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KONRAD MARCINIUK1

Problematyka rolna w wietle nowej umowy handlowej 

UE–USA (Transatlantic Trade & Investment Agreement)

W dniu 8 lipca 2013 r. Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozpocz y ne-
gocjowanie nowej umowy handlowej – Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowe-
go i Inwestycyjnego (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) – po-
tencjalnie najwi kszego w historii regionalnego porozumienia o wolnym handlu.2 
Je li rozpocz te rozmowy zako cz  si  sukcesem, na obszar nowego partnerstwa 
przypadnie ponad 40 proc. globalnego PKB oraz znaczny udzia  wiatowego handlu 
i bezpo rednich inwestycji zagranicznych. Po akcesji Chorwacji na pocz tku lipca 
2013 r. Unia Europejska liczy ju  28 pa stw. Potencjalnie wi c powstanie porozu-
mienie handlowe zawarte pomi dzy 30 podmiotami (UE obok jej 28 pa stw cz on-
kowskich b dzie jedn  ze stron umowy). Zarówno skala przedsi wzi cia, jakim s  
negocjacje TTIP, jak i jego znaczenie s  zatem ogromne.3 

Nadrz dnym celem nowej umowy jest poszukiwanie czynników wzrostu go-
spodarczego wynikaj cych z liberalizacji handlu. Przyk ady porozumie  podobnych 
do TTIP pokazuj , e liberalizacja handlu mi dzynarodowego i inwestycji zmie-
nia dotychczasowe regu y gry. Generuje szanse, których wykorzystanie pozwala 
na osi gni cie wy szego tempa wzrostu gospodarczego, zdynamizowanie wymia-
ny handlowej, przyci gni cie bezpo rednich inwestycji zagranicznych, jak równie  
wykreowanie wi kszych inwestycji za granic . To wszystko nie pozostaje bez wp y-
wu na rynek pracy: spadek bezrobocia, wzrost zatrudnienia i przyspieszenie dyna-
miki p ac.

Cho  skala przedsi wzi cia, jakim jest TTIP jest wyj tkowa, to sama umowa 
wpisuje si  w znany i powszechnie spotykany typ regionalnych porozumie  han-
dlowych przewidzianych art. XXIV GATT w brzmieniu ustalonym w 1994 roku, tj. 
jednocze nie z zawarciem porozumienia o utworzeniu WTO. 

1 Uniwersytet Warszawski 

2 Obecne relacje UE–USA maj  charakter standardowych relacji gospodarczych nieuwzgl dniaj cych adnych 

specyÞ cznych bilateralnych preferencji handlowych. W tym kontek cie wzajemny dost p do rynków jest standar-

dowy – to jest taki sam jak dla krajów trzecich i opiera si  na zasadzie KNU.

3 M. Boskin, Trudne rozmowy o wolnym handlu USA z Uni . Project Sindicate (http://www.project–syndicate.pl/ar-

tykul/trudne–rozmowy–o–wolnym–handlu–usa–z–unia,123.html) 
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Baza wiatowej Organizacji Handlu obejmuje obecnie 259 regionalnych poro-
zumie  tego typu, z których po ow  stanowi  umowy tworz ce strefy wolnego han-
dlu (Free Trade Agreement – FTA) lub ich modyfikacje. Wi kszo  z nich to regio-
nalne ugrupowania integracyjne krajów, które nie odgrywaj  dominuj cej pozycji 
w wiatowej gospodarce. Niemniej jednak sama Unia Europejska (poszczególne 
kraje cz onkowskie nie mog  zawiera  takich umów) jest sygnatariuszem 34 po-
rozumie , Japonia 13, Korea P d. 9, a USA 12. W ród nich cz ciowych analogii 
z TTIP mo na doszukiwa  si  w NAFTA (Kanada, Meksyk, USA), KORUS (Korea 
P d., USA) i UE–Korea P d.4 

Jak wspomniano, Unia Europejska i jej wszystkie pa stwa cz onkowskie re-
prezentowane s  w rozmowach przez Komisj  Europejsk .5 Formalny mandat ne-
gocjacyjny upowa niaj cy komisj  do rozpocz cia negocjacji zosta  przyj ty decy-
zj  Rady Europejskiej z 17 czerwca 2013 roku, która przyj a dokument pod nazw  
„Dyrektywa w sprawie negocjacji Umowy Transatlantyckiego Partnerstwa Handlo-
wego i Inwestycyjnego pomi dzy Uni  Europejsk  i Stanami Zjednoczonymi Ame-
ryki” (Directive for the negotiation of the Transatlantic Trade and Investent Part-
nership between the European Union and the United States of America). Dokument 
ten wskazuje mi dzy innymi na podstawowe obszary negocjacji wyznaczaj c jedno-
cze nie na zakres przedmiotowy przysz ej umowy.6

Przewiduje si , e najtrudniejszymi tematami negocjacyjnymi b d  zamówie-
nia publiczne, ochrona danych osobowych oraz w a nie rolnictwo.7

W ca ej historii rozmów i negocjacji handlowych pomi dzy UE i USA rolnic-
two stanowi o jedno z najtrudniejszych zagadnie  prowadz c nierzadko do prak-
tycznej blokady rozmów dotycz cych zawierania umów o zasi gu globalnym. Przy-
k adem mog  by  kolejne rundy rokowa  dotycz cych GATT, a ostatnio ci gn ca 
si  od kilkunastu ju  lat tzw. Milenijna Runda rozmów w ramach WTO rozpocz ta 
w Doha jeszcze w 2001 r. Decyzje o podj ciu rozmów dwustronnych pomi dzy UE 
i USA wiadcz  o determinacji stron w d eniu do osi gni cia szybszego kompro-
misu w wymiarze transatlantyckim, co bez w tpienia utoruje tak e drog  do prze-
amania obecnego impasu w rozmowach w ramach rundy Doha, a wi c w wymia-

4 . Pokrywka, TTIP – nie pierwszy taki pomys , ale pierwszy na tak  skal . Instytut Ko ciuszki (http://instytut-

kosciuszki.salon24.pl/530278,ttip–nie–pierwszy–taki–pomysl–ale–pierwszy–na–taka–skale).

5 Ramowe zasady prowadzenia polityki handlowej przez UE zawiera Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) – Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864). Art. 3 TFUE do wy cznych kompetencji UE zalicza m.in. zagadnie-

nia Unii Celnej i polityki handlowej. Art. 28 TFUE uszczegó awia poj cie unii celnej wskazuj c, e obejmuje ona 

ca  wymian  towarow  i wprowadza zakaz stosowania ce  przywozowych i wywozowych mi dzy pa stwami 

cz onkowskimi oraz zakaz stosowania jakichkolwiek op at o skutku równowa nym, jak równie  zak ada przyj cie 

wspólnej taryfy celnej w stosunkach z pa stwami trzecimi.

6 Na wniosek Francji wy czono z zakresu rozmów m.in. zagadnienia dotycz ce liberalizacji dost pu do rynku 

us ug audio–wizualnych.

7 Materia y z konferencji “Transatlantic Trade and Investment – a great opportunity” zorganizowanej przez Cen-

trum Strategii Europejskiej oraz ambasad  Wielkiej Brytanii w Polsce (http://www.euractiv.pl/polityka–zagranicz-

na/artykul/ttip–ogromn–szans–nie–tylko–dla–gospodarki–004877).
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rze globalnym. Sukces negocjacji dotycz cych rolniczych aspektów umowy TTIP 
wymaga jednak osi gni cia kompromisów w takich zagadnieniach, jak: c a impor-
towe, oznaczenia geograficzne pochodzenia, bezpiecze stwo ywno ci, ochrona 
rodowiska w produkcji rolnej, procesy przekszta ce  strukturalnych i rozwój ob-

szarów wiejskich, a tak e rozwi zania bardziej tradycyjnych problemów wyst pu-
j cych w rozmowach handlowych, tj. np. zwi zanych ze stosowaniem subsydiów 
eksportowych czy te  z dopuszczalnym poziomem wsparcia wewn trznego i zasad 
udzielania mi dzynarodowej pomocy ywno ciowej.

Wydaje si , e istnieje tak e szansa na osi gni cie pewnego kompromisu w za-
kresie z o onych zagadnie  dotycz cych ochrony sanitarnej i fitosanitarnej, w szcze-
gólno ci dotycz cych tak wra liwych problemów, jak dost p do rynku mi sa oraz 
produktów modyfikowanych biotechnologicznie.

Nadziej  na osi gni cie kompromisów w tych zagadnieniach mo na czerpa  
nie tylko z faktu, e Unia Europejska i Stany Zjednoczone w ogóle usiad y do sto-
u rozpoczynaj c dwustronne rozmowy na tematy, co do których nie by y w stanie 

osi gn  porozumienia w ramach rozmów wielostronnych prowadzonych w ramach 
Rundy Doha, ale przede wszystkim z niew tpliwych osi gni , takich jak np. za-
warcie 15 lutego 2012 roku przez USA i UE porozumienia o wzajemnym uznaniu 
produktów pochodzenia organicznego w wyniku czego produkty organiczne cer-
tyfikowane zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych mog  by  jako takie 
sprzedawane na obydwu rynkach od 1 czerwca 2012 roku. Nie jest to jedyny przy-
k ad stopniowego usuwania barier we wzajemnych relacjach. Odpowiednio w latach 
1996 i 2006 obie strony zgodzi y si  uzna  regu y ustalania i oznaczania pochodze-
nia geograficznego dotycz ce win i wyrobów spirytusowych. 

Analiza polityk rolnych maj cych swój normatywny wyraz w wewn trznych 
porz dkach prawnych obu stron przysz ego porozumienia wskazuje, e ju  dzisiaj 
konsekwentnie d  do ograniczenia stosowanych wcze niej na wielk  skal  subsy-
diów eksportowych, czy te  ujednolicenia praktyk w zakresie przyznawania pomo-
cy ywno ciowej.

Powszechnie uwa a si , e transatlantycka strefa wolnego handlu mia aby zna-
czenie daleko wykraczaj ce poza gospodarki stron przysz ej umowy. Osi gni cie 
porozumienia w ramach TTIP przyczyni oby si  do o ywienia prac w ramach Run-
dy Doha i tworzy oby strategiczn  wizj  rozwoju wiatowej gospodarki pogr onej 
obecnie w powa nym kryzysie.8

Szczegó owe zagadnienia, które b d  przedmiotem rozmów w zakresie proble-
matyki rolnej obejmowa  b d : 

8 M. Boskin, Trudne rozmowy..., op. cit.
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1. Ostateczn  eliminacj  wzajemnie stosowanych ce  oraz ustalenie okresów 
przej ciowych, a tak e ewentualnych wy cze  i ogranicze  w tym zakresie 
jako instrumentów ochrony,

2. Rozwi zanie istotnej liczby problemów ochrony sanitarnej i fitosanitarnej,

3. Porozumienie dotycz ce stosowania w dwustronnych stosunkach mi dzy-
narodowych standardów w zakresie ochrony sanitarnej i fitosanitarnej, ta-
kich jak: Codex Alimentarius, OIE (World Organization for Animal Health), 
IPPC (International Plant Protection Convention), jako zobiektywizowa-
nych kryteriów dokonywania ocen i rozstrzygania sporów,

4. Ustanowienie dwustronnego dialogu naukowego dotycz cego nowych tech-
nologii w rolnictwie – takich jak np. biotechnologia i nanotechnologia,

5. Ustalenie zasad wzajemnego uznawania oznacze  pochodzenia geograficz-
nego produktów ywno ciowych,

6. Osi gni cie porozumienia dotycz cego oznaczania produktów ywno cio-
wych, przy których produkcji stosowano nowe technologie (przede wszyst-
kim GMO),

7. Eliminacja subsydiów eksportowych,

8. Koordynacja polityk i praktyk post powania w zakresie udzielania mi dzy-
narodowej pomocy ywno ciowej (a by  mo e nawet powo anie mi dzyna-
rodowego komitetu koordynuj cego polityk  w tym zakresie).9 

Aby zrozumie  dotychczasowe rozbie no ci pomi dzy stanowiskami stron 
w wymienionych obszarach, w pierwszej kolejno ci nale y bli ej przyjrze  si  hi-
storycznym uwarunkowaniom roli rolnictwa w gospodarkach Stanów Zjednoczo-
nych i UE, w tym tak e relacjom pomi dzy producentami rolnymi, w adz  publicz-
n , przemys em przetwórczym i konsumentami wyst puj cym po obu stronach 
Atlantyku. Analiza taka, ukazuj c t o zarówno istniej cych rozwi za  w sferze po-
lityki rolnej, jak i jej wymiaru normatywnego – obecnej ameryka skiej ustawy rol-
nej10 oraz unijnego acquis communautaire wyznaczaj cego ramy prawne WPR, 
w du ej mierze u atwia zrozumienie stanowisk negocjuj cych stron w poszczegól-
nych sprawach. 

WPR formalnie zainicjowana w 1962 roku formu owana by a w okresie wci  
ywych obaw zwi zanych z wyst puj cymi powszechnie w Europie w okresie 

II Wojny wiatowej brakami ywno ci. Oprócz d enia do zagwarantowania bez-
piecze stwa ywno ciowego WPR zmierza a do wsparcia ca ego sektora rolnego 
opartego na ma ych gospodarstwach charakteryzuj cych si  z regu y nisk  wydaj-

9 E. Trachtenberg, A Transatlantic Partnership – Agricultural Issues. Different Visions, a Common Destiny. Econo-

mic Policy Paper Series 2012, The German Marshall Fund of the United States (http://www.gmfus.org/publica-

tions/index.cmf).

10 The Agriculture Reform, Food, and Jobs Act of 2013.
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no ci  i generuj cych niskie dochody. Pocz tkowo d ono do zapewnienia okre lo-
nego poziomu cen na produkty rolne, stosowano na szerok  skal  preferencje dla 
produktów europejskich oraz scentralizowano udzielanie wsparcia dla sektora rol-
nego ze wspólnego bud etu. Jak wiadomo, istotna zmiana polityki rolnej dokona-
a si  w 1992 roku, kiedy to rozpocz to odchodzenie od stosowania instrumentów 

wsparcia cen (przede wszystkim zbó  i ywca), jak równie  ograniczono stosowanie 
subsydiów eksportowych przesuwaj c ci ar wsparcia rolnictwa w kierunku dop at 
bezpo rednich, które to wsparcie nie ma bezpo redniego prze o enia na poziom cen 
i wielko  produkcji. Zmiana ta by a mo liwa g ównie dlatego, e ju  w latach 80. 
ubieg ego wieku produkcja rolna w UE osi gn a taki poziom, ze osi gni cie bez-
piecze stwa ywno ciowego sta o si  celem drugoplanowym. W latach 80. ubieg e-
go wieku Unia przesta a by  importerem netto towarów ywno ciowych a sta a si  
jednym z najwi kszych eksporterów przede wszystkim pszenicy, cukru, mi sa i pro-
duktów mlecznych. Poziom produkcji rolnej w krajach Unii wzrós  do tego stopnia, 
e zagospodarowanie nadwy ek produkcji i koszty z tym zwi zane sta y si  jednym 

z kluczowych problemów polityki rolnej. Przeprowadzona w latach 90. XX w. re-
forma WPR w du ej mierze ukszta towa a jej zasady do dnia dzisiejszego. Co istot-
ne, cho  WPR w dalszym ci gu s u y wsparciu dochodów rolniczych, to stopniowo 
obj a tak e nowe obszary, takie jak przyk adowo wsparcie konkurencyjno ci eu-
ropejskich producentów rolnych oraz aktywna polityka wobec obszarów wiejskich 
obejmuj ca zarówno ich zrównowa ony rozwój, ochron  rodowiska, jak i wiele in-
nych aspektów.

Z kolei nowoczesna ameryka ska polityka rolna ukszta towa a si  w latach 30.  
ubieg ego wieku, w latach wielkiego kryzysu. Ameryka skie programy rolne zmie-
rza y przede wszystkim do wspierania dochodów rolniczych poprzez podnoszenie 
cen na produkty rolne. Ameryka ska polityka rolna (podobnie jak Wspólna Polityka 
Rolna w UE) doprowadzi a do bardzo szybkiego i istotnego wzrostu poziomu pro-
dukcji, w wyniku czego koniecznym sta o si  uzupe nienie polityki rolnej o wspar-
cie w zakresie zagospodarowania generowanych nadwy ek produkcji – g ównie po-
przez ich eksport. Pocz tkowo rozwi zanie takie by o jak najbardziej akceptowalne 
– tak e w ramach mi dzynarodowych stosunków gospodarczych, gdy  ameryka -
skie produkty ywno ciowe bez trudu znajdowa y nabywców m.in. w zniszczonej 
II Wojn  wiatow  Europie. Sytuacja taka zmieni a si  jednak w latach 80. ubie-
g ego wieku, kiedy na wielu kluczowych rynkach (tak e w UE) pojawi  si  problem 
nadprodukcji. Spowodowa o to z jednej strony lawinowy wzrost kosztów zagospo-
darowania nadwy ek (g ównie w postaci subsydiów eksportowych), a tak e powo-
dowa o napi cia w stosunkach handlowych z innymi krajami – g ównie ze Wspól-
not  Europejsk . W konsekwencji kolejne ameryka skie ustawy rolne – tzw. Farm 
Bills z 1985 i 1990 roku zapocz tkowa y proces redukowania instrumentów wspar-
cia cenowego oraz innych rozwi za  powoduj cych wsparcie poziomu produkcji.
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Obecne rozwi zania stosowane w ramach ameryka skiej polityki rolnej zmie-
rzaj  przede wszystkim do tworzenia instrumentów chroni cych producentów rol-
nych. Co ciekawe, analiza ostatniej ustawy rolnej – The Food, Conservation and 
Energy Act z 2008 roku nie pozwala na zdefiniowanie adnego nadrz dnego ogól-
nego celu, jaki mia by by  realizowany w oparciu o jej postanowienia, a wr cz prze-
ciwnie wskazuje, e jej celem jest kontynuowanie dotychczasowych programów 
rolnych w kolejnych latach bud etowych. Podobnie jak w UE, tak e w Stanach 
Zjednoczonych pojawiaj  si  obawy o dalsze finansowanie rozwi za  stosowanych 
w ramach obecnych polityk rolnych, których koszty w UE wynosz  rednio ok. 80 
mld euro rocznie.

Ró nice w podej ciu do zagadnie  rolnictwa pomi dzy USA a UE wynikaj  
tak e z ró nic w uwarunkowaniach gospodarczych, w jakich dzia a rolnictwo po 
dwóch stronach Atlantyku.

Szacuje si , e w UE istnieje oko o 7,3 mln produkcyjnych gospodarstw rol-
nych i ponad 6 mln mikrogospodarstw. Zgodnie z danymi EUROSTAT–u w krajach 
Unii w sektorze rolnym zatrudnionych jest ponad 16 mln ludzi, co stanowi ok. 5,6% 
wszystkich zatrudnionych. Zgodnie z raportami OECD rednia wielko  gospodar-
stwa rolnego w Europie to 22 ha, a ca kowita warto  produkcji wynosi ok. 304 mld 
euro (403 mld dolarów). W Stanach Zjednoczonych struktura gospodarstw jest zu-
pe nie inna. Liczba gospodarstw jest znacz co mniejsza – 2,2 mln, ale jednocze nie 
ich wielko  jest istotnie wi ksza – rednio ok. 170 ha (a wi c ponad 7 razy wi cej 
ni  w Europie). Ogólna warto  produkcji gospodarstw ameryka skich to 287 mld 
dolarów, co stanowi 70% warto ci produkcji europejskiej. Zgodnie z danymi ame-
ryka skiego ministerstwa rolnictwa, w sektorze rolnym tego kraju pracuje ok. 3 mln 
osób, co stanowi zaledwie ok. 2% ogó u zatrudnionych (w Europie odsetek ten jest 
3 razy wy szy).11

Unia Europejska i Stany Zjednoczone ró ni  si  te  w swoich pogl dach na 
rol  i miejsce rolnictwa. Spojrzenie europejskie zdominowane jest ide  wielofunk-
cyjno ci zgodnie, z któr  zadaniem rolnictwa jest nie tylko produkcja ywno ci, ale 
tak e realizacja innych warto ci, takich jak ochrona wiejskiego sposobu ycia, tro-
ska o dobrostan zwierz t, zapobieganie zmianom klimatycznym (redukcja emisji 
gazów cieplarnianych oraz zwi kszanie absorpcji dwutlenku w gla, czy te  w cze-
nia producentów rolnych w inne zagadnienia ochrony rodowiska), a nawet troska 
o wybrane warto ci estetyczne (krajobraz wiejski) i kulturowe. W a nie to wielowy-
miarowe postrzeganie roli rolnictwa jest g ówn  przyczyn , dla której unijna poli-
tyka rolna i polityka handlowa w zakresie handlu produktami rolnymi s  zdomino-
wane tak du  ilo ci  tzw. zagadnie  pozahandlowych (NTC – no trade concerns). 
Wprawdzie d enie do zachowania wiejskiego stylu ycia teoretycznie jest tak e 

11 E.Tachtenberg, A Transatlantic Partnership..., op. cit.
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przedmiotem zainteresowania ameryka skiej polityki rolnej, to w porównaniu z po-
lityk  europejsk  znaczenie innych ni  czysto ekonomiczne zagadnie  w ameryka -
skiej polityce rolnej jest nieporównywalnie mniejsze, a ameryka scy producenci 
rolni s  w du o wi kszym stopniu, ni  producenci europejscy, konfrontowani z za-
sadami wolnego rynku. Innymi s owy ameryka ska wizja rolnictwa, koncentruj c 
si  g ównie na zagadnieniach czysto ekonomicznych, jest o wiele mniej wielofunk-
cyjna ni  wizja europejska. W konsekwencji ameryka skie rolnictwo w o wiele 
wi kszym stopniu ni  rolnictwo europejskie zosta o ukszta towane pod wp ywem 
zasad rynkowych. 

Mo na wskaza  tak e na inne ró nice pomi dzy politykami rolnymi Unii 
i Stanów Zjednoczonych. Przyk adowo UE postrzega produkcj  roln  jako istot-
ny element ochrony rodowiska, staraj c si  nada  produkcji rolnej jak najbardziej 
przyjazny rodowisku charakter (czego przyk adem mog  by  liczne programy rol-
no– rodowiskowe). Z kolei Stany Zjednoczone staraj  si  chroni  rodowisko ra-
czej poprzez programy od ogowania, tj. ograniczania area ów obj tych intensywn  
produkcj  roln  ni  np. poprzez promowanie bardziej przyjaznej rodowisku pro-
dukcji ekstensywnej. 

Innym zagadnieniem powi zanym z wielofunkcyjno ci  rolnictwa jest europej-
ski stosunek do produktów ywno ciowych. W Unii Europejskiej produkcja ywno-
ci jest w du ej mierze traktowana jak rzemios o powi zane z tradycj , konkretnym 

miejscem i kultur . Takie warto ci promuj  produkcj  specjalistyczn , która jest 
postrzegana przez konsumentów jako gwarancja wysokiej jako ci ywno ci i uza-
sadniaj  jednocze nie wy sze koszty jej wytwarzania. Na tym tle, w poj ciu kon-
sumentów europejskich, zacieraj  si  granice pomi dzy poj ciami bezpiecze stwa 
ywno ci i jako ci ywno ci. Takie podej cie zwi ksza tak e znaczenie oznacze  

pochodzenia geograficznego produktów ywno ciowych identyfikuj cych konkret-
ny produkt z konkretnym krajem, regionem, a cz sto wr cz miejscowo ci , w któ-
rej zosta y wytworzone. 

W Stanach Zjednoczonych stosunek do ywno ci kszta towany jest z kolei 
g ównie poprzez pryzmat jej bezpiecze stwa i ceny. W odró nieniu od Europejczy-
ków, ameryka scy konsumenci w mniejszym stopniu przywi zuj  wag  do kon-
kretnego miejsca i sposobu wytworzenia ywno ci czy te  tradycji z tym zwi za-
nej, o ile oczywi cie dany produkt spe nia warunki bezpiecze stwa. W du ej mierze 
t umaczy to, dlaczego Amerykanie w wi kszym stopniu ni  konsumenci europej-
scy aprobuj  nowe technologie w rolnictwie oraz przemys ow  skal  produkcji yw-
no ci, a tak e przywi zuj  stosunkowo mniejsz  wag  do geograficznych oznacze  
pochodzenia ywno ci.12

12 Ibidem.



Konrad Marciniuk

234

Kolejn  wa n  ró nic  w podej ciu do zagadnie  istotnych z punktu widzenia 
kszta towania zasad polityki rolnej po obu stronach Atlantyku jest ró ne podej cie 
do regulacji prawnych dotycz cych produkcji ywno ci. 

Postawy europejskich konsumentów cechuje stosunkowo niski poziom zaufania 
do regulacji i instytucji odpowiedzialnych za bezpiecze stwo ywno ci. Warunko-
wane jest to niew tpliwie historycznie i wynika z takich kryzysów, jak np. wybuch 
choroby w ciek ych krów w Wielkiej Brytanii w latach 80. i 90. ubieg ego wie-
ku (a przede wszystkim z postawy przyjmowanej przez w adze sanitarne tego kra-
ju w pocz tkowej fazie epidemii), ska enie dioksynami drobiu na farmach w Niem-
czech i Belgii w 1999 r., czy te  epidemia zaka e  bakteriami E.coli w Niemczech 
w 2011 roku. Zdarzenia te podwa y y zaufanie konsumentów zarówno do nowocze-
snych technologii i metod produkcji ywno ci, jak i skuteczno ci regulacji praw-
nych oraz skuteczno ci dzia a  podejmowanych przez organy odpowiedzialne za 
ich egzekwowanie. W rezultacie, w powszechnej wiadomo ci konsumentów euro-
pejskich nowe technologie (takie jak np. GMO), jak równie  wielkoskalowa, tzw. 
przemys owa produkcja ywno ci postrzegane s  jako niebezpieczne dla konsu-
mentów, zwierz t i ro lin. Ten sceptycyzm wzmaga tendencje do daleko posuni -
tej ostro no ci w przyjmowaniu nowych osi gni  nauki w dziedzinie wytwarza-
nia ywno ci. Z kolei wi kszo  Amerykanów uwa a zarówno regulacje prawne, 
jak i organy odpowiedzialne za ich stosowanie, co do zasady, za godne zaufania. Co 
nale y podkre li , tak e historia sytuacji kryzysowych w Stanach Zjednoczonych, 
w ramach których dzia ania administracji by y nieporównywalnie bardziej zdecydo-
wane i transparentne ni  dzia ania organów europejskich w podobnych sytuacjach, 
wzmacnia zaufanie ameryka skich konsumentów do oficjalnie uznawanych wyni-
ków bada  naukowych, co w konsekwencji zwi ksza otwarto  rynku ameryka -
skiego na nowe technologie i sposoby wytwarzania ywno ci.13

Wskazane ró nice w podej ciu do polityki rolnej, roli rolnictwa, produktów 
ywno ciowych, a tak e w podej ciu do regulacji i organów odpowiedzialnych za 

bezpiecze stwo ywno ci stanowi  t o dla najistotniejszych problemów negocja-
cyjnych w ramach prac nad TTIP. Do podstawowych zagadnie  nale  tradycyj-
nie zagadnienia taryf celnych oraz dost pu do rynku, problematyka bezpiecze stwa 
sanitarnego i fitosanitarnego, a tak e kwestie nowych technologii, oznacze  geogra-
ficznych, subsydiów eksportowych, wsparcia wewn trznego oraz pomocy ywno-
ciowej. 

Relatywnie wysokie c a ograniczaj  wp yw mi dzynarodowej konkurencji na 
rolnictwo europejskie. D c do ochrony w asnych producentów polityka Unii d y 
do wyeliminowania importu konkurencyjnego w stosunku do produktów europej-
skich. Poziom stawek celnych w Unii w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi 

13 Ibidem.
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jest wysoki i wynosi rednio 18,6% w stosunku do 9,7% w Stanach Zjednoczonych. 
Tak e wy sza jest liczba stosowanych przez UE najwy szych stawek celnych. Unia 
stosuje w odniesieniu do 81 grup towarowych stawk  celn  przekraczaj c  100%, 
podczas gdy w Stanach Zjednoczonych stawki takie stosuje si  tylko do 25 grup 
towarowych. Unia stosuje szczególnie wysokie stawki w odniesieniu do produk-
tów mlecznych, wo owiny i cukru. Stany Zjednoczone s  zatem zdecydowanie bar-
dziej otwarte na handel mi dzynarodowy ni  kraje unijne. Znacz cym wyj tkiem 
s  tu jednak sektory cukru i produktów mlecznych. Nale y tak e wskaza , e cho  
Stany Zjednoczone s  najwi kszym eksporterem ywno ci na wiecie, to z obszaru 
Unii importuj  ponad 40% ywno ci i produktów rolnych wi cej ni  eksportuj  (li-
cz c wg warto ci). Ewentualna redukcja lub eliminacja ce  na produkty rolne w ra-
mach prowadzonych rozmów na temat TTIP mia aby oczywi cie du e znaczenie 
zarówno dla konsumentów, jak i producentów rolnych po obu stronach Atlantyku, 
cho  – co nale y podkre li  – w wi kszym stopniu dotkn aby interesów producen-
tów europejskich. Ewentualny proces obni ania stawek celnych musia by by  zatem 
roz o ony w czasie, tzn. musia yby mu towarzyszy  d ugie okresy przej ciowe po-
zwalaj ce producentom na dostosowanie si  do nowej sytuacji. Równolegle uregu-
lowane musia yby zosta  zasady stosowania mechanizmów ochronnych pozwalaj -
cych na dora n  ochron  wybranych sektorów, np. w sytuacji nadmiernego importu. 
Mo liwym rozwi zaniem by oby tak e przej ciowe stosowanie rozwi za  obejmu-
j cych stosowanie kontyngentów bezc owych obejmuj cych z góry okre lone wolu-
meny towarów. 

Jak wspomniano, ameryka skie podej cie do nowych technologii dotycz cych 
produkcji rolnej, w tym takich zagadnie  jak stosowanie hormonów przy produkcji 
wo owiny i wieprzowiny, jest w wi kszym stopniu oparte na zaufaniu do regulato-
ra i wyników bada  naukowych. W zwi zku z tym, e w Ameryce produkty yw-
no ciowe do  powszechnie wytwarzane s  przy u yciu nowych technologii, uznaje 
si  je za ca kowicie ekwiwalentne pod wzgl dem w a ciwo ci zdrowotnych, od yw-
czych i bezpiecze stwa w stosunku do ywno ci produkowanej w sposób tradycyj-
ny. W konsekwencji Stany Zjednoczone neguj  próby wprowadzenia obowi zku 
znakowania takiej ywno ci jako wytworzonej przy u yciu okre lonej technologii. 
Zdaniem ameryka skich producentów takie oznakowanie ró nicuje produkty, któ-
re w istocie w niczym si  od siebie nie ró ni , co w konsekwencji mo e wprowa-
dza  konsumentów w b d. Nale y jednak wskaza , ze stanowisko ameryka skie 
w tej sprawie nie jest jednolite. Przyk adowo, w Kalifornii trwaj  prace nad ustaw  
nak adaj c  obowi zek informowania konsumentów o zawarto ci w danym produk-
cie sk adników modyfikowanych genetycznie (The Right to Know Act). Uchwalenie 
tej ustawy stanowi oby istotny wy om w dotychczasowym podej ciu do tej kwestii 
w USA i wp yn oby zapewne na stanowisko strony ameryka skiej w rozmowach 
na temat TTIP. 
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Z kolei Unia Europejska konsekwentnie zmierza do ograniczania produkcji 
ywno ci przy u yciu takich technologii, jak np. GMO. Jak wskazano, u podstaw ta-

kiego podej cia le y przede wszystkim brak pe nego zaufania do regulacji prawnych 
i instytucji odpowiedzialnych za bezpiecze stwo ywno ci, a tak e szczególny ro-
dzaj postrzegania jako ci i bezpiecze stwa ywno ci jako w du ej mierze wynika-
j cych z miejsca i sposobu jej wytwarzania. Oprócz obaw o bezpiecze stwo, strona 
europejska wskazuje na zagro enia, jakie biotechnologie mog  tworzy  dla rodo-
wiska naturalnego – przede wszystkim jego ró norodno ci – poprzez zbyt g bok  
ingerencj  w naturalne procesy rodowiskowe. Unia Europejska zdecydowanie ob-
staje tak e przy obowi zku wyra nego oznaczania produktów wytwarzanych przy 
u yciu nowych technologii. Podkre li  tak e nale y, e pomimo niekorzystnych dla 
UE rozstrzygni  w ramach paneli WTO dot. wprowadzonych przez UE ogranicze  
w imporcie produktów ywno ciowych wytworzonych przy u yciu nowych techno-
logii14 oraz wo owiny przy której produkcji u yto hormonów,15 Unia zdecydowa a 
si  nie zastosowa  si  do tych rozstrzygni  i ponosi  koszty odszkodowa  z tego 
tytu u. Decyzja ta pokazuje determinacj  Unii w tej sprawie.16

Cho  wydaje si , e osi gni cie kompromisu w tym obszarze negocjacyjnym 
b dzie bardzo trudne, to zdaniem moim nale y spodziewa  si , e Unia Europejska 
w wi kszym stopniu b dzie musia a ust pi  argumentom naukowym, tj. w wi k-
szym stopniu podejmowa  decyzje o dost pie do rynku nowych produktów w opar-
ciu o wyniki bada  i obiektywn  ocen  ryzyka. By  mo e w a ciwym kierunkiem 
by oby poddanie zasad prowadzenia bada  i weryfikacji ich wyników regulacjom 
powszechnym, takim jak regulacje w ramach Codex Alimentarius czy te  stosowanie 
standardów sektorowych wynikaj cych z wiatowej Organizacji Zdrowia Zwierz t 
(OIE – World Organisation for Animal Health) oraz Mi dzynarodowej Konwen-
cji w sprawie Ochrony Ro lin (IPPC – International Plant Protection Convention). 
Z drugiej strony nale y spodziewa  si , e warunkiem osi gniecia porozumienia 
w tym obszarze b dzie zgoda Stanów Zjednoczonych na europejskie podej cie do 
problematyki znakowania oraz tzw. traceability produktów ywno ciowych wytwo-
rzonych przy u yciu nowych technologii. W zwi zku z tym, e wprowadzenie tego 
typu regulacji mo e rodzi  problemy zwi zane z ich implementacj  zw aszcza w za-
kresie procedur oceny zgodno ci, by  mo e koniecznym oka e si  ustanowienie 
dwustronnego dialogu ds. naukowych, w ramach którego prowadzona by aby ci le 
naukowa i zobiektywizowana dyskusja na temat ryzyk zwi zanych ze stosowaniem 
konkretnych technologii wytwarzania produktów rolnych. W ka dym razie wydaje 
si , e pole kompromisu wyznaczaj  z jednej strony wyniki obiektywnych bada  na-
ukowych, a z drugiej d enie do w a ciwego informowania konsumentów o rodza-

14 WT/DS 291 (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds291_e.htm).

15 WT/DS 26 (http://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=186&code=2).

16 E.Tachtenberg, A Transatlantic Partnership..., op. cit.
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ju danego produktu w taki sposób, aby zagwarantowa  mu prawo dokonania wia-
domego wyboru.17

Geograficzne oznaczenia pochodzenia produktów (GIs – Geographical Indi-
cations) identyfikuj  miejsce wytworzenia danego produktu wskazuj c na konkret-
ny kraj, region, a czasem nawet miejscowo . Oznaczenia geograficzne stanowi c 
szczególnego rodzaju w asno  intelektualn  nios  ze sob  okre lon  warto , o ile 
z miejscem pochodzenia wi e si  przekonanie o szczególnych cechach, czy te  ja-
ko ci danego produktu. Oznaczenia geograficzne stanowi  szczególny rodzaj prawa 
przynale cego nie jednej osobie lub podmiotowi, lecz z regu y okre lonej wspólno-
cie – grupie podmiotów prowadz cych okre lony rodzaj dzia alno ci w okre lonym 
miejscu. Stany Zjednoczone w dotychczasowych rozmowach dotycz cych ochrony 
oznacze  geograficznych z du  niech ci  odnosi y si  do europejskich oczekiwa  
dotycz cych ochrony tego rodzaju praw. Dotyczy o to w szczególno ci okre le , 
które na przestrzeni ostatnich dziesi cioleci, ze wzgl du na powszechno  stosowa-
nia sta y si  tzw. produktami generycznymi (np. ser parme ski) lub których stoso-
wanie zwi zane jest z u ywaniem okre lonych znaków towarowych (np. piwo Bud-
weiser). 

Z kolei w Unii Europejskiej stosowanie i odnoszenie si  do konkretnych ozna-
cze  geograficznych w kontek cie oznaczania poszczególnych produktów spo yw-
czych ma d ug  histori  i odgrywa znacz c  rol  w funkcjonowaniu rynku. Ozna-
czenie geograficzne cz sto niesie ze sob  okre lon  informacj  na temat jako ci 
i sposobu wytworzenia danego produktu, ale ma tak e g bsze znaczenie kulturowe 
i historyczne. Stosowanie i ochrona oznacze  geograficznych odgrywa tak e zna-
cz c  rol  w produkcji poprzez tworzenie dodatkowej warto ci, za któr  konsumen-
ci gotowi s  p aci  wy sze ceny, co w konsekwencji cz sto znacz co wp ywa na 
uwarunkowania ekonomiczne produkcji. Dodatkowo identyfikacja poszczególnych 
produktów z konkretnym miejscem ich wytworzenia s u y cz sto zachowaniu lokal-
nej tradycji, a nawet budowaniu to samo ci danego regionu, co stanowi istotny ele-
ment kszta tuj cy lokalne rodowisko kulturowe.

Negocjacje dotycz ce problematyki oznacze  geograficznych zmierza  zapew-
ne b d  do:

1. opracowania zasad wzajemnego uznawania tego rodzaju oznacze , organów 
uprawnionych do ich rejestracji oraz regu  dotycz cych ich ochrony,

2. ustalenia ewentualnej listy tzw. produktów generycznych, tj. towarów, któ-
rych nazwa wprawdzie zwi zana jest z konkretnym miejscem, lecz ze wzgl -
du na powszechno  wyst powania na rynku oraz zwykle d ugi okres ich 

17 Ibidem.



Konrad Marciniuk

238

wytwarzania poza okre lon  lokalizacj  nazwa takiego towaru przesta a ko-
jarzy  si  z okre lonym miejscem – oznaczeniem geograficznym,

3. uzgodnienia odpowiednich okresów przej ciowych, w ramach których pro-
ducenci okre lonych towarów, które zostan  obj te ochron  ich oznacze  
geograficznych b d  musieli dostosowa  si  do nowych wymaga , tj. zanie-
cha  dalszego stosowania tych oznacze .18

Polityka rolna Stanów Zjednoczonych, co do zasady, jasno oddziela zagadnie-
nia o stricte handlowo–rynkowym charakterze od innych zagadnie , które w Euro-
pie s  z kolei istotnymi (a by  mo e nawet równoprawnymi) elementami polityki 
rolnej. Mowa tu o takich zagadnieniach, jak ochrona rodowiska, dobrostan zwie-
rz t, ochrona krajobrazowego i kulturowego rodowiska wiejskiego itp., które s  
elementami wspomnianego ju  wcze niej dominuj cego w Europie wielofunkcyj-
nego pojmowania roli rolnictwa. Konsekwentna ochrona wymienionych warto ci 
na gruncie prawa europejskiego postrzegana jest po drugiej stronie Atlantyku jako 
przejaw stosowania pozataryfowych (najcz ciej administracyjnych) barier handlo-
wych blokuj cych b d  utrudniaj cych dost p do rynku. Osi gni cie kompromisu 
w tym zakresie zapewne nie b dzie atwe, gdy  jak wspomniano, ró nice stano-
wisk wynikaj  z odmiennych wizji rolnictwa i odmiennego pojmowania roli samych 
producentów rolnych. Najbardziej prawdopodobnym polem kompromisu mo e by  
konsekwentne stosowanie zasady traktowania narodowego (tj. unikanie stosowania 
rodków dyskryminuj cych towary importowane), a w zakresie ochrony rodowi-

ska ustalenie kryteriów uznawania polityk stron porozumienia w tym zakresie jako 
nienaruszaj cych tego porozumienia. Ze wzgl du na du  ró norodno  i z o ono  
zagadnie  obj tych tym obszarem koniecznym mo e okaza  si  powo anie sta ego 
komitetu konsultacyjnego dla rozstrzygania ewentualnych sporów w tym zakresie. 

Stosowanie subsydiów eksportowych zosta o w ostatnim dziesi cioleciu istot-
nie ograniczone, gdy  zarówno ceny krajowe na rynku ameryka skim, jak i rynku 
wewn trznym UE zbli y y si  do cen wiatowych. Tytu em przyk adu mo na wska-
za , e w ostatnim okresie jedynie 0,6% bud etu WPR przeznaczanych jest na sub-
sydia eksportowe. Z kolei w USA subsydia eksportowe stosowane s  jedynie do wy-
branych produktów mleczarskich w ramach programu wspierania ich eksportu, ale 
i tak najprawdopodobniej nowa ameryka ska ustawa rolna nie b dzie przewidywa  
ich stosowania. W zwi zku z powy szym wydaje si , e osi gni cie kompromisu 
w tym obszarze powinno by  stosunkowo proste.

Zarówno UE, jak i USA stosuj  szeroki wachlarz instrumentów wsparcia rol-
nictwa. Cho  programy europejskie, bior c pod uwag  ich skumulowan  warto , 
wydaj  si  odgrywa  wi ksz  rol , to pami ta  nale y, e pomoc publiczna kiero-
wana do sektora rolnego w Stanach Zjednoczonych jest znacznie bardziej skoncen-

18 Ibidem.
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trowana, gdy  trafia do mniejszej liczby producentów rolnych. Ró nice pomi dzy 
instrumentami wsparcia rolnictwa po obu stronach Atlantyku dotycz  tak e obsza-
rów, na których wsparcie to jest skoncentrowane. W USA subsydia dotycz  przede 
wszystkim produkcji pszenicy, pasz, bawe ny, ro lin oleistych, cukru i produktów 
mlecznych. Z kolei w UE pomoc kierowana jest do znacznie szerszego kr gu produ-
centów w czaj c w to producentów zbó , bawe ny, ry u, ro lin oleistych, orzesz-
ków, produktów mlecznych, cukru, owoców i warzyw, a nawet producentów ywca. 

Negocjacje w tym obszarze b d  zapewne powi zane z prowadzonymi równo-
legle rozmowami w ramach rundy Doha WTO,19 w ramach której zak ada si  dalsz  
redukcj  rodków zakwalifikowanych do kategorii tzw. rodków ó tych (Amber 
Box) odpowiednio o 70% w UE i 60% w USA. Z tego punktu widzenia istotne s  
propozycje dotycz ce stopniowego zast powania subsydiów rozwi zaniami wspie-
raj cymi aktywne zarz dzanie ryzykiem, takimi jak: ubezpieczenia wzajemne rolni-
ków dotycz ce upraw czy te  stabilizacja uwarunkowa  kontraktowych prowadze-
nia produkcji rolnej poprzez promowanie okre lonych wzorców kontraktowych (np. 
forward sale, opcje). Istotne znaczenie ma te  przesuwanie rodków wsparcia w kie-
runku podnoszenia konkurencyjno ci produkcji rolnej i wi kszego urynkowienia 
produkcji i rozwoju obszarów wiejskich.20 

USA s  krytykowane za wykorzystywanie pomocy ywno ciowej, jako rodka 
zdobywania nowych rynków dla przysz ego eksportu co, zdaniem niektórych, bar-
dzo cz sto destabilizuje sytuacj  na rynkach rolnych ubogich pa stw beneficjentów. 
Polityka UE w tym zakresie koncentruje si  natomiast na wsparciu finansowym, 
co nie jest uwa ane za polityk  naruszaj c  sytuacj  na lokalnych rynkach. Wr cz 
przeciwnie, pomoc finansowa Unii cz sto wspiera dokonywanie zakupów na lokal-
nych rynkach, co pozwala tak e budowa  lokalny potencja  produkcyjny. Wydaje 
si  wi c, e model europejski co do zasady jest bardziej przyjazny dla lokalnych go-
spodarek i jako taki powinien stanowi  podstaw  przysz ych rozwi za . Z drugiej 
jednak strony nale y liczy  si  z tym, e ograniczanie udzielania pomocy w naturze 
przyczyni si , zw aszcza w USA, do spadku poparcia dla udzielania takiej pomo-
cy, a w konsekwencji ograniczy jej rozmiary. Nale y podkre li , e wiele rozwi za  
dotycz cych zagadnienia pomocy ywno ciowej zosta o uj tych w konwencji o po-
mocy ywno ciowej z 1999 r.21 Przysz e porozumienie w tej materii w ramach nego-
cjacji TTIP b dzie zapewne nawi zywa  do rozwi za  przyj tych w tej konwencji.

Jak wida , zakres obszarów negocjacyjnych dotycz cych rolnictwa w ramach 
rozmów dotycz cych nowej umowy handlowej jest bardzo szeroki. Osi gniecie 

19 Informacje na temat aktualnego stanu negocjacji w ramach Rundy Doha mo na znale  m.in. na stronach wia-

towej Organizacji Handlu (www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm).

20 E.Tachtenberg, A Transatlantic Partnership..., op. cit.

21 Konwencja o pomocy ywno ciowej sporz dzona w Londynie dnia 13 kwietnia 1999 r. (publ. Dz.U. z 2007 r. Nr 

118, poz. 813). Polska przyst pi a do tej konwencji 28 lipca 2006 r.
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kompromisu w wielu z poruszonych spraw nie b dzie zapewne atwe. Wydaje si  
jednak, e w uwarunkowaniach kryzysu gospodarki wiatowej strony powinny by  
bardziej sk onne do osi gni cia kompromisów, gdy  jak wspomniano na wst pie 
sukces negocjacyjny otwiera by drog  do wytworzenia najwi kszej w dziejach ludz-
ko ci strefy wolnego handlu, co stanowi oby z kolei silny bodziec dla wzrostu go-
spodarek umawiaj cych si  stron.22

Bez w tpienia zawarcie umowy TTIP b dzie mia o istotny wp yw na kszta t 
WPR oraz na b d ce jej normatywnym wyrazem przepisy zarówno prawa wspólno-
towego, jak i prawa krajowego. W bezpo redni sposób prze o y si  to na sytuacj  
polskich rolników. W praktyce mo e wyst pi  jedna z dwóch sytuacji: uzgodnienie 
zasad reformy WPR b dzie stanowi o warunek osi gni cia porozumienia, b d  te  
wcze niejsze porozumienie w ramach umowy TTIP wymusi reform  WPR. W obu 
przypadkach jednak ustalenia TTIP prze o  si  na zmiany w systemach prawnych 
umawiaj cych si  stron. Z tego w a nie powodu z du  uwag  nale y ledzi  post -
py w negocjacjach dot. poszczególnych obszarów problematyki rolnej. 

22 E.Tachtenberg, A Transatlantic Partnership..., op. cit.
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THE ISSUE OF AGRICULTURE IN THE LIGHT OF THE UPCOMING TRADE 

AGREEMENT BETWEEN THE EU AND THE USA 

(TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT AGREEMENT)

Key words: Transatlantic Trade and Investment Agreement, agriculture, 
European Union

On 8 July 2013 the United States and the European Union commenced 
negotiations over new trade agreement – Transatlanctic Trade and Investment 
Partnership (TTIP). Once concluded, the TTIP may turn to be one of the most 
significant free trade agreements. It’s importance would not be limited to the 
bilateral trade relations between the United States and the European Union, but most 
probably, achieving agreement over TTIP will reinvigorate negotiations over the 
global agreement during the WTO’s Doha Round.

Agriculture seems to be one of the most difficult, but equally most significant 
issues. Author presents the background of current differences over the agricultural 
issues on both sides of the Atlantic and identifies main topics and challenges on 
the way to the agreement, e.g.: the level of duties for agricultural products and the 
pace of their elimination, sanitary and phytosanitary issues, GIs, new technologies in 
food production, export subsidies as well as food aid. Potential agreement over these 
issues will trigger significant changes in legal regulations regarding agriculture in 
the United States as well as in the European Union and its member states, including 
Poland.


