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Wstęp 
 Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (Deep and Comprehensive Free Trade 
Agreement, DCFTA) pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą, stanowiąca część Umowy 
Stowarzyszeniowej UE-Ukraina (Association Agreement, AA), jest jednym z najbardziej 
zaawansowanych dwustronnych porozumień gospodarczych jakie kiedykolwiek UE zdecydowała 
się zawrzeć z państwem trzecim. DCFTA to nie tylko krok na drodze do wzmocnienia współpracy 
handlowej, ale przede wszystkim instrument za pomocą którego Unia Europejska stara się 
rozszerzać strefę obowiązywania własnego dorobku prawnego na kraje z nią sąsiadujące. 
Stopniowa harmonizacja norm i standardów, jak również budowa infrastruktury 
administracyjnej i instytucjonalnej ma za zadanie stworzyć podstawy dla rozwoju 
długoterminowych relacji ekonomicznych. Szacuje się, iż w skutek implementacji postanowień 
umowy o wolnym handlu Ukraina przyjmie ok. 60% dorobku prawnego UE. 

Rozdział 1. Dotychczasowa współpraca UE-Ukraina w zakresie 
instytucjonalnym i harmonizacji prawa 

Element harmonizacji prawa pojawił się w dwustronnych relacjach UE-Ukraina już na 
początku lat 90. ubiegłego wieku. Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy (PCA), podpisane 
w 1994 roku1,  zakładało dążenie do zniesienia ograniczeń ilościowych w imporcie i eksporcie 
towarów, liberalizację przepływu osób i kapitału, poprawę klimatu inwestycyjnego oraz 
stworzenie niedyskryminujących warunków do współpracy gospodarczej w oparciu o tzw. 
klauzulę najwyższego uprzywilejowania2. Umowa obejmowała ponadto kwestie związane 
z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej oraz ochroną konkurencji. Strony 
zobowiązały się także do współpracy w zakresie zamówień publicznych i statystyki. Unia  
Europejska już w 1993 roku zdecydowała się objąć ukraińskie towary Ogólnym Systemem 
Preferencji Taryfowych3, system ten nie objął jednak kluczowych z punktu widzenia Kijowa 
sektorów gospodarki4. 

 W wyniku największego w historii rozszerzenia5 Unia Europejska zdecydowała się 
pogłębić relacje ze swoimi sąsiadami, w tym Ukrainą, inaugurując w 2004 roku Europejską 
Politykę Sąsiedztwa [Lyubashenko (2012)]. EPS miała na celu rozszerzenie strefy stabilności, 
bezpieczeństwa i dobrobytu poza fizyczne granice Wspólnoty, zapobiegając tym samym 
stworzeniu nowych linii podziału w Europie. W konsekwencji harmonizacja prawna oparta 

                                            
1 Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy (Partnership and Cooperation Agreement, PCA) weszło w życie dopiero 
w 1998 roku. 
2 Państwo przyznające klauzulę najwyższego uprzywilejowania (most favoured nation clause, MFN) innemu 
państwu zobowiązuje się do zapewnienia mu uprawnień nie mniejszych niż jakiemukolwiek innemu państwu, 
z którym prowadzi współpracę handlową. 
3 Celem Ogólnego Systemu Preferencji Taryfowych (Generalised System of Preferences, GSP) jest wspieranie krajów 
rozwijających się i najmniej rozwiniętych poprzez udzielanie preferencji celnych. 
4 System GSP nie obejmował m.in. handlu żelazem i stalą, nawozów, produktów rybnych, zboża, nasion, owoców 
i roślin. 
5 W latach 2004-2007 do UE przystąpiło 12 krajów: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, 
Słowenia, Cypr, Malta, Rumunia, Bułgaria. 



została na wspólnie uzgadnianych priorytetach i prowadzić miała do dalszego stymulowania 
handlu oraz współpracy gospodarczej, uwzględniając jednocześnie sytuację ekonomiczną 
poszczególnych krajów sąsiedzkich i ich poziom dostosowania do unijnego prawodawstwa. EPS 
przewidywała m.in. wzmocnienie współpracy instytucjonalnej, dalszą redukcję barier 
pozataryfowych w handlu, harmonizację przepisów celnych oraz konwergencję z unijnymi 
przepisami sanitarnymi i fitosanitarnymi. Ponadto UE dążyła do harmonizacji legislacji 
w zakresie prawa spółek, rachunkowości i audytu. 

 Przyjęty w ramach EPS Plan Działania (AP) UE-Ukraina6 wskazywał konkretne kroki, 
których wykonanie miało się przyczynić do pełnego wykorzystania możliwości stworzonych 
przez PCA. Ukraina zobowiązała się dostosować krajowe prawodawstwo do unijnego acquis 
communautaire w dziedzinach takich jak cła, podatki, polityka konkurencji, ochrona własności 
intelektualnej, zamówienia publiczne oraz polityka przedsiębiorczości. Ponadto AP zakładał 
liberalizację przepływu w ramach czterech swobód: towarów, osób, usług i kapitału. 
Implementacja postanowień Planu Działania w sposób znaczący zbliżyłaby ustawodawstwo 
Ukrainy i Unii Europejskiej. Władze w Kijowie odznaczały się jednak dużą wybiórczością 
w realizacji zaplanowanych reform [Szeligowski (2013)]. 

 Istotnym momentem w relacjach pomiędzy Brukselą i Kijowem stało się przystąpienie 
Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu7. Akcesja do WTO pociągnęła za sobą konieczność 
liberalizacji wymiany handlowej z zagranicą oraz dostosowania krajowego ustawodawstwa do 
norm i standardów międzynarodowych. Ukraina zobowiązała się do redukcji lub całkowitego 
zniesienia taryfowych i pozataryfowych ograniczeń na rynku towarów i usług, harmonizacji 
i uproszczenia procedur celnych, a także ograniczenia subwencji państwowych, m.in. w sektorze 
rolno-spożywczym. Ukraińscy producenci zostali również objęci obowiązującymi na podstawie 
WTO mechanizmami ochronnymi. Przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu otwierało 
ponadto przed Ukrainą możliwość negocjacji w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu 
z Unią Europejską8. 

 W listopadzie 2009 roku weszło w życie Porozumienie Stowarzyszeniowe UE-Ukraina 
(EU-Ukraine Association Agenda) które zastąpiło obowiązujące wcześniej Porozumienie 
o Partnerstwie i Współpracy PCA9. Nowa umowa miała na celu przygotowanie do wejścia 
w życie Umowy Stowarzyszeniowej (AA), której integralną częścią miało stać się z kolei 
utworzenie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) z Unią Europejską. 
Porozumienie Stowarzyszeniowe określało działania, których realizacja wydawała się niezbędna 
zanim nowa umowa bazowa pomiędzy UE i Ukrainą wejdzie w życie i obejmowało m.in. 
harmonizację legislacji w kwestiach związanych z regułami pochodzenia towarów, polityką 
przedsiębiorczości i ochroną środowiska oraz regulacje techniczne w sektorze przemysłowym.    

 Ukraina nawiązała równocześnie współpracę z Unią Europejską na polu 
instytucjonalnym. Kijów przystąpił m.in. do Międzynarodowej Konwencji w Sprawie  

                                            
6 Ukraina przyjęła Plan Działania (EU-Ukraine Action Plan, AP) w lutym 2005 roku. 
7 Ukraina przystąpiła do WTO w maju 2008 roku. 
8 Negocjacje oficjalnie rozpoczęto w lutym 2008 roku. 
9 Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy UE i Ukrainą wygasło w 2008 roku. 



Uproszczenia i Harmonizacji Procedur Celnych10, Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw11 
i Traktatu Singapurskiego o Prawie Znaków Towarowych12. Dokonana została ponadto reforma 
kodeksu celnego i kodeksu podatkowego w oparciu o zalecenia Komisji Europejskiej. 
Szczególnym zainteresowaniem Ukrainy cieszy się współpraca sektorowa, zwłaszcza 
w dziedzinie energetyki. Ukraina jest członkiem Wspólnoty Energetycznej13 od lutego 2011 roku 
jednak brak woli politycznej do przeprowadzania reform wpływa na znaczne opóźnienia we 
wdrażaniu unijnego prawa w tym zakresie. 

Rozdział 2. Znaczenie DCFTA w kwestiach instytucjonalnych i prawnych 

Porozumienie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą wykracza poza 
klasycznie rozumianą strefę wolnego handlu, obejmując aspekty związane z liberalizacją 
wymiany handlowej, ale również harmonizację norm, standardów i prawa handlowego oraz 
legislacji w sektorach powiązanych z handlem. W skład DCFTA wchodzi 15 rozdziałów, 14 
aneksów i 3 protokoły. Porozumienie zakłada utworzenie strefy wolnego handlu, z pewnymi 
wyjątkami, w okresie 10 lat od wejścia w życie. 

Rynek towarów 

DCFTA przewiduje zniesienie zdecydowanej większości należności celnych zarówno 
w imporcie jak i eksporcie. W ogólnym rozrachunku Unia Europejska dokona eliminacji 99,1% 
wartości należności celnych, Ukraina – 98.1%. W przypadku towarów przemysłowych eliminacja 
większości należności celnych nastąpi wraz z wejściem w życie DCFTA (poza nielicznymi 
wyjątkami objętymi okresami przejściowymi). W odniesieniu do produktów rolniczych 
przewidziane zostały natomiast pewne ograniczenia ilościowe. Porozumienie obejmuje ponadto 
eliminację barier pozataryfowych w wymianie handlowej zgodnie z zasadami Światowej 
Organizacji Handlu. Poza nielicznymi wyjątkami dla ukraińskiego sektora rolniczego 
i metalurgicznego DCFTA zakłada eliminację wszystkich należności wywozowych.  

Instrumenty ochrony handlu 

 Zgodnie z porozumieniem ukraińskie przedsiębiorstwa, produkty, usługi i instytucje 
powinny być traktowane na równi z przedsiębiorstwami, produktami, usługami i instytucjami 
pochodzącymi z krajów Unii Europejskiej. DCFTA zakłada jednocześnie zwiększenie 
przejrzystości stosowanych przez obie strony instrumentów ochrony handlu w oparciu o normy 
Światowej Organizacji Handlu. Zarówno Unia Europejska i Ukraina zachowują uprawnienia do 

                                            
10 Międzynarodowa konwencja dotycząca uproszczenia i harmonizacji procedur celnych (International convention 
on the simplification and harmonisation of customs procedures) określa standardy w zakresie procedur celnych, 
zaleca partnerskie podejście we wzajemnych stosunkach pomiędzy administracją celną i biznesem oraz wskazuje 
na potrzebę dalszego udoskonalania rozwoju technik kontroli celnej. 
11 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (European Charter for Small Enterprises) wskazuje obszary w których 
należy podejmować działania na rzecz poprawy otoczenia oraz rozwoju małej przedsiębiorczości. 
12 Traktat Singapurski i Prawie Znaków Towarowych (Singapore Treaty on the Law of Trademarks) określa 
standardy w zakresie proceduralnych aspektów rejestracji znaków towarowych oraz licencji. 
13 Wspólnota Energetyczna (the Energy Community) ma na celu stworzenie wspólnego rynku energii i obejmuje 
kraje Unii Europejskiej, kraje bałkańskie oraz Ukrainę i Mołdawię.  



wprowadzania ograniczeń w dwustronnej wymianie handlowej ze względu na ważny interes 
publiczny. Ponadto umowa umożliwia Ukrainie stosowanie określonych środków ochrony 
handlu w odniesieniu do importu samochodów osobowych z UE przez okres 15 lat. DCFTA 
ustanawia również instytucję dialogu na szczeblu eksperckim nt. środków ochrony handlu. 

Bariery techniczne 

 DCFTA zakłada stopniowe dostosowanie ukraińskich regulacji technicznych i standardów 
do regulacji i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Według szacunków harmonizacja 
prawa prowadzić ma do redukcji barier pozataryfowych w wymianie handlowej pomiędzy 
obiema stronami o 50% w sektorze spożywczym i 35% w pozostałych sektorach w porównaniu 
z rokiem 2004. Ponadto umowa zawiera zobowiązanie o wprowadzeniu w przyszłości, w formie 
protokołu dodatkowego, Porozumienia o ocenie zgodności oraz akceptacji wyrobów 
przemysłowych14 jako integralnego elementu DCFTA. 

Standardy sanitarne i fitosanitarne 

 Umowa przewiduje dostosowanie ukraińskiego prawodawstwa w zakresie standardów 
sanitarnych i fitosanitarnych do prawodawstwa Unii Europejskiej oraz powołanie dodatkowego 
podkomitetu, którego zadaniem będzie monitoring implementacji prawa zgodnie z zapisami 
dodatkowych protokołów DCFTA oraz norm Światowej Organizacji Handlu. Ponadto 
porozumienie zakłada utworzenie mechanizmu szybkiego ostrzegania w zakresie nagłych 
wypadków oraz dodatkowego mechanizmu konsultacji w celu szybkiego rozwiązywania sporów 
w zakresie zgodności ze standardami sanitarnymi i fitosanitarnymi. 

Współpraca celna i ułatwienia w handlu 

 Wejście w życie umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą ma się 
przyczynić do wzmocnienia współpracy celnej pomiędzy obiema stronami oraz uproszczenia 
procedur celnych w celu intensyfikacji dwustronnej wymiany gospodarczej w oparciu o zasadę 
niedyskryminacji. Strony zobowiązują się m.in. do zniesienia obowiązku pośrednictwa celnego 
oraz wprowadzenia jednolitych deklaracji celnych. Ponadto Ukraina zobowiązuje się 
dostosować swoje ustawodawstwo celne do ustawodawstwa celnego Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zapisami DCFTA utworzony zostaje również specjalny komitet ds. współpracy celnej. 

Rynek usług 

 W ramach DCFTA Ukraina zyskuje dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, 
zwłaszcza do rynku usług. Porozumienie nie przewiduje jednak swobodnego przepływu usług 
pomiędzy UE i Ukrainą, a w formie protokołów dodatkowych dołączone zostały liczne klauzule, 
głównie po stronie państw członkowskich Unii. Umowa zakłada traktowanie biur 
i przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorstw zgodnie z zasadą najwyższego 
uprzywilejowania, nie gorzej niż biur i przedstawicielstw przedsiębiorstw krajowych lub 
jakiegokolwiek innego państwa trzeciego. Ponadto Ukraina zobowiązuje się dostosować 

                                            
14 Porozumienie o ocenie zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (Agreement on Conformity 
Assessment and Acceptance of industrial products, ACAA) przewiduje wprowadzanie produktów przemysłowych na 
rynki sygnatariuszy bez przeprowadzania testów zgodności oraz procedur oceny zgodności. 



krajowe prawodawstwo w zakresie usług finansowych, telekomunikacyjnych, pocztowych 
i transportowych. Harmonizacja prawa umożliwi ukraińskim przedsiębiorstwom dostęp do 
wewnętrznego rynku Unii Europejskiej we wskazanych sektorach. Przedsiębiorcy z krajów Unii 
Europejskiej zyskają z kolei dostęp do wymienionych wyżej sektorów ukraińskiej gospodarki na 
zasadach obowiązujących w UE. 

Przepływ kapitału 

 Zgodnie z postanowieniami DCFTA strony zobowiązują się zapewnić niczym 
nieograniczony przepływ kapitału i inwestycji. Niemniej jednak przepisy dotyczące swobodnego 
przepływu kapitału mogą dopuszczać możliwość wprowadzenia dodatkowych środków w celu 
zapewnienia stabilności systemu finansowego. 

Zamówienia publiczne 

Porozumienie o wolnym handlu zakłada całkowitą integrację Ukrainy z unijnym rynkiem 
zamówień publicznych. Oznacza to, iż ukraińskie przedsiębiorstwa zyskają pełny dostęp do 
zamówień publicznych w krajach Unii Europejskiej, a jednocześnie przedsiębiorcy z krajów UE 
otrzymają pełny dostęp do zamówień publicznych na Ukrainie. Strony ponadto zobowiązały się 
do stworzenia odrębnego mechanizmu instytucjonalnego, którego zadaniem będzie 
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Ukraina w ramach 
procesu harmonizacji prawa związanego z zamówieniami publicznymi zobowiązana będzie do 
implementacji unijnego acquis w tym zakresie. 

Ochrona własności intelektualnej 

 DCFTA kładzie szczególny nacisk na ochronę prawa do własności intelektualnej, 
w oparciu o zapisy Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności 
Intelektualnej15. Ochrona praw własności intelektualnej obejmować będzie zarówno prawa 
autorskie, patenty jak i oznaczenia geograficzne. Część oznaczeń geograficznych dotyczących 
unijnych produktów objęta została jednak okresami przejściowymi, jak np. Szampan, Koniak, 
Porto, Feta. Umowa reguluje również okres obowiązywania praw własności intelektualnej oraz 
procedurę ich rejestracji. 

Ochrona konkurencji 

 Umowa o wolnym handlu zakazuje stosowania praktyk mających na celu utrudnianie lub 
ograniczanie konkurencji, nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa oraz 
nadmiernej koncentracji przedsiębiorstw prowadzącej w efekcie do monopolizacji rynku lub 
znacznego ograniczenia konkurencji na terytorium zarówno Unii Europejskiej jak i Ukrainy. 
Ponadto DCFTA zakłada dostosowanie prawa ukraińskiego w zakresie polityki konkurencji do 
unijnego acquis. Porozumienie wymienia również dozwolone formy pomocy publicznej dla 

                                            
15 Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) zakłada stosowanie klauzuli najwyższego uprzywilejowania 
w zakresie ochrony własności intelektualnej. Celem porozumienia jest ochrona oraz dochodzenie i egzekwowanie 
praw własności. 



przedsiębiorstw. Zgodnie z zapisami DCFTA postanowienia o pomocy publicznej nie obejmować 
będą jednak sektorów rolnictwa oraz rybołówstwa. 

Energia 

Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą jest pierwszym tego typu 
porozumieniem na świecie, które przewiduje daleko idąca współpracę w dziedzinie energii. 
Ukraina jako członek Wspólnoty Energetycznej już wcześniej zobowiązała się do przyjęcia części 
unijnego porządku prawnego w sektorze energii. DCFTA określa m.in. kwestie związane 
z tranzytem surowców energetycznych oraz dostępem do poszukiwania i wydobywania 
węglowodorów. Strony zobowiązują się do m.in. urynkowienia cen energii oraz ustanowienia 
niezależnego regulatora, którego celem byłoby zapewnienie konkurencyjnego i efektywnie 
funkcjonującego rynku gazu oraz energii elektrycznej. Ponadto DCFTA wprowadza mechanizm 
wczesnego ostrzegania w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii, a także 
procedurę rozstrzygania sporów w odniesieniu do tranzytu energii. 

Przejrzystość 

Uwzględniając wpływ regulacji prawnych na efektywność wymiany handlowej pomiędzy 
Unią Europejską i Ukrainą DCFTA kładzie szczególny nacisk na kwestie związane 
z transparentnością przepisów oraz procesów podejmowania decyzji. Strony zobowiązują się 
m.in. do wzajemnego informowania, wraz ze stosownymi wyjaśnieniami oraz uzasadnieniami, 
na temat środków przedsięwziętych w ramach dwustronnej współpracy gospodarczej oraz 
zapewnienia odpowiedniego okresu pomiędzy uchwaleniem oraz wejściem w życie danego aktu 
prawnego. DCFTA zakłada m.in. utworzenie specjalnych punktów kontaktowych, których 
zadaniem będzie wyjaśnianie kwestii związanych z wejściem w życie nowych regulacji 
prawnych, jak również ustanowienie niezależnych sądów i trybunałów sprawujących jurysdykcję 
nad zapisami porozumienia. 

Zrównoważony rozwój 

 DCFTA wskazuje na potrzebę promowania w ramach wymiany handlowej pomiędzy UE 
i Ukrainą zasad zrównoważonego rozwoju. Ukraina zobowiązała się m.in. do przyjęcia 
standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz implementacji zapisów zawartych 
w dwustronnych porozumieniach UE-Ukraina z zakresu ochrony środowiska. Ponadto DCFTA 
wprowadza mechanizm monitoringu oparty na zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 
Każda ze stron zobowiązana jest do desygnowania specjalnie utworzonych grup doradczych, 
które spotykać się będą na corocznym forum poświęconym implementacji zasad 
zrównoważonego rozwoju. 

Rozstrzyganie sporów 

 Umowa o wolnym handlu UE-Ukraina wprowadza mechanizm rozstrzygania sporów 
bazujący na istniejących instrumentach w ramach Światowej Organizacji Handlu. Mechanizm 
zakłada procedurę konsultacji wynikłych sporów w okresie 30 dni od otrzymania oficjalnej 
prośby w tej kwestii (w wyjątkowych przypadkach okres ten zostaje skrócony, dotyczy to 
zwłaszcza kwestii energetycznych), a następnie, jeśli Strony nie doszły do porozumienia, 



uruchomienie procedury arbitrażowej w formie panelu arbitrażowego, którego postanowienia 
są wiążące dla obu Stron sporu. Zarówno UE jak i Ukraina uprawnione są do wprowadzenia 
proporcjonalnych sankcji przeciwko drugiej stronie w przypadku niestosowania się do wyroku 
panelu arbitrażowego. 

Procedura mediacji 

 Wprowadzona przez DCFTA procedura mediacji nie wyklucza możliwości zastosowania 
mechanizmu rozstrzygania sporów. Jej celem jest przede wszystkim znalezienie szybkiego 
i skutecznego rozwiązania wynikłych problemów, nie kontrola legalności wprowadzonych przez 
jedną ze Stron środków w wymianie handlowej. Zarówno UE jak i Ukraina uprawnione są do 
żądania wszczęcia procedury mediacji w każdej chwili, niemniej jednak żądanie takie 
przedstawione musi zostać na piśmie. Strony w ramach procedury mediacji wspomagane są 
przez wspólnie wybranego lub wylosowanego z zatwierdzonej wcześniej listy mediatora, 
którego propozycje nie mają jednak charakteru wiążącego.  

DCFTA określa ponadto zasady uczestnictwa oraz wsparcia finansowego ze strony 
Ukrainy dla unijnych programów, jak również kontekst instytucjonalny. Umowa przewiduje 
coroczne spotkania dwustronne w formie: 

 szczytu UE-Ukraina (EU-Ukraine summit); 
 Rady Stowarzyszeniowej16 (Association Council); 
 Komitetu Stowarzyszeniowego17 (Association Committee); 

jak również utworzenie Komitetu Parlamentarnego18 (Parliamentary Association Committee) 
i Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego19 (Civil Society Platform). 
 

Konkluzje 

 Umowa o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską 
i Ukrainą jest pierwszym tego typu porozumieniem w relacjach zewnętrznych UE. 
Przebudowa systemu prawnego i instytucjonalnego zgodnie z unijnymi normami 
i standardami otwiera przed Ukrainą szansę na modernizację, a w dłuższej perspektywie na 
dalsze zacieśnienie współpracy gospodarczej z UE.  

 DCFTA swoim zasięgiem obejmuje szeroki wachlarz kwestii związanych z handlem, 
współpracą celną i ochroną konkurencji. Ze względu na zakres przedmiotowy porozumienia 
jego implementacja będzie procesem niezwykle kosztownym i długotrwałym. Przyjęcie 

                                            
16 Rada Stowarzyszeniowa uprawniona będzie do podejmowania wiążących decyzji. W jej skład wchodzić będą 
przedstawiciele szczebla ministerialnego. 
17 Zadaniem Komitetu Stowarzyszeniowego będzie wspieranie Rady Stowarzyszeniowej. 
18 W skład Komitetu Parlamentarnego wejdą przedstawiciele Rady Najwyższej Ukrainy oraz Parlamentu 
Europejskiego. Ich zadaniem będzie przygotowywanie rekomendacji dla Rady Stowarzyszeniowej. 
19 W skład Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego wejdą przedstawiciele Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i organizacji społecznych z Ukrainy. 



unijnego acquis może się okazać niemożliwe bez dodatkowego wsparcia finansowego ze 
strony UE. 

 Porozumienie w sposób istotny zmienia dotychczasowe warunki wymiany handlowej 
pomiędzy UE i Ukrainą. Wprowadzenie mechanizmów rozstrzygania sporów, w tym 
procedury arbitrażowej, umożliwia skuteczne egzekwowanie ustalonych reguł przez 
podmioty zagraniczne. 

 

 



Aneks 1. Stawki celne dla głównych towarów eksportowych Ukrainy 
w ramach DCFTA20 

Produkt 
Aktualna stawka celna  
dla Ukrainy 

Stawka celna dla Ukrainy  
w ramach DCFTA 

Produkty rolnicze 

Warzywa, owoce, orzechy Max. 20,8% + 8,4€ /100 kg 0% 

Pszenica Max. 186€ 
0% dla pierwszych 950 tys. ton 
(wzrost do poziomu 1 mln ton w 
okresie 5 lat) 

Kukurydza Max. 94€ 
0% dla pierwszych 400 tys. ton 
(wzrost do poziomu 650 tys. ton w 
okresie 5 lat) 

Soja, nasiona, olej z pestek Max. 9,6% 0% 

Wyroby czekoladowe Max. 43% 
0% dla pierwszych 2 tys. ton (wzrost 
do poziomu 3 tys. ton w okresie 5 
lat) 

Soki owocowe Max. 33,6% + 20,6€ /100 kg 
0% dla pierwszych 10 tys. ton 
(wzrost do poziomu 20 tys. ton w 
okresie 5 lat) 

Alkohol Max. 1€ / %alk. /hl + 6,4€ /hl 
0% dla pierwszych 27 tys. ton 
(wzrost do poziomu 100 tys. ton w 
okresie 5 lat) 

Produkty nierolnicze 

Produkty mineralne Max. 2,6€ /t 0% (okres przejściowy 3 lata) 

Produkty chemiczne Max. 17,3% 0% (okres przejściowy 7 lat) 

Plastik Max. 6,5% 0% (okres przejściowy 3 lata) 

Drewno, produkty drewniane Max. 10% 0% (okres przejściowy 5 lat) 

Tekstylia, odzież Max. 12% 0% 

Maszyny, urządzenia elektryczne Max. 14% 0% (okres przejściowy 7 lat) 

Pojazdy transportowe Max. 7,7% 0% 

Urządzenia medyczne Max. 5,6% 0% 

Urządzenia sportowe Max. 4,7% 0% 

Źródło: Hellyer M., Pyatnitsky V., Selling to the EU under the DCFTA. Explaining the Benefits of the Deep and 
Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) between Ukraine and the EU, CTA Economic & Export Analysts Ltd. 

                                            
20 Towary wymienione w tabeli składają się na ok. 60% ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej 



Aneks 2. Harmonogram dostosowania regulacji technicznych 
i standardów do regulacji i standardów UE 

Harmonizacja prawa w zakresie: 

 bezpieczeństwa towarów; 

 wymagań dotyczących akredytacji i nadzoru w zakresie 
handlu towarami; 

 ram prawnych wprowadzania towarów do obrotu; 

 jednostek miary; 

 odpowiedzialności za wadliwe produkty. 

W ciągu jednego roku od wejścia w życie 
umowy o wolnym handlu. 

Harmonizacja prawa w zakresie: 

 sektora maszynowego; 

 sektora elektromagnetycznego; 

 prostych zbiorników ciśnieniowych; 

 przenośnych urządzeń ciśnieniowych; 

 wind; 

 bezpieczeństwa zabawek; 

 urządzeń elektrycznych; 

 wymogów dot. kotłów opalanych paliwem płynnym lub 
gazowym; 

 urządzeń spalających paliwa gazowe; 

 sprzętu do ochrony osobistej; 

 efektywności energetycznej domowych chłodziarek i 
zamrażarek; 

 sprzętu morskiego. 

W ciągu dwóch lat od wejścia  
w życie umowy o wolnym handlu. 

Harmonizacja prawa w zakresie: 

 urządzeń ciśnieniowych; 

 ręcznych urządzeń ważących; 

 urządzeń medycznych; 

 urządzeń medycznych używanych do implantacji; 

 urządzeń medycznych używanych w procesie diagnostyki 
in-vitro; 

 urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do 
użycia w miejscach zagrożonych wybuchem; 

 pasażerskich kolei linowych; 

 opakowań i odpadów; 

 materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego. 

W ciągu trzech lat od wejścia  
w życie umowy o wolnym handlu 

Harmonizacja prawa w zakresie: 

 sprzętu radiowego i urządzeń telekomunikacyjnych oraz 
reguł uznawania ich zgodności; 

 łodzi rekreacyjnych. 

W ciągu czterech lat od wejścia  
w życie umowy o wolnym handlu. 



Harmonizacja prawa w zakresie: 

 urządzeń pomiarowych; 

 oznaczania oraz informacji dotyczących zużycia energii 
przez produkty; 

 kolei dużych prędkości. 

W ciągu pięciu lat od wejścia  
w życie umowy o wolnym handlu. 

Harmonizacja prawa w zakresie materiałów budowlanych. Do końca roku 2020. 

 



Aneks 3. Harmonizacja przepisów celnych 

Kodeks celny UE 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008r. ustanawiające 
wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny). 

Przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia, z wyłączeniem artykułów: 1, 3, 10, 13 §3, 17, 25, 26, 28, 33, 34, 39, 
55, 69, 70, 77, 78, 93, 106, 133, 146, 147, 183, 184, 185, 186 i 187, powinny zostać włączone do ukraińskiego 
porządku prawnego w okresie trzech lat od wejścia w życie umowy o wolnym handlu. 

Wspólna procedura tranzytowa 

Konwencja z dnia 20 maja 1987r. o wspólnej procedurze tranzytowej. 

Konwencja z dnia 20 maja 1987r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym. 

Przepisy wyżej wymienionych konwencji powinny zostać włączone do ukraińskiego porządku prawnego w okresie 
trzech lat od wejścia w życie umowy o wolnym handlu. 

System zwolnień celnych 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień 
celnych. 

Przepisy Tytułu I i Tytułu II wyżej wymienionego rozporządzenia powinny zostać włączone do ukraińskiego 
porządku prawnego w okresie trzech lat od wejścia w życie umowy o wolnym handlu. 

Ochrona własności intelektualnej 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003r. dotyczące działań organów celnych skierowanych 
przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków 
podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1891/2004 z dnia 21 października 2004r. ustalające przepisy wykonawcze do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom 
podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu 
do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa. 

Przepisy wyżej wymienionych rozporządzeń powinny zostać włączone do ukraińskiego porządku prawnego 
w okresie trzech lat od wejścia w życie umowy o wolnym handlu. 



Aneks 4. Wybrane odstępstwa w ramach ukraińskiego rynku usług 

Własność gruntów 

Obcokrajowcy oraz osoby nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego nie mają prawa do nabywania gruntów 
rolnych, nieodpłatnego nabywania działek będących własnością Państwa lub mieniem komunalnym, ani 
prywatyzowania działek oddanych im wcześniej do użytku. 

Zagraniczne osoby prawne mogą nabywać jedynie grunty nierolnicze. Nabycie, kupno, wynajem lub dzierżawa 
nieruchomości przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne wymaga uzyskania zezwolenia. 

Leśnictwo  

Obszary leśne mogą być własnością tylko ukraińskich osób fizycznych lub prawnych. 

Nabywanie majątku państwowego 

Przedsiębiorstwa i agencje rządowe, w których własność państwowa przekracza dopuszczalny poziom 25%, nie są 
uprawnione do udziału w prywatyzacji ukraińskich przedsiębiorstw. 

Usługi notarialne 

Tylko obywatele Ukrainy mają prawo świadczyć usługi notarialne. 

Usługi medyczne i dentystyczne, prywatne usługi świadczone przez położne, pielęgniarki, fizjoterapeutów 
i personel paramedyczny 

Obcokrajowcy świadczący usługi muszą posiadać kwalifikacje wynikające z ukraińskiego prawodawstwa oraz 
posługiwać się językiem ukraińskim. 

Usługi pocztowe i kurierskie 

Zezwolenia mogą wymagać usługi pocztowe i kurierskie w zakresie dostarczania: adresowanych form komunikacji 
na dowolnych nośnikach fizycznych, adresowanych paczek i pakietów, adresowanych produktów prasowych. 

Edukacja 

Zgodnie z ukraińskim prawodawstwem jedynie osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie może zarządzać 
instytucją edukacyjną, bez względu na formę własności.  

Usługi finansowe 

Emisja wszelkiego rodzaju papierów wartościowych musi być prowadzona pod nadzorem osób prawnych 
funkcjonujących wyłącznie w obszarze papierów wartościowych, lub banku. 

Usługi sportowe i kulturalne 

W przypadku dostępu do subsydiów związanych z usługami kinowymi nie ma zastosowania klauzula najwyższego 
uprzywilejowania. Inwestycje zagraniczne w obszarze agencji prasowych nie mogą przekroczyć poziomu 35%.  

Śródlądowy transport morski, transport powietrzny, transport kolejowy 

W odniesieniu do powyższych sektorów transportu nie znajduje zastosowania klauzula najwyższego 
uprzywilejowania. 

Transport drogowy 

Usługi transportu osobowego i towarowego mogą być świadczone jedynie przez osoby prawne. 
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