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Pan
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Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

 - o wypowiedzeniu Konwencji handlowej
podpisanej w Warszawie dnia 26
czerwca 1922 roku pomiędzy Polską a
Szwajcarią.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w
tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw
Zagranicznych oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Z wyrazami szacunku

(-) Leszek Miller



Projekt

U S T A W A

z dnia

o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia

26 czerwca 1922 roku pomiędzy Polską a Szwajcarią

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia

26 czerwca 1922 roku pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Projekt

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości

Konwencja handlowa podpisana w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 roku

pomiędzy Polską a Szwajcarią zostaje wypowiedziana przez Rzeczpospolitą

Polską.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią

Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia ......................................... 2003 r.

PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Aleksander Kwaśniewski

PREZES RADY MINISTRÓW

Leszek Miller













U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z postanowieniami Artykułu 133 oraz 307 Traktatu ustanawiającego

Wspólnotę Europejską (TWE), którego stroną – w myśl postanowień artykułów

1 i 2 Traktatu o przystąpieniu (…) – Polska stanie się dnia 1 maja 2004 r., winna

ona:

– uznać wyłączne kompetencje Wspólnoty w zakresie polityki handlowej,

obejmujące m.in. zawieranie w imieniu Wspólnoty umów handlowych

z państwami trzecimi tak jak to stanowi Artykuł 133 TWE o fundamentalnym

znaczeniu dla funkcjonowania wspólnego rynku

oraz

– wyeliminować – stosownie do Artykułu 307 TWE – wszystkie naruszające te

wyłączne kompetencje postanowienia umowne normujące między-

państwowe stosunki handlowe zawarte w umowach handlowych oraz innych

umowach gospodarczych, w drodze uchylenia ich ważności, co jest

równoznaczne z rezygnacją z suwerennego kształtowania swojej polityki

handlowej.

Wymogi, o których mowa wyżej, zostały również szczegółowo przytoczone

w Artykule 6 ust. 10 Aktu o warunkach przystąpienia (AKT) stanowiącego

załącznik do Traktatu o przystąpieniu (…)

Konwencja handlowa z dnia 27 czerwca 1922 roku pomiędzy Polską

a Szwajcarią narusza wyłączne kompetencje Wspólnoty w zakresie polityki

handlowej i dlatego powinna być wypowiedziana.

Począwszy od dnia 1 maja 2004 r. stosunki handlowe polsko-szwajcarskie będą

regulowane przez umowę o wolnym handlu między Wspólnotą Europejską a

Szwajcarią.

Szacuje się, że zmiana traktatowej podstawy prawnej, na której opierała się

polsko-szwajcarska wymiana handlowa, nie spowoduje żadnych

krótkookresowych zmian w obrotach handlowych z uwagi na zbliżony stopień

liberalizacji handlu między Polską a Szwajcarią oraz między Unią Europejską

a Szwajcarią.
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Obroty handlowe Polski ze Szwajcarią wyniosły w 2002 r. 1048,0 mln USD,

przy czym eksport Polski wyniósł 324,9 mln USD, a import 723,1 mln USD.

Nie przewiduje się, aby wypowiedzenie umowy spowodowało inne skutki,

o których mowa w § 15 ust. 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o umowach

międzynarodowych.

Polska została związana powyższą umową w trybie ratyfikacji za uprzednią

zgodą w ustawie i w takim samym trybie powinna być wypowiedziana.






