
 

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE INTERPRETACYJNE 

DOTYCZĄCE ART. 45 I 46 

 

Strony są demokracjami. Pragną współpracować, aby promować wspólne wartości na całym 

świecie. Niniejsza umowa jest sygnałem, że obie Strony są zdecydowane promować demokrację, 

prawa człowieka, nierozprzestrzenianie oraz przeciwdziałanie terroryzmowi na całym świecie. 

Wdrażanie niniejszej umowy między stronami wyznającymi te same wartości jest zatem oparte na 

zasadach dialogu, wzajemnego poszanowania, partnerstwa na zasadach równości, multilateralizmu, 

konsensusu oraz poszanowania prawa międzynarodowego. 

 

Strony zgadzają się, że dla celów prawidłowej interpretacji i właściwego stosowania niniejszej 

umowy w praktyce, wyrażenie „właściwe środki”, zawarte w art. 45 ust. 3, odnosi się do środków 

proporcjonalnych w stosunku do niewywiązywania się ze zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. Środki mogą zostać podjęte w odniesieniu do niniejszej umowy lub umowy szczegółowej 

objętej zakresem wspólnych ram instytucjonalnych. Przy wyborze środków pierwszeństwo należy 

przyznać tym, które w najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie umów, uwzględniając 

możliwe zastosowanie dostępnych krajowych środków zaradczych. 

 

Strony zgadzają się, że dla celów prawidłowej interpretacji i właściwego stosowania niniejszej 

umowy w praktyce, wyrażenie „szczególnie nagłe przypadki”, zawarte w art. 45 ust. 4, oznacza 

przypadki istotnego naruszenia niniejszej umowy przez jedną ze Stron. Istotne naruszenie umowy 

polega na zerwaniu niniejszej umowy w sposób nieprzewidziany w zasadach ogólnych prawa 

międzynarodowego lub na wyjątkowo poważnym i znaczącym naruszeniu zasadniczego elementu 

niniejszej umowy. Strony oceniają ewentualne istotne naruszenie art. 4 ust. 2, uwzględniając, 

w miarę dostępności, oficjalne stanowisko odpowiednich agencji międzynarodowych. 

 

1062 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 41 Erklärungen polnisch (Normativer Teil) 1 von 3



 

W odniesieniu do art. 46, w przypadku podjęcia środków w związku z umową szczegółową objętą 

zakresem wspólnych ram instytucjonalnych do procedury wdrażania decyzji panelu arbitrów 

w sytuacjach, w których arbitrzy stwierdzą, że środek był nieuzasadniony lub nieproporcjonalny, 

zastosowanie mają wszelkie stosowne procedury rozstrzygania sporów przewidziane w umowie 

szczegółowej. 

 

 

__________________ 
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JEDNOSTRONNE OŚWIADCZENIE  

UNII EUROPEJSKIEJ 

DOTYCZĄCE ART. 12 

 

Pełnomocnicy państw członkowskich oraz pełnomocnik Republiki Korei odnotowują następujące 

jednostronne oświadczenia Unii Europejskiej: 

 

Unia Europejska oświadcza, że państwa członkowskie są zaangażowane na mocy art. 12 jedynie 

w takim zakresie, w jakim zobowiązały się przestrzegać zasad dobrego zarządzania w sferze 

podatków na poziomie Unii Europejskiej. 

 

 

_________________ 
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