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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 31 stycznia 2001 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Decyzji Wspólnego Komitetu RP—EFTA Nr 1 z 2000 r., przyj´tej w dniu 
5 grudnia 2000 r. w Genewie, wprowadzajàcej zmiany w Protokole B dotyczàcym definicji poj´cia 

„produkty pochodzàce” i metod wspó∏pracy administracyjnej.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e zgodnie
z artyku∏em 32 umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a paƒstwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA) — (Dz. U. z 1994 r. Nr 129, poz. 639 i
z 1998 r. Nr 160, poz. 1063), upowa˝niajàcym Wspólny
Komitet RP—EFTA do zmiany Protoko∏u B tej Umowy,
w dniu 5 grudnia 2000 r. zosta∏a podj´ta Decyzja Nr 1
z 2000 r. Wspólnego Komitetu RP—EFTA.

Rada Ministrów, w dniu 14 listopada 2000 r., wyra-
zi∏a zgod´ na zwiàzanie Rzeczypospolitej Polskiej Decy-
zjà Nr 1 z 2000 r. Wspólnego Komitetu RP—EFTA.

Zgodnie z pkt 10 Decyzji Nr 1 z 2000 r. Wspólnego
Komitetu RP—EFTA z dniem 1 stycznia 2001 r. zmianie
uleg∏a treÊç Protoko∏u B Umowy mi´dzy Rzeczàpospo-
lità Polskà a paƒstwami Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA).

TreÊç Decyzji zawiera za∏àcznik do niniejszego
oÊwiadczenia rzàdowego.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

DECYZJA Nr 1/2000

WSPÓLNEGO KOMITETU EFTA — POLSKA

W SPRAWIE ZMIAN DO PROTOKO¸U B

WSPÓLNY KOMITET,

bioràc pod uwag´ Protokó∏ B do Umowy o wolnym
handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a paƒstwami
EFTA, podpisanej dnia 10 grudnia 1992 r., zwanej dalej
„Umowà”, dotyczàcy definicji poj´cia „produkty 
pochodzàce” oraz metod wspó∏pracy administra-
cyjnej, zmieniony Decyzjà Nr 1 z 1997 r., Decyzjà Nr 1
z 1998 r. i Decyzjà Nr 7 z 1999 r. Wspólnego Komitetu
Polska — EFTA,

zwa˝ywszy, ˝e niektóre postanowienia stosowane
w ramach systemu kumulacji europejskiej wymagajà
ich dostosowania do zmieniajàcego si´ ustawodaw-
stwa oraz bioràc pod uwag´ braki pewnych towarów
wewnàtrz strefy wolnego handlu,

zwa˝ywszy, ˝e podstawà poni˝szych zmian jest po-
rozumienie osiàgni´te podczas „spotkania 30 krajów”,
którego tematem by∏ system kumulacji paneuropej-
skiej,

bioràc pod uwag´ artyku∏ 32 umowy, upowa˝niajà-
cy Wspólny Komitet do zmiany Protoko∏u B tej umowy,

postanawia:

1. Wyra˝enie „jednostki rozrachunkowe” w spisie tre-
Êci (artyku∏ 30), w artykule 21 (1) (b) i 26 (3) b´dzie
zastàpione przez „euro”.

2. Artyku∏ 1 (i) otrzymuje nast´pujàce brzmienie:

„(i) «wartoÊç dodana» oznacza cen´ ex works po-
mniejszonà o wartoÊç celnà ka˝dego z u˝ytych
materia∏ów pochodzàcych z innych krajów,
o których mowa w artyku∏ach 3 i 4, lub, jeÊli
wartoÊç celna nie jest znana lub nie mo˝e byç

ustalona, o pierwszà cen´ mo˝liwà do ustale-
nia p∏aconà za materia∏y w krajach EFTA lub
Polsce”.

3. Artyku∏ 1 (n) otrzymuje nast´pujàce brzmienie: 

„(n) «euro» oznacza wspólnà walut´ Europejskiej
Unii Monetarnej.”

4. Artyku∏ 7 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:

„Artyku∏ 7

Niewystarczajàce obróbka lub przetworzenie

1. Bez uszczerbku dla postanowieƒ ust´pu 2 nast´-
pujàce operacje b´dà uwa˝ane za niewystarcza-
jàce obróbk´ lub przetworzenie dla nadania sta-
tusu produktów pochodzàcych, niezale˝nie od
tego, czy spe∏nione zosta∏y wymagania okreÊlo-
ne w artykule 6:

(a) czynnoÊci majàce na celu zapewnienie za-
chowania produktów w dobrym stanie pod-
czas transportu i magazynowania;

(b) ∏àczenie i roz∏àczanie przesy∏ek;

(c) mycie, czyszczenie, usuwanie kurzu, tlenku,
oleju, farby lub innych warstw;

(d) prasowanie lub t∏oczenie tekstyliów;

(e) proste malowanie i czynnoÊci polerowania;

(f)  ∏uskanie, cz´Êciowe lub ca∏kowite wybiela-
nie, polerowanie oraz pokrywanie warstwa-
mi zbó˝ i ry˝u;

(g) czynnoÊci barwienia cukru lub formowania
kostek cukrowych;
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(h) obieranie, drylowanie oraz ∏uskanie: owo-
ców, orzechów i warzyw;

(i)  ostrzenie, proste mielenie lub proste przyci-
nanie;

(j)  usuwanie kurzu, przesiewanie lub sortowa-
nie, segregowanie, dopasowywanie, dobie-
ranie (∏àcznie z kompletowaniem zestawów
artyku∏ów);

(k) proste umieszczanie w butelkach, puszkach,
kolbach, torbach, skrzyniach, pude∏kach,
umocowanie na kartach lub planszach oraz
wszystkie inne proste czynnoÊci zwiàzane
z pakowaniem;

(l)  umieszczanie lub drukowanie znaków, ety-
kiet, logo i innych podobnych wyró˝niajà-
cych oznakowaƒ na towarach lub na ich opa-
kowaniach;

(m) proste mieszanie produktów, równie˝ ró˝-
nych rodzajów;

(n) prosty monta˝ cz´Êci dla otrzymania kom-
pletnego artyku∏u lub rozmontowanie arty-
ku∏u na cz´Êci;

(o) po∏àczenie dwóch lub wi´cej operacji wy-
mienionych w punktach od (a) do (n);

(p) ubój zwierzàt.

2. Wszystkie operacje przeprowadzane w paƒ-
stwach EFTA lub Polsce na danym produkcie po-
winny byç traktowane ∏àcznie przy okreÊleniu,
czy obróbka lub przetworzenie dokonane na pro-
dukcie majà byç traktowane jako niewystarcza-
jàce w rozumieniu ust´pu 1.”

5. W artykule 15 ostatnie zdanie w ust´pie 6 otrzymu-
je nast´pujàce brzmienie:

„Postanowienia tego ust´pu b´dà stosowane do
dnia 31 grudnia 2001 r.”

6. Nast´pujàcej treÊci artyku∏ b´dzie umieszczony po
artykule 20 i wzmianka do tego artyku∏u powinna
byç dodana do spisu treÊci:

„Artyku∏ 20a

Procedura ksi´gowego rozró˝nienia

1. W przypadku kiedy oddzielne magazynowanie
materia∏ów niepochodzàcych i pochodzàcych,
które sà identyczne co do rodzaju i zamienne,
pociàga za sobà znaczne koszty lub jest utrud-
nione ze wzgl´du na ich w∏aÊciwoÊci, w∏adze
celne mogà na pisemnà proÊb´ zainteresowane-
go wydaç upowa˝nienie do zarzàdzania takim
magazynem metodà, tzw. «ksi´gowego rozró˝-
nienia».

2. Metoda ta powinna zapewniç, aby w danym
okresie rozrachunkowym iloÊç uzyskanych to-
warów, które mog∏yby byç uwa˝ane za pocho-
dzàce, by∏a taka sama, jak iloÊç towarów, które
by∏yby uzyskane, gdyby istnia∏o fizyczne roz-
dzielenie magazynów.

3. W∏adze celne mogà uzale˝niç przyznanie upo-
wa˝nienia od spe∏nienia wszystkich warunków
uznanych za niezb´dne.

4. Procedura niniejsza jest rejestrowana i stosowa-
na na podstawie ogólnych zasad ksi´gowoÊci
obowiàzujàcych w kraju, w którym towar zosta∏
wytworzony.

5. Korzystajàcy z niniejszego u∏atwienia mo˝e wy-
stawiaç dowody pochodzenia lub wnioskowaç
o ich wystawienie, zale˝nie od okolicznoÊci, dla
tej iloÊci towarów, które mogà byç uznane za po-
chodzàce. Na proÊb´ odpowiednich w∏adz ko-
rzystajàcy z upowa˝nienia dostarczy oÊwiadcze-
nie z informacjà o sposobie zarzàdzania magazy-
nowanymi towarami.

6. W∏adze celne b´dà kontrolowaç sposób wykona-
nia upowa˝nienia i mogà je cofnàç w ka˝dym
czasie, gdy korzystajàcy w jakikolwiek sposób
czyni z niego niew∏aÊciwy u˝ytek lub nie spe∏nia
któregokolwiek z pozosta∏ych warunków niniej-
szego protoko∏u.”

7. W artykule 22 ust´p 1, pierwsze zdanie, po wyrazie
„eksporter” b´dzie zamieszczona nast´pujàca
wstawka:

„zwany dalej «upowa˝nionym eksporterem»,”.

8. Artyku∏ 30 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:

„Artyku∏ 30

Kwoty wyra˝one w euro

1. W celu zastosowania postanowieƒ artyku∏u 21
(1) (b) i artyku∏u 26 (3), w przypadku kiedy towa-
ry fakturowane sà w walucie innej ni˝ euro, kwo-
ty w walucie narodowej krajów, o których mowa
w artyku∏ach 3 i 4, stanowiàce równowartoÊç
kwot wyra˝onych w euro, ustalajà corocznie kra-
je zainteresowane.

2. Przesy∏ka b´dzie korzystaç z postanowieƒ arty-
ku∏u 21 (1) (b) lub artyku∏u 26 (3) zgodnie z walu-
tà, w której by∏a wystawiona faktura, stosownie
do kwoty ustalonej przez zainteresowany kraj.

3. Kwoty wyra˝one w dowolnej walucie narodowej
b´dà stanowi∏y równowartoÊç kwoty wyra˝onej
w euro wg notowaƒ z pierwszego dnia robocze-
go paêdziernika i te kwoty b´dà stosowane od
dnia 1 stycznia nast´pnego roku. Paƒstwa - Stro-
ny powiadomià si´ o odnoÊnych kwotach.

4. Dany kraj mo˝e zaokràglaç w gór´ lub w dó∏
kwot´ w walucie narodowej powsta∏à z przeli-
czenia kwoty wyra˝onej w euro. Zaokràglone
kwoty nie mogà ró˝niç si´ od kwoty wynikajàcej
z przeliczenia wi´cej ni˝ o 5%. Dany kraj mo˝e za-
chowaç w walucie narodowej niezmienionà
równowartoÊç kwoty wyra˝onej w euro, jeÊli
w czasie corocznego uzgadniania przewidziane-
go w ust´pie 3 oka˝e si´ po przeliczeniu tej kwo-
ty, i˝ wzrost jej równowartoÊci wyniós∏, przed ja-
kimkolwiek zaokràgleniem, mniej ni˝ 15%. Rów-
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nowartoÊç w walucie narodowej mo˝e pozostaç
niezmieniona, je˝eli po przeliczeniu jej wartoÊç
b´dzie ni˝sza.

5. Kwoty wyra˝one w euro b´dà rozpatrywane przez
Wspólny Komitet na wniosek Paƒstw-Stron. Do-
konujàc przeglàdu Wspólny Komitet uwzgl´dni
celowoÊç utrzymania skutków odnoÊnych limi-

tów w realnym wymiarze. W tym celu mo˝e on
podjàç decyzj´ o modyfikacji kwot wyra˝onych
w euro.”

9. W za∏àczniku II do Protoko∏u B opisy dla pozycji HS
5309 do 5311, poz. HS 5602 oraz dzia∏ 57 otrzymu-
jà nast´pujàce brzmienie:
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10. Niniejsza Decyzja wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.

11. Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu zdeponuje tekst niniejszej Decyzji u de-
pozytariusza.

Na dowód czego, ni˝ej podpisani pe∏nomocnicy, b´dàc nale˝ycie upe∏nomocnieni, podpisali Decyzj´ Wspól-
nego Komitetu.

Sporzàdzono w Genewie dnia 5 grudnia 2000 r.
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DECISION OF THE JOINT EFTA-POLAND COMMITTEE

No. 1 of 2000

AMENDMENTS TO PROTOCOL B

THE JOINT COMMITTEE,

Having regard to Protocol B to the Free Trade Agre-
ement between the EFTA States and Poland signed on
10 December 1992, hereafter referred to as ”this Agre-
ement”, concerning the definition of the concept of
”originating products” and methods of administrative
co-operation, amended by Decision No. 1 of 1997, 
No. 1 of 1998 and No. 7 of 1999 of the Joint EFTA-Po-
land Committee,

Noting that certain provisions applied within the Euro-
pean cumulation system need to be amended in order
to be in line with legal developments and to take acco-
unt of the shortage within these free trade zones of cer-
tain materials,

Noting that the following amendments are based on
an agreement in the ”30 countries’ meeting” held in
the context of the pan-European cumulation system,

Having regard to Article 32 of the Agreement, empo-
wering the Joint Committee to amend Protocol B to
this Agreement,

DECIDES:

1. The expression ”units of account” in the Table of
Contents (Article 30), in Article 21 (1) (b) and 26 (3)
shall be replaced by ”euro”.

2. Article 1 (i) shall be replaced by:

”(i) ”added value” shall be taken to be the ex-
-works price minus the customs value of each
of the materials incorporated which originate
in the other countries referred to in Articles 3
and 4 or, where the customs value is not known
or cannot be ascertained, the first verifiable pri-
ce paid for the materials in the EFTA State con-
cerned or in Poland;”

3. Article 1 (n) shall be replaced by:

”(n) ”euro” means the single currency of the Euro-
pean Monetary Union.”

4. Article 7 shall be replaced by:

„Article 7

Insufficient working or processing

1. Without prejudice to paragraph 2, the following
operations shall be considered as insufficient
working or processing to confer the status of ori-
ginating products, whether or not the require-
ments of Article 6 are satisfied:

(a) preserving operations to ensure that the
products remain in good condition during
transport and storage;

(b) breaking-up and assembly of packages;

(c) washing, cleaning; removal of dust, oxide,
oil, paint or other coverings;

(d) ironing or pressing of textiles;

(e) simple painting and polishing operations;

(f) husking, partial or total bleaching, polishing,
and glazing of cereals and rice;

(g) operations to colour sugar or form sugar
lumps;

(h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts
and vegetables;

(i) sharpening, simple grinding or simple cu-
tting;

(j) sifting, screening, sorting, classifying, gra-
ding, matching; (including the making-up of
sets of articles);

(k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags,
cases, boxes, fixing on cards or boards and
all other simple packaging operations;

(l) affixing or printing marks, labels, logos and
other like distinguishing signs on products or
their packaging;

(m) simple mixing of products, whether or not
of different kinds;

(n) simple assembly of parts of articles to con-
stitute a complete article or disassembly of
products into parts;

(o) a combination of two or more operations
specified in sub-paragraphs (a) to (n);

(p) slaughter of animals.

2. All operations carried out either in an EFTA Sta-
te or Poland on a given product shall be consi-
dered together when determining whether the
working or processing undergone by that pro-
duct is to be regarded as insufficient within the
meaning of paragraph 1.”

5. In Article 15, the final sentence in paragraph 6 shall
be replaced by:

”The provisions of this paragraph shall apply until
31 December 2001”.

6. The following article shall be inserted after Article
20 and a reference to this article shall be added in
the Table of Content:

”Article 20a

Accounting segregation

1. Where considerable cost or material difficulties
arise in keeping separate stocks of originating
and non-originating materials which are identical
and interchangeable, the customs authorities
may, at the written request of those concerned,
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authorise the so-called ”accounting segregation”
method to be used for managing such stocks.

2. This method must be able to ensure that, for
a specific reference-period, the number of pro-
ducts obtained which could be considered as
”originating” is the same as that which would
have been obtained if there had been physical
segregation of the stocks.

3. The customs authorities may grant such autho-
risation, subject to any conditions deemed ap-
propriate.

4. This method is recorded and applied on the ba-
sis of the general accounting principles applica-
ble in the country where the product was manu-
factured.

5. The beneficiary of this facilitation may issue or
apply for proofs of origin, as the case may be, for
the quantity of products which may be conside-
red as originating. At the request of the customs
authorities, the beneficiary shall provide a state-
ment of how the quantities have been managed.

6. The customs authorities shall monitor the use
made of the authorisation and may withdraw it
at any time whenever the beneficiary makes im-
proper use of the authorisation in any manner
whatsoever or fails to fulfil any of the other con-
ditions laid down in this Protocol.

7. In Article 22, paragraph 1, first sentence, the follo-
wing shall be inserted after ”exporter”:

”, hereafter referred to as”approved exporter”,”

8. Article 30 shall be replaced by:

”Article 30

Amounts expressed in euro

1. For the application of the provisions of Article 21
(1) (b) and Article 26 (3) in cases where products

are invoiced in a currency other than euro, amo-
unts in the national currencies of the countries
referred to in Articles 3 and 4 equivalent to the
amounts expressed in euro shall be fixed annu-
ally by each of the countries concerned.

2. A consignment shall benefit from the provisions
of Article 21 (1) (b) or Article 26 (3) by reference
to the currency in which the invoice is drawn up,
according to the amount fixed by the country
concerned.

3. The amount to be used in any given national cur-
rency shall be the equivalent in that currency of
the amounts expressed in euro as at the first
working day of October and shall apply from 
1 January the following year. The State Parties
shall be notified of the relevant amounts.

4. A country may round up or down the amount
resulting from the conversion into its national
currency of an amount expressed in euro. The
rounded-off amount may not differ from the
amount resulting from the conversion by mo-
re than 5 per cent. A country may retain un-
changed its national currency equivalent of
an amount expressed in euro if, at the time of
the annual adjustment provided for in para-
graph 3, the conversion of that amount, prior
to any rounding-off, results in an increase of
less than 15 per cent in the national currency
equivalent. The national currency equivalent
may be retained unchanged if the conversion
would result in a decrease in that equivalent
value.

5. The amount expressed in euro shall be revie-
wed by the Joint Committee at the request of
any of the State Parties. When carrying out this
review, the Joint Committee shall consider the
desirability of preserving the effects of the li-
mits concerned in real terms. For this purpose,
it may decide to modify the amounts expressed
in euro.
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10. This Decision shall enter into force on 1 January 2001. 

11. The Secretary-General of the European Free Trade Association shall deposit the text of this Decision with the
Depositary.
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