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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Decyzji Nr 2/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wol-
nym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà ¸otewskà, wprowadzajàcej zmiany w Protokole 3

dotyczàcym regu∏ pochodzenia.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e zgodnie
z artyku∏em 38 Umowy o wolnym handlu mi´dzy Rze-
czàpospolità Polskà a Republikà ¸otewskà sporzàdzo-
nej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
z 1998 r. Nr 42, poz. 241 i z 1999 r. Nr 63, poz. 709 i 710),
upowa˝niajàcym Wspólny Komitet do zmiany Protoko-
∏u 3 tej umowy, w dniu 13 grudnia 1999 r. zosta∏a pod-
j´ta Decyzja Nr 2/99 Wspólnego Komitetu wprowadza-
jàca zmiany w Protokole 3 dotyczàcym regu∏ pocho-
dzenia.

Zgodnie z art. 2 Decyzji Nr 2/99 Wspólnego Komi-
tetu wesz∏a ona w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2001 r. z mo-
cà obowiàzujàcà od dnia 1 stycznia 2000 r.

TreÊç decyzji zawiera za∏àcznik do niniejszego
oÊwiadczenia rzàdowego.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

Za∏àcznik do oÊwiadczenia rzàdowego z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 1607)

DECYZJA Nr 2/99 WSPÓLNEGO KOMITETU

UMOWY O WOLNYM HANDLU MI¢DZY
RZECZÑPOSPOLITÑ POLSKÑ A REPUBLIKÑ

¸OTEWSKÑ

w sprawie zmian do Protoko∏u 3 dotyczàcego regu∏
pochodzenia do

UMOWY O WOLNYM HANDLU MI¢DZY
RZECZÑPOSPOLITÑ POLSKÑ A REPUBLIKÑ

¸OTEWSKÑ

Wspólny Komitet,

bioràc pod uwag´ Umow´ o wolnym handlu mi´-
dzy Rzeczàpospolità Polskà, z jednej strony, a Repu-
blikà ¸otewskà, z drugiej strony, sporzàdzonà w War-

DECISION No 2/99 OF THE JOINT COMMITTEE

OF THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF POLAND AND THE REPUBLIC OF

LATVIA

on Amendments to the Protocol 3 on Rules of Origin
to the

FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC
OF POLAND AND THE REPUBLIC OF LATVIA

The Joint Committee,

Having regard to the Free Trade Agreement between
the Republic of Poland, of the one part, and the Re-
public of Latvia, of the other part, signed in Warsaw on

Przek∏ad
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szawie dnia 28 kwietnia 1997 r., a w szczególnoÊci jej
artyku∏ 38 i artyku∏ 36 Protoko∏u 3;

zwa˝ywszy, ˝e konieczne jest dokonanie zmian
w definicji poj´cia „produkty pochodzàce” w Protoko-
le 3 w celu zapewnienia w∏aÊciwego funkcjonowania
rozszerzonego systemu kumulacji pozwalajàcego na
u˝ywanie materia∏ów pochodzàcych ze Wspólnoty Eu-
ropejskiej, z Polski, W´gier, Republiki Czeskiej, Repu-
bliki S∏owackiej, Bu∏garii, Rumunii, ¸otwy, Litwy, Esto-
nii, ze S∏owenii, z Turcji, Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (zwanego dalej EOG), Islandii, Norwegii
i ze Szwajcarii;

zwa˝ywszy, ˝e  niezb´dne jest dokonanie zmian
w artyku∏ach dotyczàcych kwot w zwiàzku z wejÊciem
w ˝ycie euro;

zwa˝ywszy, ̋ e w celu uwzgl´dnienia zmian w tech-
nikach przetwarzania oraz niedostatku niektórych su-
rowców niezb´dne jest dokonanie pewnych korekt
w wykazie procesów obróbki lub przetworzenia ko-
niecznych, by towary niepochodzàce uzyska∏y status
pochodzàcych,

postanawia:

Artyku∏ 1

Protokó∏ 3 dotyczàcy definicji poj´cia „produkty
pochodzàce” i metod wspó∏pracy administracyjnej
ulega nast´pujàcym zmianom:

1. W artyku∏ach 21 i 26 wyra˝enie „ECU” zast´puje
si´ wyra˝eniem „euro”.

2. Artyku∏y 30 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:

„Artyku∏ 30

Kwoty wyra˝one w EURO

1. Kwoty w walucie narodowej kraju eksportu równo-
wa˝ne kwotom wyra˝onym w euro ustala kraj eks-
portu i przekazuje krajom importu.

2. JeÊli te kwoty przewy˝szajà odpowiednie kwoty
ustalone przez kraj importu, kraj importu akceptu-
je je pod warunkiem, ˝e towary sà fakturowane
w walucie kraju eksportu. Je˝eli produkty sà faktu-
rowane w walucie innego kraju wymienionego
w artyku∏ach 3 i 4, kraj importujàcy uznaje kwot´
notyfikowanà przez ten inny kraj.

3. Kwota wyra˝ona w dowolnej walucie narodowej
powinna byç równowa˝na w tej narodowej walu-
cie kwocie wyra˝onej w euro jak w pierwszym dniu
roboczym paêdziernika 1999 r.

4. Kwoty wyra˝one w euro i ich ekwiwalenty w walu-
tach narodowych Polski i ¸otwy podlegajà przeglà-
dom Wspólnego Komitetu na proÊb´ Polski lub ̧ o-
twy. Wspólny Komitet, przeprowadzajàc przeglàd,
zapewnia, ˝e nie nastàpi obni˝enie kwot wyra˝o-

28 April 1997, and in particular Article 38 thereof and
Article 36 of the Protocol 3,

Whereas within this Protocol 3 the definition of the
term ”originating products” needs to be amended to
ensure the proper operation of the extended system of
cumulating which permits the use of materials origina-
ting in the European Community, Poland, Hungary, the
Czech Republic, the Slovak Republic, Bulgaria, Roma-
nia, Latvia, Lithuania, Estonia, Slovenia, Turkey, the
European Economic Area (hereinafter referred to as
”the EEA”), Iceland, Norway and Switzerland;

Whereas it would seem advisable to revise the Ar-
ticles concerning the amounts in order to fully take in-
to account the entry into force of the euro;

Whereas to take account of changes in processing
techniques and shortages of certain raw materials, so-
me corrections must be made to the list of working
and processing requirements which non-originating
materials have to fulfil to qualify for originating status;

Has decided as follows:

Article 1

Protocol 3 concerning the definition of the concept
of ”originating products” and methods of administra-
tive co-operation is hereby amended as follows:

1. In Articles 21 and 26 the word ”ECU” shall be re-
placed by ”euro”.

2. Article 30 shall be replaced by the following:

”Article 30

Amounts expressed in euro

1. Amounts in the national currency of the exporting
country equivalent to the amounts expressed in
euro shall be fixed by the exporting country and
communicated to the importing country.

2. When the amounts exceed the corresponding amo-
unts fixed by the importing country, the latter shall
accept them if the products are invoiced in the cur-
rency of the exporting country. When the products
are invoiced in the currency of another country re-
ferred to in Articles 3 and 4, the importing country
shall recognize the amount notified by the country
concerned.

3. The amounts to be used in any given national cur-
rency shall be the equivalent in that national cur-
rency of the amounts expressed in euro as at the
first working day of October 1999.

4. The amounts expressed in euro and their equiva-
lents in the national currencies of Poland and La-
tvia shall be reviewed by the Joint Committee at
the request of Poland or Latvia. When carrying out
this review, the Joint Committee shall ensure that
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nych w ˝adnej z walut narodowych, i ponadto roz-
wa˝y potrzeb´ zachowania wielkoÊci odnoÊnych li-
mitów w realnych okresach. W tym celu Komitet
mo˝e podjàç decyzj´ o zmianie kwot wyra˝onych
w euro.”

3. W za∏àczniku II wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

a) Opis dla pozycji HS 1904 zast´puje si´ nast´pujà-
cym tekstem:

there will be no decrease in the amounts to be
used in any national currency and shall furthermo-
re consider the desirability of preserving the ef-
fects of the limits concerned in real terms. For this
purpose, it may decide to modify the amounts
expressed in euro.”

3. Annex II shall be amended as follows:

a) the entry for HS heading 1904 shall be replaced by:

„1904 Przetwory spo-
˝ywcze otrzyma-
ne przez sp´cz-
nienie lub pra˝e-
nie zbó˝ lub pro-
duktów zbo˝o-
wych (na przy-
k∏ad p∏atki kuku-
rydziane); zbo˝a
(inne ni˝ kukury-
dza) w postaci
ziarna lub w po-
staci p∏atków lub
inaczej przetwo-
rzonego ziarna
(z wyjàtkiem mà-
ki i grysiku),
wst´pnie obgoto-
wane lub inaczej
przygotowane,
gdzie indziej nie-
wymienione, ani
niew∏àczone

Wytwarzanie:
— Z materia∏ów

nieklasyfiko-
wanych w po-
zycji 1806;

— W którym
wszystkie u˝y-
te zbo˝a i mà-
ka (z wyjàt-
kiem pszenicy
twardej i jej
pochodnych
oraz kukurydzy
Zea indurata)
muszà byç ca∏-
kowicie uzy-
skane;1

— W którym war-
toÊç ˝adnego
z u˝ytych ma-
teria∏ów
z Dzia∏u 17 nie
przekracza
30% ceny ex
works produk-
tu

b) Opis dla pozycji HS 2207 zast´puje si´ nast´pujà-
cym tekstem:

1 Wyjàtek dotyczàcy kukurydzy Zea indurata mo˝e byç sto-
sowany do 31 grudnia 2002 r.”

1 The exception concerning the Zea indurata maize is appli-
cable until 31.12.2002.”

”1904 Prepared foods
obtained by the
swelling or ro-
asting of cereals
or cereal products
(for example,
corn flakes); cere-
als, other than
maize (corn) in
grain form, or in
the form of flakes
or other worked
grains (except flo-
ur and meal), pre-
-cooked, or other-
wise prepared,
not elsewhere
specified or inclu-
ded

Manufacture:
— from materials

not classified
within heading
No 1806;

— in which all the
cereals and flo-
ur (except du-
rum wheat and
its derivatives
and Zea indu-
rata maize)
used must be
wholly obta-
ined;1

— in which the
value of any
materials of
Chapter 17
used does not
exceed 30% of
the ex-works
price of the
product

b) the entry for HS heading 2207 shall be replaced by:

„2207 Alkohol etylowy
nieska˝ony o ob-
j´toÊciowej mocy
alkoholu wyno-
szàcej 80% obj.
lub wi´cej; alko-
hol etylowy ska-
˝ony i pozosta∏e
wyroby alkoholo-
we o dowolnej
mocy, ska˝one

Wytwarzanie:
— Z materia∏ów

nieklasyfiko-
wanych w po-
zycji 2207 lub
2208,

— W którym
wszystkie u˝y-
te winogrona
i inne materia-
∏y pochodzàce
z winorgon
muszà byç ca∏-
kowicie uzy-
skane lub jeÊli
wszystkie inne
u˝yte materia-
∏y sà pocho-
dzàce, dopusz-
cza si´ u˝ycie
araku do 5%
obj´toÊci”

”2207 Undenatured 
ethyl alcohol of
an alcoholic
strength by volu-
me of 80% vol. or
higher; ethyl alco-
hol and other spi-
rits, denatured, of
any strength

Manufacture:
— from materials

not classified
in heading
Nos. 2207 or
2208

— in which all the
grapes or any
material deri-
ved from gra-
pes used must
be wholly ob-
tained or if all
the other mate-
rials used are
already origi-
nating, arrack
may be used
up to a limit of
5% by volume”
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c) Opis dla dzia∏u 57 zast´puje si´ nast´pujàcym tek-
stem:

c) the entry for HS Chapter 57 shall be replaced by:

”Chapter
57

Carpets and other
textile floor cove-
rings

— Of needleloom
felt

— Of other felt

Manufacture
from1:
— natural fibres

or
— chemical ma-

terials or texti-
le pulp

However:
— polypropylene

filament of he-
ading No 5402,
or

— polypropylene
fibres of he-
ading of he-
ading Nos.
5503 or 5506,
or

— polypropylene
filament tow
of heading No
5501, of which
the denomina-
tion in all ca-
ses of a single
filament or fi-
bre is less than
9 decitexes,

may be used pro-
vided their value
does not exceed
40% of the ex-
-works price of
the product
Jute fabric may
be used as bac-
king

Manufacture
from1:

— natural fibres
not carded or
combed or
otherwise pro-
cessed for
spinning, or

— chemical ma-
terials or texti-
le pulp

„Dzia∏
57

Dywany i inne
w∏ókiennicze wy-
k∏adziny pod∏o-
gowe:

— Z filcu ig∏o-
wanego

— Z innego filcu

Wytwarzanie z40:

— W∏ókien natu-
ralnych, lub

— Materia∏ów
chemicznych
lub pulpy w∏ó-
kienniczej

Jakkolwiek:
— W∏ókno ciàg∏e

polipropyleno-
we obj´te po-
zycjà 5402, lub

— W∏ókna poli-
propylenowe
obj´te pozycja-
mi 5503 i 5506,
lub

— Kable z w∏ókna
ciàg∏ego poli-
propylenowe-
go obj´te po-
zycjà 5501,
których masa
jednostkowa
pojedynczej
prz´dzy ciàg∏ej
i prz´dzy we
wszystkich
przypadkach
jest ni˝sza ni˝
9 decytekstów, 

mogà byç u˝yte
pod warunkiem,
˝e ich wartoÊç nie
przekracza 40%
ceny ex works
produktu 
Tkanina z juty
mo˝e byç u˝ywa-
na jako podk∏ad

Wytwarzanie z:41

— W∏ókien natu-
ralnych nie-
gr´plowanych
lub czesanych,
ani nieprze-
tworzonych w
inny sposób w
celu prz´dze-
nia, lub

— Materia∏ów
chemicznych
lub pulpy w∏ó-
kienniczej
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40 Specjalne wymogi dla produktów z mieszaniny materia-
∏ów w∏ókienniczych patrz uwaga 5.

41 Specjalne wymogi dla produktów z mieszaniny materia-
∏ów w∏ókienniczych patrz uwaga 5.

42 Specjalne wymogi dla produktów z mieszaniny materia-
∏ów w∏ókienniczych patrz uwaga 5.”

— Z pozosta∏ych
materia∏ów
w∏ókienni-
czych

Wytwarzanie z:42

— Prz´dzy koko-
sowej lub juto-
wej,

— Prz´dzy z w∏ó-
kien ciàg∏ych
syntetycznych
lub sztucz-
nych,

— W∏ókien natu-
ralnych, lub

— Ci´tych w∏ó-
kien chemicz-
nych, niegr´-
plowanych,
nieczesanych
ani nieprze-
tworzonych
w inny sposób
w celu prz´-
dzenia

Tkanina z juty
mo˝e byç u˝ywa-
na jako podk∏ad

1 For special conditions relating to products made of mixtu-
re of textile materials, see Introductory Note 5.”

— Of other texti-
les materials

Manufacture
from1:
— coir or jute

yarn,

— synthetic or ar-
tificial filament
yarn,

— natural fibres,
or

— man-made sta-
ple fibres not
carded or
combed or
otherwise pro-
cessed for
spinning

Jute fabric may
be used as bac-
king

d) Opis pozycji HS 8401 zast´puje si´ nast´pujàcym
tekstem:

d) the entry for HS heading 8401 shall be replaced by:

1 Regu∏a ta b´dzie stosowana do 31 grudnia 2005 r.”

„ex
8401

Cz´Êci reaktorów
jàdrowych

Wytwarzanie, w
którym wszystkie
u˝yte materia∏y sà
sklasyfikowane w
pozycjach innych
ni˝ produkt1

Wytwa-
rzanie,
w któ-
rym
wartoÊç
wszyst-
kich
u˝ytych
materia-
∏ów nie
przekra-
cza 30%
ceny ex
works
produk-
tu

1 This rule shall apply until 31 December 2005”

”ex 8401 Nuclear fuel ele-
ments

Manufacture in
which all the ma-
terials used are
classified within a
heading other
than that of the
product1

Manu-
facture
in which
the va-
lue of all
the ma-
terials
used
does
not
exceed
30% of
the ex-
-works
price of
the pro-
duct
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e) Mi´dzy opisami dla pozycji HS 9606 i 9612 wstawia
si´ nast´pujàcà regu∏´:

e) the following shall be inserted between the entries
for HS heading Nos. 9606 and 9612:

„9608 Pióra kulkowe
i d∏ugopisy; pisa-
ki i pióra z koƒ-
cówkami filcowy-
mi lub z tworzyw
porowatych; pió-
ra wieczne, stylo-
grafy oraz inne
pióra; rapidogra-
fy; o∏ówki auto-
matyczne; obsad-
ki do piór, obsad-
ki do o∏ówków
itp.; cz´Êci (nawet
skuwki i klipsy)
powy˝szych wy-
robów, nieobj´-
tych pozycjà
nr 9609

Wytwarzanie,
w którym wszyst-
kie u˝yte materia-
∏y sà sklasyfiko-
wane w pozy-
cjach innych ni˝
produkt. Jednak-
˝e stalówki klasy-
fikowane w tej
samej pozycji
mogà byç u˝yte”

”9608 Ball-point pens;
felt-tipped and
other porous-tip-
ped pens and
markers; fountain
pens, stylograph
pens and other
pens; duplicating
stylos; propelling
or sliding pencils;
pen-holders, pen-
cil-holders and si-
milar holders;
parts (including
caps and clips) of
the foregoing ar-
ticles, other than
those of heading
No 9609

Manufacture in
which all the ma-
terials used are
classified within a
heading other
than that of the
product. Howe-
ver, nibs or nib-
-points classified
within the same
heading may be
used”

Artyku∏ 2

Niniejsza decyzja wejdzie w ˝ycie zgodnie z ust´-
pem 1 artyku∏u 38 Umowy o wolnym handlu mi´dzy
Rzeczàpospolità Polskà a Republikà ¸otewskà.

Je˝eli niniejsza decyzja nie wejdzie w ˝ycie dnia
1 stycznia 2000 r., b´dzie ona od tego dnia stosowana
prowizorycznie.

Na dowód czego ni˝ej podpisani pe∏nomocnicy,
b´dàc do tego nale˝ycie  upowa˝nieni, podpisali ni-
niejszà decyzj´.

Sporzàdzono w Rydze dnia 13 grudnia 1999 r.
w dwóch kopiach w j´zyku angielskim. 

Z upowa˝nienia Z upowa˝nienia 
Rzeczypospolitej Polskiej Republiki ¸otewskiej

B. B∏aszczyk I. Preimate

Article 2

This Decision shall enter into force in accordance
with the paragraph 1 of Article 38 to the Free Trade
Agreement between the Republic of Poland and the
Republic of Latvia.

If this Decision does not enter into force by 1 Janu-
ary 2000 it shall be applied provisionally from that da-
te.

In witness whereof the undersigned plenipotentia-
ries, being duly authorized thereto, have signed this
Decision.

Done at Riga this 13 day of December 1999 in two
authentic copies in the English language.

On behalf of On behalf of
the Republic of Poland the Republic of Latvia

B. B∏aszczyk I. Preimate


