
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod-
stawie art. 6 ust. 3 w zwiàzku z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodo-
wych (Dz. U. Nr 39, poz. 443) Rada Ministrów Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 14 listopada 2000 r. udzieli-
∏a zgody na zwiàzanie Rzeczypospolitej Polskiej Proto-
ko∏em dodatkowym Nr 9 do Ârodkowoeuropejskiej
umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporzàdzonej
w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r., przez jego podpi-
sanie.

Protokó∏ ten zosta∏ podpisany w Warszawie dnia
15 listopada 2000 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Protoko∏u dodatkowego Nr 9
wszed∏ on w ˝ycie dnia 20 grudnia 2001 r.

Nast´pujàce paƒstwa sta∏y si´ stronami powy˝sze-
go protoko∏u, sk∏adajàc dokumenty ratyfikacyjne lub
notyfikacje o wype∏nieniu niezb´dnych procedur w ni-
˝ej podanych datach:
Republika Bu∏garii — 28 lutego 2001 r.
Republika Czeska — 29 stycznia 2001 r.
Rzeczpospolita Polska — 15 listopada 2000 r.
Rumunia — 10 paêdziernika 2001 r.
Republika S∏owacka — 6 marca 2001 r.
Republika S∏owenii — 20 listopada 2001 r.
Republika W´gierska — 22 grudnia 2000 r.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 7 marca 2002 r.

w sprawie wejÊcia w ˝ycie Protoko∏u dodatkowego Nr 9 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu
(CEFTA), sporzàdzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.
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UMOWA

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Paƒstwa Izraela o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy
w sprawach celnych,

sporzàdzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 15 czerwca 2000 r. zosta∏a sporzàdzona w Warszawie Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rzàdem Paƒstwa Izraela o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, w nast´pujàcym brzmie-
niu:

UMOWA

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem
Paƒstwa Izraela o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy

w sprawach celnych

Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Paƒstwa Izra-
ela, zwane dalej „Umawiajàcymi si´ Stronami”,

uznajàc, ˝e naruszenia przepisów celnych sà szko-
dliwe dla interesów ekonomicznych, skarbowych,
spo∏ecznych i handlowych ich Paƒstw,

bioràc pod uwag´ znaczenie zapewnienia prawi-
d∏owego wymierzania ce∏, podatków i innych op∏at

AGREEMENT

between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the State of Israel on co-opera-

tion and mutual assistance in customs matters

The Government of the Republic of Poland and the
Government of the State of Israel, hereinafter referred
to as the ”Contracting Parties”;

considering that offences against customs legisla-
tion are prejudicial to the economic, fiscal, social and
commercial interests of their countries;

recognizing the importance of assuring the accura-
te assessment of customs duties, taxes and any other


