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1. Podstawy prawne polityki traktatowej 

Jednym ze źródeł prawa we Wspólnotach (oprócz traktatów założycielskich 
i aktów prawnych wydawanych na ich podstawie) są umowy międzynarodowe, 
jakie Wspólnoty Europejskie zawierają z państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi 1 Wynika to m.in. z faktu posiadania przez Wspólnotę osob-
owości prawnej, czego dowodzi art. 210 traktatu o WE. 

Wspólnota posiada kompetencje do wchodzenia w stosunki umowne z państ-
wami trzecimi w całej sferze zadań określonych przez traktaty oraz akty przyjęte 
przez jej organy w zakresie dopuszczalnym przez postanowienia traktatów 2. 

Podstawy prawne w tej dziedzinie nie uległy zasadniczej zmianie od czasu 
utworzenia EWG. Zniesiono wprawdzie art. 111, 114 i 116 Traktatu rzymskiego 
oraz zmieniono art. 228 w kwestii kompetencji organów do zatwierdzania umów 
międzynarodowych, jednak ogólne założenia polityki handlowej wobec krajów 
trzecich nie zostały zmienione. 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Europejskiego w sprawie 22/70 zwanej 
ERTA lub AETR, będącej pierwszym w historii WE sporem między Radą Minis-
trów a Komisją WE przed Trybunałem, w tezie orzeczenia organ ten stwierdził, 
że Wspólnota ma prawo (zgodnie z art. 5 Traktatu rzymskiego 3) do zaciągania 
zobowiązań międzynarodowych. Jednocześnie Trybunał wykluczył utrzymanie 
kompetencji państw członkowskich w tym zakresie po nabyciu uprawnień przez 
Wspólnotę, przy czym wprowadził on rozróżnienie pomiędzy ogólną kompe-
tencją do zawierania umów, która wynika z art. 113 Traktatu rzymskiego, o czym 
piszę dalej, oraz szczegółowym uprawnieniem do wykorzystania tej kompetencji 
względem konkretnych umów, które to uprawnienia można wyprowadzić takż.<. 
z innych artykułów, jak i aktów uchwalonych przez Wspólnotę. 

Zewnętrzne zobowiązanie Wspólnoty może wywierać bezpośredni wpływ na 
prawa i obowiązki państw członkowskich i ich podmiotów, o ile taki właśnie 
skutek można wyprowadzić z postanowień traktatów lub prawa wtórnego Wspól-
noty. Z chwilą wejścia w życie porozumienia jego postanowienia tworzą integralną 
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część tego prawa, jednakże normy tych umów nie mają automatycznego pier-
wszeństwa przed prawem wtórnym, a podlegają ocenie Trybunału. 

Wspólnota poprzez zawarcie umowy międzynarodowej może nałożyć na 
państwa członkowskie obowiązki, których wykonanie może być dochodzone 
przed sądami krajowymi lub Trybunałem. Ten ostatni przyznaje sobie jurysdykcję 
do wydawania wyroków i orzeczeń wstępnych w sporach wynikłych na tle inter-
pretacji i stosowania umów. 

Na uwagę zasługuje fakt, że sprawa ERTA niejako formalizowała wcześniejsze 
liczne kontrowersje między Komisją a Radą w kwestii tych właśnie uprawnień. 
Otóż pierwsza z tych instytucji opowiadała się za prymatem Wspólnoty w zakresie 
zawierania umów międzynarodowych, podczas gdy druga optowała za ograni-
czeniem kompetencji WE do umów w sprawach taryf celnych i handlu, przy po-
zostawieniu państwom członkowskim kompetencji w pozostałych kwestiach. 

Art. 113 Traktatu o WE, brzmi: 
1.„Wspólna polityka handlowa opiera się na ujednoliconych zasadach zwłasz-

cza w stosunku do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlo-
wych, ujednolicania działań liberalizacyjnych chroniących handel, polityki ekspor-
towej i środków podejmowanych w przypadku dumpingu lub subwencji. 

2. Komisja przedkłada propozycję Radzie odnośnie do wprowadzenia w życie 
wspólnej polityki handlowej. 

3. Jeżeli istnieje potrzeba negocjowania umów z jednym lub kilkoma państwa-
mi lub z organizacjami międzynarodowymi, Komisja przedstawia zalecenia Ra-
dzie, która upoważnia ją do rozpoczęcia koniecznych negocjacji. 

Komisja prowadzi te negocjacje w porozumieniu ze specjalnym komitetem 
wyznaczonym przez Radę, mającym wspierać Komisję w tym zadaniu i w ra-
mach takich dyrektyw, jakie może wydać jej Rada. Stosuje się odpowiednie pos-
tanowienie art. 228 W wykonywaniu uprawnień przyznanych niniejszym 
artykułem Rada działa większością kwalifikowaną". 

Z powyższego zapisu widać wyraźnie, że zakwalifikowanie przedmiotu umo-
wy jako mieszczącego się w zakresie wspólnej polityki handlowej wystarcza do 
uznania wyłącznych kompetencji Wspólnoty 5,z wyłączeniem równoległych kom-
petencji państw członkowskich. 

Zgodnie z jego treścią Wspólnota ma prawo nie tylko do zawierania umów 
międzynarodowych, ale także do wydawania przepisów prawa wewnętrznego 
Wspólnoty w zakresie wspólnej polityki handlowej. Gdy zachodzi sprzeczność 
pomiędzy prawem Wspólnot a postanowieniami projektowanej umowy, może 
być ona zawarta jedynie w trybie art. N Traktatu o Unii Europejskiej6. 

Jednocześnie na dużą uwagę w odniesieniu do omawianej kwestii zasługuje 
pkt 1. Tezy Opinii nr 1/76 Trybunału Europejskiego, która brzmi: „Gdziekolwiek 
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prawo Wspólnoty nadało pewne uprawnienia organom Wspólnoty (zgodnie ze 
swym systemem wewnętrznym) w celu osiągnięcia danego celu, Wspólnota ma 
prawo zaciągania zobowiązań międzynarodowych potrzebnych do osiągania tego 
celu, nawet w przypadku braku odpowiedniego wyraźnego postanowienia. 
Dzieje się tak w szczególności w sytuacjach, w których uprawnienia wewnętrzne 
zostały już wykorzystane w celu ustanowienia środków służących osiągnięciu 
wspólnej polityki. Uprawnienie to nie jest jednak ograniczone do tych sytuacji. 
Aczkolwiek wewnętrzne środki Wspólnoty są przyjmowane tylko, gdy umowa 
międzynarodowa jest zawarta i wchodzi w życie, uprawnienie do związania 
Wspólnoty wobec państw trzecich wynika w sposób dorozumiany z postano-
wień Traktatu tworzących kompetencję wewnętrzną w takim zakresie, w jakim 
udział Wspólnoty w umowie międzynarodowej jest konieczny dla osiągania jed-
nego z celów Wspólnoty". Zawarcie umowy międzynarodowej nie może ogra-
niczać Wspólnoty w jej działaniach tak w sferze zewnętrznej, jak i wewnętrznej 
organizacji oraz nie może wykraczać poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia 
celów określonych w traktatach założycielskich. 

W związku z włączeniem do Traktatu z Maastricht tytułu V, dotyczącego 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w art. J kraje członkowskie 
zobowiązują się do zapewnienia zgodności swojej polityki krajowej ze wspólnym 
stanowiskiem, które „Rada określa (...) ilekroć uznaje to za stosowne". 

2. Ogólne kompetencje organów do zawierania umów międzynarodowych 

Procedurę zawierania umów międzynarodowych przez Wspólnotę określa art. 
228 Traktatu rzymskiego o Wspólnocie Europejskiej 7. Zgodnie z nim Rada na za-
lecenie Komisji Europejskiej upoważnia tę ostatnią do rozpoczęcia negocjacji, które 
prowadzone są ze specjalnymi komitetami8, wyznaczonymi przez Radę (por. też 
art. 113 Traktatu rzymskiego). W wykonaniu tych zadań Rada podejmuje decyzje 
kwalifikowaną większością głosów, z wyjątkiem dziedzin, w których wymagana 
jest jednomyślność oraz umów zawartych zgodnie z art. 238 Traktatu 

Po zakończeniu negocjacji umowy są zawierane przez Radę, która, podobnie 
jak w powyższym przypadku, dokonuje tego większością kwalifikowaną lub 
jednomyślnie. Przy czym, z wyjątkiem umów określonych w art. 113 ustęp 34, 
wymagana jest opinia Parlamentu Europejskiego 10 przedłożona Radzie w okreś-
lonym przez nią terminie. Niedopełnienie tego warunku upoważnia Radę do 
podjęcia działań. Jednocześnie umowy określone w art. 238 i inne umowy 
ustanawiające szczególne ramy instytucjonalne poprzez organizację procedur 
współpracy są zawierane po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego Rada 
i Parlament mogą ustalić termin wyrażenia zgody. Zanim zostanie zawarta umo-
wa, Rada, Komisja bądź państwo członkowskie mogą uzyskać opinię Try-
bunału Europejskiego co do zgodności przewidywanej umowy z postanowieniami 
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Traktatu o WE. Jeżeli opinia jest negatywna, to umowa może wejść w życie tylko 
na podstawie cytowanego wcześniej art. N Traktatu o Unii Europejskiej. 

Powyższe zmiany wprowadzone Traktatem o Wspólnocie Europejskiej zostały 
zapoczątkowane przez Jednolity Akt Europejski (JAE), który wszedł w życie 1 lipca 
1987 r. W wyniku poprawek została nieco zmniejszona rola Rady Ministrów (obec-
nie Rady Unii) w procesie podejmowania decyzji WE. JAE z jednej strony uzależnił 
możliwość podjęcia przez Radę uchwały w sprawie przyjęcia do WE nowych 
członków oraz zawarcia przez nią umów o stowarzyszeniu od uprzedniej zgody 
Parlamentu Europejskiego. Z drugiej strony zwiększył on liczbę przypadków uch-
wał, przed podjęciem których Rada zobowiązana jest zasięgnąć opinii Parlamen-
tu. Wreszcie Parlament ustanowił tzw. system współpracy, polegający na zwię-
kszeniu roli Komisji, a przede wszystkim Parlamentu Europejskiego, w procesie 
podejmowania decyzji w WE. 

Również art. J7 Traktatu o Unii Europejskiej daje Parlamentowi prawo do zak-
westionowania działań Rady i do uchwalania dla niej zaleceń w zakresie wspól-
nej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Według tego artykułu Prezydent Rady, 
reprezentujący Unię w tych sprawach i odpowiedzialny za wprowadzenie w życie 
wspólnych środków, powinien również konsultować się z Parlamentem. 

Natomiast zgodnie z art. 228a przerwanie lub ograniczenia w części lub 
w całości stosunków gospodarczych z jednym lub kilkoma krajami trzecimi wyma-
ga określenia przez Radę koniecznych środków u . Działa ona w tym przypadku 
kwalifikowaną większością głosów, na wniosek Komisji Europejskiej. 

3. Rodzaje umów międzynarodowych zawieranych przez WE z krajami trzecimi 

Zgodnie z art. 18 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej „Państwa członkowskie 
są gotowe przyczynić się do rozwoju handlu międzynarodowego oraz do ob-
niżenia barier handlowych w wymianie towarowej przez zawieranie ukła-
dów zmierzających, w oparciu o zasadę wzajemności i wzajemnych korzyści, do 
zmniejszania ceł poniżej ogólnego poziomu, określonego w rezultacie utworze-
nia między tymi państwami unii celnej"13. 

Wprowadzenie zasad wspólnej polityki handlowej EWG, obejmującej m.in. 
wypracowanie jednolitych zasad dotyczących zmiany taryf celnych, liberalizacji 
dostępu do rynku oraz zawierania układów celnych i handlowych, zakończyło się 
1 stycznia 1970 r. u . Od tego bowiem momentu państwa członkowskie WE straciły 
prawo do indywidualnego zawierania umów handlowych i celnych na rzecz 
Wspólnoty ls. Wobec tzw. byłych państw socjalistycznych termin ten przedłużono 
do końca 1974 r. 

Pierwsze akty prawne dotyczące wspólnej polityki handlowej zostały wydane 
przez Radę Ministrów w 1961 r. i zobowiązywały one kraje członkowskie organiza-
cji do wzajemnego informowania się o planowanych negocjacjach handlowych 
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z państwami trzecimi, zaś na żądanie jednego z nich - do odbycia wzajemnych 
konsultacji na ten temat. Zgodnie z treścią tych decyzji, umowy handlowe z kra-
jami trzecimi nie mogły być zawarte na czas dłuższy niż czas trwania okresu 
przejściowego 

25 listopada 1962 r. Rada przyjęła tzw. program akcji w zakresie polityki han-
dlowej. Zgodnie z jego założeniami partnerzy EWG z krajów trzecich zostali 
podzieleni na dwie grupy: 

• państwa należące do GATT oraz nie należące, ale stosujące w swojej polityce 
handlowej reguły GATT; 

• kraje nie należące do Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu 
oraz nie przestrzegające jego zasad 17. 

Wobec pierwszej grupy import WE miał podlegać liberalizacji zgodnie z zasa-
dami GATT, a lista towarów ujednoliceniu, zaś w stosunku do drugiej nadal miała 
obowiązywać zasada kontyngentowania importu. 

Pierwsze umowy handlowe w imieniu państw członkowskich zostały zawarte 
przez EWG na początku lat sześćdziesiątych, aczkolwiek w tym czasie można było 
zawierać również umowy handlowe indywidualnie. 

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nastąpiła wyraźna 
intensyfikacja powiązań WE z krajami trzecimi. Ze względu na dużą różnorodność 
tych umów, trudno jest dokonać ich jednoznacznej klasyfikacji. Biorąc pod uwagę 
zakres współpracy handlowej i gospodarczej regulowany przez umowy oraz 
uwzględniając fakt, że ich podstawą prawną może być art. 113 Traktatu o EWG 
lub art. 238 tegoż Traktatu, wydaje się, że najbardziej trafne jest rozróżnienie dwo-
jakiego rodzaju porozumień, a mianowicie umów handlowych i mieszanych. 

Do pierwszej grupy należałoby wówczas zaliczyć: zwykłe umowy handlowe, 
preferencyjne umowy handlowe i umowy o handlu i współpracy gospodarczej 18. 
Przy zawieraniu tych umów Wspólnota ma wyłączne kompetencje. 

Zwykłe umowy handlowe polegają na przyznaniu sobie przez strony klauzu-
li najwyższego uprzywilejowania. Pierwszy taki układ został zawarty przez WE 
14 październikal963 r. z Izraelem. Ponadto w latach siedemdziesiątych podobne 
porozumienia zawarły m.in. następujące kraje 19: Jugosławia (1970 r.) 20, 
Argentyna (1971 r.), Urugwaj (1973 r.), Brazylia (1973 i 1977 r.), Meksyk (1975 r.), 
Indie (1973 r. i 1981 r.), Chiny (1978 r.), Rumunia (1980 r.). 

Umowy o handlu i współpracy gospodarczej21 przewidują w większości przy-
padków przyznanie sobie Klauzuli Największego Uprzywilejowania (KNU), 
ułatwienia w wymianie handlowej artykułami przemysłowymi (chodzi głównie 
0 stopniowe eliminowanie ograniczeń ilościowych lub podwyższanie kwot) 
1 określonymi towarami rolnymi (obniżenie niektórych opłat wyrównawczych) 
oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego. Tego rodzaju porozumienia objęły 
m.in. następujące państwa: Chiny (1984 r.), Polskę (1989 r.), Węgry (1988 r.), ZSRR 
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(1989 r.), Bułgarię, NRD i Rumunię (1990 r.), Litwę, Łotwę i Estonię (1992 r.). Ponadto 
WE zawarła umowy o handlu i współpracy gospodarczej z Paktem Andyjskim 
w 1983 r.2 2 i ASEAN-em w 1980 r . 2 3 . 

Umowy handlowe preferencyjne zakładają wzajemne (lub jednostronne) udzie-
lanie preferencji celnych lub ulg handlowych na wszystkie lub część towarów 
przemysłowych i na określone artykuły rolne. W niektórych przypadkach mogą 
być dołączone protokoły finansowe oraz pewne uzgodnienia odnośnie do współ-
pracy naukowej i technicznej. Przykładem tego rodzaju porozumień są umowy 
z Izraelem (1964, 1970, 1975), Hiszpanią (1970 r.), oraz z krajami członkowskimi 
EFTA, tzw. umowy o strefach wolnego handlu ( z 1972 r.). Ponadto Wspólnota 
udziela na mocy jednostronnej decyzji podobnych preferencji w ramach Systemu 
Preferencji Generalnych (Generalized System of Preferences - GSP). Kraje człon-
kowskie WE zaczęły stosować GSP, którego beneficjentami są państwa rozwijające 
się od 1 lipcal971r. Preferencje cechuje brak „elementu wzajemności" 25 oraz 
przyznawanie ich przez państwa WE na podstawie jednostronnej, autonomicznej 
oferty (sformułowanej po pewnych niezbędnych konsultacjach z danym krajem). 
Mówiąc ogólnie, istota tego systemu w ramach UE polega na zwolnieniu towarów 
przemysłowych z opłat celnych oraz na stosowaniu ulg taryfowych wobec nie-
których artykułów rolno-spożywczych. 

Komisja Europejska przy współpracy władz państw członkowskich dokonała 
podziału artykułów przemysłowych na dwie grupy: 

• towary wrażliwe, tj. takie, których eksport może przyczynić się do występo-
wania perturbacji na rynku UE, 

• towary niewrażliwe, których eksport nie stanowi zagrożenia dla rodzimej 
produkcji. 
W sposób szczególny potraktowane zostały artykuły rolne (objęto je klauzulą 

ochronną) i wyroby włókiennicze, z których część podlega uzgodnieniom w ra-
mach MFA (Multi-Fibre Agreement), zaś część objęta jest półrocznymi kontyngen-
tami ilościowymi. 

Do umów mieszanych należy zaliczyć przede wszystkim umowy o stowa-
rzyszeniu, zawierane na podstawie art. 238 Traktatu o WE, który mówi: „Wspól-
nota może zawierać z jednym lub kilkoma państwami lub organizacjami między-
narodowymi umowy ustanawiające stowarzyszenie, obejmujące prawa i obo-
wiązki, wspólne działania i specjalne procedury. Porozumienia te będą zawierane 
przez Radę działającą jednomyślnie i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europej-
skiego, udzielonej absolutną większością głosów jego członków". 

Nauka prawa międzynarodowego nie wypracowała dotychczas powszechnie 
uznanej instytucji stowarzyszenia. W odniesieniu do Wspólnot Europejskich 
pojęcie to nie oznacza jednakowego statusu wszystkich krajów wybierających tę 
formę powiązań z WE. Analiza tzw. umów o stowarzyszeniu z WE wskazuje na 
różne formuły stowarzyszenia państw trzecich ze Wspólnotami26. 
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Jednocześnie duży stopień ogólności w sformułowaniu art. 238 powoduje, że 
porozumienia zawierane w oparciu o ten artykuł mogą w zasadzie obejmować 
wszystkie dziedziny, które z punktu widzenia statutowego mieszczą się w dzia-
łalności Wspólnot27. 

W. Hallstein określa, że „stowarzyszenie to jest mniej niż akces do Wspólno-
ty, ale więcej niż układ handlowy", zaś P. Pescatore uważa je za „związek ciągły, 
ogólny i zinstytucjonalizowany, pozwalający krajom trzecim uczestniczyć 
w celach Wspólnotowych". E. Colombo traktuje stowarzyszenie jako związek 
umowny, permanentny i specyficzny, obejmujący wspólne cele i tworzący wspól-
ne instytucje7B. 

3.1 Umowy stowarzyszeniowe 

Analizując treść umów o stowarzyszeniu, można wyróżnić pewne stałe ich ele-
menty. Są to zapisy dotyczące: współpracy handlowej w zakresie artykułów 
przemysłowych i niektórych rolnych, współpracy gospodarczej29 i finansowej oraz 
utworzenie wspólnych instytucji. Na uwagę zasługuje fakt, że kraj stowarzyszony 
jako nieczłonkowski nie bierze udziału w procesie podejmowania decyzji WE, 
jednak poprzez system instytucjonalny umowy o stowarzyszeniu jest on z nim 
związany pośrednio. 

W praktyce zawierania umów w oparciu o art. 238 stosunki WE z krajami sto-
warzyszonymi oraz same układy są bardzo zróżnicowane, zależne od sytuacji 
ekonomicznej danego kraju. Jednocześnie wydaje się, że Wspólnota odchodzi od 
stowarzyszeń przewidujących późniejsze członkostwo w Unii na rzecz stowa-
rzyszeń wolnohandlowych i dla wspierania rozwoju. 

Większość umów o stowarzyszeniu można podzielić na cztery grupy. Do pier-
wszej z nich można zaliczyć stowarzyszenie z WE krajów rozwijających się. W tym 
przypadku chodzi o stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich w oparciu o 
art. 131-136 traktatu rzymskiego (o EWG), zawarte w jego części IV, zatytułowanej 
„Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich". Formuła ta, przyjęta na ży-
czenie Francji i Belgii, zobowiązywała kraje członkowskie EWG do tego, aby 
„związane z nimi w szczególny sposób kraje i obszary zamorskie" nie ponosiły 
strat gospodarczych w związku z utworzeniem EWG. Stowarzyszenie tych ob-
szarów dokonywało się na podstawie konwencji wykonawczej do artykułów Trak-
tatu, zawieranej między państwami członkowskimi WE bez udziału obszarów 
niesamodzielnych. Pierwsza taka konwencja, obowiązująca przez 5 lat, została 
zawarta równocześnie z podpisaniem Traktatu rzymskiego. Przewidywała ona 
zniesienie (w pewnym stopniu i w czasie jej obowiązywania) ograniczeń ilościo-
wych i ceł w obrotach między państwami EWG a terytoriami stowarzyszonymi. 
Jednocześnie obszary niesamodzielne miały możliwości utrzymania, a nawet 
zwiększenia, ograniczeń ilościowych i ceł, gdy wymagała tego ochrona interesów 
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własnego przemysłu. Konwencja przewidywała także wprowadzenie swobody 
osiedlania się obywateli i spółek z państw EWG na terenie krajów stowarzy-
szonych 30. Konwencja podpisana na lata 1991-95 dotyczyła niewielkich obszarów 
zależnych od Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii - głównie wysp zamieszkałych 
przez 950 tys. mieszkańców (została ona przedłużona na następnych 5 lat). 

W związku z tym, że jeszcze w czasie obowiązywania pierwszej konwencji, 
znaczna część obszarów niesamodzielnych stowarzyszonych z EWG odzyskała 
niepodległość, wypracowano nowe formuły stowarzyszenia krajów rozwijających 
się z WE. Początkowo były to dwie konwencje z Jaunde (1964-69 i 1971-75). 
W zakresie współpracy handlowej Wspólnota zobowiązała się do stopniowego 
znoszenia ceł na towary z krajów stowarzyszonych31. Te zaś kontynuowały proces 
stopniowego obniżania ceł oraz znoszenia ograniczeń ilościowych na towaiy impor-
towane z EWG. Kontynuowana była także pomoc finansowa i techniczna32. Posta-
nowienia konwencji z Jaunde powołały do życia wspólne instytucje. 

Zmiana sytuacji gospodarczej i politycznej w świecie doprowadziła do wypra-
cowania nowych ram instytucjonalnych stosunków gospodarczych WE z krajami 
rozwijającymi się w postaci tzw. konwencji z Lome, będących najbardziej rozwi-
niętą podstawą instytucjonalną w dotychczasowej współpracy obu grup krajów. 
Zostały one zawarte w oparciu o art. 238, chociaż do końca negocjacji kraje roz-
wijające się 33 nie zgadzały się na przyjęcie w nazwie konwencji terminu „sto-
warzyszenie", jako sugerującego brak równości między stronami. Wspólnota nato-
miast nie zaakceptowała terminu „współpraca" Ostatecznie przyjęto nazwę 
„AKP-EWG. Konwencja z Lome". Do najważniejszych jej postanowień należą: 

• zwolnienie 99,2% importu z Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) z wszelkich 
opłat celnych, ograniczeń ilościowych i fiskalnych przy równoczesnej 
rezygnacji przez Wspólnotę z tzw. preferencji zwrotnych; 

• powstanie systemu stabilizacji dochodów z eksportu towarów pochodze-
nia rolnego (stabex) i surowców mineralnych; 

• rozwój współpracy finansowej i technicznej w oparciu o środki z Fundu-
szu Rozwoju, 

• współpraca przemysłowa; 
• pomoc finansowa na rzecz realizacji przez kraje AKP programów 

dostosowawczych. 
W grudniu 1989 r. podpisano IV konwencję z Lome, która obowiązuje od 

marca 1990 r. do lutego 2000 r. Ze strony AKP podpisało ją 69 państw. 
Drugą grupę układów stowarzyszeniowych stanowią umowy przygotowujące 

kraje stowarzyszone do członkostwa35 w WE oraz do utworzenia unii celnej. Takie 
układy Wspólnoty Europejskie zawarły z Grecją w 1961 r.36 i Turcją w 1963 r., przy 
czym pierwszy z tych krajów od 1981 r. jest pełnoprawnym członkiem Unii. Układ 
z Turcją przewidywał 3 etapy stowarzyszenia: 
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• 5-letni okres przygotowawczy, w czasie którego miało następować stopnio-
we znoszenie ceł i ograniczeń ilościowych, głównie ze strony WE; 

• okres przejściowy (12-letni), w trakcie którego zakładano zwiększanie swo-
body przepływu towarów oraz wprowadzenie swobody przepływu usług 
i ludzi; 

• etap końcowy, w którym Turcja miała realizować unię celną artykułów 
przemysłowych i wprowadzić koordynację polityk, co w konsekwencji dopro-
wadziłoby ją do członkostwa w WE.37 

Jednocześnie trudności gospodarcze i polityczne Turcji oraz rozbieżność zdań 
z WE na temat wielkości pomocy finansowej na rzecz tego kraju przyczyniły się 
do impasu we wzajemnych stosunkach (lata 1976-1987) oraz odrzucenia wniosku 
Turcji o członkostwo w WE (z 1987 r.). W ostatnim czasie nastąpiło jednak pewne 
złagodzenie stanowiska większości państw członkowskich UE w stosunku do 
Turcji jako partnera politycznego i handlowego, w związku z czym od 1 stycznia 
1996 r. Turcja została włączona do unii celnej państw UE. 

W przypadku układów o stowarzyszeniu Malty (1970 r.) i Cypru (1972 r.) nie 
zakładano przyszłego członkostwa, lecz jedynie stworzenie unii celnej, poprze-
dzone utworzeniem strefy wolnego handlu. 

Do trzeciej grupy układów stowarzyszeniowych należą tzw. Układy Europejs-
kie 38 z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Dotychczas umowy takie za-
warły: Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa, 
Estonia i Słowenia.39 

W preambule Układów znalazł się jednostronny zapis dokonany przez kraje 
stowarzyszone, mówiący o tym, że Wspólnoty uznają fakt, iż ostatecznym celem 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest członkostwo w UE, zaś stowarzysze-
nie ma pomóc osiągnąć ten cel. Jednakże w żadnym z Układów nie ma w tym 
zapisie wyraźnego zobowiązania WE do przyjęcia tych krajów w poczet członków 
ugrupowania. 

Pozostałe kwestie, regulowane przez Układy, obejmują: 
• utworzenie sfery wolnego handlu art. przemysłowymi w ciągu 10 lat4 0 na 

zasadzie asymetrii 
• stworzenie podstaw prawnych do pomocy finansowej i technicznej dla 

państw Europy Środkowo-Wschodniej, 
• wypracowanie właściwych ram stopniowej integracji państw tego regionu z 

WE w dziedzinie wspólnych polityk, 
• popieranie współpracy w zakresie kultury, 
• stopniowa liberalizacja przepływu pracowników, usług, kapitału i dostępu do 

rynku zamówień publicznych. 
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Czwartą grupę układów zawartych w oparciu o art. 238 Traktatu o WE stanowią 
umowy z państwami Maghrebu 42 i Maszreku 43 oraz porozumienie o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym (EOG)44. Wprawdzie odbiegają one w swoim charak-
terze od typowych umów stowarzyszeniowych, lecz w związku z tym, że oparte 
są na tej samej podstawie prawnej, należy do nich zliczyć lub potraktować je jako 
quasi-stowarzyszeniowe. 

Celem porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym było umocnie-
nie więzi handlowych i ekonomicznych między EFTA i WE. Środkami mającymi 
służyć osiągnięciu tych założeń są: 

• swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i ludzi, 
• utworzenie systemu kontroli warunków konkurencji, 
• zacieśnienie współpracy w innych dziedzinach, takich jak badania naukowe, 

ochrona środowiska, edukacja i polityka socjalna. 
Porozumienie obejmuje tekst umowy wraz z protokołami i aneksami. Zgod-

nie z częścią I, art. 6 system prawny EOG opiera się na prawie WE. Chodzi o tzw. 
prawo pierwotne i wtórne Wspólnot 45. 

Umowy z krajami śródziemnomorskimi zaliczane są do tzw. globalnej polity-
ki śródziemnomorskiej46 i regulują następujące kwestie: 

• wolny dostęp do rynku WE dla artykułów przemysłowych (artykuły wrażliwe 
objęto ograniczeniami ilościowymi); 

• w zakresie artykułów rolnych - redukcje stawek celnych i opłat wyrównaw-
czych dla określonych grup towarów; 

• pomoc techniczna i inwestycyjna; 
• przepływ siły roboczej - każde państwo członkowskie WE zobowiązuje się 

do traktowania pracowników z krajów śródziemnomorskich (na terytorium 
swojego państwa) w sposób niedyskryminacyjny w stosunku do obywateli 
własnego kraju w zakresie warunków pracy i płacy; 

• utworzenie wspólnych instytucji, 
• pomoc finansową (na mocy IV Protokołu Finansowego pomoc dla państw 

Maghrebu wyniosła 1072 min ECU, a dla Maszreku, bez Syrii - 921 min ECU). 
Zgodnie z nową koncepcją polityki śródziemnomorskiej WE 4 7 dotychczasowe 

umowy ramowe mają być stopniowo zastępowane przez tzw. euro-śródziemno-
morskie umowy o stowarzyszeniu. Pierwszy tego typu układ został podpisany 
17 lipca 1995 r. między WE a Tunezją. Przewiduje on: 

• stopniowe tworzenie strefy wolnego handlu między stronami, 
• ułatwienia w przepływie usług i kapitału, 
• ujednolicenie zasad konkurencji, 
• rozwój współpracy gospodarczej, 
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• współpracę socjalną, kulturalną, finansową, 
• regularny dialog polityczny. 
Parlament Europejski zaaprobował powyższą umowę w grudniu 1995 r. 

Negocjacje w sprawie zawarcia tego typu układu zostały już zakończone z Maro-
kiem, zaś Egipt, Jordania i Liban są w trakcie rozmów w specjalnie powołanych 
grupach negocjacyjnych 48. 

Złożoność umowy stowarzyszeniowej i szeroki zakres spraw, jakie obejmuje, 
wymusza konieczność ustanowienia odpowiednich ram instytucjonalnych. 
Naczelnym organem powoływanym do nadzorowania celów umowy jest Rada 
Stowarzyszenia, w której skład wchodzą członkowie Rady Unii i Komisji Europej-
skiej z jednej strony oraz członkowie rządu państwa stowarzyszeniowego 
z drugiej. 

Decyzje, które Rada może podejmować jednomyślnie we wszystkich przypad-
kach przewidzianych przez umowę, są dla państw wiążące i tworzą integralną 
część prawa Wspólnot w taki sam sposób jak sama umowa - od chwili wejścia 
w życie 49. Sprawy sporne może rozstrzygać Rada lub na jej wniosek Trybunał 
Wspólnot bądź inna instancja sądowa. Ponadto w przypadku niemożności osią-
gnięcia porozumienia, istnieje możliwość zastosowania procedury arbitrażowej. 

Organem wspomagającym Radę jest zazwyczaj Komitet Stowarzyszenia, zaś 
w przypadku Układów Europejskich został powołany do życia dodatkowy organ 
- Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia, który składa się z członków Parlamentu 
Europejskiego i parlamentu kraju stowarzyszonego. 

3.2. Kompetencje organów WE do zawierania umów o stowarzyszeniu 

Złożony charakter umów stowarzyszeniowych, obejmujących swoim zasię-
giem wiele różnych dziedzin, co do których kompetencje zarezerwowane są 
wyłącznie dla państw członkowskich WE, wymaga ich przeanalizowania pod 
kątem uprawnień organów WE do ich zawierania 50. 

Art. 228 Traktatu rzymskiego określa procedurę zawierania przez Wspólnotę 
umowy międzynarodowej 51, jednak nie stwarza on sam w sobie uprawnień dla 
poszczególnych organów do zawierania konkretnych umów międzynarodowych, 
odwołując się w tej kwestii do innych postanowień Traktatu. W przypadku umów 
o stowarzyszeniu jest to art. 238. Jednocześnie Traktat rzymski nie precyzuje zakre-
su przedmiotowego takich układów. Stąd też budzi się wątpliwość, czy Wspólnota, 
zawierając umowę stowarzyszeniową, która zazwyczaj określa zasady współprac3 

w bardzo wielu płaszczyznach, korzysta z kompetencji o charakterze wyłącznym 52, 
pozbawiając tym samym takich kompetencji państwa członkowskie jako samo-
dzielne podmioty prawa międzynarodowego. Nie budzi natomiast zastrze-
żeń pełna kompetencja Wspólnoty do podejmowania zobowiązań zew-
nętrznych dotyczących wspólnej polityki handlowej, gdyż tak stanowi art. 113 
Traktatu rzymskiego 
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Jednocześnie zgodnie z art. 235 Traktatu rzymskiego, Rada Unii na wniosek 
Komisji i po zasięgnięciu opinii Parlamentu może jednomyślnie podjąć decyzję o 
nadaniu Wspólnocie uprawnień w dalszej kwestii 54. Ponadto zgodnie z opinią 
Trybunału „ilekroć prawo Wspólnoty przyznało jej organom pewien zakres 
władzy w sferze wewnętrznej, to ma ona tym samym kompetencje do podejmo-
wania zobowiązań w sferze zewnętrznej". 

Niezależnie od powyższych argumentów opowiadających się za szerokim 
ujęciem sprawy kompetencji Wspólnoty, szeroki zakres przedmiotowy umów o 
stowarzyszeniu mógłby powodować rozliczne nieporozumienia między organami 
WE i jej krajami członkowskimi. Dlatego też, aby uniknąć sporów, praktyka Wspól-
noty w odniesieniu do tzw. umów mieszanych wypracowała złożoną procedurę 
ratyfikacyjną, polegającą na tym, że umowy stowarzyszeniowe ratyfikowane są 
przez wszystkie strony, tj. Wspólnotę, jej państwa członkowskie oraz państwo 
stowarzyszające się (lub grupę państw). Taka procedura świadczy niewątpliwie 
o tym, że wprawdzie z upływem lat zakres kompetencji Wspólnoty ulega rozsze-
rzeniu, ale kraje członkowskie nie zamierzają w pełni rezygnować ze swoich 
suwerennych praw 55. 

Prawo Wspólnot Europejskich wyraźnie określa zakres kompetencji Rady Unii, 
która ma prawo do zawierania w jej imieniu umów międzynarodowych drogą 
jednomyślności. Jeżeli natomiast chodzi o uprawnienia Komisji Europejskiej w tym 
zakresie, praktyka Wspólnot wskazuje na to, że Komisja jest w tym przypadku w 
pełni podporządkowana Radzie. Dotyczy to przede wszystkim przebiegu negoc-
jacji, które wprawdzie prowadzone są przez Komisję, niemniej jednak działa ona 
w ramach regulacji wypracowanych przez Radę 56. Jednakże Komisja wpływa 
pośrednio na założenia mandatu negocjacyjnego, gdyż to właśnie ona przygo-
towuje tzw. opinię o stanie gospodarczo-politycznym kraju dążącego do 
stowarzyszenia oraz odpowiedzialna jest za utrzymanie z nim kontaktów przed-
negocjacyjnych. 

Po zakończonych negocjacjach uzgodniony projekt umowy zostaje przekaza-
ny Radzie Unii, która poddaje go szczegółowej analizie. W pierwszej kolejności 
trafia on do komitetu Stałych Przedstawicieli w randze ambasadorów państw 
członkowskich, gdzie projekt bada specjalny Komitet ds. stowarzyszenia z krajami 
trzecimi. Ponadto zajmuje się on wypracowaniem konsensusu między państwa-
mi członkowskimi. Obok tych organów w procesie przyjmowania umowy sto-
warzyszeniowej biorą udział Parlament57 oraz Trybunał. Przy tym ten ostatni, 
zgodnie z art. 228 Traktatu rzymskiego, na wniosek Rady, Komisji lub państwa 
członkowskiego ma obowiązek zbadania zgodności z Traktatem rzymskim posta-
nowień umowy i kwestii proceduralnych z nią związanych. 

Umowy o stowarzyszeniu krajów trzecich z WE stanowią najbardziej rozbu-
dowaną formułę umów międzynarodowych, jakie Wspólnoty zawierają z pań-
stwami nieczłonkowskimi. Ze względu na szeroki zakres przedmiotowy obejmują 
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swoimi uregulowaniami nie tylko zagadnienia o charakterze ekonomicznym, 
ale wkraczają również w sferę polityczną. Jednocześnie jest to zjawisko nie-
wątpliwie zbieżne z charakterem tendencji integracyjnych, jakie zachodziły 
w Europie Zachodniej przez ostatnie 40 lat. 

Umowy o stowarzyszeniu wydają się być podstawą prawną stanowiącą naj-
dogodniejszą formę wzmacniania powiązań gospodarczych i politycznych krajów 
trzecich z WE w perspektywie kilkuletniej. W przypadku krajów europejskich 
stanowią one również sposób na wypracowanie ewentualnego ich członkostwa 
w Unii Europejskiej. Z drugiej zaś strony rosnąca sieć powiązań WE z krajami 
trzecimi świadczy o stopniu złożoności współczesnych oddziaływań międzynaro-
dowych i dążeniu Wspólnot do zagwarantowania sobie dominującej pozycji gos-
podarczej i politycznej w zachodzących procesach integracji regionalnej 
w Europie. 

Wspólnota wyrosła na najważniejszy podmiot ekonomiczny na kontynencie 
i jej wpływ na zachodzące w świecie przemiany jest istotny i niepodważalny. Do 
przyczyn takiego stanu rzeczy zaliczyć należy wzrost znaczenia jej realnych 
kompetencji, szczególnie w odniesieniu do stosunków zewnętrznych. Wprawdzie 
fakt, że umowy o stowarzyszeniu wymagają m.in. jej ratyfikowania przez kraje 
członkowskie świadczy o tym, że w dalszym ciągu pragną one zachować swoje 
wpływy na kształtowanie stosunków zewnętrznych WE. Niemniej nie ulega 
wątpliwości, że w latach osiemdziesiątych nastąpiło wyraźne rozszerzenie zakresu 
tzw. „treaty making policy" Wspólnot Europejskich, zwłaszcza w odniesieniu do 
umów o stowarzyszeniu. 

Należy także podkreślić, że stosunki między WE a krajami trzecimi, powią-
zanymi z WE układami o stowarzyszeniu, ulegają ciągłej ewolucji. Wiąże się to 
z jednej strony z poszukiwaniem przez UE form współpracy, które odpowiadają 
wymogom rozwoju gospodarczego w skali globalnej i europejskiej, zaś z drugiej 
strony z procesu realizacji celów Wspólnotowych oraz dążeń krajów stowarzysze-
niowych do pogłębiania dotychczasowych form współpracy z WE. 

4. Umowy międzynarodowe zawierane z organizacjami międzynarodowymi 

UE utrzymuje ożywioną współpracę z kilkudziesięcioma organizacjami mię-
dzynarodowymi oraz z około trzydziestoma organizacjami pozarządowymi. Pod-
stawą prawną tej współpracy są przede wszystkim art. 229, 230, 232 Traktatu 
o EWG. Pierwszy z nich mówi o tym, że „Komisja obowiązana jest utrzymywać 
wszelkie niezbędne stosunki z organami Narodów Zjednoczonych, organami ich 
instytucji wyspecjalizowanych oraz organami Ogólnego Układu o Taryfach 
Celnych i Handlu. Komisja utrzymuje również właściwe stosunki ze wszystkimi 
organizacjami międzynarodowymi". Zgodnie z art. 230, WE ma obowiązek usta-
nowić właściwe formy współpracy z Radą Europy, zaś na mocy art. 231 - z Orga-
nizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 58. 
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Ponadto art. 130 Traktatu o WE podkreśla konieczność respektowania zobo-
wiązań i celów Narodów Zjednoczonych i „innych właściwych organizacji między-
narodowych". Zaś zgodnie z art. 128, pkt 3 tegoż Traktatu, Wspólnota i państwa 
członkowskie będą podejmować współpracę z organizacjami międzynarodowymi 
(wymienia się ponownie również Radę Europy) w dziedzinie szeroko rozumianej 
kultury. 

Uzupełnieniem powyższych artykułów jest art. J2 Traktatu o Unii Europejskiej. 
W punkcie 3 tego artykułu kraje członkowskie zobowiązywały się do koordyno-
wania swoich działań zarówno na forum organizacji międzynarodowych, jak i 
podczas międzynarodowych konferencji. Na uwagę zasługuje fakt, że zgodnie 
z treścią tego punktu dotyczy to także sytuacji, gdy nie wszystkie państwa człon-
kowskie biorą udział w sesji organizacji lub w konferencji międzynarodowej. 
Sposób zawierania umów z organizacjami międzynarodowymi jest zgodny z art. 
22859. 

Analizując współpracę Wspólnot Europejskich z Radą Europy 60, należy 
wspomnieć, iż pierwszą umowę o współpracy podpisała z nią EWWiS jeszcze w 1951 r. 
Oparta ona była, zgodnie z art. 94 Traktatu o EWWiS, na załączonym do niego 
protokole określającym warunki kooperacji między obydwoma organizacjami. 
Współpraca EWG z Radą Europy została podjęta z chwilą powstania Wspólnoty. 
W 1987 r. strony uzgodniły zintensyfikowanie wspólnych działań poprzez orga-
nizowanie na różnych szczeblach spotkań dwustronnych o charakterze konsul-
tacyjnym. Chodzi przede wszystkim o spotkania przedstawicieli organów obu 
organizacji. Ponadto kraje członkowskie WE stały się stroną wielu konwencji Rady 
Europy, w tym „konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności". 

Wspólnota Europejska utrzymuje ożywioną współpracę także z ONZ. Pod-
czas XXIX Sesji Zgromadzenia ONZ w 1974 r. uzyskała ona status obserwatora. 
Jednocześnie WE bierze czynny udział w pracach Drugiego Komitetu Zgromadze-
nia Ogólnego ds. ekonomicznych i finansowych. WE posiada także status obser-
watora w niektórych organizacjach wyspecjalizowanych Systemu Narodów Zjed-
noczonych. Chodzi m.in. o ILO, FAO, IMF. Bierze także udział w dofinansowa-
niu niektórych organów pomocniczych ONZ (UNICEF, UNHCR, WFP) oraz pra-
cach Rady Gospodarczo-Społecznej i Europejskiej Komisji Gospodarczej. 

Zgodnie z art. 229 Wspólnota Europejska od początku swojego istnienia podjęła 
aktywną współpracę z Układem Ogólnym w Sprawie Taryf Celnych i Handlu 
(GATT). Przy czym Wspólnoty Europejskie nie były stroną GATT, ale jej kraje 
członkowskie były państwami członkowskimi tej organizacji. Jednocześnie od 
chwili powstania Wspólnot kraje członkowskie WE występowały na forum GATT, 
a obecnie WTO 6\ jako całość. Komisja Europejska traktowana jest jako członek 
de facto i została upoważniona do występowania w imieniu całej Wspólnoty (Unii). 
WE uczestniczyła we wszystkich Rundach GATT, jakie odbyły się od chwili jej 
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powstania. Pierwszą z nich była Runda Dillona, w trakcie której EWG zobo-
wiązała się do obniżenia stawek celnych w stosunku do krajów trzecich o 20% 62. 

Jednocześnie niezadowolenie Stanów Zjednoczonych i EWG z rezultatów 
rozmów skłoniło obie strony do przeprowadzenia w ramach GATT kolejnych, 
wielostronnych rokowań handlowych w sprawie redukcji taryf celnych. W ciągu 
trwającej 4 lata, a rozpoczętej w Genewie w maju 1964 r. Rundy Kennedy'ego 
toczyły się uciążliwe rozmowy, których pierwotnym zamierzeniem było obniżenie 
ceł o połowę. W sumie jednak osiągnięto porozumienie zmniejszające cło w ciągu 
czterech lat (1968-1972) o 35%. Przyjęto także kodeks antydumpingowy. 

Runda Tokijska (1973-79) toczyła się w sytuacji poważnego kryzysu w gospo-
darce światowej. Ostateczne porozumienie handlowe podpisano 12 kwietnia 
1979 r., a weszło ono w życie 1 stycznia 1980 r. i obejmowało m.in. obniżenie stawek 
celnych na artykuły przemysłowe średnio o 34% w ciągu 8-10 lat. Ponadto 
podpisano wówczas kilka dodatkowych porozumień dotyczących ograniczenia 
możliwości stosowania niektórych barier pozataryfowych63. 

WE brała także czynny udział w pracach GATT w trakcie rozpoczętej 20 wrześ-
nia 1988 r. Rundy Urugwajskiej, zakończonej na spotkaniu w Marakeszu 
15 kwietnia 1994 r. Była ona także jednym ze zwolenników ustanowienia WTO. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie trwania Rundy dochodziło do licznych 
„wojen handlowych" między WE a USA, co niewątpliwie odbijało się negatywnie 
na przebiegu negocjacji. O ile w toku poprzednich Rund poziom stawek celnych 
w krajach wysoko rozwiniętych został obniżony do ok. 6%, to podczas Rundy 
Urugwajskiej szczególny nacisk położono na liberalizację wymiany handlowej 
artykułami tekstylnymi i rolnymi, problemy handlu usługami i patentami oraz 
prawami autorskimi, jak również na ograniczenie stosowania barier pozataryfo-
wych. Głównym problemem spornym, przede wszystkim między WE a USA, była 
kwestia subsydiowania rolnictwa. Kontrowersje te były kilkakrotnie przyczyną 
impasu w rokowaniach. Chodziło bowiem o to, że WE po początkowym sprzeci-
wie opowiadała się za stopniową obniżką zakresu środków pomocowych dla 
rolnictwa, podczas gdy USA (popierane przez tzw. grupę Cairns) żądały zniesienia 
wszelkich subsydiów w ciągu 10 lat. Ostatecznie strony uzgodniły, że w ciągu 
6 lat (poczynając od 1995 r.) będą one stopniowo zmniejszane i obniżka ta wyniesie 
36% poziomu subsydiów z okresu 1986-90 i obejmie 21 % wolumenu subsydiowa-
nego eksportu rolnego. 

Ponadto zgodnie z art. 113, WE stała się jedną ze stron MFA, tzw. Porozumienia 
Tekstylnego, zawartego pod auspicjami GATT. Weszło ono w życie 1 stycznia 
1974 r. i było przedłużane co 5 lat - ostatnio do końca 1994 r. Za zgodą GATT po-
rozumienie to miało na celu określenie zasad wprowadzania ograniczeń ilościo-
wych w eksporcie tekstyliów i odzieży z krajów eksporterów (głównie państw 
rozwijających się i byłych socjalistycznych) na podstawie umów bilateralnych 
z importerami, w których ustalano maksymalną wysokość i proporcje asortymen-
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towe dostaw. Zgodnie z Porozumieniem z Marakeszu limity dostaw są stopnio-
wo zwiększane, a po 10-letnim okresie przejściowym (do 1 stycznia 2005 r.) MFA 
nie będzie przedłużane. 

Podsumowując należy podkreślić, że przyszłość handlu europejskiego i świa-
towego powinna opierać się na zasadach multilateralnych, co świadczy o potrze-
bie pogłębiania współpracy WE z organizacjami międzynarodowymi, w tym 
regionalnymi ugrupowaniami o charakterze integracyjnym. 

5. Bierne i czynne prawo legacji 

Państwa członkowskie oraz kraje trzecie utrzymują swoje przedstawicielstwa 
dyplomatyczne przy Wspólnotach Europejskich, które są akredytowane przy 
Komisji Europejskiej: w dniu 1 stycznia 1994 r. 156 państw posiadało takie przed-
stawicielstwa. 

Także WE ma swoje misje w 69 krajach oraz przedstawicielstwa akredytowane 
przy organizacjach międzynarodowych (w Genewie, Nowym Jorku, Paryżu 
i Wiedniu). 

Wprawdzie przepisy Traktatu rzymskiego (o EWG) bezpośrednio nie określają 
uprawnień Wspólnoty w zakresie wysyłania i przyjmowania misji dyplomatycz-
nych, jednak prawo legacji biernej i czynnej WE wynika z jego ogólnych pos-
tanowień dotyczących głównych celów organizacji. Prawo to znajduje swoje 
potwierdzenie także w bogatej praktyce WE. 

Chcąc uregulować kwestię wysyłania i przyjmowania misji dyplomatycznych, 
państwa członkowskie WE na podstawie art. 218 traktatu o EWG, który stwier-
dza, że „Wspólnota korzysta na obszarze państw członkowskich z immunitetów 
i przywilejów niezbędnych do spełniania jej zadań na warunkach określonych 
w odrębnym protokole", podpisały protokół w sprawie przywilejów i immu-
nitetów. Rangę równą innym postanowieniom Traktatu dokument ten uzyskał 
dzięki art. 239, który stwierdza, że protokoły dołączone za wspólną zgodą do Trak -
tatu stanowią jego integralną część i po załączeniu traktowane są jak wszystkie 
pozostałe artykuły. 

Protokół, regulując sporną dotąd kwestię misji dyplomatycznych oraz zwią-
zanych z nimi przywilejów i immunitetów, w art. 16 stwierdza jednoznacznie, że 
„państwo członkowskie, na terytorium którego znajduje się siedziba Wspólnoty, 
przyznaje misjom państw trzecich, akredytowanym przy Wspólnocie, zwy-
czajowe immunitety dyplomatyczne." We wspomnianym protokole państwa 
członkowskie zajęły stanowisko w sprawie akredytacji misji dyplomatycznych 
i problem ten został prawnie uregulowany jedynie w odniesieniu do przyjmo-
wania przez WE misji dyplomatycznych państw trzecich. W tej sytuacji nie-
rozwiązana pozostaje kwestia przyjmowania przez WE misji organizacji między-
narodowych. Wobec braku wyraźnych postanowień na ten temat w Traktacie oraz 
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braku wszelkich innych odrębnych decyzji powziętych w późniejszym czasie 
przez państwa członkowskie, które mogłyby regulować ten problem, podstawę 
prawną akredytowania przy WE misji dyplomatycznych innych organizacji 
stanowić może pośrednio art. 5 Traktatu rzymskiego o EWG, w którym sygnata-
riusze Traktatu stwierdzają, co następuje: „Państwa członkowskie podejmą ws-
zelkie właściwe środki o charakterze ogólnym lub specjalnym, mogące zapewnić 
wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Układu lub z decyzji organów 
Wspólnoty (...)". Organy Wspólnoty mogą powoływać się na ten artykuł przy 
podejmowaniu decyzji o akredytacji misji dyplomatycznych innych organizacji 
międzynarodowych. 

Wspomniane artykuły i postanowienia regulują tylko kwestię realizowania 
przez Wspólnotę prawa biernej legacji. Problemem odrębnym, nie regulowanym 
ani przez sygnatariuszy Traktatu, ani w żadnych późniejszych postanowieniach, 
które mogłyby stanowić jego integralną część, jest sprawa realizacji przez 
Wspólnotę prawa legacji czynnej, czyli akredytacji misji dyplomatycznych WE 
w państwach trzecich lub przy innych organizacjach międzynarodowych. Ponadto 
w międzynarodowym prawie publicznym nie ma norm ogólnych, które regu-
lowałyby sprawę immunitetów i przywilejów organów organizacji międzynaro-
dowych. W związku z tym zakres przywilejów i immunitetów przyznawanych 
misjom dyplomatycznym WE akredytowanym w państwach trzecich lub innych 
organizacjach międzynarodowych określony zostaje w umowie w państwem 
przyjmującym daną misję dyplomatyczną lub z organizacją międzynarodową. 
Warunkiem koniecznym do zawarcia tego typu umów z organizacjami między-
narodowymi jest to, aby organizacja podpisująca taką umowę była uprawniona 
do akredytacji misji dyplomatycznej innej organizacji międzynarodowej. 

Zgodnie z postanowieniami art. J6 Działu V Traktatu o Unii Europejskiej, 
misje dyplomatyczne, konsularne państw członkowskich i delegatury Komisji Eu-
ropejskiej w państwach trzecich oraz na konferencjach międzynarodowych, 
a także przedstawicielstwa Wspólnoty w innych organizacjach międzynarodo-
wych zobowiązane są do ścisłej współpracy, mającej na celu zapewnienie wspól-
nych stanowisk i wspólnych środków, które po przyjęciu przez Radę będą wpro-
wadzane w życie i realizowane. Współpraca ta powinna przebiegać w postaci 
wymiany informacji i dokonywania wspólnych ocen. 

Jednocześnie zgodnie z art. 8c Traktatu o WE każdy obywatel Unii, czyli każda 
osoba będąca obywatelem jakiegokolwiek państwa członkowskiego Wspólnoty 
(art. 8 Układu), przebywając na terytorium państwa trzeciego, przy którym nie 
są akredytowane żadne misje dyplomatyczne kraju, którego jest ona obywatelem, 
ma prawo do korzystania z ochrony udzielanej przez organy dyplomatyczne 
i konsularne każdego dowolnego państwa członkowskiego Unii na takich samych 
warunkach, jak obywatele tego państwa. Artykuł ten zobowiązał także państwa 
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członkowskie, aby przed 31 grudnia 1993 r. ustanowiły między sobą niezbędne 
przepisy i podjęły międzynarodowe rokowania, które zapewniałyby taką ochronę. 

Podsumowując rozważania dotyczące zasad polityki handlowej WE należy 
zaznaczyć, że jej powiązania zewnętrzne mają przeważnie charakter handlowy M. 
W odniesieniu do licznej grupy krajów trzecich stworzony został system zróżni-
cowanych przywilejów handlowych. Jednocześnie ocenia się, że efekty ekonom-
iczne osiągane przez znaczną część państw nieczłonkowskich w związku 
z uzyskaniem tych ulg są stosunkowo niewielkie. Dotyczy to przede wszytkim 
państw beneficjentów konwencji z Lome i GSP, co do których efekty kreacji i prze-
sunięcia ocenia się jako słabe. Nieco lepiej wygląda sytuacja w odniesieniu do kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej, zaś w przypadku państw członkowskich EFTA 
i krajów basenu Morza Śródziemnego obydwa efekty są wyraźne i kraje te od-
niosły już istotne korzyści z wolnego handlu z WE 65. Korzyści te są nie-
wątpliwie zmniejszane, zwłaszcza w okresie stagnacji, w związku z tym, że w ra-
mach polityki handlowej państwa UE wykorzystują szereg instrumentów, które 
mają służyć regulacji handlu i zabezpieczeniu przemysłu UE przed zbyt dużą 
konkurencją ze strony producentów z krajów trzecich. Wiąże się to m.in. z fak-
tem, że WE nie posiada wyłącznej kompetencji w zakresie stosunków zewnętrz-
nych. 

Niezależnie jednak od takich działań, politykę handlową WE cechuje tendencja 
do zwiększania liberalizacji handlu światowego i stopniowego rozszerzania zakre-
su przyznawanych preferencji również w innych dziedzinachć6. 

Wynika to w dużym stopniu z faktu, że WE podlega procesowi ciągłego prze-
kształcania z unii celnej, przez unię ekonomiczną i monetarną, w kierunku unii 
politycznej, co oznacza, że sprawy inne niż handel stają się obiektem stopniowej 
integracji, a zatem również przedmiotem wspólnej polityki zewnętrznej "7. 

Przypisy 

1 Por. J. A. Wojciechowski, Instytucje i porządek prawny Wspólnot Europejskich, INFOR, Warszawa 
1995, s. 109. 

1 Por. W. Czapliński, R. Ostrihansky, A. Wyrozumska , Prawo Wspólnot Europejskich, d o k u m e n t y 
i orzecznictwo, wyd.II, Wydawnic two Naukowe Scholar, Warszawa 1992, s. 269. 

3 Art. 5. Traktatu rzymskiego brzmi następująco: „Państwa członkowskie podejmą wszelkie właściwe 
środki o charakterze ogólnym lub specjalnym w celu zapewnienia realizacji zobowiązań wyni-
kających z niniejszego Traktatu (chodzi o Traktat rzymski - przyp. aut.) lub działań podejmowanych 
przez instytucje Wspólnoty. Państwa te będą ułatwiać Wspólnocie wykonanie jej zadań. Nie będą 
one podejmować żadnych środków, które mogłyby przeszkadzać w realizacji celów niniejszego Trak-
tatu". 

4 Art. 228 omawiam w dalszej części artykułu. 
5 „ N a uwagę zasługuje stwierdzenie, że wyłączność uprawnień Wspólnoty w zakresie wspólnej poli-

tyki handlowe wynika z tego, że polityka ta jest prowadzona dla ochrony wspólnych interesów 
Wspólnoty, wobec czego państwa członkowskie muszą zdobyć się na dostosowanie swych partyku-
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larnych korzyści do wspólnego dobra (co wynika z zasady solidarności - art. 5 Traktatu o Wspólno-
cie Europejskiej)". Patrz. W. Czapliński, R. Ostrihansky, A. Wyrozumska, op. cit., s. 276. 

6 Zastąpił on w tym zakresie dawny artykuł 236 Traktatu EWG. Art. N, pkt 1 mówi, co następuje: „Rząd 
każdego państwa członkowskiego lub Komisja może przedstawić Radzie propozycję zmian trak-
tatów, na których opiera się unia. Jeżeli Rada po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego, i w 
razie potrzeby Komisji, wydaje opinię opowiadającą się za zwołaniem konferencji przedstawicieli 
rządów państw członkowskich, konferencja jest zwoływana przez Przewodniczącego Rady w celu 
określenia, za wspólną, zgodą zmian, które mają zostać dokonane w powyższych traktatach (...) 
Zmiany nabierają mocy po ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich odpo-
wiednimi wymogami konstytucyjnymi". 

7 Analogicznie jest ona określona w art. 206 Traktatu o Euratomie. Por. J.A. Wojciechowski, op. cit., 
s. 109. 

8 Jest to tzw. „komisja 113". 
9 Szerzej w dalszej części artykułu. 

10 W odróżnieniu od umów o stowarzyszeniu, w odniesieniu do umów handlowych Parlament Eu-
ropejski nie dysponuje prawem do współuczestnictwa w procesie ich negocjowania i zawierania, 
wynikającym z postanowień traktatowych. Jednak od 1973 r. na podstawie „procedury Luns-West-
erpa" , opartej na porozumieniu zainteresowanych organów, Parlament może uczestniczyć w tym 
postępowaniu. 

11 U m o w y zawarte na podstawie art. 238 zawierane są równocześnie przez Radę w imieniu Wspólno-
ty oraz przez wszystkie państwa członkowskie i nabierają mocy prawnej po ratyfikacji (zatwierdze-
niu) przez wszystkie te strony. 

12 Został on dodany do Traktatu rzymskiego przez Traktat z Maastricht. 
13 Por. A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska, Dokumenty Wspólnot Europejskich, Lubel-

skie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 1994, s. 49-50. 
14 Por.: Wspólnoty Europejskie. Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi, pod red. nauk. 

E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej i E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 1993, s. 55. 
15 Por. Z. Doliwa-Klepacki, Europejska Integracja Gospodarcza, Temida 2, Białystok 19%, s. 145. 
16 Ibidem, s. 144. 
1 7 Do grupy tej należały przede wszystkim kraje socjalistyczne. 
18 Chodzi o u m o w y zbliżone do tych, jakie W E zawierały i zawierają z byłymi krajami socjalistycznymi 

po 1988 r. Natomiast przy umowach dotyczących szerzej współpracy gospodarczej, Wspólnota nie 
ma wyłącznych kompetencji. 

" Por. Z. Doliwa-Klepacki, op. cit., s. 199 oraz Fact Sheets on European Parliament and the Activities 
of the EU, Directorate General for Research, Brussels 1994. 

20 W przypadku u m o w y z Jugosławią, W E zobowiązała się także do obniżenia opłat wyrównawczych 
dla niektórych gatunków mięsa. 

21 Do tej grupy umów należy zaliczyć porozumienia o współpracy naukowej i technicznej. 
22 Pakt Andyjski obejmuje następuje państwa: Boliwia, Ekwador, Peru i Wenezuela. U m o w a - odna-

wialna co 2 lata - dotyczyła także współpracy naukowej i technicznej. 
23 Chodzi o Indonezję, Malezję, Filipiny, Singapur, Tajlandię, Brunei i Darussalam. Układ odnawial-

ny co 2 lata. 
24 Preferencje te z założenia mogą objąć wszystkie kraje zaliczone, zgodnie z definicją O N Z , do grupy 

państw rozwijających się. 
25 Oznacza to, że państwa będące beneficjentami tego systemu nie są zobowiązane do analogicznych 

ustępstw celnych wobec towarów eksportowanych na ich rynek przez kraje członkowskie WE. Por. 
Fact Sheets, op. cit., s. 151. 

26 Pierwowzorem u m ó w stowarzyszeniowych zawieranych przez Wspólnoty Europejskie była umowa 
zawarta w 1954 r. między EWWiS a Wielką Brytanią. Termin „stowarzyszenie" nie pojawił się nawet 
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w tytule, lecz dopiero w preambule stwierdzającej deklarację rządu Wielkiej Brytanii o ustanowie-
niu trwałego stowarzyszenia z EWWiS. Umowa miała wprawdzie charakter bardzo ogólny w zakresie 
określenia mechanizmów współdziałania, jednak po raz pierwszy przewidziano w niej powołanie 
organu, który ma znaczenie podstawowe w formule stowarzyszeniowej, a mianowicie Rady Sto-
warzyszenia, Por. J.N. Kinnas, The Politics of Association in Europe, Campus Verlag, Frankfurt-New 
York 1979. 

27 Por. M.C. Błaszczyk, Analiza porównawcza układów o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europej-
ską a krajami trzecimi, w: Zadania administracji centralnej wobec integracji Polski z instytucjami 
Europejskimi, Fundacja im. F. Eberta i Wydział Zarządzania UW, W a r s z a w a 1992, s. 87-88 oraz 
M.C. Błaszczyk, Unia Europejska a kraje stowarzyszeniowe, „Working Paper" 1996, nr 1. Ośrodek 
Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego, 1996. 

28 Ibidem, s. 88. 
29 Por. A. Wojciechowski, op. cit., s. 109-110. 
30 Na podstawie konwencji utworzono „Fundusz rozwoju krajów i terytoriów zamorskich", którego 

celem było finansowanie różnorodnych projektów inwestycyjnych, realizowanych na obszarach 
państw stowarzyszonych. 

31 Było to 17 nowo powstałych krajów afrykańskich. 
32 Pomoc udzielona była z tzw. Europejskiego Funduszu Rozwoju. 
33 Na u w a g ę zasługuje fakt, że po raz pierwszy kraje rozwijające się wystąpiły jako jedna g r u p a 

Afryki, Karaibów i Pacyfiku. 
34 Por. H. Hasenplug, The Convention of Lome. Towards a New International Cooperation?, „Intere-

conomics" 1975, No 6. 
35 Na uwagę zasługuje fakt, że nie istnieje żadna automatyczna transformacja dotycząca posiadanego 

statusu. Por: Wspólnoty Europejskie. Wybrane problemy prawne, cz. I, pod red. nauk. J. Kolasy, 
Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1994, s. 145. 

36 Układ z Grecją wszedł w życie w 1962 r. 
37 Por. Agreement Establishing an Association Between the EEC and Turkey, OJL 217, 29.12.1967 r. 
3 ! „ N a z y w a n e są tak ze względu na ich specjalny charakter i rozszerzenie ich treści o współpracę 

polityczną prowadzoną w formie dialogu". Por. J. A. Wojciechowski, op.cit., s. 110. 
39 Słowenia podpisała układ stowarzyszeniowy w 1997 r„ ale wciąż trwa proces ratyfikacji. Por. Cen-

tral and Eastern Europe on the Way into the European Union, pr. zb. pod red. W. Weindenfelda, 
Bartelsmann Foundation Publishers, Gütersloh 1995. 

40 W Układach z Litwą i Łotwą wprowadzono 5-letni okres przejściowy, który zakończy się 31 grud-
nia 1999 r. Estonia zrezygnowała z okresu przejściowego. 

41 Oznacza to, że partnerzy z UE szybciej znoszą ograniczenia importu niż kraje stowarzyszone. Por. 
Wspólnoty Europejskie, „Biuletyn Informacyjny IKiCHZ", Warszawa 1995, nr 4. 

42 Chodzi o Algierię, Tunezję i Maroko. 
43 Są to: Egipt, Jordania, Liban i Syria. 
44 Por. Fact Sheets, op. cit. 
45 Szerzej na temat EOG pat rz L. Ciamaga, E. Latoszek, K. M i c h a ł o w s k a - G o r y w o d a , L. Oręziak, 

E. Teichmann, Unia Europejska, P W N , Warszawa 1997, s. 381-392. 
46 U m o w y te mają charakter bilateralny - jedną stroną jest W E , a drugą kraj s towarzyszony. Por. 

E. Regelsberger, W. Wersels, European Concepts for the Mediterranean Region, London 1984 oraz 
S. Musto, The European Community and the Mediterranean Basin, EC, Luxemburg 1987. 

47 Koncepcja umocnienia polityki śródziemnomorskiej zakłada s topniowe ustanowienie do 2010 r. 
Europejsko-Śródziemnomorskiego Obszaru Gospodarczego mającego stać się największą na świecie 
strefą wolnego handlu (ograniczoną początkowo do produktów przemysłowych i usług, a następ-
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nie stopniowo obejmującą produkty rolne). Nowa polityka śródziemnomorska Unii, umacniająca 
r ó w n o w a g ę społeczno-ekonomiczną, przewiduje znaczny wzrost technicznej i finansowej pomocy 
dla krajów tego regionu w wyniku powołania programu współpracy M E D A na wzór programu 
PHARE. Podczas Rady Europejskiej w Cannes 26-27 czerwca 1995 r. podjęto decyzję o zwiększeniu 
dotacji finansowych w okresie 1995-1999 na rzecz krajów śródziemnomorskich do 4,6 mld ECU. 
Pomoc finansowa dla tych krajów będzie dodatkowo pokrywana z Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego. Por. General Report on the Activities of European Union - 1995: European Commission, 
Brussels-Luxemburg 1995, s. 308; Strengthening of Mediterranean Policy of the European Union: 
Proposals for Implementing an Euro-Mediterranean Partnership, Commission of EC, Brussels 1995. 

18 Por. General Report, op. cit., s. 310. 
19 Stanowisko takie zajął Trybunał Sprawiedliwości w Sprawie C - 192*89. 
50 Por. Wspólnoty Europejskie, op. cit., s. 167. 
51 Por. A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska, op. cit. 
52 Por. D. Lasok, J. Bridge, Law and the Institutions of the European Communities, 5th ed., London 

1991, s. 61. 
53 Kompetencja wyłączna Wspólnot umożliwiła wcześniejsze wejście w życie postanowień II części 

Układów Europejskich o wymianie handlowej jako tzw. U m ó w Przejściowych. 
51 Z wyjątkiem zmiany Traktatu, która podlega art. 236. 
55 Ponadto państwa członkowskie biorą, poprzez swoich przedstawicieli, bezpośredni udział w negoc-

jacjach jako obserwatorzy. Nie mają prawa głosu, ale czuwają nad odpowiednią realizacją mandatu 
negocjacyjnego przez Komisję Europejską. 

56 C h o d z i o tzw. m a n d a t negocjacyjny, który „jest zes tawem spisanych instrukcji, szczegółowo 
uprawniających Komisję do podejmowania rokowań (...) Oczywiście mandat taki, który stanowi 
nieprzekraczalną barierę dla Komisji, cechuje się odpowiednim stopniem ogólności, a wypełnienie 
go szczegółami i przyjęty sposób postępowania zależy od elastyczności Komisji i jej umiejętności 
wykorzystania konkretnej sytuacji. Por. Wspólnota, op. cit., s. 172. 

57 Zgodnie z poprawką wprowadzoną do art. 238 Traktatu rzymskiego przez Jednolity Akt Europej-
ski, do zawarcia umowy o stowarzyszeniu wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego, wyrażana 
bezwzględną większością głosów. Odpowiednie informacje o przebiegu negocjacji docierają do ko-
mitetów parlamentarnych na długo przed podjęciem oficjalnych konsultacji, co wynika z tzw. Luns 
Procedure mającej na celu zapewnienie elastycznej współpracy między o r g a n a m i W s p ó l n o t y , 
a przyjętej przez Radę Ministrów w 1964 r. Por. P.J.G. Kapteyn, P.V. Van Themaat , Introduction to 
the Law of the European Communities After the Coming into Force of the Single European Act, 
London 1990, s. 831. 

58 Zgodnie z art. 231 szczegóły współpracy miały być określone wspólnym porozumieniem. 
59 Por. A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska, op. cit. 
60 Ż a d n a ze Wspólnot Europejskich nie jest członkiem Rady E u r o p y . Jednocześnie wszystkie 

państwa członkowskie należą do Rady. Spośród obecnych krajów członkowskich W E członkami 
założycielami Rady były: Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Dania, 
Norwegia, Szwecja, Włochy. Por. R. Szafarz, Rozwój prawa międzynarodowego Europy, Agencja 
Scholar, Warszawa 1994, s. 62. 

61 W T O (Światowa Organizacja Handlu) została powołana 1 stycznia 1995 r. W E są stroną WTO. 
6 1 Stany Zjednoczone dokonały wówczas obniżek stawek celnych o 8%. Por. Fact Sheets, op. cit., 

s. 107. 
63 Chodziło o subsydia, cła wyrównawcze , bariery techniczne, zakupy rządowe, zasady wyliczania 

wartości celnej, procedury licencjonowania importu i n o w e porozumienie w sprawie procedur 
antydumpingowych. 
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" Por. W. Molle, Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka. Fundacja Gospodar-
cza NSZZ „Solidarność", wyd. II, Gdańsk 1995, s. 506. 

6 5 Ibidem, s. 475-477. 
6 6 Przy jednoczesnym kontrolowaniu liberalizacji w zakresie artykułów rolnych. 
6 7 Kształt n a d a n y E W G w Traktacie rzymskim miał jej z a p e w n i ć s t o p n i o w ą r o z b u d o w ę sfer 

aktywności, tak by mogła ona spełniać rolę „głównego mechanizmu napędowego szeroko pojętej 
integracji europejskiej". Por. E. Piontek, EWG. Instrumenty prawne zewnętrznej polityki gospodar-
czej, UW, Warszawa 1979. 
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EC Treaty Policy Towards Third Countries 

(Summary) 

The treaty policy of the EC is part of the EC commercial policy. The agreements entered 
into by the EC with third countries which are one of the sources of acquis communautaire 
as EC, according to article 210 of the EC treaty, are one of the subjects of international law. 
The procedure of concluding them is described by article 228 of EC treaty. 

The EC agreements with third countries could be divided into two main categories: 

- trade agreements, 

- association agreements. 

All trade agreements, according to the common trade policy (article No 113), should 
be concluded by the Council of Union. In the case of association agreements the procedure 
of concluding them requires the ratification of all partners, namely: 

- the European Union, 

- member states, 
- countries associated with EC. 

Association is a form of relationship between EC and a state (or a group of states) which 
permits integration of some functional dimensions, while keeping others separate. 

The EC also has the right to enter into agreements with international governmental 
organizations and non-governmental organizations. The procedure is also based on arti-
cle 228. 

The author discusses the basic types of agreements entered into by EC in 90s and the 
main competences of the EC for doing it. 


