
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej

DPT 2262-43-2003/kb/19

Ambasada
Republiki W´gierskiej

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
litej Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ambasadzie
Republiki W´gierskiej w Warszawie i pragnie poinfor-
mowaç, co nast´puje.

Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 10 Aktu do-
tyczàcego warunków przystàpienia Paƒstw kandydu-
jàcych oraz dostosowaƒ w traktatach stanowiàcych
podstaw´ Unii Europejskiej, na paƒstwa te na∏o˝ony
zosta∏ obowiàzek dostosowania ich prawa do acquis
communautaire.

W zwiàzku z powy˝szym, majàc na wzgl´dzie prze-
widywanà akcesj´ Rzeczypospolitej Polskiej oraz Repu-
bliki W´gierskiej do Unii Europejskiej w dniu 1 maja
2004 r. oraz zwiàzanà z tym koniecznoÊç dostosowania
prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, zaistnia∏a
koniecznoÊç wypowiedzenia umów, zawierajàcych po-
stanowienia niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

W opinii w∏aÊciwych w∏adz Rzeczypospolitej Pol-
skiej umowy wskazane w za∏àczniku do niniejszej no-

ty powinny zostaç wypowiedziane w celu dostosowa-
nia polskiego prawa do acquis communautaire.

Dlatego, dla spe∏nienia wymogu ustanowionego
art. 6 ust. 10 Aktu dotyczàcego warunków przystàpie-
nia Paƒstw kandydujàcych oraz dostosowaƒ w trakta-
tach stanowiàcych podstaw´ Unii Europejskiej, Rzàd
Rzeczypospolitej Polskiej podjà∏ decyzj´ o zawarciu
porozumienia o wygaÊni´ciu umów wymienionych
w za∏àczniku do niniejszej noty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
litej Polskiej pragnie zatem zaproponowaç, aby niniej-
sza nota oraz nota Ambasady Republiki W´gierskiej
w Warszawie, zawierajàca pozytywne stanowisko Rzà-
du Republiki W´gierskiej, stanowi∏y Porozumienie
o wygaÊni´ciu umów wymienionych w za∏àczniku do
niniejszej noty z dniem akcesji Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Republiki W´gierskiej do Unii Europejskiej.

Porozumienie to wesz∏oby w ˝ycie z dniem otrzy-
mania noty Ambasady Republiki W´gierskiej, zawiera-
jàcej pozytywne stanowisko Rzàdu Republiki W´gier-
skiej wobec powy˝szej propozycji Rzàdu Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowiç Ambasa-
dzie Republiki W´gierskiej w Warszawie wyrazy wyso-
kiego powa˝ania.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2004 r.
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POROZUMIENIE

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki W´gierskiej w sprawie wygaÊni´cia
niektórych umów zawartych mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki W´gierskiej

2. Umowy mi´dzy Rzàdem Republiki S∏owackiej
a Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej o wspó∏pracy
w dziedzinie kwarantanny i ochrony roÊlin, podpi-
sanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.,

3. Umowy mi´dzy Rzàdem Republiki S∏owackiej
a Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej o wspó∏pracy
w dziedzinie weterynarii, podpisanej w Warszawie
dnia 18 sierpnia 1994 r.,

zgodnie z artyku∏em 54 ust. b) Konwencji wiedeƒskiej
o prawie traktatów z 23 maja 1969 r.

Niniejsza nota oraz nota Ministerstwa Spraw Za-
granicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT 2262-43-
-2003/kb/8 z 5 stycznia 2004 r. tworzà umow´ o zakoƒ-
czeniu obowiàzywania wy˝ej wymienionych umów
z dniem wstàpienia Republiki S∏owackiej do Unii Euro-
pejskiej, i.e. 1 maja 2004 r.

Ambasada Republiki S∏owackiej korzysta z okazji,
by ponowiç Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rze-
czypospolitej Polskiej wyrazy najwy˝szego szacunku.

Warszawa, dnia 2 lutego 2004 r.

Za∏àcznik do noty nr DPT 2262-43-2003/kb/19

Umowy pomi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà W´gierskà, które wygasnà na podstawie Porozumienia
o ich wygaÊni´ciu, w zwiàzku z przystàpieniem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki W´gierskiej

do Unii Europejskiej

1) Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzàdem Republiki W´gierskiej o wzajemnym
handlu i p∏atnoÊciach po 1 stycznia 1991 r., podpi-
sana w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1990 r.

2) Konwencja mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rzàdem Republiki W´gierskiej w sprawie

ochrony zdrowia zwierzàt, podpisana w Warsza-
wie dnia 15 kwietnia 1998 r.

3) Konwencja mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a W´gier-
skà Republikà Ludowà w sprawie ochrony roÊlin
uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpi-
sana w Budapeszcie dnia 29 paêdziernika 1949 r.
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Ambasada Republiki W´gierskiej
Warszawa
Nr: 35-1/Adm/2004

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ambasada Republiki W´gierskiej w Warszawie
przesy∏a wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagra-
nicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt po-
twierdziç odbiór Jego noty nr DPT 2262-43-2003/kb/19
z dnia 16 stycznia 2004 r. o treÊci, jak nast´puje:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypo-
spolitej Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ambasa-
dzie Republiki W´gierskiej w Warszawie i pragnie po-
informowaç, co nast´puje.

Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 10 Aktu do-
tyczàcego warunków przystàpienia Paƒstw kandydu-
jàcych oraz dostosowaƒ w traktatach stanowiàcych
podstaw´ Unii Europejskiej, na paƒstwa te na∏o˝ony
zosta∏ obowiàzek dostosowania ich prawa do acquis
communautaire.

W zwiàzku z powy˝szym, majàc na wzgl´dzie prze-
widywanà akcesj´ Rzeczypospolitej Polskiej oraz Re-
publiki W´gierskiej do Unii Europejskiej w dniu 1 ma-
ja 2004 r. oraz zwiàzanà z tym koniecznoÊç dostosowa-
nia prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, zaist-
nia∏a koniecznoÊç wypowiedzenia umów, zawierajà-
cych postanowienia niezgodne z prawem Unii Euro-
pejskiej.

W opinii w∏aÊciwych w∏adz Rzeczypospolitej Pol-
skiej umowy wskazane w za∏àczniku do niniejszej no-
ty powinny zostaç wypowiedziane w celu dostosowa-
nia polskiego prawa do acquis communautaire.

Dlatego, dla spe∏nienia wymogu ustanowionego
art. 6 ust. 10 Aktu dotyczàcego warunków przystàpie-
nia Paƒstw kandydujàcych oraz dostosowaƒ w trakta-
tach stanowiàcych podstaw´ Unii Europejskiej, Rzàd
Rzeczypospolitej Polskiej podjà∏ decyzj´ o zawarciu
porozumienia o wygaÊni´ciu umów wymienionych
w za∏àczniku do niniejszej noty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
litej Polskiej pragnie zatem zaproponowaç, aby ni-
niejsza nota oraz nota Ambasady Republiki W´gier-
skiej w Warszawie, zawierajàca pozytywne stanowi-
sko Rzàdu Republiki W´gierskiej, stanowi∏y Porozu-
mienie o wygaÊni´ciu umów wymienionych w za-
∏àczniku do niniejszej noty z dniem akcesji Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Republiki W´gierskiej do Unii Euro-
pejskiej.

Porozumienie to wesz∏oby w ˝ycie z dniem otrzy-
mania noty Ambasady Republiki W´gierskiej, zawiera-
jàcej pozytywne stanowisko Rzàdu Republiki W´gier-
skiej wobec powy˝szej propozycji Rzàdu Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo-
litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowiç Ambasa-
dzie Republiki W´gierskiej w Warszawie wyrazy wyso-
kiego powa˝ania.

Za∏àcznik do noty nr DPT 2262-43-2003/kb/19

Umowy pomi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà W´gierskà, które wygasnà na podstawie Porozumienia
o ich wygaÊni´ciu, w zwiàzku z przystàpieniem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki W´gierskiej

do Unii Europejskiej

1) Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzàdem Republiki W´gierskiej o wzajemnym
handlu i p∏atnoÊciach po 1 stycznia 1991 r., podpi-
sana w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1990 r.

2) Konwencja mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rzàdem Republiki W´gierskiej w sprawie

ochrony zdrowia zwierzàt, podpisana w Warsza-
wie dnia 15 kwietnia 1998 r.

3) Konwencja mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a W´-
gierskà Republikà Ludowà w sprawie ochrony ro-
Êlin uprawnych przed szkodnikami i chorobami,
podpisana w Budapeszcie dnia 29 paêdziernika
1949 r.”.

Strona W´gierska niniejszym podaje do wiado-
moÊci, ˝e zgadza si´ z propozycjami uj´tymi w po-
wy˝szej nocie, a moc mi´dzynarodowych umów wy-
mienionych w za∏àczniku do noty uwa˝a za wygas∏à
z dniem otrzymania niniejszej noty przez Stron´ Pol-
skà.

Strona W´gierska uprzejmie prosi Stron´ Polskà
o potwierdzenie otrzymania niniejszej noty, a wraz

z tym o podanie dok∏adnej daty wygaÊni´cia mocy
wy˝ej wymienionych umów mi´dzynarodowych.

Ambasada Republiki W´gierskiej w Warszawie ko-
rzysta z okazji, by Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej ponowiç wyrazy wysokiego
powa˝ania.

Warszawa, dnia 11 marca 2004 r.



Ambasada Republiki W´gierskiej
Warszawa

Nr: 35-1/Adm/2004-BIS

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ambasada Republiki W´gierskiej w Warszawie
przesy∏a wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagra-
nicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt w za∏à-
czeniu przes∏aç korekt´ do swej noty nr 35-1/Adm/2004
z dnia 11 marca 2004 r. dotyczàcej odbioru noty nr DPT
2262-43-2003/kb/19 z dnia 16 stycznia 2004 r. wystoso-
wanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rze-
czypospolitej Polskiej, jak nast´puje:

„... Strona W´gierska niniejszym podaje do wia-
domoÊci, ˝e zgadza si´ z propozycjami uj´tymi
w powy˝szej nocie, a moc mi´dzynarodowych

umów wymienionych w za∏àczniku do noty uwa˝a
za wygas∏à z dniem akcesji Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Republiki W´gierskiej do Unii Europejskiej, 
tj. 1 maja 2004 r.

Strona W´gierska uprzejmie prosi Stron´ Polskà
o potwierdzenie otrzymania niniejszej noty, a wraz
z tym o podanie dok∏adnej daty wejÊcia w ˝ycie poro-
zumienia o wygaÊni´ciu mocy wymienionych w za-
∏àczniku umów mi´dzynarodowych.”.

Ambasada Republiki W´gierskiej w Warszawie ko-
rzysta z okazji, aby Ministerstwu Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej ponowiç wyrazy wysokiego
powa˝ania.

Warszawa, dnia 24 marca 2004 r.
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia Porozumieƒ z Republikà S∏owackà i Republikà W´gierskà,
zawartych w formie wymiany not, w sprawie wygaÊni´cia umów wskazanych w za∏àcznikach do tych not

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 oraz z 2002 r. Nr 216,
poz. 1824) oraz w zwiàzku z przystàpieniem Rzeczy-
pospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i realizacjà zo-
bowiàzania Rzeczypospolitej Polskiej, powsta∏ego na
podstawie Aktu dotyczàcego warunków przystàpienia
Republiki Czeskiej, Republiki Estoƒskiej, Republiki Cy-
pryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republiki Litewskiej,
Republiki W´gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospo-
litej Polskiej, Republiki S∏owenii, Republiki S∏owackiej
oraz dostosowaƒ w traktatach stanowiàcych podsta-
w´ Unii Europejskiej, który jest integralnà cz´Êcià
Traktatu mi´dzy Królestwem Belgii, Królestwem Da-
nii, Republikà Federalnà Niemiec, Republikà Greckà,
Królestwem Hiszpanii, Republikà Francuskà, Irlandià,
Republikà W∏oskà, Wielkim Ksi´stwem Luksemburga,
Królestwem Niderlandów, Republikà Austrii, Republi-
kà Portugalskà, Republikà Finlandii, Królestwem
Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii
i Irlandii Pó∏nocnej (Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii
Europejskiej) a Republikà Czeskà, Republikà Estoƒ-
skà, Republikà Cypryjskà, Republikà ¸otewskà, Repu-
blikà Litewskà, Republikà W´gierskà, Republikà Mal-
ty, Rzeczàpospolità Polskà, Republikà S∏owenii, Repu-
blikà S∏owackà dotyczàcego przystàpienia Republiki
Czeskiej, Republiki Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki ¸otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
W´gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Republiki S∏owenii i Republiki S∏owackiej do
Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach w dniu

16 kwietnia 2003 r., Rada Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej udzieli∏a w dniu 8 grudnia 2003 r. zgody na
zwiàzanie Rzeczypospolitej Polskiej:

— Porozumieniem mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rzàdem Republiki S∏owackiej o wyga-
Êni´ciu:

1) Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rzàdem Republiki S∏owackiej o wspó∏-
pracy gospodarczej i handlu, podpisanej
w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.,

2) Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rzàdem Republiki S∏owackiej o wspó∏-
pracy w dziedzinie weterynarii, podpisanej
w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.,

3) Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rzàdem Republiki S∏owackiej o wspó∏-
pracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony ro-
Êlin, podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia
1994 r.,

które wesz∏o w ˝ycie w dniu 2 lutego 2004 r., oraz 

— Porozumieniem mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rzàdem Republiki W´gierskiej o wyga-
Êni´ciu:

1) Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rzàdem Republiki W´gierskiej o wzajem-
nym handlu i p∏atnoÊciach po 1 stycznia 1991 r.,
podpisanej w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1990 r.,


