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SPOLE NÁ PROHLÁŠENÍ  

SMLUVNÍCH STRAN DOHODY 

 

 

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ  

O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE  

A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU 

 
 
Smluvní strany zd raz ují význam v asné ratifikace nebo v asného schválení stávajícími 

smluvními stranami a novými smluvními stranami v souladu s jejich ústavními požadavky pro 

zajišt ní sou asného rozší ení Evropské unie a Evropského hospodá ského prostoru ke dni 1. kv tna 

2004. 
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SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ PRAVIDEL P VODU  

PO VSTUPU V PLATNOST DOHODY O Ú ASTI ESKÉ REPUBLIKY,  

ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,  

LITEVSKÉ REPUBLIKY, MA ARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, 

 POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

V EVROPSKÉM HOSPODÁ SKÉM PROSTORU 

 

 

1. D kaz o p vodu ádn  vydaný státem ESVO nebo novou smluvní stranou v rámci preferen ní 

dohody uzav ené mezi státy ESVO a novou smluvní stranou nebo v rámci jednostranných 

právních p edpis  státu ESVO nebo nové smluvní strany se považuje za d kaz o preferen ním 

p vodu EHP za podmínek 

 

a) že d kaz o p vodu a p epravní doklady byly vydány nejpozd ji jeden den p ed vstupem 

Dohody v platnost, 

 

b) že d kaz o p vodu je p edložen celním orgán m do ty  m síc  od vstupu Dohody 

v platnost. 
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Pokud bylo zboží v celním prohlášení navrženo k dovozu ze státu ESVO nebo z nové smluvní 

strany v nové smluvní stran  nebo ve stát  ESVO p ede dnem vstupu Dohody v platnost 

podle preferen ních dohod platných v té dob  mezi státem ESVO a novou smluvní stranou, 

m že být ve státech ESVO nebo v nových smluvních stranách p ijat též d kaz o p vodu 

vydaný zp tn  podle t chto dohod, pokud je p edložen celním orgán m do ty  m síc  

od vstupu Dohody v platnost. 

 

2. Státy ESVO na stran  jedné a eská republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Ma arsko, Polsko, 

Slovinsko a Slovensko na stran  druhé jsou oprávn ny zachovat povolení, jimiž byl ud len 

status „schválených vývozc “ v rámci dohod uzav ených mezi státy ESVO na stran  jedné 

a eskou republikou, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Ma arskem, Polskem, Slovinskem 

a Slovenskem na stran  druhé, pokud schválení vývozci používají pravidla p vodu EHP. 

 

Tato povolení nahradí státy ESVO a eská republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Ma arsko, 

Polsko, Slovinsko a Slovensko nejpozd ji do roka ode dne p istoupení novými povoleními 

vydanými za podmínek stanovených v protokolu 4 k Dohod  o EHP. 
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3. Žádosti o následné ov ení d kazu o p vodu vydaného podle preferen ních dohod a dohod 

uvedených v odstavcích 1 a 2 p ijímají p íslušné orgány stát  ESVO a nových smluvních 

stran po dobu t í let od vydání daného d kazu o p vodu a tyto orgány je mohou podávat po 

dobu t í let od p ijetí d kazu o p vodu. 
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SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ 

 K LÁNKU 126 DOHODY O EHP 

 

 

Smluvní strany stvrzují, že odkazy uvedené v lánku 126 Dohody o EHP na „Smlouvu o založení 

Evropského hospodá ského spole enství“ a na „podmínky stanovené v uvedené smlouv “ zahrnují i 

Protokol . 10 o Kypru, který je p ipojen k aktu o p istoupení ze dne 16. dubna 2003. 
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JINÁ PROHLÁŠENÍ  

JEDNÉ NEBO VÍCE SMLUVNÍCH STRAN DOHODY 

 

 

OBECNÉ SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ STÁT  ESVO 

 

 

Státy ESVO berou na v domí prohlášení týkající se Dohody o EHP p ipojená k záv re nému aktu 

Smlouvy o p istoupení eské republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské 

republiky, Litevské republiky, Ma arské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky 

Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii. 

 

Státy ESVO zd raz ují, že prohlášení týkající se Dohody o EHP p ipojená k záv re nému aktu 

smlouvy uvedené v p edchozím odstavci nemohou být vykládána ani uplat ována v rozporu se 

závazky smluvních stran vyplývajícími z této Dohody nebo z Dohody o EHP. 
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SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ 

 STÁT  ESVO O VOLNÉM POHYBU PRACOVNÍK  

 

 

Státy ESVO kladou d raz na velkou míru rozlišování a pružnosti p i úprav  volného pohybu 

pracovník . Budou se snažit zajistit otev en jší p ístup na trh práce státním p íslušník m eské 

republiky, Estonska, Ma arska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovinska a Slovenska svými 

vnitrostátními p edpisy s cílem urychlit sbližování s acquis. V d sledku toho by se p íležitosti 

k získání zam stnání ve státech ESVO pro státní p íslušníky eské republiky, Estonska, Ma arska, 

Lotyšska, Litvy, Polska, Slovinska a Slovenska m ly po p istoupení t chto stát  významn  zlepšit. 

Státy ESVO budou navíc co nejlépe využívat navržených úprav, aby co nejd íve dosáhly plného 

uplat ování acquis v oblasti volného pohybu pracovník . V p ípad  Lichtenštejnska se toto 

uskute ní v souladu se zvláštními ujednáními, která p edpokládají odv tvové úpravy p ílohy V 

(Volný pohyb pracovník ) a p ílohy VIII (Právo usazování) Dohody o EHP. 
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SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ  

STÁT  ESVO O VNIT NÍM TRHU S ELEKT INOU 

 

 

S odvoláním na p echodnou úpravu pro Estonsko uvedenou v bodu 2 kapitoly 8 p ílohy 6 aktu o 

p istoupení ze dne 16. dubna 2003 a v prohlášení 8 o ropných b idlicích, vnit ním trhu s elekt inou 

a sm rnici Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o spole ných 

pravidlech pro vnit ní trh s elekt inou (sm rnice o elekt in ): Estonsko, státy ESVO berou na 

v domí, že s cílem omezit možné narušování hospodá ské sout že na vnit ním trhu s elekt inou se 

m že stát, že bude t eba uplatnit ochranné mechanismy, jako nap íklad doložku o vzájemnosti 

podle sm rnice 96/92/ES. 
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PROHLÁŠENÍ  

VLÁDY LICHTENŠTEJNSKA 

 

 

Lichtenštejnská vláda p edpokládá, že smluvní strany respektují Lichtenštejnské knížectví jako 

dlouhotrvající svrchovaný a uznávaný stát, který byl neutálním státem po celou první i druhou 

sv tovou válku. 
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PROHLÁŠENÍ  

ESKÉ REPUBLIKY K JEDNOSTRANNÉMU PROHLÁŠENÍ  

LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ 

 

 

eská republika vítá uzav ení dohody mezi kandidátskými zem mi a leny Evropského 

hospodá ského prostoru jako významný krok k p ekonání n kdejšího rozd lení Evropy a k jejímu 

dalšímu politickému a hospodá skému rozvoji. eská republika je p ipravena spolupracovat v rámci 

Evropského hospodá ského prostoru se všemi lenskými státy, v etn  Lichtenštejnského knížectví.  

 

Ve vztahu k Lichtenštejnskému knížectví projevuje eská republika od svého vzniku jednozna ný 

zájem o navázání diplomatických vztah . Již v roce 1992 adresovala vládám všech zemí, v etn  

vlády Lichtenštejnského knížectví, žádosti o své uznání jako nového subjektu mezinárodního práva 

k 1. lednu 1993. Zatímco tém  ode všech obdržela kladnou odpov , Lichtenštejnské knížectví je 

v tomto sm ru až dosud výjimkou. 

 

eská republika nep ikládá právní ú inky prohlášením, která nesouvisí s p edm tem a ú elem této 

dohody. 
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PROHLÁŠENÍ  

SLOVENSKÉ REPUBLIKY K JEDNOSTRANNÉMU PROHLÁŠENÍ 

 LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ 

 

 

Slovenská republika vítá uzav ení smlouvy mezi kandidátskými zem mi a leny Evropského 

hospodá ského prostoru jako významný krok k dalšímu hospodá skému a politickému rozvoji 

Evropy. 

 

Slovenská republika od svého vzniku uznává Lichtenštejnské knížectví jako suverénní a nezávislý 

stát a je p ipravena s ním navázat diplomatické styky. 

 

Slovenská republika nep ikládá právní ú inky prohlášením, která nesouvisí s p edm tem a ú elem 

této dohody. 
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PROHLÁŠENÍ  

ESTONSKA, KYPRU, LOTYŠSKA, MALTY A SLOVINSKA 

K LÁNKU 5 PROTOKOLU 38A 

O FINAN NÍM MECHANISMU EHP 

 

 

Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Malta a Slovinsko zd raz ují, že rozd lovací klí  použitý v lánku 5 byl 

vytvo en výlu n  pro ú ely finan ního mechanismu EHP. P edpokládají, že tímto rozd lovacím 

klí em nejsou dot eny žádné budoucí návrhy týkající se rozd lovacích klí  v rámci strukturálních 

a soudržnostních nástroj  Spole enství. 

 

 

 

404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - S-Erklärung Tschechisch (Normativer Teil)12 von 13



AF/EEE/XPA/DC/cs 13 

 

PROHLÁŠENÍ  

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLE ENSTVÍ  

O PRAVIDLECH P VODU U RYB  

A PRODUKT  RYBOLOVU 

 

 

Komise Evropských spole enství prošet í sch dnost harmonizace pravidel p vodu do 1. kv tna 

2004. 
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