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        Zakres prezentacji 

 Komitet MAAC 

 WTO 

 MADB 

 Lista kluczowych barier dla UE 

 

 

 



        Market Access Advisory Committee (Komitet MAAC) 

Działania na poziomie UE (Bruksela) 

 KE – DG Trade (DG SANTE, AGRI, TAXUD, GROW, NEAR) 

 28 krajów UE 

 biznes UE: EFPIA, SpiritsEurope, ETRMA, Eurochamber, DigitalEurope, CosmeticsEurope, 

EDA, FoodDrinkEurope, CLEPA, Euratex, CEFIC, MedTech, FESI, EUROFER, CEPI 

 Sektorowe Grupy Robocze MAAC 

Działania w krajach pozaunijnych 

 Delegacje UE w krajach pozaunijnych 

 Market Access Teams / spotkania radców handlowych UE                                               
(KE, Ambasady krajów UE, biznes UE) 

 

 



Komitet MAAC (1/3) 

 

 

Działania KE dla poprawy dostępu do rynków krajów trzecich                       
- instrumenty polityki handlowej 

 Listy kluczowych barier w dostępie do priorytetowych dla UE rynków                            
- obecnie 23 kraje 

 Bariery dla poszczególnych krajów UE, w tym w polskim eksporcie 

 Działania prewencyjne (early warning), reakcja na projekty regulacji krajów 
pozaunijnych 

 

 



Komitet MAAC (2/3) 

 

 

Działania KE dla poprawy dostępu do rynków krajów trzecich                       
- instrumenty polityki handlowej 

 Bilateralne kontakty KE z krajami trzecimi na poziomie: technicznym (dialogi, grupy 
robocze, komitety), wysokim szczeblu (high level meetings), kooperacja z krajami 
trzecimi 

 Negocjacje i implementacja Umów FTA UE – kraje trzecie (Komitet TPC) 

 Trade Barrier Regulation (TBR) 

 Rozstrzyganie sporów w ramach WTO, Umów FTAs 

 

 



Komitet MAAC (3/3) 

 

 

Działania KE dla poprawy dostępu do rynków krajów trzecich                             
- instrumenty polityki handlowej: 

 Roczny Trade and Investment Barrier Report 

 Line to Takes w relacjach z krajami trzecimi 

 Market Access Days 

 Inicjatywy polityczne: demarches, European Economic Diplomacy, European External 
Action Service, 

 Fact sheet – formularz zgłoszenia barier do KE 

 

 



WTO 

 

 

Działania KE dla poprawy dostępu do rynków krajów trzecich                       
- instrumenty polityki handlowej 

 Komitet TBT (bariery techniczne w handlu)  

 Komitet SPS (bariery sanitarne i fitosanitarne) 

 Komitet ds. Licencjonowania Importu 

 Komitet ds. Dostępu do Rynku 

 Rada ds. Handlu Towarami 

 

 



Market Access Database (MADB) 
- obecnie 59 krajów pozuninych, 425 barier dla UE 

 

 

Zakładki tematyczne (eksport z UE) 

 Bariery w handlu (inwestycjach, usługach, zamówieniach publicznych   i rządowych, IPR) 

 Stawki celne w dostępie do krajów pozaunijnych 

 Reguły pochodzenia towarów 

 Procedury i formalności importowe w imporcie do krajów trzecich 

 Bariery SPS (sektor sanitarny i fitosanitarny) 

 Usługi dla SMEs (np. Enterprise Europe Network) 

 Umowy o Wolnym Handlu (FTAs) UE – kraje trzecie 

 Statystyki 

                                                                     Dodatkowo (import do UE): 

   Taryfy celne w imporcie do UE 

    EU's Export Helpdesk 

    Taxation and Customs Union 

 

 



MADB http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 

  



MADB – Nowe, rozwiązane bariery 



MADB – Umowy FTAs (Kanada) 



MADB – Umowy FTAs (Kanada) 



MADB – taryfy i reguły pochodzenia 



MADB – taryfy i reguły pochodzenia 



MADB – Procedury i formalności 



MADB – statystyki 



MADB – bariery w handlu (1/4) 



MADB – bariery w handlu (2/4) 



MADB – bariery w handlu (3/4) 



MADB – bariery w handlu (4/4) 



MADB – bariery sektora SPS 



MADB – usługi dla SMEs  



Lista kluczowych dla UE barier - USA (projekt)  



Lista kluczowych dla UE barier - USA (projekt)  



    FACT SHEET 
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