DECYZJA RADY
z dnia 30 marca 2004 r.
dotycząca tymczasowego stosowania Umowy w sprawie udziału Republiki Czeskiej,
Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki
Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym i
tymczasowego stosowania czterech związanych umów
(2004/368/WE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 310
w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy,
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Art. 128 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG)
stanowi, że każde państwo europejskie stając się członkiem Wspólnoty składa wniosek o
zostanie Stroną Porozumienia EOG i że warunki takiego przystąpienia są przedmiotem
umowy między Umawiającymi się Stronami a państwem składającym wniosek.
(2) W następstwie pomyślnego zakończenia negocjacji w sprawie rozszerzenia UE Republika
Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Węgierska, Republika
Łotewska, Republika Litewska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika
Słowenii i Republika Słowacka (Państwa Przystępujące) przedłożyły wnioski o zostanie
Stronami Porozumienia EOG, którego Umawiającymi się Stronami są Wspólnota i jej
Państwa Członkowskie.
(3) Na podstawie upoważnienia udzielonego Komisji w dniu 9 grudnia 2002 r. negocjacje w
sprawie rozszerzenia EOG zakończono 3 lipca 2003 r., a umowa między Islandią,
Liechtensteinem, Norwegią (Państwami EOG EFTA), Wspólnotą i jej Państwami
Członkowskimi a Państwami Przystępującymi w sprawie udziału Państw Przystępujących
w EOG (Umowa o rozszerzeniu EOG), wraz z czterema umowami związanymi, została
podpisana w dniu 14 października 2003 r. przez Umawiające się Strony.
(4) Traktat o Przystąpieniu do UE ma wejść w życie w dniu 1 maja 2004 r., kiedy to Państwa
Przystępujące będą w pełni zintegrowane z rynkiem wewnętrznym.
(5) Porozumienie EOG rozszerza rynek wewnętrzny na Państwa EOG EFTA, a do czasu
zakończenia procedur niezbędnych do wprowadzenia w życie Umowy o rozszerzeniu
EOG, konieczne jest tymczasowe stosowanie począwszy od 1 maja 2004 r. Umowy o
rozszerzeniu EOG i czterech umów związanych w celu utrzymania prawidłowego
funkcjonowania rynku wewnętrznego w ramach EOG.
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienia w formie wymiany listów
między Wspólnotą i każdym z Państw EOG EFTA dotyczące tymczasowego stosowania,
począwszy od 1 maja 2004 r., Umowy o rozszerzeniu EOG i czterech związanych umów.
Tekst Porozumienia w formie wymiany listów jest załączony do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby umocowanej do podpisania
Porozumienia w formie wymiany listów, aby stało się ono wiążące dla Wspólnoty.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 2004 r.
W imieniu Rady
M. MCDOWELL
Przewodniczący

