realizacji. Umowa o stowarzyszeniu obejmuje cztery podstawowe 
kierunki:

1) dialog i reformy polityczne, stowarzyszenie polityczne, wspôtpraca i zblizenie 
w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczehstwa;

2 ) przestrzeh sprawiedliwosci, wolnosci i bezpieczehstwa;
3) wspôtpracy gospodarczy i sektorowy;
4) stworzenie gtybokiej i wszechstronnej strefy wolnego handlu.
Priorytetowy roly ma dostosowanie ustawodawstwa do standardôw

europejskich oraz wprowadzenie w zycie rozwiyzah wolnorynkowych. Szeroko pojyty 
dialog polityczny rozwija siy w formie corocznych szczytôw Ukraina -  UE. Biory w 
nich udziat najwazniejsi politycy obu stron. Porozumienie umozliwito rozszerzenie 
wspôtpracy oraz naktada na Ukrainy konkretne zobowiyzania. Umowa zostata 
podpisana 1 wrzesnia 2017 roku, tym samym Ukraina zobowiyzata siy do spetnienia 
jej kryteriôw. Priorytetowy roly ma dostosowanie ustawodawstwa do standardôw 
europejskich oraz wprowadzenie w zycie rozwiyzah wolnorynkowych[1 2 ].

3. DCFTA jako podstawa integracji europejskiej Ukrainy.
The Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA) to najwazniejsza 

czyse umowy stowarzyszajycej z punktu widzenia gospodarki[3]. Ta czyse umowy 
zostata podpisana 1 wrzesnia 2017 r[8 ]. Akt ustanawia strefy wolnego handlu 
pomiydzy Ue i Ukrainy. Mechanizm otwiera dostyp do jednolitego rynku 
europejskiego, co skutkuje zwiykszeniem wymiany handlowej miydzy pahstwami. 
Wspôlna gospodarka wolnorynkowa i swoboda przeptywu towarôw jest jednym z 
gtôwnych filarôw Unii Europejskiej[2] DCFTA ma za zadanie rozwijae ukraihsky 
gospodarky oraz prowadzie do zmian legislacyjnych. Kohcowym efektem tej umowy 
ma bye catkowite dostosowanie ukraihskich regulacji do prawa unijnego, 
wprowadzenie miydzynarodowych standardôw i zniesienie barier handlowych[7]. 
Porozumienie DCFTA weszto w zycie od 1 stycznia 2016 r. Strony zobowiyzaty siy do 
otwarcia rynkôw na przeptyw towarôw i ustug oraz wprowadzenie przejrzystych zasad 
handlowych [5].

Akt wprowadzana szereg zmian w strategicznych sektorach gospodarki. 
W  przemysle znosi wiykszose cet. Prowadzi rôwniez do harmonizacji wymagah 
technicznych i standardôw produkcji zgodnie z regulacjami europejskimi opartymi na 
normach Swiatowej Organizacji Handlu (WTO). Szacuje siy, ze porozumienie 
zniesienie ok. 99% barier. Natomiast w rolnictwie umozliwia dostosowanie produkcji 
do zdecydowanie bardziej konkurencyjnego rynku UE. Odnosi siy to przede
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wszystkim do takich towarow jak: wieprzowina, wotowina oraz zboz. Porozumienie 
implikuje rowniez swiatowe przepisy sanitarne oraz normy dotycz^ce ochrony 
zwierz^t. Szacuje si§, ze harmonizacja powinna zmniejszyc bariery handlowe o 50% 
w sektorze zywnosci i 35% w innych sektorach (w porownaniu do roku 2004).

Kolejn^ kwesti^ jest wprowadzenie praw ochrony wtasnosci intelektualnej. 
Umowa implementuje europejskiej prawo dotycz^ce praw autorskich, patentow, 
znakow geograficznych i projektow. Wszystkie znaki regionalne uzywane przez strong 
ukrainsk^ s^ tak samo chronione jak europejskie. W tej kwestii istnieje jednak kilka 
wyj^tkow, co wi^z§ si§ z tym, ze ukrainskie firmy s^ zobowi^zane do zaprzestania 
uzywania niektorych znakow w ci^gu 7 (np. Champagne, Cognac, Madeira, Porto) lub 
10 lat (Parmigiano Reggiano, Feta). Umowa wprowadza rowniez instrumenty ochrony 
handlu. Przewiduje mechanizmy antydumpingowe, antysubsydyjne i globalne 
zabezpieczenia. Zaaplikowano rowniez, mechanizmy przeciwdziataniu praniu 
brudnych pieni^dzy i antykorupcyjne[6 ].

Porozumienie po raz pierwszy wprowadza przepisy odnosz^ce si§ do kwestii 
energetyki -  w tym pr^du i gazu. Tworzy cztery gfowne zasady obowi^zuj^ce w tym 
sektorze. Pierwszy z nich s^ zasady wyceny dobr energetycznych. Strony 
zobowi^zaty si§ do stosowania cen rynkowy, zaprzestania regulowania cen dla 
przemysfu oraz nie narzucania wyzszych cen za eksport energii. Kolejn^ kwesti^ s^ 
kwestie tranzytu towarow. Przerwanie tranzytu lub przejmowanie dobr 
przeznaczonych jest zabronione. Umowa zapewnia rowne traktowanie obu stron w 
zakresie dost^pu do poszukiwania nowych zfoz. Informacje i dost^p powinien byc 
zapewniony dla obu stron.

Umowa wprowadza rowniez mechanizmy rozstrzygaj^ce konflikty mi^dzy 
stronami. S3  nimi arbitraz i mediacja na zasadach WTO. Organ arbitrazowy skfada si§ 
z trzech ekspertow wybranych przez strony lub z cz^sci uzgodnionej listy. Organ 
moze przyjmowac wnioski od kazdej zainteresowanej strony. Termin orzeczenia to 
120 dni i jest wi^z^cy. Okres ten mozna skrocic w pilnych przypadkach. 
W  przypadku pilnych spraw dotycz^cy energetyki czas mozna jeszcze bardziej 
skrocic. Strona przegrana otrzymuje odpowiedni okres do wprowadzenia 
wymaganych zmian. Oczywiscie jesli tego nie dokona skarz^cy moze nafozyc 
sankcje. Mediacja natomiast nie ma odnosic si§ do problematyki prawnej. Te kwestie 
pozostawiono arbitrazowi. Zadaniem mediacji jest znalezienie szybkiego i 
efektywnego rozwi^zania problemu. Strony wybieraj3  mediatora z wczesniej ustalonej 
listy. Mediator w ci^gu 60 dni moze doradzac i przedstawiac rozwi^zania stronom, 
jednakze jego wola nie jest wi^z^ca.

4. Podsumowanie
Wydaje si§, ze integracja europejska przebiega w dobrym kierunku, jednak 

nalezy podkreslic, iz to czy zostanie ona zakonczona wejsciem Ukrainy do UE, zalezy 
tylko od tego panstwa. Ukraina ma szereg zobowi^zan, ktore musi spetnic jezeli mysli 
o wst^pieniu do struktur unijnych. Kraj musi d^zyc do zakonczenia wojny na 
wschodzie oraz zazegnania kryzysu gospodarczego. Nast^pnie ma obowi^zek 
przeprowadzenia szeregu reform prawnych oraz gospodarczych i dostosowania 
regulacji do norm europejskich.
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