
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 Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, 

w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej 

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, 

reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej, oraz 

KRÓLESTWO BELGII, 

REPUBLIKA BUŁGARII, 

REPUBLIKA CZESKA, 

KRÓLESTWO DANII, 

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, 

REPUBLIKA ESTOŃSKA, 

IRLANDIA, 

REPUBLIKA GRECKA, 

KRÓLESTWO HISZPANII, 

REPUBLIKA FRANCUSKA, 

REPUBLIKA WŁOSKA, 

REPUBLIKA CYPRYJSKA, 

REPUBLIKA ŁOTEWSKA, 

REPUBLIKA LITEWSKA, 

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, 

REPUBLIKA WĘGIERSKA, 

MALTA, 

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, 

REPUBLIKA AUSTRII, 

RZECZPOSPOLITA POLSKA, 

REPUBLIKA PORTUGALSKA, 

RUMUNIA, 

REPUBLIKA SŁOWENII, 

REPUBLIKA SŁOWACKA, 

REPUBLIKA FINLANDII, 

KRÓLESTWO SZWECJI, 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 

zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowanymi również przez Radę Unii Europejskiej, 

z jednej strony, oraz 

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, zwana dalej „Szwajcarią”,
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z drugiej strony, 

zwane dalej „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 (dalej zwaną 
„Umową”), która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2002 r., 

UWZGLĘDNIAJĄC Protokół z dnia 26 października 2004 r. do Umowy 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, 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 (zwany dalej „Protokołem z 2004 r.”), który wszedł w życie w dniu 1 kwietnia 2006 r., 

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii (zwanych dalej „nowymi państwami członkowskimi”) do 
Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r., 

ZWAŻYWSZY, że nowe państwa członkowskie mają stać się umawiającymi się stronami Umowy, 

ZWAŻYWSZY, że Akt przystąpienia upoważnia Radę Unii Europejskiej do zawarcia w imieniu państw członkowskich 
Unii Europejskiej Protokołu w sprawie przystąpienia do Umowy nowych państw członkowskich, 

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

1. Nowe państwa członkowskie niniejszym stają się umawia
jącymi się stronami Umowy. 

2. Od momentu wejścia w życie niniejszego Protokołu posta
nowienia Umowy są wiążące dla nowych państw członkow
skich tak samo jak dla aktualnych umawiających się stron 
Umowy na warunkach i zasadach określonych w niniejszym 
Protokole. 

Artykuł 2 

W tekście Umowy i w załączniku I do Umowy wprowadzone 
zostają następujące dostosowania: 

1) wykaz umawiających się stron Umowy otrzymuje brzmienie: 

„WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, 

KRÓLESTWO BELGII, 

REPUBLIKA BUŁGARII, 

REPUBLIKA CZESKA, 

KRÓLESTWO DANII, 

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, 

REPUBLIKA ESTOŃSKA, 

IRLANDIA, 

REPUBLIKA GRECKA, 

KRÓLESTWO HISZPANII, 

REPUBLIKA FRANCUSKA, 

REPUBLIKA WŁOSKA, 

REPUBLIKA CYPRYJSKA, 

REPUBLIKA ŁOTEWSKA, 

REPUBLIKA LITEWSKA, 

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, 

REPUBLIKA WĘGIERSKA, 

MALTA, 

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, 

REPUBLIKA AUSTRII, 

RZECZPOSPOLITA POLSKA, 

REPUBLIKA PORTUGALSKA, 

RUMUNIA, 

REPUBLIKA SŁOWENII, 

REPUBLIKA SŁOWACKA, 

REPUBLIKA FINLANDII, 

KRÓLESTWO SZWECJI, 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII 
PÓŁNOCNEJ, 

z jednej strony, oraz 

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, 

z drugiej strony,”;
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2) w art. 10 Umowy wprowadza się następujące zmiany: 

a) po ustępie 1a dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„1b. Do dwóch lat od dnia wejścia w życie Protokołu 
do niniejszej Umowy w związku z udziałem Republiki 
Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, 
Szwajcaria może utrzymać limity ilościowe w zakresie 
dostępu pracowników zatrudnionych w Szwajcarii oraz 
dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, 
będących obywatelami Republiki Bułgarii i Rumunii 
w odniesieniu do następujących dwóch kategorii pobytu: 
pobytu na okres przekraczający cztery miesiące, lecz 
krótszy niż jeden rok, oraz pobytu na okres jednego 
roku lub przekraczający jeden rok. Pobyt nieprzekracza
jący czterech miesięcy nie podlega żadnym ogranicze
niom ilościowym. 

Przed upływem okresu przejściowego wymienionego 
powyżej Wspólny Komitet dokona przeglądu funkcjono
wania okresu przejściowego stosowanego wobec obywa
teli nowych państw członkowskich na podstawie sprawo
zdania Szwajcarii. Po zakończeniu przeglądu i najpóźniej 
w momencie upływu okresu wymienionego powyżej 
Szwajcaria powiadamia Wspólny Komitet o tym, czy 
będzie nadal stosować limity ilościowe wobec pracow
ników zatrudnionych w Szwajcarii. Szwajcaria może 
nadal stosować wymienione środki przez okres najwyżej 
pięciu lat po wejściu w życie wyżej wymienionego Proto
kołu. W razie braku takiego powiadomienia okres prze
jściowy wygasa z końcem dwuletniego okresu określo
nego w akapicie pierwszym. 

Po upływie okresu przejściowego określonego 
w niniejszym ustępie wszelkie limity ilościowe mające 
zastosowanie do obywateli Republiki Bułgarii i Rumunii 
zostają zniesione. Wymienione państwa członkowskie są 
uprawnione do wprowadzenia na takie same okresy 
takich samych ograniczeń ilościowych względem obywa
teli Szwajcarii.”; 

b) po ustępie 2a dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„2b. Szwajcaria oraz Republika Bułgarii i Rumunia 
mogą utrzymać do dwóch lat po wejściu w życie Proto
kołu do niniejszej Umowy, w związku z udziałem Repu
bliki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się 
stron, w odniesieniu do pracowników jednej z tych 
umawiających się stron zatrudnionych na ich terytorium, 
kontrolę pierwszeństwa pracowników włączonych do 
rynku legalnej pracy oraz warunków płacy i pracy mają
cych zastosowanie do obywateli innej umawiającej się 
strony. Te same mechanizmy kontroli mogą być utrzy
mane względem osób świadczących usługi, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 Umowy, w następujących czterech 
sektorach: działalność usługowa związana z produkcją 
roślinną; usługi budowlane, w tym działalność pokrewna; 
działalność detektywistyczna i ochroniarska; sprzątanie 

i czyszczenie obiektów (kody NACE (*) odpowiednio: 
01.41; 45.1 do 4; 74.60; 74.70). W okresach przejścio
wych wymienionych w ust. 1b, 2b, 3b i 4c Szwajcaria 
przyznaje pierwszeństwo dostępu do swojego rynku 
pracy pracownikom będącym obywatelami nowych 
państw członkowskich w stosunku do pracowników 
będących obywatelami krajów niebędących członkami 
UE czy EFTA. Mechanizmy kontroli pierwszeństwa 
pracowników włączonych do rynku legalnej pracy nie 
mają zastosowania wobec osób świadczących usługi 
zliberalizowane na mocy specjalnej umowy między 
umawiającymi się stronami w sprawie świadczenia usług 
(w tym Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych 
w zakresie, w jakim obejmują one świadczenie usług). 
W tym samym okresie mogą być utrzymane wymogi 
dotyczące kwalifikacji w zakresie wydawania zezwoleń 
na pobyt nieprzekraczający czterech miesięcy (**) jak 
również wobec osób świadczących usługi, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 Umowy, w czterech wyżej wymie
nionych sektorach. 

W terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie Protokołu 
do niniejszej Umowy, w związku z udziałem Republiki 
Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, 
Wspólny Komitet dokonuje przeglądu funkcjonowania 
środków przejściowych zawartych w niniejszym ustępie 
na podstawie sprawozdania sporządzonego przez każdą 
z umawiających się stron wprowadzających wymienione 
środki w życie. Po zakończeniu przeglądu i najpóźniej 
dwa lata od dnia wejścia w życie wyżej wymienionego 
Protokołu umawiająca się strona, która wprowadziła 
w życie środki przejściowe zawarte w niniejszym ustępie 
oraz powiadomiła Wspólny Komitet o zamiarze dalszego 
stosowania takich środków przejściowych, będzie mogła 
je nadal stosować przez okres pięciu lat od dnia wejścia 
w życie wyżej wymienionego Protokołu. W przypadku 
braku takiego powiadomienia okres przejściowy wygasa 
z końcem dwuletniego okresu określonego w akapicie 
pierwszym. 

Po upływie okresu przejściowego określonego 
w niniejszym ustępie wszelkie ograniczenia, o których 
mowa w niniejszym ustępie, zostają zniesione. 

___________ 
(*) NACE: rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 

z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statys
tycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we 
Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 293 
z 24.10.1990, s. 1). Rozporządzenie ostatnio zmie
nione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 
2003 r. (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1). 

(**) Pracownicy mogą składać wnioski 
o krótkoterminowe zezwolenia na pobyt w ramach 
limitów wymienionych w akapicie 3b, nawet na 
okres nieprzekraczający czterech miesięcy.”;
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c) po ustępie 3a dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3b. Po wejściu w życie Protokołu do niniejszej 
Umowy, w związku z udziałem Republiki Bułgarii 
i Rumunii w charakterze umawiających się stron, i do 
końca okresu wymienionego w ust. 1b, Szwajcaria zare
zerwuje corocznie (pro rata temporis), w ramach ogólnego 
limitu dotyczącego państw trzecich, minimalną liczbę 
wydawanych nowych zezwoleń na pobyt (*) dla pracow
ników zatrudnionych w Szwajcarii i osób prowadzących 
działalność na własny rachunek, będących obywatelami 
tych nowych państw członkowskich, zgodnie 
z następującym harmonogramem: 

Okres 

Liczba zezwoleń na 
okres jednego roku 
lub przekraczający 

jeden rok 

Liczba zezwoleń na 
okres przekraczający 
cztery miesiące, lecz 
krótszy niż jeden rok 

Do końca pierwszego 
roku 

362 3 620 

Do końca drugiego 
roku 

523 4 987 

Do końca trzeciego 
roku 

684 6 355 

Do końca czwartego 
roku 

885 7 722 

Do końca piątego roku 1 046 9 090 

___________ 
(*) Pozwolenia te będą przyznawane obok limitów 

wymienionych w art. 10 Umowy zarezerwowanych 
dla osób zatrudnionych i prowadzących działalność 
na własny rachunek, będących obywatelami państw 
członkowskich w momencie podpisywania Umowy 
(21 czerwca 1999 r.) oraz państw członkowskich, 
które stały się umawiającymi się stronami do tej 
Umowy w Protokole z 2004 r. Pozwolenia te również 
obowiązują obok pozwoleń przyznawanych na 
podstawie istniejących umów dwustronnych między 
Szwajcarią i nowymi państwami członkowskimi.”; 

d) po ustępie 4b dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4c. Po upływie okresu wymienionego w ust. 1b i w 
niniejszym ustępie oraz przez okres do 10 lat od daty 
wejścia w życie Protokołu do niniejszej Umowy, 
w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii 
w charakterze umawiających się stron, postanowienia 
art. 10 ust. 4 Umowy mają zastosowanie do obywateli 
tych nowych państw członkowskich. 

W przypadku pojawienia się poważnych zakłóceń na 
rynku pracy bądź takiego ryzyka Szwajcaria lub którekol
wiek z nowych państw członkowskich, które wprowa
dziło w życie środki przejściowe, powiadamia o takim 
stanie rzeczy Wspólny Komitet przed upływem pięciolet
niego okresu przejściowego określonego w ust. 2b ust. 2. 
W takim przypadku kraj powiadamiający może nadal 
stosować wobec pracowników zatrudnionych na swoim 
terytorium środki opisane w ust. 1b, 2b i 3b przez okres 
do siedmiu lat od dnia wejścia w życie wyżej wymienio
nego Protokołu. W takiej sytuacji roczna liczba zezwoleń 
na pobyt, o której mowa w ust. 1b, jest następująca: 

Okres 

Liczba zezwoleń na 
okres jednego roku 
lub przekraczający 

jeden rok 

Liczba zezwoleń na 
okres przekraczający 
cztery miesiące, lecz 
krótszy niż jeden rok 

Do końca szóstego 
roku 

1 126 10 457 

Do końca siódmego 
roku 

1 207 11 664” 

e) po ustępie 5a dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„5b. Postanowienia przejściowe zawarte w ust. 1b, 2b, 
3b i 4c, w szczególności postanowienia ust. 2b dotyczące 
pierwszeństwa pracowników włączonych do rynku 
legalnej pracy oraz mechanizmy kontroli warunków 
płacy i pracy nie mają zastosowania do osób zatrudnio
nych i osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, które w momencie wejścia w życie Protokołu 
do niniejszej Umowy, w związku z udziałem Republiki 
Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, 
posiadają zgodę na prowadzenie działalności na własny 
rachunek na terytorium umawiających się stron. Takie 
osoby w szczególności korzystają z mobilności zawo
dowej i geograficznej. 

Posiadacze zezwoleń na pobyt ważnych przez okres 
krótszy niż rok są uprawnieni do przedłużania ich okresu 
ważności; w odniesieniu do tych osób nie można się 
powoływać na wyczerpanie limitów ilościowych. Posia
dacze zezwoleń na pobyt ważnych przez okres jednego 
roku lub przekraczający jeden rok są automatycznie 
uprawnieni do przedłużenia ich okresu ważności. Takie 
zatrudnione i prowadzące działalność na własny 
rachunek osoby korzystają z prawa do swobodnego prze
pływu przysługującego osobom posiadającym miejsce 
zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, na mocy 
podstawowych postanowień niniejszej Umowy, a w 
szczególności art. 7 Umowy, od momentu wejścia 
w życie wyżej wymienionego Protokołu”;
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3) w art. 27 ust. 2 załącznika I do Umowy odniesienie do „art. 
10 ust. 2, 2a, 4a i 4b” zastępuje się odniesieniem do „art. 10 
ust. 2, 2a, 2b, 4a, 4b i 4c”. 

Artykuł 3 

W drodze odstępstwa od art. 25 załącznika I do Umowy zasto
sowanie mają okresy przejściowe określone w załączniku I do 
niniejszego Protokołu. 

Artykuł 4 

1. W załączniku II do Umowy wprowadza się zmiany 
zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszego Protokołu. 

2. Załącznik III do Umowy podlega dostosowaniu decyzją 
Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy art. 14 Umowy. 

Artykuł 5 

1. Załączniki 1 i 2 do niniejszego Protokołu stanowią jego 
integralną część. 

2. Niniejszy Protokół wraz z Protokołem z 2004 r. stanowią 
integralną część Umowy. 

Artykuł 6 

1. Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji lub zatwierdzeniu 
przez Radę Unii Europejskiej, w imieniu państw członkowskich 
oraz Wspólnoty Europejskiej, oraz przez Szwajcarię, zgodnie 
z ich procedurami wewnętrznymi. 

2. Rada Unii Europejskiej i Szwajcaria powiadamiają się 
wzajemnie o zakończeniu tych procedur. 

Artykuł 7 

Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego 
miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu raty
fikującego lub zatwierdzającego. 

Artykuł 8 

Niniejszy Protokół obowiązuje przez taki sam okres i na tych 
samych warunkach co Umowa. 

Artykuł 9 

1. Niniejszy Protokół, jak również załączone do niego dekla
racje, sporządzone są w dwóch egzemplarzach w językach 
angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, 
francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, 
maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, 
rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim 
i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi 
autentyczny. 

2. Tekst Umowy w języku bułgarskim i rumuńskim, w tym 
wszystkich załączników i protokołów do niej oraz aktu końco
wego, jest na równi autentyczny. Wspólny Komitet ustano
wiony na mocy art. 14 Umowy zatwierdza autentyczne teksty 
Umowy w nowych językach.
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Съставено в Брюксел, на двадесет и седми май две хиляди и осма година. 

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil ocho. 

V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce osm. 

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og otte. 

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendacht. 

Kahe tuhande kaheksanda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες οκτώ. 

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and eight. 

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit. 

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaotto. 

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit septītajā maijā. 

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gegužės dvidešimt septintą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év május havának huszonhetedik napján. 

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u tmienja. 

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend acht. 

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące ósmego. 

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de dois mil e oito. 

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și șapte mai două mii opt. 

V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho mája dvetisícosem. 

V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč osem. 

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksi
tuhattakahdeksan. 

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundraåtta.
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За държавите-членки 
Por los Estados miembros 

Za členské státy 
For medlemsstaterne 

Für die Mitgliedstaaten 
Liikmesriikide nimel 

Για τα κράτη μέλη 
For the Member States 
Pour les États membres 

Per gli Stati membri 
Dalībvalstu vārdā 

Valstybių narių vardu 
A tagállamok részéről 

Għall-Istati Membri 
Voor de lidstaten 

W imieniu państw członkowskich 
Pelos Estados-Membros 
Pentru statele membre 

Za členské štáty 
Za države članice 

Jäsenvaltioiden puolesta 
På medlemsstaternas vägnar 

За Европейската общност 
Por la Comunidad Europea 

Za Evropské společenství 
For Det Europæiske Fællesskab 

Für die Europäische Gemeinschaft 
Euroopa Ühenduse nimel 

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
For the European Community 

Pour la Communauté européenne 
Per la Comunità europea 
Eiropas Kopienas vārdā 

Europos bendrijos vardu 
Az Európai Közösség részéről 

Għall-Komunità Ewropea 
Voor de Europese Gemeenschap 

W imieniu Wspólnoty Europejskiej 
Pela Comunidade Europeia 

Pentru Comunitatea Europeană 
Za Európske spoločenstvo 

Za Evropsko skupnost 
Euroopan yhteisön puolesta 

För Europeiska gemenskapen 

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft 
Pour la Confédération suisse 

Per la Confederazione svizzera
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ZAŁĄCZNIK 1 

Środki przejściowe w zakresie zakupu gruntów i tzw. „drugich domów” 

1. Republika Bułgarii 

Republika Bułgarii może utrzymać w mocy przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu 
ograniczenia ustanowione w jej przepisach, istniejące w chwili podpisywania niniejszego Protokołu, dotyczące naby
wania własności gruntów pod tzw. „drugie domy” przez obywateli Szwajcarii niezamieszkujących w Bułgarii oraz 
przez osoby prawne utworzone zgodnie z prawem szwajcarskim. 

Obywatele Szwajcarii, legalnie zamieszkujący na terytorium Bułgarii, nie podlegają przepisom poprzedniego akapitu 
ani żadnym zasadom lub procedurom innym niż te, które mają zastosowanie wobec obywateli Bułgarii. 

Republika Bułgarii może utrzymać w mocy przez okres siedmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu 
ograniczenia ustanowione w jej przepisach, istniejące w chwili podpisywania niniejszego Protokołu, dotyczące naby
wania własności gruntów rolnych, lasów i gruntów leśnych przez obywateli Szwajcarii oraz przez osoby prawne 
utworzone zgodnie z prawem szwajcarskim. W żadnym przypadku obywatele Szwajcarii nie mogą być traktowani 
w sposób mniej korzystny przy nabywaniu gruntów rolnych, lasów i gruntów leśnych niż w dniu podpisania 
niniejszego Protokołu ani być traktowani w sposób bardziej restrykcyjny niż obywatele państw trzecich. 

Rolnicy indywidualni będący obywatelami Szwajcarii, którzy chcą osiedlić się i zamieszkać w Republice Bułgarii, nie 
podlegają przepisom poprzedniego akapitu ani żadnym procedurom innym niż te, które mają zastosowanie wobec 
obywateli Republiki Bułgarii. 

Ogólny przegląd niniejszych środków przejściowych zostanie przeprowadzony w trzecim roku następującym od daty 
wejścia w życie niniejszego Protokołu. Wspólny Komitet może podjąć decyzję o skróceniu lub zakończeniu okresu 
przejściowego wskazanego w akapicie pierwszym. 

2. Rumunia 

Rumunia może utrzymać w mocy przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu ograniczenia 
ustanowione w jej przepisach, istniejące w chwili podpisywania niniejszego Protokołu, dotyczące nabywania własności 
gruntów pod tzw. „drugie domy” przez obywateli Szwajcarii niezamieszkujących w Rumunii oraz przez przedsiębior
stwa utworzone zgodnie z prawem szwajcarskim, niemające siedziby ani oddziału lub przedstawicielstwa na teryto
rium Rumunii. 

Obywatele Szwajcarii, legalnie zamieszkujący na terytorium Rumunii, nie podlegają przepisom poprzedniego akapitu 
ani żadnym zasadom lub procedurom innym niż te, które mają zastosowanie wobec obywateli Rumunii. 

Rumunia może utrzymać w mocy przez okres siedmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu ograniczenia 
ustanowione w jej przepisach, istniejące w chwili podpisywania niniejszego Protokołu, dotyczące nabywania własności 
gruntów rolnych, lasów i gruntów leśnych przez obywateli Szwajcarii oraz przez przedsiębiorstwa utworzone zgodnie 
z prawem szwajcarskim, niemające siedziby ani niezarejestrowane w Rumunii. W żadnym przypadku obywatele 
Szwajcarii nie mogą być traktowani w sposób mniej korzystny przy nabywaniu gruntów rolnych, lasów i gruntów 
leśnych niż w dniu podpisania niniejszego Protokołu ani być traktowani w sposób bardziej restrykcyjny niż obywatele 
państw trzecich. 

Rolnicy indywidualni będący obywatelami Szwajcarii, którzy chcą osiedlić się i zamieszkać w Rumunii, nie podlegają 
przepisom poprzedniego akapitu ani żadnym procedurom innym niż te, które mają zastosowanie wobec obywateli 
Rumunii. 

Ogólny przegląd niniejszych środków przejściowych zostanie przeprowadzony w trzecim roku następującym od daty 
wejścia w życie niniejszego Protokołu. Wspólny Komitet może podjąć decyzję o skróceniu lub zakończeniu okresu 
przejściowego wskazanego w akapicie pierwszym.
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ZAŁĄCZNIK 2 

W załączniku II do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pozycji „Do celów niniejszej Umowy rozporządzenie dostosowuje się w sposób następujący:”, w pkt 1 sekcji 
A załącznika II do Umowy wprowadza się następujące zmiany: 

a) w lit. i) dotyczącej załącznika III, część A, pod ostatnim zapisem: „Słowacja – Szwajcaria”, dodaje się tekst 
w brzmieniu: 

„Bułgaria – Szwajcaria 

Brak. 

Rumunia – Szwajcaria 

Brak umowy.”; 

b) w lit. j) dotyczącej załącznika III, część B, pod ostatnim zapisem: „Słowacja – Szwajcaria” dodaje się tekst 
w brzmieniu: 

„Bułgaria – Szwajcaria 

Brak. 

Rumunia – Szwajcaria 

Brak umowy.”; 

2) w tytule „Sekcja A: Akty prawne, do których stosuje się odniesienie” w pkt 1 „rozporządzenie (EWG) nr 1408/71” po 
słowach „304 R 631: rozporządzenie (WE) nr 631/2004 …” dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Sekcja 2 (Swobodny przepływ osób – zabezpieczenie społeczne) rozporządzenia Rady WE nr 1791/2006 z dnia 
20 listopada 2006 r. dostosowującego niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny 
przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo wetery
naryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca 
w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka 
zagraniczna i bezpieczeństwa oraz instytucje, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii, o ile przepisy dotyczą 
aktów wspólnotowych, o których mowa w załączniku II do niniejszej Umowy.”; 

3) w tytule „Sekcja A: Akty prawne, do których stosuje się odniesienie” w pkt 2 „rozporządzenie (EWG) nr 574/72” po 
słowach „304 R 631: rozporządzenie (WE) nr 631/2004 …” dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Sekcja 2 (Swobodny przepływ osób – zabezpieczenie społeczne) rozporządzenia Rady WE nr 1791/2006 z dnia 
20 listopada 2006 r. dostosowującego niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny 
przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo wetery
naryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca 
w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka 
zagraniczna i bezpieczeństwa oraz instytucje, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii, o ile przepisy dotyczą 
aktów wspólnotowych, o których mowa w załączniku II do niniejszej Umowy.”; 

4) w tytule „Sekcja B: Akty prawne, uwzględniane przez umawiające się strony” w pkt „4.18. 383 D 0117: decyzja nr 
117 …”, „4.27. 388 D 64: decyzja nr 136 …”, „4.37. 393 D 825: decyzja nr 150 …”, po słowach „12003 TN 02/02 
A: Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, …” oraz w pkt „4.77: decyzja nr 
192 …” dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Sekcja 2 (Swobodny przepływ osób – zabezpieczenie społeczne) rozporządzenia Rady WE nr 1791/2006 z dnia 
20 listopada 2006 r. dostosowującego niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak: swobodny 
przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo (w tym prawo wetery
naryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka, energia, środowisko naturalne, współpraca 
w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, stosunki zewnętrzne, wspólna polityka 
zagraniczna i bezpieczeństwa oraz instytucje, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii, o ile przepisy dotyczą 
aktów wspólnotowych, o których mowa w załączniku II do niniejszej Umowy.”; 

5) w odniesieniu do pracowników będących obywatelami Republiki Bułgarii i Rumunii ustalenia zawarte w ust. 1 sekcji 
zatytułowanej „Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia” Protokołu do załącznika II obowiązują do końca siódmego 
roku od dnia wejścia w życie niniejszego Protokołu.
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WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE DOSTOSOWANIA ZAŁĄCZNIKA III DO UMOWY 

Umawiające się strony oświadczają, że mając na względzie zapewnienie sprawnego wdrożenia Umowy, należy jak 
najszybciej dostosować załącznik III do tej Umowy, aby włączyć, między innymi, dyrektywę 2005/36/WE, zmienioną 
dyrektywą 2006/100/WE i nowe wpisy Szwajcarii. 

DEKLARACJA SZWAJCARII W SPRAWIE AUTONOMICZNYCH ŚRODKÓW WPROWADZONYCH OD DATY 
PODPISANIA 

Szwajcaria zapewni tymczasowy dostęp do swojego rynku pracy obywatelom nowych państw członkowskich, na 
podstawie swojego ustawodawstwa krajowego, przed wejściem w życie ustaleń przejściowych zawartych w niniejszym 
Protokole. W tym celu Szwajcaria ustali specjalne limity w odniesieniu do krótkoterminowych oraz długoterminowych 
zezwoleń na pracę, jak określono w art. 10 ust. 1 Umowy, na rzecz obywateli nowych państw członkowskich, od daty 
podpisania niniejszego Protokołu. Limity będą corocznie obejmować 282 zezwoleń długoterminowych oraz 1 006 
zezwoleń krótkoterminowych. Ponadto 2 011 pracowników krótkoterminowych otrzyma corocznie zezwolenie na 
pobyt krótszy niż 4 miesiące.

PL L 124/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2009


