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Dz.U.UE.L.06.89.28
DECYZJA RADY
z dnia 27 lutego 2006 r.
w sprawie przyjęcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Umowy
między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z
drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem w charakterze
Umawiających się Stron, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej
(2006/245/WE)
(Dz.U.UE L z dnia 28 marca 2006 r.)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 310, w
powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,
uwzględniając Akt Przystąpienia załączony do Traktatu o Przystąpieniu z 2003 r., a w szczególności jego
art. 6 ust. 2,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego(1),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W wyniku udzielonego Komisji dnia 5 maja 2003 r. upoważnienia zakończono negocjacje z
Konfederacją Szwajcarską, dotyczące protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami
Członkowskimi z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony, w sprawie swobodnego
przepływu osób, w związku z udziałem w charakterze Umawiających się Stron, Republiki Czeskiej,
Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w
następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej.
(2) Zgodnie z decyzją Rady z dnia 26 października 2004 r., i w związku z jego spodziewanym przyjęciem
w późniejszym terminie, protokół został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw
Członkowskich dnia 26 października 2004 r.
(3) Protokół powinien zostać zatwierdzony,
PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a
Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z
udziałem w charakterze Umawiających się Stron, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki
Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych
Państw do Unii Europejskiej, zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej
Państw Członkowskich.
Tekst protokołu załączony jest do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, dokunuje notyfikacji
przewidzianej w art. 6 protokołu(2).
Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r.
W imieniu Rady
U. PLASSNIK
Przewodniczący
______
(1)
Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana przez sekretariat generalny Rady w
(2)
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
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Dz.U.UE.L.06.89.30
PROTOKÓŁ (WYCIĄG)
do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją
Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem w
charakterze Umawiających się Stron Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej
Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii
Europejskiej
(Dz.U.UE L z dnia 28 marca 2006 r.)
KRÓLESTWO BELGII,
REPUBLIKA CZESKA,
KRÓLESTWO DANII,
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,
REPUBLIKA ESTOŃSKA,
REPUBLIKA GRECKA,
KRÓLESTWO HISZPANII,
REPUBLIKA FRANCUSKA,
IRLANDIA,
REPUBLIKA WŁOSKA,
REPUBLIKA CYPRYJSKA,
REPUBLIKA ŁOTEWSKA,
REPUBLIKA LITEWSKA,
WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,
REPUBLIKA WĘGIERSKA,
REPUBLIKA MALTY,
KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,
REPUBLIKA AUSTRII,
RZECZPOSPOLITA POLSKA,
REPUBLIKA PORTUGALSKA,
REPUBLIKA SŁOWENII,
REPUBLIKA SŁOWACKA,
REPUBLIKA FINLANDII,
KRÓLESTWO SZWECJI,
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
dalej zwane "Państwami Członkowskimi", reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, i
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, również reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej,
z jednej strony, oraz
KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, (dalej zwana "Szwajcarią"),
z drugiej strony,
(dalej zwane "Umawiającymi się Stronami"),
UWZGLĘDNIAJĄC Umowę z dnia 21 czerwca 1999 r. między Wspólnotą Europejską i jej Państwami
Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego
przepływu osób (zwaną dalej "Umową"), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r.;
UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Republiki Czeskiej, Republiki
Estońskiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej (zwanych dalej "nowymi
Państwami Członkowskimi"); mając na uwadze, że nowe Państwa Członkowskie mają stać się
Umawiającymi się Stronami Umowy;
MAJĄC NA UWADZE, że nowe Państwa Członkowskie mają stać się Umawiającymi się Stronami Umowy;
ZWAŻYWSZY, iż Akt Przystąpienia przyznaje Radzie Unii Europejskiej uprawnienia do zawarcia w imieniu
Państw Członkowskich Unii Europejskiej protokołu w sprawie przystąpienia nowych Państw Członkowskich
do Umowy;
UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
1. Nowe Państwa Członkowskie niniejszym stają się Umawiającymi się Stronami Umowy.
2. Od momentu wejścia w życie niniejszego Protokołu postanowienia Umowy są wiążące dla nowych
Państw Członkowskich tak samo jak dla obecnych Umawiających się Stron wymienionej Umowy na
warunkach i zasadach określonych w niniejszym Protokole.
ZAŁĄCZNIK I
8.

Polska

a)
Polska może utrzymać w mocy przez okres pięciu lat od daty przystąpienia do UE swoje
ustawodawstwo obowiązujące w momencie podpisania niniejszego Protokołu w zakresie nabywania
"drugich domów". Zgodnie z tym ustawodawstwem obywatel szwajcarski musi spełnić wymagania
określone w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z
1996 r., Nr 54, poz. 245 z późn. zm.), wraz z późniejszymi zmianami.
b)
Obywatele szwajcarscy, którzy nieprzerwanie od co najmniej czterech lat legalnie zamieszkują w
Polsce, nie podlegają postanowieniom lit. c) w zakresie nabywania "drugich domów" ani żadnym innym
procedurom poza tymi, które obowiązują obywateli Polski.
c)
Polska może utrzymać w mocy przez okres dwunastu lat od daty przystąpienia do UE swoje
ustawodawstwo obowiązujące w zakresie nabywania nieruchomości rolnych i leśnych. Szwajcarscy
obywatele ani podmioty prawne utworzone na mocy prawa szwajcarskiego nie mogą być w żadnym razie
traktowani w sposób mniej korzystny, w zakresie nabywania nieruchomości rolnych i leśnych, niż w dniu
podpisania Protokołu. Zgodnie z tym ustawodawstwem szwajcarski obywatel musi spełnić wymagania
określone w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z
1996 r., Nr 54, poz. 245 z późn. zm.), wraz z późniejszymi zmianami.
d)
Obywatele szwajcarscy zamierzający prowadzić działalność jako rolnicy indywidualni, którzy
nieprzerwanie od co najmniej trzech lat legalnie zamieszkują i dzierżawią grunt w Polsce jako osoby
fizyczne lub prawne, nie podlegają od dnia przystąpienia postanowieniom lit. c) ani żadnym innym
procedurom poza tymi, które obowiązują obywateli Polski w zakresie nabywania nieruchomości rolnych i
leśnych. W województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim,
zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim okres zamieszkiwania i
dzierżawy wskazany w poprzednim zdaniu jest przedłużony do lat siedmiu. Okres dzierżawy
poprzedzający nabycie gruntu obliczany jest indywidualnie dla każdego obywatela szwajcarskiego, który
dzierżawi grunt w Polsce, od daty pewnej pierwotnej umowy dzierżawy. Rolnicy indywidualni, którzy
dzierżawią grunty nie jako osoby fizyczne, lecz jako osoby prawne, mogą przenosić prawa przysługujące
osobie prawnej wynikające z umowy dzierżawy na siebie jako osoby fizyczne. Przy obliczaniu okresu
dzierżawy poprzedzającego prawo nabycia zalicza się okres dzierżawy na podstawie umów zawartych
jako osoby prawne. Umowy dzierżawy zawarte z osobami fizycznymi mogą być opatrzone datą pewną
retroaktywnie, w wyniku czego zaliczany będzie cały okres dzierżawy wynikający z umów z datą pewną.
Nie zostają wyznaczone ostateczne terminy dla rolników indywidulanych na przekształcenie ich obecnie
obowiązujących umów dzierżawy w umowy zawarte przez nich jako osoby fizyczne ani w pisemne umowy
z datą pewną. Procedura przekształcania umów dzierżawy jest przejrzysta i w żadnych okolicznościach
nie stanowi nowej przeszkody.
e)
Ogólny przegląd tych środków przejściowych zostanie przeprowadzony w trzecim roku od daty
przystąpienia Polski do UE. W tym celu Komisja przedłoży sprawozdanie Wspólnemu Komitetowi.
Wspólny Komitet może podjąć decyzję o skróceniu lub zakończeniu okresu przejściowego wskazanego w
lit. a).
f)
Podczas okresu przejściowego Polska stosuje ustanowioną prawem procedurę zezwoleń, która
zapewnia, by wydawanie zezwoleń na nabywanie nieruchomości w Polsce opierało się na przejrzystych,
obiektywnych, trwałych i publicznych kryteriach. Wymienione kryteria są stosowane w sposób
niedyskryminacyjny.

