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SPOLEĻNÁ PROHLÁŠENÍ  

SMLUVNÍCH STRAN DOHODY 

 

 

SPOLEĻNÉ PROHLÁŠENÍ  

O SOUĻASNÉM ROZŠÍřENÍ EVROPSKÉ UNIE  

A EVROPSKÉHO HOSPODÁřSKÉHO PROSTORU 

 
 
Smluvní strany zdŢrazŔují význam vļasné ratifikace nebo vļasného schválení stávajícími 

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

zajištŊní souļasného rozšíŚení Evropské unie a Evropského hospodáŚského prostoru ke dni 1. kvŊtna 

2004. 
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SPOLEĻNÉ PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ PRAVIDEL PšVODU  

PO VSTUPU V PLATNOST DOHODY O ÚĻASTI ĻESKÉ REPUBLIKY,  

ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,  

LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAńARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, 

 POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

V EVROPSKÉM HOSPODÁřSKÉM PROSTORU 

 

 

1. DŢkaz o pŢvodu ŚádnŊ vydaný státem ESVO nebo novou smluvní stranou v rámci preferenļní 

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

právních pŚedpisŢ státu ESVO nebo nové smluvní strany se považuje za dŢkaz o preferenļním 

pŢvodu EHP za podmínek 

 

a) že dŢkaz o pŢvodu a pŚepravní doklady byly vydány nejpozdŊji jeden den pŚed vstupem 

Dohody v platnost, 

 

b) že dŢkaz o pŢvodu je pŚedložen celním orgánŢm do ļtyŚ mŊsícŢ 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 stranŊ nebo ve státŊ ESVO pŚede dnem vstupu Dohody v platnost 

podle preferenļních dohod platných v té dobŊ mezi státem ESVO a novou smluvní stranou, 

mŢže být ve státech ESVO nebo v nových smluvních stranách pŚijat též dŢkaz o pŢvodu 

vydaný zpŊtnŊ podle tŊchto dohod, pokud je pŚedložen celním orgánŢm do ļtyŚ mŊsícŢ 

od vstupu Dohody v platnost. 

 

2. Státy ESVO na stranŊ jedné a Ļeská republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, MaŅarsko, Polsko, 

Slovinsko a Slovensko na stranŊ druhé jsou oprávnŊny zachovat povolení, jimiž byl udŊlen 

status „schválených vývozcŢ“ v rámci dohod uzavŚených mezi státy ESVO na stranŊ jedné 

a Ļeskou republikou, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, MaŅarskem, Polskem, Slovinskem 

a Slovenskem na stranŊ druhé, pokud schválení vývozci používají pravidla pŢvodu EHP. 

 

Tato povolení nahradí státy ESVO a Ļeská republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, MaŅarsko, 

Polsko, Slovinsko a Slovensko nejpozdŊji do roka ode dne pŚistoupení novými povoleními 

vydanými za podmínek stanovených v protokolu 4 k DohodŊ o EHP. 
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3. Žádosti o následné ovŊŚení dŢkazu o pŢvodu vydaného podle preferenļních dohod a dohod 

uvedených v odstavcích 1 a 2 pŚijímají pŚíslušné orgány státŢ ESVO a nových smluvních 

stran po dobu tŚí let od vydání daného dŢkazu o pŢvodu a tyto orgány je mohou podávat po 

dobu tŚí let od pŚijetí dŢkazu o pŢvodu. 
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SPOLEĻNÉ PROHLÁŠENÍ 

 K ĻLÁNKU 126 DOHODY O EHP 

 

 

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

Evropského hospodáŚského spoleļenství“ a na „podmínky stanovené v uvedené smlouvŊ“ zahrnují i 

Protokol ļ. 10 o Kypru, který je pŚipojen k aktu o pŚistoupení ze dne 16. dubna 2003. 
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JINÁ PROHLÁŠENÍ  

JEDNÉ NEBO VÍCE SMLUVNÍCH STRAN DOHODY 

 

 

OBECNÉ SPOLEĻNÉ PROHLÁŠENÍ STÁTš ESVO 

 

 

Státy ESVO berou na vŊdomí prohlášení týkající se Dohody o EHP pŚipojená k závŊreļnému aktu 

Smlouvy o pŚistoupení Ļeské republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské 

republiky, Litevské republiky, MaŅarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky 

Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii. 

 

Státy ESVO zdŢrazŔují, že prohlášení týkající se Dohody o EHP pŚipojená k závŊreļnému aktu 

smlouvy uvedené v pŚedchozím odstavci nemohou být vykládána ani uplatŔována v rozporu se 

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

 STÁTš ESVO O VOLNÉM POHYBU PRACOVNÍKš 

 

 

Státy ESVO kladou dŢraz na velkou míru rozlišování a pružnosti pŚi úpravŊ volného pohybu 

pracovníkŢ. Budou se snažit zajistit otevŚenŊjší pŚístup na trh práce státním pŚíslušníkŢm Ļeské 

republiky, Estonska, MaŅarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovinska a Slovenska svými 

vnitrostátními pŚedpisy s cílem urychlit sbližování s acquis. V dŢsledku toho by se pŚíležitosti 

k získání zamŊstnání ve státech ESVO pro státní pŚíslušníky Ļeské republiky, Estonska, MaŅarska, 

Lotyšska, Litvy, Polska, Slovinska a Slovenska mŊly po pŚistoupení tŊchto státŢ významnŊ zlepšit. 

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

uplatŔování acquis v oblasti volného pohybu pracovníkŢ. V pŚípadŊ Lichtenštejnska se toto 

uskuteļní v souladu se zvláštními ujednáními, která pŚedpokládají odvŊtvové úpravy pŚílohy V 

(Volný pohyb pracovníkŢ) a pŚílohy VIII (Právo usazování) Dohody o EHP. 
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SPOLEĻNÉ PROHLÁŠENÍ  

STÁTš ESVO O VNITřNÍM TRHU S ELEKTřINOU 

 

 

S odvoláním na pŚechodnou úpravu pro Estonsko uvedenou v bodu 2 kapitoly 8 pŚílohy 6 aktu o 

pŚistoupení ze dne 16. dubna 2003 a v prohlášení 8 o ropných bŚidlicích, vnitŚním trhu s elektŚinou 

a smŊrnici Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o spoleļných 

pravidlech pro vnitŚní trh s elektŚinou (smŊrnice o elektŚinŊ): Estonsko, státy ESVO berou na 

vŊdomí, že s cílem omezit možné narušování hospodáŚské soutŊže na vnitŚním trhu s elektŚinou se 

mŢže stát, že bude tŚeba uplatnit ochranné mechanismy, jako napŚíklad doložku o vzájemnosti 

podle smŊrnice 96/92/ES. 
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PROHLÁŠENÍ  

VLÁDY LICHTENŠTEJNSKA 

 

 

Lichtenštejnská vláda pŚedpokládá, že smluvní strany respektují Lichtenštejnské knížectví jako 

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

svŊtovou válku. 
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PROHLÁŠENÍ  

ĻESKÉ REPUBLIKY K JEDNOSTRANNÉMU PROHLÁŠENÍ  

LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ 

 

 

Ļeská republika vítá uzavŚení dohody mezi kandidátskými zemŊmi a ļleny Evropského 

hospodáŚského prostoru jako významný krok k pŚekonání nŊkdejšího rozdŊlení Evropy a k jejímu 

dalšímu politickému a hospodáŚskému rozvoji. Ļeská republika je pŚipravena spolupracovat v rámci 

Evropského hospodáŚského prostoru se všemi ļlenskými státy, vļetnŊ Lichtenštejnského knížectví.  

 

Ve vztahu k Lichtenštejnskému knížectví projevuje Ļeská republika od svého vzniku jednoznaļný 

zájem o navázání diplomatických vztahŢ. Již v roce 1992 adresovala vládám všech zemí, vļetnŊ 

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

k 1. lednu 1993. Zatímco témŊŚ ode všech obdržela kladnou odpovŊŅ, Lichtenštejnské knížectví je 

v tomto smŊru až dosud výjimkou. 

 

Ļeská republika nepŚikládá právní úļinky prohlášením, která nesouvisí s pŚedmŊtem a úļelem této 

dohody. 
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PROHLÁŠENÍ  

SLOVENSKÉ REPUBLIKY K JEDNOSTRANNÉMU PROHLÁŠENÍ 

 LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ 

 

 

Slovenská republika vítá uzavŚení smlouvy mezi kandidátskými zemŊmi a ļleny Evropského 

hospodáŚského prostoru jako významný krok k dalšímu hospodáŚskému a politickému rozvoji 

Evropy. 

 

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

stát a je pŚipravena s ním navázat diplomatické styky. 

 

Slovenská republika nepŚikládá právní úļinky prohlášením, která nesouvisí s pŚedmŊtem a úļelem 

této dohody. 
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PROHLÁŠENÍ  

ESTONSKA, KYPRU, LOTYŠSKA, MALTY A SLOVINSKA 

K ĻLÁNKU 5 PROTOKOLU 38A 

O FINANĻNÍM MECHANISMU EHP 

 

 

Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Malta a Slovinsko zdŢrazŔují, že rozdŊlovací klíļ použitý v ļlánku 5 byl 

vytvoŚen výluļnŊ pro úļely finanļního mechanismu EHP. PŚedpokládají, že tímto rozdŊlovacím 

klíļem nejsou dotļeny žádné budoucí návrhy týkající se rozdŊlovacích klíļŢ v rámci strukturálních 

a soudržnostních nástrojŢ Spoleļenství. 
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PROHLÁŠENÍ  

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEĻENSTVÍ  

O PRAVIDLECH PšVODU U RYB  

A PRODUKTš RYBOLOVU 

 

 

Komise Evropských spoleļenství prošetŚí schŢdnost harmonizace pravidel pŢvodu do 1. kvŊtna 

2004. 
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