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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 lipca 2000 r. Nr 58

683
PROTOKÓ¸ DODATKOWY NR 5

do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA),

sporzàdzony w Jasnej dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 13 wrzeÊnia 1996 r. w Jasnej zosta∏ sporzàdzony Protokó∏ dodatkowy nr 5 do Ârodkowoeuropejskiej
umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporzàdzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r., w nast´pujàcym brzmieniu:

Przek∏ad

PROTOKÓ¸ DODATKOWY NR 5
do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu

Przedstawiciele Republiki Czeskiej, Republiki W´-
gierskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S∏owac-
kiej i Republiki S∏owenii,

majàc na uwadze Deklaracj´ Premierów, przyj´tà
dnia 11 wrzeÊnia 1995 r. w Brnie,

potwierdzajàc swoje oddanie zasadom gospodarki
rynkowej, stanowiàcej podstaw´ ich stosunków,

uznajàc, ˝e niniejszy Protokó∏ dodatkowy b´dzie
sprzyjaç intensyfikacji wzajemnie korzystnych stosun-
ków mi´dzy nimi oraz wnosiç istotny wk∏ad do proce-
su integracji europejskiej,

zgodnie z postanowieniami artyku∏ów 34, 35, 37
i 39 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym han-
dlu,

uzgodnili, co nast´puje:

ADDITIONAL PROTOCOL NO. 5
to the Central European Free Trade Agreement

Representatives of the Czech Republic, the Repu-
blic of Hungary, the Republic of Poland, the Slovak Re-
public and the Republic of Slovenia,

Having in mind the Declaration of Prime Ministers,
done on 11 September 1995 in Brno,

Reaffirming their commitment to the principles of
a market economy, which constitutes the basis for 
their relations,

Recognizing that this Additional Protocol will foster
the intensification of mutually beneficial trade relations
among them and contribute to the process of integra-
tion in Europe,

In accordance with the provisions of Articles 34, 35,
37 and 39 of the Central European Free Trade Agre-
ement,

Have decided as follows:
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Artyku∏ 1

Protoko∏y 1, 2, 3, 8, 9, 10 do Ârodkowoeuropejskiej
umowy o wolnym handlu i za∏àczniki do nich z dniem
1 stycznia 1997 r. utracà swà moc i zastàpione zostanà
nowymi Protoko∏ami 1, 2, 3, 8, 9, 10 i za∏àcznikami do
nich, które stanowià integralnà cz´Êç niniejszego Pro-
toko∏u dodatkowego.

Artyku∏ 2

Niniejszy Protokó∏ dodatkowy stanowi integralnà
cz´Êç Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym han-
dlu.

Artyku∏ 3

1. Niniejszy Protokó∏ dodatkowy wejdzie w ˝ycie
trzydziestego dnia od daty otrzymania przez depozyta-
riusza ostatniej notyfikacji stron Ârodkowoeuropej-
skiej umowy o wolnym handlu o wype∏nieniu niezb´d-
nych do tego procedur.

2. Depozytariusz notyfikuje wszystkim Stronom
wype∏nienie procedur niezb´dnych dla wejÊcia w ˝ycie
niniejszego Protoko∏u dodatkowego.

3. Je˝eli strony nie otrzymajà do dnia 31 grudnia
1996 r. notyfikacji wynikajàcych z ust´pu 2 tego artyku-
∏u, niniejszy Protokó∏ dodatkowy b´dzie stosowany
prowizorycznie od dnia 1 stycznia 1997 r.

Na dowód czego, ni˝ej podpisani pe∏nomocnicy,
b´dàc do tego nale˝ycie upowa˝nieni, podpisali niniej-
szy Protokó∏ dodatkowy.

Sporzàdzono w Jasnej dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
w jednym oryginalnym egzemplarzu w j´zyku angiel-
skim, który b´dzie zdeponowany przy Rzàdzie Polski.
Depozytariusz przeka˝e poÊwiadczone kopie wszyst-
kim stronom.

Article 1

Protocols 1, 2, 3, 8, 9, 10 to the Central European
Free Trade Agreement and Annexes to them shall be
abolished and replaced by 1 January 1997 with the
new Protocols 1, 2, 3, 8, 9, 10 and Annexes to them,
which shall constitute an integral part of this Additio-
nal Protocol.

Article 2

This Additional Protocol shall constitute an inte-
gral part of the Central European Free Trade Agre-
ement.

Article 3

1. This Additional Protocol shall enter into force on
the thirtieth day from the date of receiving by the De-
positary of last notification of Parties to the Central Eu-
ropean Free Trade Agreement of the completion of
procedures necessary for that purpose.

2. The Depositary shall notify all Parties of the com-
pletion of procedures necessary for entry into force of
this Additional Protocol.

3. If the Parties do not receive by 31 December
1996 notifications pursuant to paragraph 2 of this Ar-
ticle this Additional Protocol shall be applied provisio-
nally from 1 January 1997.

In witness whereof the undersigned plenipotentia-
ries, being duty authorized thereto, have signed this
Additional Protocol.

Done at Jasná this 13th day of September 1996 in
a single authentic copy in the English language which
shall be deposited with the Government of Poland.
The Depositary shall transmit certified copies to all
Parties.

Z upowa˝nienia Republiki Czeskiej
For the Czech Republic

Z upowa˝nienia Republiki W´gierskiej
For the Republic of Hungary

Z upowa˝nienia Rzeczypospolitej Polskiej
For the Republic of Poland

Z upowa˝nienia Republiki S∏owackiej
For the Slovak Republic

Z upowa˝nienia Republiki S∏owenii
For the Republic of Slovenia
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PROTOKÓ¸ 1
(odnoszàcy si´ do artyku∏u 3 ust´p 2)

Zniesienie ce∏ mi´dzy Republikà Czeskà i Republikà
S∏owackà, z jednej strony, a Republikà W´gierskà,

z drugiej strony

1. C∏a importowe stosowane w Republice Czeskiej
i Republice S∏owackiej na towary pochodzàce z Repu-
bliki W´gierskiej wymienione w za∏àczniku A do niniej-
szego protoko∏u b´dà stopniowo obni˝ane zgodnie
z nast´pujàcym harmonogramem:

— od 1 stycznia 1997 r. — do 60% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do 45% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — do 30% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2000 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

2. Na towary pochodzàce z Republiki W´gierskiej
importowane do Republiki Czeskiej i Republiki S∏o-
wackiej, które nie sà wymienione w za∏àczniku A do ni-
niejszego protoko∏u, zerowe stawki celne b´dà stoso-
wane od 1 stycznia 1997 r.

3. C∏a importowe stosowane w Republice W´gier-
skiej na towary pochodzàce z Republiki Czeskiej lub
Republiki S∏owackiej wymienione w za∏àczniku B do
niniejszego protoko∏u b´dà stopniowo obni˝ane zgod-
nie z nast´pujàcym harmonogramem:

— od 1 stycznia 1997 r. — do 60% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do 45% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — do 30% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2000 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

4. Na towary pochodzàce z Republiki Czeskiej i Re-
publiki S∏owackiej importowane do Republiki W´gier-
skiej, nie wymienione w za∏àczniku B do niniejszego
protoko∏u, zerowe stawki celne b´dà stosowane od
1 stycznia 1997 r.

****

PROTOCOL 1
(referred to in paragraph 2 of Article 3)

Abolition of customs duties between the Czech Re-
public and the Slovak Republic on the one side and

the Republic of Hungary on the other side

1. Customs duties on imports applicable in the
Czech Republic and the Slovak Republic to products
originating in the Republic of Hungary listed in 
Annex A to this Protocol shall be progressively redu-
ced in accordance with the following timetable:

— on January 1, 1997 — to 60% of the basic duty,

— on January 1, 1998 — to 45% of the basic duty,

— on January 1, 1999 — to 30% of the basic duty,

— on January 1, 2000 — the remaining duties
shall be eliminated.

2. For the products originating in the Republic of
Hungary imported to the Czech Republic and the Slo-
vak Republic and not listed in Annex A to this Protocol,
zero customs duties shall be applied from January 1,
1997.

3. Customs duties on imports applicable in the Re-
public of Hungary to products originating in the Czech
Republic or in the Slovak Republic listed in Annex B to
this Protocol shall be progressively reduced in accor-
dance with the following timetable:

— on January 1, 1997 — to 60% of the basic duty,

— on January 1, 1998 — to 45% of the basic duty,

— on January 1, 1999 — to 30% of the basic duty,

— on January 1, 2000 — the remaining duties
shall be eliminated.

4. For the products originating in the Czech Repu-
blic and the Slovak Republic imported to the Republic
of Hungary and not listed in Annex B to this Protocol
zero customs duties shall be applied from January 1,
1997.

****
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ZA¸ÑCZNIK A DO PROTOKO¸U 1
KODY HS 1996

ANNEX A TO PROTOCOL 1
HS CODES 1996



Dziennik Ustaw Nr 58 — 3617 — Poz. 683

Za∏àcznik A do Protoko∏u 1
KODY HS 1996

Annex A to Protocol 1
HS CODES 1996
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Za∏àcznik A do Protoko∏u 1
KODY HS 1996

Annex A to Protocol 1
HS CODES 1996
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ZA¸ÑCZNIK B DO PROTOKO¸U 1
ANNEX B TO PROTOCOL 1
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Za∏àcznik B do Protoko∏u 1
Annex B to Protocol 1
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Za∏àcznik B do Protoko∏u 1
Annex B to Protocol 1
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PROTOKÓ¸ 2
(odnoszàcy si´ do artyku∏u 3 ust´p 2)

Zniesienie ce∏ mi´dzy Republikà Czeskà i Republikà
S∏owackà, z jednej strony, a Rzeczàpospolità Polskà,

z drugiej strony

1. C∏a importowe stosowane w Republice Czeskiej
i Republice S∏owackiej na towary pochodzàce
z Rzeczypospolitej Polskiej wymienione w za∏àczniku
A do niniejszego protoko∏u b´dà stopniowo obni˝ane
zgodnie z nast´pujàcym harmonogramem:

— od 1 stycznia 1997 r. — do 60% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do 45% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — do 30% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2000 r. — do 15% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2001 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

2. Na towary pochodzàce z Rzeczypospolitej Pol-
skiej importowane do Republiki Czeskiej i Republiki
S∏owackiej, które nie sà wymienione w za∏àczniku A do
niniejszego protoko∏u, zerowe stawki celne b´dà sto-
sowane od 1 stycznia 1997 r. 

3. C∏a importowe stosowane w Rzeczypospolitej
Polskiej na towary pochodzàce z Republiki Czeskiej lub
Republiki S∏owackiej wymienione w za∏àczniku B do
niniejszego protoko∏u b´dà stopniowo obni˝ane zgod-
nie z nast´pujàcym harmonogramem:

— od 1 stycznia 1997 r. — do pi´ciu siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do czterech siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — do trzech siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 2000 r. — do dwóch siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 2001 r. — do jednej siódmej staw-
ki podstawowej,

— od 1 stycznia 2002 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

4. Na towary pochodzàce z Republiki Czeskiej i Re-
publiki S∏owackiej importowane do Rzeczypospolitej
Polskiej, które nie sà wymienione w za∏àczniku B do ni-
niejszego protoko∏u, zerowe stawki celne b´dà stoso-
wane od 1 stycznia 1997 r. 

****

PROTOCOL 2
(referred to in paragraph 2 of Article 3)

Abolition of customs duties between the Czech Re-
public and the Slovak Republic on the one side and

the Republic of Poland on the other side

1. Customs duties on imports applicable in the
Czech Republic and the Slovak Republic to products
originating in the Republic of Poland listed in 
Annex A to this Protocol shall be progressively redu-
ced in accordance with the following timetable:

— on January 1, 1997 — to 60% of the basic duty,

— on January 1, 1998 — to 45% of the basic duty,

— on January 1, 1999 — to 30% of the basic duty,

— on January 1, 2000 — to 15% of the basic duty,

— on January 1, 2001 — the remaining duties
shall be eliminated.

2. For the products originating in the Republic of
Poland imported to the Czech Republic and the Slovak
Republic and not listed in Annex A to this Protocol, ze-
ro customs duties shall be applied from January 1,
1997.

3. Customs duties on imports applicable in the Re-
public of Poland to products originating in the Czech
Republic or in the Slovak Republic listed in 
Annex B to this Protocol shall be progressively redu-
ced in accordance with the following timetable:

— on January 1, 1997 — to five-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 1998 — to four-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 1999 — to three-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 2000 — to two-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 2001 — to one-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 2002 — the remaining duties
shall be eliminated.

4. For the products originating in the Czech Repu-
blic and the Slovak Republic imported to the Republic
of Poland and not listed in Annex B to this Protocol, ze-
ro customs duties shall be applied from January 1,
1997.

****
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ZA¸ÑCZNIK A DO PROTOKO¸U 2
KODY HS 1996

ANNEX A TO PROTOCOL 2
HS CODES 1996
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ZA¸ÑCZNIK B DO PROTOKO¸U 2
ANNEX B TO PROTOCOL 2
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PROTOKÓ¸ 3
(odnoszàcy si´ do artyku∏u 3 ust´p 2)

Zniesienie ce∏ mi´dzy Republikà W´gierskà,  z jednej
strony, a Rzeczàpospolità Polskà, z drugiej strony

1. C∏a importowe stosowane w Republice W´gier-
skiej na towary pochodzàce z Rzeczypospolitej Polskiej
wymienione w za∏àczniku A do niniejszego protoko∏u
b´dà stopniowo obni˝ane zgodnie z nast´pujàcym
harmonogramem:

— od 1 stycznia 1997 r. — do 60% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do 45% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — do 30% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2000 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

2. C∏a importowe stosowane w Republice W´gier-
skiej na towary pochodzàce z Rzeczypospolitej Polskiej
wymienione w za∏àczniku B do niniejszego protoko∏u
b´dà stopniowo obni˝ane zgodnie z nast´pujàcym
harmonogramem:

— od 1 stycznia 1997 r. — do 60% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do 45% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — do 30% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2000 r. — do 15% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2001 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

3. Na towary pochodzàce z Rzeczypospolitej Pol-
skiej importowane do Republiki W´gierskiej, które nie
sà wymienione w za∏àcznikach A i B do niniejszego
protoko∏u, zerowe stawki celne b´dà stosowane od
1 stycznia 1997 r.

4. C∏a importowe stosowane w Rzeczypospolitej
Polskiej na towary pochodzàce z Republiki W´gierskiej
wymienione w za∏àczniku C do niniejszego protoko∏u
b´dà stopniowo obni˝ane zgodnie z nast´pujàcym
harmonogramem:

— od 1 stycznia 1997 r. — do 60% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do 45% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — do 30% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2000 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

5. C∏a importowe stosowane w Rzeczypospolitej
Polskiej na towary pochodzàce z Republiki W´gierskiej
wymienione w za∏àczniku D do niniejszego protoko∏u
b´dà stopniowo obni˝ane zgodnie z nast´pujàcym
harmonogramem:

PROTOCOL 3
(referred to in paragraph 2 of Article 3)

Abolition of customs duties between the Republic 
of Hungary on the one side and the Republic of Po-

land on the other side

1. Customs duties on imports applicable in the Re-
public of Hungary to products originating in the Repu-
blic of Poland listed in Annex A to this Protocol shall
be progressively reduced in accordance with the follo-
wing timetable:

— on January 1, 1997 — to 60% of the basic duty,

— on January 1, 1998 — to 45% of the basic duty,

— on January 1, 1999 — to 30% of the basic duty,

— on January 1, 2000 —  the remaining duties
shall be eliminated.

2. Customs duties on imports applicable in the Re-
public of Hungary to products originating in the Repu-
blic of Poland listed in Annex B to this Protocol shall
be progressively reduced in accordance with the follo-
wing timetable:

— on January 1, 1997 — to 60% of the basic duty,

— on January 1, 1998 — to 45% of the basic duty,

— on January 1, 1999 — to 30% of the basic duty,

— on January 1, 2000 — to 15% of the basic duty,

— on January 1, 2001 — the remaining duties
shall be eliminated.

3. For the products originating in the Republic of
Poland imported to the Republic of Hungary and not li-
sted in Annexes A and B to this Protocol zero customs
duties shall be applied from January 1, 1997.

4. Customs duties on imports applicable in the Re-
public of Poland to products originating in the Repu-
blic of Hungary listed in Annex C to this Protocol shall
be progressively reduced in accordance with the follo-
wing timetable:

— on January 1, 1997 — to 60% of the basic duty,

— on January 1, 1998 — to 45% of the basic duty,

— on January 1, 1999 — to 30% of the basic duty,

— on January 1, 2000 — the remaining duties
shall be eliminated.

5. Customs duties on imports applicable in the Re-
public of Poland to products originating in the Repu-
blic of Hungary listed in Annex D to this Protocol shall
be progressively reduced in accordance with the follo-
wing timetable:
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— od 1 stycznia 1997 r. — do pi´ciu siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do czterech siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — do trzech siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 2000 r. — do dwóch siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 2001 r. — do jednej siódmej staw-
ki podstawowej,

— od 1 stycznia 2002 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

6. Na towary pochodzàce z Republiki W´gierskiej
importowane do Rzeczypospolitej Polskiej, które nie
sà wymienione w za∏àcznikach C i D do niniejszego
protoko∏u, zerowe stawki celne b´dà stosowane od
1 stycznia 1997 r. 

****

— on January 1, 1997 — to five-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 1998 — to four-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 1999 — to three-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 2000 — to two-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 2001 — to one-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 2002 — the remaining duties
shall be eliminated.

6. For the products originating in the Republic of
Hungary imported to the Republic of Poland and not li-
sted in Annex C and D to this Protocol zero customs
duties shall be applied from January 1, 1997.

****
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ZA¸ÑCZNIK A DO PROTOKO¸U 3
ANNEX A TO PROTOCOL 3
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Za∏àcznik A do Protoko∏u 3
Annex A to Protocol 3
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Za∏àcznik A do Protoko∏u 3
Annex A to Protocol 3
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ZA¸ÑCZNIK B DO PROTOKO¸U 3
ANNEX B TO PROTOCOL 3
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ZA¸ÑCZNIK C DO PROTOKO¸U 3
ANNEX C TO PROTOCOL 3
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Za∏àcznik C do Protoko∏u 3
Annex C to Protocol 3
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Za∏àcznik C do Protoko∏u 3
Annex C to Protocol 3
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ZA¸ÑCZNIK D DO PROTOKO¸U 3
ANNEX D TO PROTOCOL 3
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PROTOKÓ¸ 8
(odnoszàcy si´ do artyku∏u 3 ust´p 2)

Zniesienie ce∏ mi´dzy Republikà Czeskà i Republikà
S∏owackà, z jednej strony, a Republikà S∏owenii,

z drugiej strony

1. Na produkty pochodzàce z Republiki S∏owenii
importowane do Republiki Czeskiej i Republiki S∏o-
wackiej zerowe stawki celne b´dà stosowane od
1 stycznia 1997 r.

2. C∏a importowe stosowane w Republice S∏owenii
na towary pochodzàce z Republiki Czeskiej i Republiki
S∏owackiej wymienione w za∏àczniku A do niniejszego
protoko∏u b´dà stopniowo obni˝ane zgodnie z nast´-
pujàcym harmonogramem:

— od 1 stycznia 1997 r. — do 50% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do 25% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

Niniejsza obni˝ka obowiàzuje jedynie w okresie,
w którym samochody osobowe pochodzàce z Republi-
ki S∏owenii importowane do Republiki Czeskiej lub do
Republiki S∏owackiej nie odpowiadajà warunkom Pro-
toko∏u 7 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym
handlu. W przypadku gdy te samochody osobowe od-
powiadajà warunkom Protoko∏u 7 do Ârodkowoeuro-
pejskiej umowy o wolnym handlu, c∏a importowe sto-
sowane w Republice S∏owenii na samochody osobo-
we pochodzàce z Republiki Czeskiej zostanà ca∏kowicie
zniesione.

3. Na towary pochodzàce z Republiki Czeskiej i Re-
publiki S∏owackiej importowane do Republiki S∏owe-
nii, które nie sà wymienione w za∏àczniku A do niniej-
szego protoko∏u, zerowe stawki celne b´dà stosowane
od 1 stycznia 1997 r.

****

PROTOCOL 8
(referred to in paragraph 2 of Article 3)

Abolition of customs duties between the Czech Re-
public and the Slovak Republic on the one side and

the Republic of Slovenia on the other side

1. For the products originating in the Republic of
Slovenia imported to the Czech Republic and the Slo-
vak Republic zero customs duties are applied from Ja-
nuary 1, 1997.

2. Customs duties on imports applicable in the Re-
public of Slovenia to products originating in the Czech
Republic or in the Slovak Republic listed in Annex A to
this Protocol shall be progressively reduced in accor-
dance with the following timetable:

— on January 1, 1997 — to 50% of the basic duty,

— on January 1, 1998 — to 25% of the basic duty,

— on January 1, 1999 — the remaining duties
shall be eliminated.

This reduction is valid only for the period in which
passenger cars originating in the Republic of Slovenia
and imported to the Czech Republic or to the Slovak
Republic do not comply with the conditions of Proto-
col 7 of Central European Free Trade Agreement. In ca-
se these passenger cars comply with the conditions of
Protocol 7 of the Central European Free Trade Agre-
ement customs duties on imports applicable in the Re-
public of Slovenia to passenger cars originating in the
Czech Republic shall be completely eliminated.

3. For the products originating in the Czech Repu-
blic and the Slovak Republic imported to the Republic
of Slovenia and not listed in Annex A to this Protocol,
zero customs duties are applied from January 1, 1997.

****
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ZA¸ÑCZNIK A DO PROTOKO¸U 8
ANNEX A TO PROTOCOL 8

1) Z wyjàtkiem pozycji 87032219 wed∏ug czeskiej i s∏owackiej nomenklatury celnej oraz pozycji 870322900 wed∏ug
s∏oweƒskiej nomenklatury celnej.

1) With the exception of 87032219 according to the Czech and Slovak Customs nomenclature and 870322900 according
to the Slovenian Customs nomenclature.
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PROTOKÓ¸ 9
(odnoszàcy si´ do artyku∏u 3 ust´p 2)

Zniesienie ce∏ mi´dzy Republikà W´gierskà, z jednej
strony, a Republikà S∏owenii, z drugiej strony

1. C∏a importowe stosowane w Republice S∏owenii
na produkty pochodzàce z Republiki W´gierskiej wy-
mienione w za∏àczniku A do niniejszego protoko∏u b´-
dà stopniowo obni˝ane zgodnie z nast´pujàcym har-
monogramem:

— od 1 stycznia 1997 r. — do 60% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do 45% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — do 30% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2000 r. — do 15% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2001 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

2. Na produkty pochodzàce z Republiki W´gierskiej
importowane do Republiki S∏owenii, które nie sà wy-
mienione w za∏àczniku A do niniejszego protoko∏u, ze-
rowe stawki celne b´dà stosowane od 1 stycznia
1997 r.

3. C∏a importowe stosowane w Republice W´gier-
skiej na towary pochodzàce z Republiki S∏owenii wy-
mienione w za∏àczniku B do niniejszego protoko∏u b´-
dà stopniowo obni˝ane zgodnie z nast´pujàcym har-
monogramem:

— od 1 stycznia 1997 r. — do 60% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do 45% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — do 30% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2000 r. — do 15% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2001 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

4. Na produkty pochodzàce z Republiki S∏owenii
importowane do Republiki W´gierskiej, które nie sà
wymienione w za∏àczniku B do niniejszego protoko∏u,
zerowe stawki celne b´dà stosowane od 1 stycznia
1997 r.

***

PROTOCOL 9
(referred to in paragraph 2 of Article 3)

Abolition of customs duties between the Republic of
Hungary on the one side and the Republic of Slove-

nia on the other side

1. Customs duties on imports applicable in the Re-
public of Slovenia to products originating in the Repu-
blic of Hungary listed in Annex A to this Protocol shall
be progressively reduced in accordance with the follo-
wing timetable:

— on January 1, 1997 — to 60% of the basic duty,

— on January 1, 1998 — to 45% of the basic duty,

— on January 1, 1999 — to 30% of the basic duty,

— on January 1, 2000 — to 15% of the basic duty,

— on January 1, 2001 — the remaining duties
shall be eliminated.

2. For the products originating in the Republic of
Hungary imported to the Republic of Slovenia and not
listed in Annex A to this Protocol zero customs duties
shall be applied from January 1, 1997.

3. Customs duties on imports applicable in the Re-
public of Hungary to products originating in the Repu-
blic of Slovenia listed in Annex B to this Protocol shall
be progressively reduced in accordance with the follo-
wing timetable:

— on January 1, 1997 — to 60% of the basic duty,

— on January 1, 1998 — to 45% of the basic duty,

— on January 1, 1999 — to 30% of the basic duty,

— on January 1, 2000 — to 15% of the basic duty,

— on January 1, 2001 — the remaining duties
shall be eliminated.

4. For the products originating in the Republic of
Slovenia imported to the Republic of Hungary and not
listed in Annex B to this Protocol zero customs duties
shall be applied from January 1, 1997.

***
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ZA¸ÑCZNIK B DO PROTOKO¸U 9
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Za∏àcznik B do Protoko∏u 9
Annex B to Protocol 9
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Za∏àcznik B do Protoko∏u 9
Annex B to Protocol 9
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Za∏àcznik B do Protoko∏u 9
Annex B to Protocol 9

1. Z wyjàtkiem arkuszy poni˝ej 12 mm gruboÊci i ponad 1500 mm szerokoÊci oraz ponad 12 mm gruboÊci i 2500 mm
szerokoÊci.

2. Z wyjàtkiem arkuszy poni˝ej 2,0 mm gruboÊci i ponad 1500 mm.

1. Except plates under 12 mm thickness and above 1500 mm widht and above 12 mm thickness and 2500 mm width.
2. Except plates under 2,0 mm thickness and above 1500 mm.
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PROTOKÓ¸ 10
(odnoszàcy si´ do artyku∏u 1 ust´p 1)

Zniesienie ce∏ mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà, z jed-
nej strony, a Republikà S∏owenii, z drugiej strony

1. C∏a importowe stosowane w Rzeczypospolitej
Polskiej na towary pochodzàce z Republiki S∏owenii
wymienione w za∏àczniku A do niniejszego protoko∏u
b´dà stopniowo obni˝ane zgodnie z nast´pujàcym
harmonogramem:

— od 1 stycznia 1997 r. — do pi´ciu siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do czterech siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — do trzech siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 2000 r. — do dwóch siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 2001 r. — do jednej siódmej
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 2002 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

2. C∏a importowe stosowane w Rzeczypospolitej
Polskiej na towary pochodzàce z Republiki S∏owenii
wymienione w za∏àczniku B do niniejszego protoko∏u
b´dà stopniowo obni˝ane zgodnie z nast´pujàcym
harmonogramem:

— od 1 stycznia 1997 r. — do szeÊciu siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do pi´ciu siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — do czterech siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 2000 r. — do trzech siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 2001 r. — do dwóch siódmych
stawki podstawowej,

— od 1 stycznia 2002 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

3. Na towary pochodzàce z Republiki S∏owenii impor-
towane do Rzeczypospolitej Polskiej, które nie sà wymie-
nione w za∏àcznikach A i B do niniejszego protoko∏u, ze-
rowe stawki celne b´dà stosowane od 1 stycznia 1997 r.

4. C∏a importowe stosowane w Republice S∏owenii
na towary pochodzàce z Rzeczypospolitej Polskiej wy-
mienione w za∏àczniku C do niniejszego protoko∏u b´-
dà stopniowo obni˝ane zgodnie z nast´pujàcym har-
monogramem:

— od 1 stycznia 1997 r. — do 70% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1998 r. — do 45% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 1999 r. — do 35% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2000 r. — do 20% stawki podsta-
wowej,

— od 1 stycznia 2001 r. — pozosta∏e c∏a zostanà
zniesione.

5. Na towary pochodzàce z Rzeczypospolitej Polskiej
importowane do Republiki S∏owenii, które nie sà wy-
mienione w za∏àczniku C do niniejszego protoko∏u, ze-
rowe stawki celne b´dà stosowane od 1 stycznia 1997 r.

****

PROTOCOL 10
(referred to in paragraph 1 of Article 1)

Abolition of customs duties between the Republic of
Poland on the one side and the Republic of Slovenia

on the other side
1. Customs duties on imports applicable in the Re-

public of Poland to products originating in the Repu-
blic of Slovenia listed in Annex A to this Protocol shall
be progressively reduced in accordance with the follo-
wing timetable:

— on January 1, 1997 — to five-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 1998 — to four-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 1999 — to three-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 2000 — to two-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 2001 — to one-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 2002 — the remaining duties
shall be eliminated.

2. Customs duties on imports applicable in the Re-
public of Poland to products originating in the Repu-
blic of Slovenia listed in Annex B to this Protocol shall
be progressively reduced in accordance with the follo-
wing timetable:

— on January 1, 1997 — to six-sevenths of the ba-
sic duty,

— on January 1, 1998 — to five-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 1999 — to four-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 2000 — to three-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 2001 — to two-sevenths of the
basic duty,

— on January 1, 2002 — the remaining duties
shall be eliminated.

3. For the products originating in the Republic of
Slovenia imported to the Republic of Poland and not
listed in Annexes A and B to this Protocol, zero cu-
stoms duties shall be applied from January 1, 1997.

4. Customs duties on imports applicable in the Re-
public of Slovenia to products originating in the Repu-
blic of Poland listed in Annex C to this Protocol shall
be progressively reduced in accordance with the follo-
wing timetable:

— on January 1, 1997 — to 70% of the basic duty,

— on January 1, 1998 — to 45% of the basic duty,

— on January 1, 1999 — to 35% of the basic duty,

— on January 1, 2000 — to 20% of the basic duty,

— on January 1, 2001 — the remaining duties
shall be eliminated.

5. For the products originating in the Republic of
Poland imported to the Republic of Slovenia and not
listed in Annex C to this Protocol, zero customs duties
shall be applied from January 1, 1997.

****
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ZA¸ÑCZNIK C DO PROTOKO¸U 10
KODY HS 1996

ANNEX C TO PROTOCOL 10
HS CODES 1996
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Po zaznajomieniu si´ z powy˝szym Protoko∏em dodatkowym, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiad-
czam, ˝e:

— zosta∏ on uznany za s∏uszny zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w nim zawartych,

— jest przyj´ty, ratyfikowany i potwierdzony,

— b´dzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 24 marca 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

684

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie wejÊcia w ˝ycie Protoko∏u dodatkowego nr 5 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu
(CEFTA), sporzàdzonego w Jasnej dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e zgodnie
z art. 3 ust. 1 sporzàdzonego w Jasnej dnia 13 wrzeÊnia
1996 r. Protoko∏u dodatkowego nr 5 do Ârodkowoeuro-
pejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporzàdzo-
nej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1994 r.
Nr 129, poz. 637 i 638), protokó∏ ten wchodzi w ˝ycie
dnia 30 kwietnia 2000 r.

Nast´pujàce paƒstwa sta∏y si´ stronami powy˝sze-
go Protoko∏u dodatkowego, sk∏adajàc dokumenty raty-
fikacyjne lub odpowiednie notyfikacje w ni˝ej poda-
nych datach:

Republika Czeska — dnia 24 kwietnia 1997 r.,

Rzeczpospolita Polska — dnia 31 marca 2000 r.,

Republika S∏owacka — dnia 8 sierpnia 1997 r.,

Republika S∏owenii — dnia 29 sierpnia 1997 r.,

Republika W´gierska — dnia 3 sierpnia 1998 r.

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek

685

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Wprowadza si´ Nomenklatur´ Jednostek Tery-
torialnych do Celów Statystycznych (NTS), stanowiàcà
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


