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Po zaznajomieniu si´ z powy˝szym protoko∏em, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝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 19 grudnia 1995 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wa∏´sa
L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 30 paêdziernika 2002 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Protoko∏u dodatkowego nr 2, sporzàdzonego w Warszawie 
dnia 18 sierpnia 1995 r., do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporzàdzonej

w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e zgodnie
z artyku∏em 3 ust´p 1 Protoko∏u dodatkowego nr 2 do
Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowa∏ dnia
19 grudnia 1995 r. powy˝szy protokó∏. Tego samego
dnia z∏o˝ono Rzàdowi Rzeczypospolitej Polskiej, jako
depozytariuszowi, dokument ratyfikacyjny.

Zgodnie z artyku∏em 3 ust´p 1 protoko∏u wszed∏ on
w ˝ycie w stosunku do wszystkich Stron, w tym rów-

nie˝ w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia
16 lipca 1996 r.

Nast´pujàce paƒstwa sta∏y si´ stronami powy˝sze-
go Protoko∏u dodatkowego:
Republika Czeska
Republika S∏owacka
Republika W´gierska

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

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

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

— 1 stycznia 2001 r. — do jednej siódmej stawki pod-
stawowej,

— 1 stycznia 2002 r. — pozosta∏e c∏a b´dà zniesione.

13. Dopóki c∏a importowe stosowane w Rzeczypo-
spolitej Polskiej na towary pochodzàce z Republiki W´-
gierskiej i wymienione w za∏àczniku Q nie b´dà ca∏kowi-
cie zniesione, Rzeczpospolita Polska, poczynajàc od
wejÊcia w ˝ycie umowy, ustanowi coroczne kontyngen-
ty taryfowe wolne od c∏a w wysokoÊci podanej w tym
za∏àczniku.

— 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-seventh of the basic
duty,

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

13. Until customs duties on imports applicable in
the Republic of Poland to products originating in the
Republic of Hungary and listed in Annex Q are fully
eliminated, the Republic of Poland shall, starting from
the entry into force of the Agreement, open for each
year duty free tariff quotas up to the limits specified in
that Annex.


