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WSPÓLNE DEKLARACJE 

UMAWIAJ CYCH SI  STRON 

DO POROZUMIENIA 

 

 

WSPÓLNA DEKLARACJA 

W SPRAWIE JEDNOCZESNEGO ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ 

I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 

 

 

Umawiaj ce si  Strony podkre laj  wag  dokonania terminowej ratyfikacji lub zatwierdzenia przez 

Obecne Umawiaj ce si  Strony i Nowe Umawiaj ce si  Strony zgodnie z ich odpowiednimi 

wymogami konstytucyjnymi w celu zapewnienia jednoczesnego rozszerzenia Unii Europejskiej i 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu 1 maja 2004 roku. 
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WSPÓLNA DEKLARACJA 

DOTYCZ CA STOSOWANIA REGU  POCHODZENIA 

PO WEJ CIU W YCIE POROZUMIENIA W SPRAWIE UDZIA U REPUBLIKI CZESKIEJ, 

REPUBLIKI ESTO SKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI W GIERSKIEJ, 

REPUBLIKI OTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPUBLIKI S OWENII I REPUBLIKI S OWACKIEJ 

W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM 

 

 

1. wiadectwo pochodzenia prawid owo wystawione przez Pa stwo EFTA lub Now  

Umawiaj c  si  Stron  w ramach umowy preferencyjnej zawartej mi dzy Pa stwami EFTA i 

Now  Umawiaj c  si  Stron  lub w ramach jednostronnego ustawodawstwa krajowego 

Pa stwa EFTA lub Nowej Umawiaj cej si  Strony jest uwa ane za dowód preferencyjnego 

pochodzenia EOG pod warunkiem, e: 

 

 (a) wiadectwo pochodzenia i dokumenty przewozowe zosta y wystawione nie pó niej ni  

w dniu poprzedzaj cym wej cie w ycie Porozumienia; 

 

(b) wiadectwo pochodzenia zostanie przedstawione w adzom celnym w terminie czterech 

miesi cy od daty wej cia w ycie Porozumienia. 
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W przypadku, gdy towary zg oszono do przywozu z Pa stwa EFTA lub Nowej Umawiaj cej 

si  Strony do, odpowiednio, Nowej Umawiaj cej si  Strony lub Pa stwa EFTA przed dat  

wej cia w ycie Porozumienia w ramach uzgodnie  preferencyjnych aktualnie 

obowi zuj cych mi dzy Pa stwem EFTA i Now  Umawiaj c  si  Stron , wiadectwo 

pochodzenia wystawione w oparciu o tamte uzgodnienia mo e by  równie  akceptowane na 

terenie Pa stw EFTA lub Nowych Umawiaj cych si  Stron, pod warunkiem, e zostanie 

przedstawione w adzom celnym w terminie czterech miesi cy od daty wej cia w ycie 

Porozumienia. 

 

2. Pa stwa EFTA z jednej strony oraz Republika Czeska, Estonia, otwa, Litwa, W gry, Polska, 

S owenia i S owacja z drugiej maj  prawo zachowa  zezwolenia, na podstawie których 

otrzyma y status „zatwierdzonych eksporterów” w ramach umów zawartych pomi dzy 

Pa stwami EFTA z jednej strony oraz Czechami, Estoni , otw , Litw , W grami, Polsk , 

S oweni  i S owacj  z drugiej, pod warunkiem, e zatwierdzeni eksporterzy b d  stosowa  

regu y pochodzenia EOG. 

 

Wspomniane powy ej zezwolenia Pa stwa EFTA oraz Republika Czeska, Estonia, otwa, 

Litwa, W gry, Polska, S owenia i S owacja zobowi zane s  zast pi  w terminie jednego roku 

od daty przyst pienia nowymi zezwoleniami wystawionymi na podstawie warunków 

okre lonych w Protokole 4 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
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3. W a ciwe w adze Pa stw EFTA i Nowych Umawiaj cych si  Stron zobowi zane s  

przyjmowa  wnioski o weryfikacj  wiadectwa pochodzenia wystawionego na podstawie 

umów i uzgodnie  preferencyjnych, o których mowa w ust pach 1 i 2 powy ej przez okres 

trzech lat od wystawienia danego wiadectwa pochodzenia, jak te  mog  takie wnioski 

sk ada  przez trzy lata od przyj cia danego wiadectwa pochodzenia. 
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WSPÓLNA DEKLARACJA 

DOTYCZ CA ARTYKU U 126 POROZUMIENIA EOG 

 

 

Umawiaj ce si  Strony potwierdzaj , e zawarte w artykule 126 Porozumienia EOG odniesienia do 

„Traktatu ustanawiaj cego Europejsk  Wspólnot  Gospodarcz ” oraz „warunków okre lonych w 

tym Traktacie” obejmuj  Protokó  nr 10 w sprawie Cypru za czony do Aktu Przyst pienia z dnia 

16 kwietnia 2003 roku. 
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POZOSTA E DEKLARACJE 

JEDNEJ LUB WI CEJ UMAWIAJ CYCH SI  STRON POROZUMIENIA 

 

 

OGÓLNA WSPÓLNA DEKLARACJA PA STW EFTA 

 

 

Pa stwa EFTA przyjmuj  do wiadomo ci deklaracje maj ce znaczenie dla Porozumienia EOG, 

za czone do Aktu Ko cowego Traktatu dotycz cego przyst pienia Republiki Czeskiej, Republiki 

Esto skiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki 

W gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S owenii i Republiki 

S owackiej do Unii Europejskiej. 

 

Pa stwa EFTA podkre laj , e deklaracje maj ce znaczenie dla Porozumienia EOG, za czone do 

Aktu Ko cowego Traktatu, o którym mowa w poprzednim akapicie nie mog  by  interpretowane 

ani stosowane w sposób sprzeczny ze zobowi zaniami Umawiaj cych si  Stron wynikaj cymi z 

niniejszego Porozumienia lub Porozumienia EOG. 
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WSPÓLNA DEKLARACJA 

PA STW EFTA W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEP YWU PRACOWNIKÓW 

 

 

Pa stwa EFTA podkre laj  mocne elementy zró nicowania i elastyczno ci w uzgodnieniach 

dotycz cych swobodnego przep ywu pracowników. Pa stwa te do o  stara , aby zwi kszy  dost p 

do rynku pracy obywatelom Republiki Czeskiej, Estonii, otwy, Litwy, W gier, Polski, S owenii i 

S owacji w oparciu o krajowe przepisy prawa, tak aby przyspieszy  zbli anie do dorobku UE. W 

konsekwencji, mo liwo  znalezienia pracy na terenie Pa stw EFTA przez obywateli Republiki 

Czeskiej, Estonii, otwy, Litwy, W gier, Polski, S owenii i S owacji powinna si  znacznie 

zwi kszy  po przyst pieniu tych pa stw. Ponadto Pa stwa EFTA wykorzystaj  w jak najlepszy 

sposób proponowane uzgodnienia, tak aby przej  jak najszybciej do pe nego zastosowania dorobku 

w dziedzinie swobodnego przep ywu pracowników. W przypadku Liechtensteinu zostanie to 

dokonane zgodnie z konkretnymi rozwi zaniami przewidzianymi w Dostosowaniach Sektorowych 

do Za cznika V (Swobodny przep yw pracowników) i Za cznika VIII (Prawo przedsi biorczo ci) 

do Porozumienia EOG. 
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WSPÓLNA DEKLARACJA 

PA STW EFTA W SPRAWIE RYNKU WEWN TRZNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

 

W odniesieniu do ustalenia przej ciowego dla Estonii okre lonego w Punkcie 2 Rozdzia u 8 

Za cznika 6 do Aktu Przyst pienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku oraz Deklaracji nr 8 w sprawie 

upków olejowych, rynku wewn trznego energii elektrycznej i dyrektywie 96/92/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycz cej wspólnych zasad rynku wewn trznego 

energii elektrycznej (Dyrektywa Energii Elektrycznej): Estonia, Pa stwa EFTA przyjmuj  do 

wiadomo ci, e w celu ograniczenia potencjalnego zniekszta cenia konkurencji na rynku 

wewn trznym energii elektrycznej mo e zaistnie  konieczno  zastosowania mechanizmów 

ochronnych, takich jak klauzula wzajemno ci zawarta w dyrektywie 96/92/WE. 
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DEKLARACJA 

RZ DU LIECHTENSTEINU  

 

 

Rz d Liechtensteinu przyjmuje, e wszystkie Uk adaj ce si  Strony respektuj  Ksi stwo 

Liechteinstein jako istniej ce od dawna, suwerenne i uznane pa stwo, które przez ca y czas trwania 

I Wojny wiatowej i II Wojny wiatowej by o pa stwem neutralnym.  
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DEKLARACJA 

REPUBLIKI CZESKIEJ DOTYCZ CA JEDNOSTRONNEJ DEKLARACJI KSI STWA 

LIECHTENSTEINU  

 

 

Republika Czeska przyjmuje zawarcie porozumienia mi dzy pa stwami kandyduj cymi a 

cz onkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego jako znacz cy krok na drodze do pokonania 

minionego podzia u Europy, a tak e jej dalszego politycznego i gospodarczego rozwoju. Republika 

Czeska jest gotowa do wspó pracy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wszystkimi 

pa stwami cz onkowskimi, w tym z Ksi stwem Liechtensteinu. 

 

Od pocz tku swego powstania Republika Czeska wykazywa a jednoznaczne zainteresowanie 

nawi zaniem stosunków dyplomatycznych z Ksi stwem Liechtensteinu. Ju  w roku 1992 roku 

Republika Czeska zwróci a si  do rz dów wszystkich pa stw, w tym Ksi stwa Liechtensteinu, o 

uznanie jako nowy podmiot prawa mi dzynarodowego ze skutkiem od 1 stycznia 1993 roku. O ile 

praktycznie wszystkie pa stwa odpowiedzia y pozytywnie, Ksi stwo Liechtensteinu stanowi do tej 

pory wyj tek. 

 

Republika Czeska nie wi e adnego skutku prawnego z deklaracjami, które nie s  zwi zane z 

przedmiotem i celem niniejszego Porozumienia.  
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DEKLARACJA 

REPUBLIKI S OWACKIEJ DOTYCZ CA JEDNOSTRONNEJ DEKLARACJI KSI STWA 

LIECHTENSTEINU 

 

 

Republika S owacka przyjmuje zawarcie porozumienia mi dzy pa stwami kandyduj cymi a 

cz onkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego jako wa ny krok na drodze do dalszego rozwoju 

gospodarczego i politycznego w Europie. 

 

Od czasu swego powstania Republika S owacka uzna a Ksi stwo Liechtensteinu jako suwerenne i 

niezale ne pa stwo i jest przygotowana do nawi zania z Ksi stwem stosunków dyplomatycznych. 

 

Republika S owacka nie wi e adnego skutku prawnego z deklaracjami, które nie s  zwi zane z 

przedmiotem i celem niniejszego Porozumienia.  
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DEKLARACJA 

CYPRU, ESTONII, OTWY, MALTY I S OWENII 

W SPRAWIE ARTYKU U 5 PROTOKO U 38A 

W SPRAWIE MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG.  

 

Cypr, Estonia, otwa, Malta i S owenia podkre laj , e klucz podzia u stosowany w artykule 5 

zosta  okre lony wy cznie na potrzeby Mechanizmu Finansowego EOG. Rozumiej  przez to, e 

ten klucz podzia u nie przes dza o jakiejkolwiek przysz ej propozycji w odniesieniu do kluczy 

podzia u w ramach wspólnotowych instrumentów spójno ci i strukturalnych. 
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DEKLARACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ  

W SPRAWIE REGU  POCHODZENIA W ODNIESIENIU DO RYB I PRODUKTÓW 

RYBO ÓWSTWA 

 

 

Komisja Europejska zbada wykonalno  harmonizacji regu  pochodzenia do dnia 1 maja 2004 roku. 
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