Nr 9

ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

2015

DOI : 10.14746/rie.2015.9.27

JOANNA SKRZYPCZYÑSKA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Integracja regionalna UE a regu³y GATT/WTO

Wstêp
Zgodnie z teori¹ handlu miêdzynarodowego, wolny handel umo¿liwia ka¿demu
krajowi produkowanie tych towarów, których wytwarzanie jest dla niego najbardziej
op³acalne i odbywa siê najmniejszym kosztem przy mo¿liwie najwiêkszym zysku
(Hansen, 2003, s. 130). GATT uczyni³ z idei wolnego handlu jedn¹ z naczelnych zasad
handlu, obok zasady niedyskryminacji (art. I GATT), wzajemnoœci (art. II GATT), równoœci traktowania (art. I GATT) oraz klauzuli narodowej (art. III GATT). Dla funkcjonowania WTO, a wczeœniej GATT wa¿ne s¹ tak¿e zasady egzekwowania zobowi¹zañ,
przejrzystoœci oraz zaworów bezpieczeñstwa. Mo¿liwoœæ odwo³ania siê do regu³ miêdzynarodowych zabezpiecza zw³aszcza mniejsze kraje, „ograniczaj¹c prawdopodobieñstwo konfrontacji z presj¹ potêg handlowych na wprowadzenie nieodpowiadaj¹cych
im zmian” (Hoekman, Kostecki 2001, s. 34). Wzmacnia to obowi¹zek pañstw cz³onkowskich podania do publicznej wiadomoœci regu³ polityki handlowej i powiadamiania
WTO o wszelkich zmianach w tych przepisach. Obowi¹zek ten uzupe³niaj¹ przegl¹dy
polityki handlowej publikowane przez WTO. W szczególnych okolicznoœciach WTO
dopuszcza stosowanie ograniczeñ w handlu np. w sytuacji nadmiernego importu zagra¿aj¹cego krajowym producentom, dumpingu czy nielegalnych subsydiów. Do wprowadzenia ograniczeñ w handlu uprawniaj¹ te¿ okolicznoœci zwi¹zane z ochron¹ zdrowia
i bezpieczeñstwa narodowego (Hoekman, Kostecki 2001, s. 29–36). Zgodnie z zasadami ustanowionymi przez GATT, pañstwa mog¹ kszta³towaæ swoje stosunki handlowe
albo za pomoc¹ Klauzuli Najwy¿szego Uprzywilejowania lub te¿ na zasadzie wolnego
handlu, tworz¹c strefy wolnego handlu lub unie celne. Istot¹ KNU jest równoœæ traktowania partnerów handlowych, oznaczaj¹ca brak mo¿liwoœci przyznania tylko jednemu
z nich szczególnych korzyœci w handlu, poniewa¿ automatycznie powinny byæ one rozci¹gniête na pozosta³ych uczestników wymiany. Wyj¹tki od jej stosowania stanowi¹
regionalne ugrupowania integracyjne tworzone na mocy art. XXIV GATT oraz preferencje dla pañstw rozwijaj¹cych siê w ramach systemu GSP. Klauzula narodowa oznacza, ¿e produkt importowany nie mo¿e byæ gorzej traktowany ni¿ taki sam lub podobny
produkt pochodzenia krajowego. Zasada wzajemnoœci oznacza równoœci korzyœci
i koncesji. Zgodnie z t¹ regu³¹, ¿aden cz³onek GATT nie musi poddaæ redukcji swoich
stawek celnych, jeœli nie uzyska³ podobnych redukcji od partnera handlowego. Wyj¹tkiem od wzajemnoœci s¹ jednostronne preferencje dla krajów najmniej rozwiniêtych
i rozwijaj¹cych siê np. w ramach systemu GSP (General Agreement on Tariffs and
Trade, s. 7–15).
Przed podpisaniem Uk³adu Ogólnego wiêkszoœæ wymiany handlowej odbywa³a siê
na zasadach preferencyjnych (do Rundy Tokijskiej GATT, a zatem do lat 70-tych
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ubieg³ego stulecia 70% wymiany). Z kolei po Rundzie Urugwajskiej GATT – 50%
handlu pomiêdzy pañstwami odbywa siê na zasadzie wolnego handlu, w ramach licznych ugrupowañ regionalnych (Czubik, 2002, s. 469–470). Zasada wolnego handlu
obowi¹zuje bowiem pomiêdzy uczestnikami ugrupowañ regionalnych jako ich zobowi¹zanie konwencyjne.
Celem artyku³u by³a analiza zasad GATT/WTO dotycz¹cych integracji regionalnej
oraz przedstawienie w tym kontekœcie genezy integracji gospodarczej Unii Europejskiej i jej poszczególnych etapów. W artykule przyjêto tezê, ¿e Unia Europejska z jednej strony zbudowa³a jednolity rynek, tworz¹c tym samym obszar wolnego handlu
wewn¹trz ugrupowania, a z drugiej strony stosuje wiele mechanizmów protekcji na
zewn¹trz.

Integracja regionalna na forum GATT/WTO
Pañstwa cz³onkowskie WTO maj¹ obowi¹zek notyfikowania na forum tej organizacji utworzenia ugrupowania regionalnego. Wiêkszoœæ notyfikowanych na forum WTO
porozumieñ regionalnych ma postaæ stref wolnego handlu, rzadziej unii celnych. Najbardziej zaawansowanym przyk³adem tego typu integracji notyfikowanym w WTO
jest Unia Europejska.
Idea europejskiej integracji wzbudzi³a wœród pañstw cz³onkowskich GATT pewne
kontrowersje. Utworzenie EWG by³o bowiem równoznaczne z now¹ form¹ protekcjonizmu w stosunkach handlowych z pañstwami trzecimi, poniewa¿ znoszeniu barier
wewn¹trz integruj¹cych siê pañstw towarzyszy³o zaostrzenie protekcjonizmu na zewn¹trz Wspólnot Europejskich (Rymarczyk, 1996, s. 61–69).
Funkcjonowanie w ramach GATT/WTO ugrupowañ regionalnych reguluje artyku³
XXIV GATT. W zwi¹zku z tym, ¿e jego zapisy by³y ma³o precyzyjne, w trakcie Rundy
Urugwajskiej GATT przyjêto Porozumienie w sprawie interpretacji Artyku³u XXIV
GATT. Kwestie ugrupowañ regionalnych w WTO poza artyku³em XXIV GATT reguluje równie¿ artyku³ V GATS oraz tzw. klauzula u³atwieñ (Enabling Clause), która
pozwala na udzielanie preferencji handlowych w ramach GATT/WTO pañstwom rozwijaj¹cym siê z pominiêciem pozosta³ych cz³onków WTO. Do regulacji GATT klauzula
ta zosta³a wprowadzona w ramach porozumieñ przyjêtych w trakcie Rundy Tokijskiej
GATT w 1979 roku. Wczeœniej w stosunku do pañstw rozwijaj¹cych siê obowi¹zywa³
tylko tymczasowy waiver, pozwalaj¹cy na odstêpstwa od g³ównych zasad systemu i preferencyjny handel towarami pomiêdzy nimi. Napiêcia powstaj¹ce na linii WTO–regionalne ugrupowania integracyjne s¹ nieuniknione i wynikaj¹ bezpoœrednio z ich celów.
Celem WTO, obok negocjowania umów handlowych, rozwi¹zywania sporów jest
przede wszystkim liberalizacja handlu, natomiast cech¹ ugrupowañ regionalnych jest
co prawda wolny handel wewn¹trz ugrupowania, ale protekcjonizm wobec pañstw
trzecich. W tym uk³adzie zadaniem WTO jest os³abianie tego protekcjonizmu (Skrzypczyñska, 2008, s. 310).
Artyku³ XXIV GATT dopuszcza wyj¹tki od KNU w postaci stref wolnego handlu
i unii celnych. W wyniku wzrostu liczby ugrupowañ regionalnych po II wojnie œwiatowej wyj¹tek ten sta³ siê de facto zasad¹ GATT. Wœród obecnie funkcjonuj¹cych poro-
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zumieñ regionalnych tylko nieliczne w pe³ni spe³niaj¹ warunki artyku³u XXIV GATT.
Jednym z pierwszych ugrupowañ regionalnych, które nie w pe³ni realizowa³o postanowienia artyku³u XXIV GATT by³a Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e treœæ artyku³u XXIV dawa³a mo¿liwoœæ szerokiej interpretacji.
W zwi¹zku z tym wskazywano na niezgodnoœæ Traktatu Rzymskiego powo³uj¹cego
EWG z artyku³em XXIV GATT, który pozwala³ na odstêpstwa od stosowania KNU,
ale pod œciœle okreœlonymi warunkami. Zgodnie z art. XXIV GATT utworzenie unii
celnej lub strefy wolnego handlu powinno mieæ na celu u³atwienie wymiany handlowej
miêdzy wchodz¹cymi w ich sk³ad terytoriami a nietworzenie barier dla wymiany handlowej innych pañstw z tymi terytoriami. C³a i inne œrodki regulowania handlu wprowadzone przy tworzeniu ugrupowania integracyjnego nie powinny byæ wy¿sze lub
bardziej restrykcyjne ni¿ ogólne obci¹¿enie c³ami i innymi œrodkami regulowania handlu obowi¹zuj¹cymi przed utworzeniem ugrupowania integracyjnego. Ka¿dy zamiar
utworzenia strefy wolnego handlu lub unii celnej musia³ byæ notyfikowany na forum
GATT, a zniesienie ce³ i ograniczeñ stosowanych wewn¹trz ugrupowania integracyjnego mia³o dotyczyæ w zasadzie ca³ej wymiany handlowej pomiêdzy integruj¹cymi siê
pañstwami (General Agreement on Tariffs and Trade, s. 91–93).
W zwi¹zku z treœci¹ art. XXIV GATT kontrowersje wzbudza³a g³ównie wysokoœæ
wspólnej zewnêtrznej taryfy celnej EWG, umowy handlowe EWG z terytoriami zamorskimi i stowarzyszonymi oraz zapisy dotycz¹ce polityki rolnej (Micha³ek, 2002,
s. 152–153). Wspólna zewnêtrzna taryfa celna EWG zosta³a wyznaczona na podstawie
stawek celnych W³och, Niemiec, Francji i pañstw Beneluksu z dnia 1 styczna 1957 roku, na
podstawie œredniej arytmetycznej. W zwi¹zku z tym taryfa celna Niemiec i pañstw Beneluksu podwy¿szy³a siê, a Francji i W³och uleg³a obni¿eniu (Josling, Tangermann, Warley,
1996, s. 42–43). W koñcu spór uda³o siê za¿egnaæ zwo³aniem na forum GATT rokowañ
kompensacyjnych, które mia³y wyrównaæ starty, jakie ponieœli partnerzy handlowi pañstw
cz³onkowskich EWG w wyniku utworzenia wspólnej zewnêtrznej taryfy celnej1.
Unia Europejska prowadzi politykê handlow¹ na szczeblu wspólnotowym od 1970
roku. Poprzedza³o j¹ utworzenie w 1968 roku pomiêdzy pañstwami za³o¿ycielskimi
EWG unii celnej. W zwi¹zku z tym WPH jest jedn¹ z najstarszych i najbardziej rozbudowanych wspólnotowych polityk. Nale¿y podkreœliæ, ¿e g³ówne zasady tej polityki
a zatem ca³a sfera zwi¹zana z protekcj¹ uwarunkowan¹ oraz ochron¹ celn¹ opiera siê
na systemie GATT/WTO. Istot¹ wspólnej polityki handlowej poza regulowaniem kontaktów handlowych z pañstwami trzecimi jest ochrona rynku UE przed zagraniczn¹
konkurencj¹. W tym celu UE podpisuje szereg umów miêdzynarodowych od tych najbardziej podstawowych dotycz¹cych handlu towarami ustalanymi na podstawie KNU,
po preferencyjne umowy handlowe z pañstwami AKP oraz umowy stowarzyszeniowe
zak³adaj¹ce przysz³e cz³onkostwo w UE. O ile umowy handlowe na podstawie KNU
nie budz¹ ¿adnych kontrowersji na forum WTO, to preferencje handlowe dla AKP
czêsto by³y przedmiotem sporu np. amerykañsko-unijny spór o banany. G³ównym za1

Rokowania kompensacyjne odbywa³y siê równolegle do rokowañ w ramach rundy Dillona
w 1961 i by³y prowadzone w ramach art. XXIV:6 GATT, mia³y na celu wyrównanie strat pañstwom,
dla których zmieni³y siê warunki handlu po utworzeniu EWG (zob. Josling, Tangermann, Warley,
1996, s. 44–45).
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rzutem wobec UE by³ fakt, ¿e wyró¿nia³a tylko pewn¹ grupê pañstw rozwijaj¹cych siê
kosztem innych pañstw s³abiej rozwiniêtych. Chodzi przede wszystkich o bardziej preferencyjne traktowanie towarów z pañstw AKP kosztem pañstw Ameryki £aciñskiej.
Najbardziej popularn¹ form¹ integracji regionalnej notyfikowan¹ na forum WTO
jest strefa wolnego handlu. Zgodnie ze statystykami WTO do kwietnia 2015 zg³oszono
612 zawiadomieñ o uczestnictwie w ugrupowaniach regionalnych. Z tego przewa¿aj¹ca czeœæ, bo 426 ugrupowañ powsta³o w ramach art. XXIV GATT 1947 lub GATT
1994, 39 ugrupowania w ramach klauzuli u³atwieñ (Enabling Clause), a 147 w ramach
artyku³u V GATS. 90% zg³oszeñ dotyczy³o stref wolnego handlu, a 10% unii celnych.
Z owych notyfikacji faktycznie funkcjonuje ok. 260 porozumieñ regionalnych. Zg³oszenie przynale¿noœci do ugrupowania regionalnego dotyczy nowo powsta³ych ugrupowañ, ale tak¿e w³¹czenia siê w istniej¹ce struktury np. przyst¹pienie Bu³garii
i Rumunii do Unii Europejskiej w 2007 roku (Regional trade agreements).

Etapy integracji gospodarczej w UE
Integracja gospodarcza w Unii Europejskiej realizuje niemal w pe³ni teoretyczne
za³o¿enie integracji gospodarczej. Bela Balassa w pracy z The theory of economic integration przedstawi³ etapy integracji gospodarczej od najbardziej podstawowej do najbardziej z³o¿onej. Wyodrêbni³ on nastêpuj¹ce stadia integracji: strefa wolnego handlu,
unia celna, wspólny rynek, unia gospodarcza i walutowa oraz ca³kowita integracja ekonomiczna i polityczna (Hosny, 2013, s. 134). Strefa wolnego handlu polega na zniesieniu pomiêdzy tworz¹cymi j¹ pañstwami ce³ i innych ograniczeñ w handlu, jednak¿e
z zachowaniem niezale¿nej polityki ekonomicznej wobec pañstw trzecich (Misala,
2001, s. 347). Unia celna zawiera w sobie zasady strefy wolnego handlu, jednak¿e ustanawia wspóln¹ zewnêtrzn¹ taryfê celn¹ wobec pañstw trzecich, a pañstwa j¹ tworz¹ce
prowadz¹ równie¿ wspóln¹ politykê handlow¹. We wspólnym rynku do zasad unii celnej dochodzi jeszcze swoboda przep³ywu czynników produkcji czyli osób, towarów,
kapita³u i us³ug. Unia gospodarcza i walutowa charakteryzuje siê wszystkimi wczeœniej
wymienionymi cechami oraz wprowadzeniem pomiêdzy integruj¹cymi siê pañstwami
wspólnej waluty i wspólnych polityk. Ca³kowita integracja zak³ada oprócz pe³nej integracji gospodarczej równie¿ wspólne instytucje o charakterze politycznym.
Utworzenie w 1957 roku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zaowocowa³o programem stopniowego tworzenia na jej obszarze wspólnego rynku. Pierwszym etapem
na tej drodze by³o utworzenie pomiêdzy cz³onkami EWG unii celnej. Traktat Rzymski
zak³ada³ 12-letni okres przejœciowy do czasu utworzenia unii celnej podzielony na trzy
etapy. Cz³onkowie EWG dostosowywali siê do zasad wolnego handlu szybciej ni¿
zak³ada³ Traktat Rzymski. Do 1 lipca 1963 roku pañstwa EWG obni¿y³y c³a do poziomu 40% stawki podstawowej, by³o to o 20% wiêcej ni¿ przewidywa³ harmonogram integracji. Spowodowa³o to mo¿liwoœæ wprowadzenia 1 lipca 1968 roku wolnego handlu
artyku³ami przemys³owymi na obszarze EWG (Kundera, 2003, s. 14; Gawlikowska-Hueckel, Zieliñska-G³êbocka, 2004, s. 65–66). W 1970 roku wprowadzono wspóln¹ politykê handlow¹ i od tego momentu polityka ta realizowana jest na szczeblu
wspólnotowym przez Komisjê Europejsk¹. Wolny obrót towarami wewn¹trz UE mo¿e
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zostaæ ograniczony tylko w wyj¹tkowych sytuacjach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
narodowym, zdrowiem publicznym, ochron¹ zdrowia i ¿ycia ludzi oraz zwierz¹t
(art. 30 TWE). Jednak zastosowanie ograniczeñ w handlu w momencie zaistnienia
wspomnianych okolicznoœci nie mo¿e przybraæ charakteru taryf celnych, dopuszczalne
s¹ inne ograniczenia przywozu, wywozu lub ograniczenia iloœciowe.
Ustanowienie przez pañstwa cz³onkowskie EWG unii celnej spowodowa³o równoczesne zaistnienie na jej obszarze dwóch zjawisk charakterystycznych dla tego typu integracji tj. efektu kreacji handlu i efektu przesuniêcia handlu (Bhagwati, Panagariya,
1996, s. 82). W unii celnej zachodzi tak¿e efekt ekspansji handlu lub ograniczenia handlu. Efekt ekspansji handlu wystêpuje wówczas, gdy utworzenie unii celnej bardziej
kreuje handel ni¿ go przesuwa na niekorzyœæ pañstw spoza unii celnej. Odwrotnie, gdy
efekt przesuniêcia handlu wyst¹pi³ silniej ni¿ efekt kreacji handlu wówczas nast¹pi³
efekt ograniczenia handlu (Misala, 2001, s. 363). Efekt kreacji handlu w klasycznym
ujêciu J. Vinera polega na wytworzeniu siê nowego strumienia handlu, racjonalnym
wykorzystaniu zasobów i wzroœcie dobrobytu. Charakteryzuje siê przesuniêciem produkcji i dostaw towarów z dro¿szego Ÿród³a krajowego do tañszego. Powoduje w zwi¹zku z tym bardziej efektywny podzia³ pracy i lepsze wykorzystanie œwiatowych zasobów.
Natomiast przesuniêcie handlu polega na zastêpowaniu tañszego towaru z zagranicy
dro¿szym z obszaru unii celnej, poniewa¿ towar spoza obszaru unii celnej traci atrakcyjnoœæ z powodu zewnêtrznej taryfy celnej (Kundera, 2003, s. 33; Balassa, 1975,
s. 79–117; Misala, 2001, s. 343–375; Bijak-Kaszuba, 2002, s. 78). Efekty te wyst¹pi³y
tak¿e w WE, gdzie efekt kreacji handlu oszacowano w granicach 10–30% globalnego
importu przemys³owego WE, a przesuniêcia w graniach 2–5% wartoœci zewnêtrznego
importu (Kundera, 2003, s. 196). Poza tym w latach 1958–1972 wzajemna wymiana
handlowa pomiêdzy cz³onkami EWG wzros³a 9-krotnie, a z pañstwami trzecimi 3-krotnie (Kundera, 2003, s. 23).
Kolejnym etapem integracji by³o nie tylko zliberalizowanie obrotów handlowych,
ale tak¿e zniesienie przeszkód w przep³ywie czynników produkcji tj. osób, kapita³u,
us³ug. Pierwszy etap integracji zakoñczony utworzeniem unii celnej przyniós³ WE sukces gospodarczy, jednak w obliczu kryzysu lat 70-tych, zjawiska „eurosklerozy”
z pocz¹tku lat 80-tych ubieg³ego stulecia potrzebny by³ kolejny etap pog³êbionej integracji. Prze³om nast¹pi³ w po³owie lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia kiedy to
og³oszono Bia³¹ Ksiêgê (1985) dotycz¹c¹ etapów dochodzenia do jednolitego rynku
wewnêtrznego, a w rok póŸniej podpisano Jednolity Akt Europejski. Dokument zak³ada³ powstanie jednolitego rynku do koñca 1992 roku oraz wyodrêbni³ bariery stoj¹ce na
przeszkodzie w procesie jego tworzenia. Drogê tê zamyka podpisanie w 1992 roku
Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht i podjêcie decyzji o praktycznym wcielaniu
w ¿ycie regu³ jednolitego rynku oraz utworzeniu unii walutowej (Gawlikowska-Hueckel, Zieliñska-G³êbocka, 2004, s. 65–86; Borowiec, Wilk, 2005, s. 47–59, 209–239).
Wprowadzenie programu jednolitego rynku wi¹za³o siê z pog³êbieniem integracji
i znacznym podniesieniem standardu ¿ycia na jego obszarze. Dla obywateli UE pojawi³a siê mo¿liwoœæ swobodnego podró¿owania oraz podejmowania pracy w ka¿dym
pañstwie jednolitego rynku na równych zasadach. Olbrzymim wyzwaniem by³o zlikwidowanie barier w handlu pomiêdzy pañstwami UE. Bia³a Ksiêga podzieli³a je na trzy
grupy: techniczne, fizyczne i podatkowe. W du¿ej mierze uda³o siê to w wyniku znie-
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sienia kontroli granicznych towarów oraz wprowadzania zasady wzajemnego uznania
(von Mourik, 1998, s. 45–68). Utworzenie jednolitego rynku pozwoli³o na lepsz¹ alokacjê zasobów krajów cz³onkowskich. Natychmiast pojawi³o siê te¿ pytanie, czy
regu³y œciœlejszej integracji w ramach jednolitego rynku nie spowoduj¹ marginalizacji
pewnych regionów oraz bogacenia siê bardziej zamo¿nych kosztem s³abszych pañstw.

Podsumowanie
Regionalne porozumienia handlowe mog¹ wspieraæ podstawowe cele wynikaj¹ce
z wielostronnego systemu handlu, zw³aszcza je¿eli realizowane s¹ poprzez strefy wolnego handlu. W ramach ugrupowañ regionalnych mo¿e dochodziæ do znacznej liberalizacji handlu przyjmuj¹cej bardziej zaawansowan¹ ni¿ wynikaj¹c¹ wprost z porozumieñ
wielostronnych formê. Napiêcia s¹ jednak nieuniknione choæby w przypadku zewnêtrznych regu³ funkcjonowania unii celnych. WTO jest organizacj¹ miêdzynarodow¹
d¹¿¹c¹ do liberalizacji handlu miêdzynarodowego, a istot¹ ugrupowañ regionalnych
jest dyskryminacja przejawiaj¹ca siê w ustanowieniu barier na granicach zewnêtrznych
wobec towarów i us³ug z pañstw trzecich.
Wprowadzenie wolnego handlu pomiêdzy cz³onkami WE doprowadzi³o w konsekwencji do powstania najwiêkszego i najbardziej zaawansowanego ugrupowania integracyjnego na œwiecie. W zwi¹zku z tym Unia Europejska z jednej strony jest jednym
z g³ównych orêdowników liberalizacji œwiatowego handlu w ramach WTO, z drugiej
natomiast, ze wzglêdu na specyfikê swojej polityki handlowej i rolnej, realizuje defensywne cele w ramach tych polityk.
Utworzenie jednolitego rynku doprowadzi³o do scalenia siê gospodarek pañstw
cz³onkowskich w jeden organizm gospodarczy, który zapewnia lepsz¹ alokacjê zasobów, wydajniejszy podzia³ pracy i pozwala Unii Europejskiej efektywnie konkurowaæ
na rynku œwiatowym. Wprowadzenie zasady wolnego handlu w stosunkach gospodarczych pomiêdzy cz³onkami Unii Europejskiej nie by³oby mo¿liwe bez zasady prymatu
prawa wspólnotowego nad krajowym. Pozwoli³o to na harmonizacjê przepisów, ujednolicenie norm i standardów, zlikwidowanie uci¹¿liwych barier technicznych, fiskalnych wprowadzenie zasady wzajemnego uznawania produktów we wzajemnym handlu.
Zasada ta stosowana jest od 1979 roku, gdy zapad³o orzeczenie ETS w sprawie Cassis
de Dijon. Cassis de Dijon to francuski likier porzeczkowy o zawartoœci alkoholu 18%.
Jego producenci z³o¿yli skargê do ETS, gdy nie mogli legalnie go sprzedawaæ na rynku
niemieckim, poniewa¿ wed³ug niemieckich przepisów likier powinien zawieraæ 25%
alkoholu. Trybuna³ orzek³, ¿e jeœli jakiœ towar jest legalnie wytwarzany i sprzedawany
na terytorium któregoœ z pañstw cz³onkowskich wówczas mo¿e on te¿ byæ sprzedawany w pozosta³ych pañstwach. Orzeczenie to da³o podstawê do sformu³owania zasady
wzajemnego uznawania.
Program jednolitego rynku wi¹za³ siê równie¿ ze wzmocnieniem wielu polityk
wspólnotowych wspieraj¹cych wspólny rynek, takich jak polityka ochrony konsumentów, konkurencji, badawczo-rozwojowa. Program utworzenia jednolitego rynku
wzmocni³ równie¿ politykê spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej, politykê ochrony œrodowiska oraz spo³eczn¹.
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Streszczenie
Istot¹ porozumieñ regionalnych jest usuwanie barier handlowych pomiêdzy pañstwami
tworz¹cymi ugrupowanie integracyjne i ustanawianie barier handlowych wobec pañstw trzecich. Unia Europejska z jednej strony zbudowa³a jednolity rynek, tworz¹c tym samym obszar
wolnego handlu wewn¹trz ugrupowania, a z drugiej strony stosuje wiele mechanizmów protekcji na zewn¹trz. W tym zakresie cele ustanowione w GATT le¿¹ w sprzecznoœci z integracj¹ regionaln¹. Celem prezentowanego artyku³u by³a analiza zasad handlu ustanowionych w GATT
oraz charakterystyka procesu integracji europejskiej i jego relacji z zasadami integracji regionalnej ustalonej na forum GATT/WTO w ramach artyku³u XXIV GATT.
S³owa kluczowe: wolny handel, porozumienia regionalne, Unia Europejska, GATT/WTO, jednolity rynek

Regional integration of the EU and the GATT/WTO principles
Summary
The main purpose of regional integration is to remove trade barriers between participant
countries and set up trade barriers against third countries. The European Union, on the one hand,
established a single market, thereby creating a free trade area between member countries, on the
other hand, it uses a variety of protection mechanisms towards third countries. The aim of the paper is to analyse trade rules under the GATT and the European integration process. The paper
also examines how European integration deals with the rules of regional agreements established
under Article XXIV of the GATT.
Key words: free trade, regional agreements, European Union, GATT/WTO, single market

