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SEJM  
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ady Ministrów  
 10-16-05  

Pan  
Włodzimierz Cimoszewicz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

anowny Panie Marszałku, 

 podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

o ratyfikacji Umowy w sprawie 
tymczasowego stosowania między 
niektórymi Państwami Członkowskimi 
Unii Europejskiej Konwencji sporzą-
dzonej na podstawie artykułu K.3 
Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie 
wykorzystania technologii informatycz-
nej dla potrzeb celnych, sporządzonej  
w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. 

załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

nocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
ie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw 

ych oraz Minister Finansów. 

 

Z szacunkiem 
 

(-) Marek Belka 



Projekt

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 26 lipca 1995 r. została sporządzona w Brukseli Umowa w sprawie tymczasowego
stosowania między niektórymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji
sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie

wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam,
że:

–  została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z'postanowień w'niej
zawartych,

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej Umowy,

– postanowienia Umowy są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia                

PREZYDENT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREZES RADY MINISTRÓW

05/12zb



Projekt

U S T A W A

z dnia

o ratyfikacji Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami
Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o

Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych,
sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikacji Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami

Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o
Unii Europejskiej  w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych,

sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



UMOWA

w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami Członkowskimi Unii
Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii

Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych

KRÓLESTWO BELGII,
KRÓLESTWO DANII,
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
REPUBLIKA GRECKA,
KRÓLESTWO HISZPANII,
REPUBLIKA FRANCUSKA,
IRLANDIA
REPUBLIKA WŁOSKA,
WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,
KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,
REPUBLIKA AUSTRII,
REPUBLIKA PORTUGALSKA,
REPUBLIKA FINLANDII,
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz sygnatariusze Konwencji sporządzonej na
podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykorzystania technologii
informatycznej dla potrzeb celnych, z dnia 26 lipca 1995 r., dalej nazywanej „Konwencją”,

UWZGLĘDNIAJĄC konieczność wcześniejszego stosowania Konwencji,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z artykułem K.7 Traktatu o Unii Europejskiej, postanowienia tytułu VI niniejszego
Traktatu nie stanowią przeszkody w ustanowieniu lub rozwijaniu ściślejszej współpracy
między dwoma lub więcej Państwami Członkowskimi w takim zakresie, w jakim taka
współpraca nie jest sprzeczna, lub nie zakłóca współpracy przewidzianej w tytule VI
wspomnianego Traktatu;

tymczasowe stosowanie między niektórymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej
Konwencji nie będzie leżało w sprzeczności z, lub nie będzie zakłócało współpracy
przewidzianej w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej,

UZGODNIŁY CO NASTEPUJE:

Artykuł 1

Dla celów niniejszej Umowy:

- „Konwencja” oznacza Konwencję sporządzoną na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii



Europejskiej, w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych;
- „Wysokie Umawiające się Strony” oznacza Państwa Członkowskie Unii Europejskiej,

strony Konwencji;
- „Strony” oznacza Państwa Członkowskie Unii Europejskiej będące stronami niniejszej

Umowy.

Artykuł 2

Konwencję stosuje się tymczasowo między Wysokimi Umawiającymi się Stronami, stronami
niniejszej Umowy od dnia pierwszego trzeciego miesiąca następującego po złożeniu przez
ósmą Wysoką Umawiającą się Stronę instrumentów zgody, przyjęcia lub ratyfikacji niniejszej
Umowy.

Artykuł 3

Przejściowe postanowienia konieczne dla tymczasowego stosowania Konwencji przyjmuje
się w drodze wspólnej zgody pomiędzy Wysokimi Umawiającymi się Stronami, między
którymi Konwencja ma być stosowana tymczasowo oraz w konsultacji z pozostałymi
Wysokimi Umawiającymi się Stronami. Funkcja Komitetu przewidzianego w artykule 16
Konwencji jest wykonywana w okresie tymczasowego stosowania przez Wysokie
Umawiające się Strony, które działają za wspólna zgodą w ścisłej współpracy z Komisją
Wspólnot Europejskich. Podczas tego okresu nie stosuje się artykułu 7 ustęp 3 oraz
artykułu16 Konwencji.

Artykuł 4

1. Niniejsza Umowa jest otwarta do podpisania przez każde Państwo Członkowskie
będące sygnatariuszem Konwencji. Podlega zgodzie, przyjęciu lub ratyfikacji. Wchodzi w
życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca, po złożeniu przez ósmą Wysoką Umawiającą się
Stronę instrumentów zgody, przyjęcia lub ratyfikacji niniejszej Umowy.

2. Dla każdej innej Wysokiej Umawiającej się Strony, składającej swoje instrumenty
zgody, przyjęcia lub ratyfikacji z późniejszą datą, niniejsza Umowa wchodzi w życie
pierwszego dnia trzeciego miesiąca po złożeniu.

3. Instrumenty zgody, przyjęcia lub ratyfikacji składa się Sekretariatowi Generalnemu
Rady Unii Europejskiej, który jest depozytariuszem.

Artykuł 5

Niniejsza Umowa została sporządzona w jednym oryginale, w językach duńskim,
holenderskim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim,
portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim, przy czym każdy tekst jest na równi autentyczny, i
zostanie złożone Sekretariatowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej, który prześle
potwierdzoną kopię każdej ze Stron.



Artykuł 6

Niniejsza Umowa wygasa z chwilą wejścia w życie Konwencji.

Za zgodności tłumaczenia z oryginałem:









UZASADNIENIE DO WNIOSKU O RATYFIKACJĘ

Umowa w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami Człon-
kowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu
o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb
celnych (zwana dalej „Umową o tymczasowym stosowaniu”).

Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami Członkowskimi
Unii Europejskiej Konwencji, sporządzonej na podstawie artykułu K.3 TUE, w sprawie

wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych z dnia 26 lipca 1995 r. (Dz.Urz.

WE C 316 z 27 listopada 1995 r.), przyjęły następujące Państwa Członkowskie: Królestwo
Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika

Francuska, Republika Węgierska, Irlandia, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika
Litewska, Republika Łotewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów,

Republika Austrii, Republika Portugalska, Republika Finlandii, Republika Słowacka,

Republika Słowenii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej (wykaz w załączniku).

Główne postanowienia Umowy

Umowa umożliwia tym Państwom Członkowskim UE, które przystąpiły do Konwencji,
stosowanie systemu CIS przed wejściem w życie samej Konwencji.

Potrzeba, cel oraz tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją i Umową

Należy wskazać, że w Akcie Ateńskim z dnia 16 kwietnia 2003 r., dotyczącym warunków
przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej (...) do Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska

zobowiązała się do związania po akcesji (art. 3 pkt 4) konwencjami z dziedziny wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, których nie można oddzielić od osiągnięcia celów

Traktatu o Unii Europejskiej,  a które przed  dniem  akcesji  Polski  zostały  otwarte do

podpisania przez Państwa Członkowskie Unii w jej ówczesnym składzie. Dotyczy to także tych
konwencji, które zostały przygotowane przez Radę zgodnie z tytułem VI TUE, a których

przyjęcie Rada zaleciła Państwom Członkowskim. W wykonaniu ww. zobowiązania

ratyfikowanie przedmiotowej Konwencji wraz z Protokołami jest konieczne. Strona polska
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podczas negocjacji akcesyjnych zobowiązała się do przyjęcia dorobku prawnego z rozdziału 24

Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne.

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji CIS i Umowy jest niezbędne
z&uwagi na to, że jest to jeden z podstawowych instrumentów umożliwiających
usprawnienie wymiany informacji pomiędzy służbami celnymi Państw Członkowskich
Unii Europejskiej. Współpraca kompetentnych władz, w tym służb celnych, została
ustanowiona na mocy art.&29 TUE, którego Rzeczpospolita Polska jest stroną od dnia
1&maja 2004 r., i jest zobowiązana do realizacji zadań nałożonych na administracje celne
Państw Członkowskich wynikających z TUE.

Przyjęcie Konwencji wraz z Protokołami wzmocni pozycję Polski jako Państwa Człon-

kowskiego zwracającego szczególną uwagę na zwalczanie przestępczości celnej. Biorąc pod
uwagę wzrost aktywności grup przestępczych generujących swoje dochody, np. z przemytu

narkotyków czy wyrobów akcyzowych, m.in. dla celów wspierania międzynarodowego

terroryzmu, ratyfikacja Konwencji i jej Protokołów jest celowa i umożliwi polskiej
administracji celnej lepszą koordynację i pomoc w działaniach zwalczających i prewencyjnych

w ramach UE. Polska administracja celna stanie się równorzędnym partnerem dla innych służb
celnych Państw Członkowskich, a Polska uzyska silniejszą pozycję w zakresie kreowania

polityki celnej oraz polityki dotyczącej spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości Unii

Europejskiej. Przystąpienie do Konwencji daje sposobność do pogłębienia integracji UE, co jest
zgodne z)polityką zagraniczną Polski w tym zakresie.

Zgodnie z art. 4 Umowy, jest ona otwarta do przystąpienia przez każde Państwo, które staje się

członkiem Unii Europejskiej. Ponadto, zgodnie z art. 3 § 4 Aktu Przystąpienia, Rzeczpospolita

Polska jest zobowiązana do przystąpienia do konwencji i środków w dziedzinie wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, które zostały zawarte do dnia przystąpienia.

Państwa, które po dacie sporządzenia niniejszej Konwencji i Umowy przystąpiły do UE, nie

podpisują ich. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotową Konwencją nastąpi w drodze

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 5
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.)483) oraz

art. 14 w związku z art. 17 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych

(Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm).
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Konwencja CIS wraz z Protokołami zostały opracowane i przyjęte przez Państwa

Członkowskie UE i w związku z tym nie zachodzi konieczność uzyskania opinii w przedmiocie

ich zgodności z prawem wspólnotowym na podstawie § 5 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy

o)umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 891).

Tłumaczenia aktów prawnych dołączonych do niniejszego uzasadnienia pochodzą ze stron

UKIE, które zostały następnie zweryfikowane w Ministerstwie Finansów.

Przyjęcie Konwencji i jej Protokołów oraz realizacja jej postanowień przyczyni się do

zwiększenia skuteczności zwalczania przestępczości celnej na obszarze Polski (i szerzej Unii
Europejskiej), co może skutkować  zwiększeniem dochodów budżetowych.

Załącznik

Zestawienie dat dotyczących podpisania, notyfikacji oraz wejścia w życie Konwencji

i)Protokołów w odniesieniu do poszczególnych Państw Członkowskich wraz tekstami
deklaracji.
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Załącznik
Zestawienie dat dotyczących podpisania, notyfikacji oraz wejścia w życie Umowy
w&odniesieniu do poszczególnych Państw Członkowskich wraz z tekstami deklaracji.

Tytuł: Umowa w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami
Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3
Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla
potrzeb celnych.

Podpisane 26/07/1995 w Brukseli

Odniesienie w Dzienniku Urzędowym  WE C 316 (27/11/95)

Strona Notyfikacja Wejście w życie

Królestwo Belgii
Republika Czeska
Królestwo Danii 07/07/1998 01/11/2000
Republika Federalna Niemiec 30/04/2004 01/07/2004
Republika Grecka 08/11/1999 01/11/2000
Królestwo Hiszpanii 20/09/1999 01/11/2000
Republika Estońska
Republika Francuska 11/08/2000 01/11/2000
Republika Węgierska 31/08/2004 01/11/2004
Irlandia 27/03/2002 01/06/2002
Republika Włoska 03/01/2001 01/04/2001
Republika Cypryjska 15/07/2004 01/10/2004
Republika Łotewska 14/06/2004 01/09/2004
Republika Litewska 27/05/2004 01/08/2008
Wielkie Księstwo Luksemburga 31/01/2003 01/04/2003
Republika Malty
Królestwo Niderlandów 21/11/2000 01/02/2001
Republika Austrii 28/08/1998 01/11/2000
Rzeczpospolita Polska
Republika Portugalska 09/11/2001 01/02/2002
Republika Słowacka 06/05/2004 01/08/2004
Republika Słowenii 08/07/2004 01/10/2004
Królestwo Szwecji 16/02/1998 01/11/2000
Republika Finlandii 22/03/1999 01/11/2000
Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 18/06/1997 01/11/2000
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Teksty deklaracji złożonych przez poszczególne Pastwa Członkowskie, niepublikowanych w

Dzienniku Urzędowym UE (zostały zamieszczone na stronie internetowej Rady Unii

Europejskiej - http://ue.eu.int/docCenter.asp?lang=fr&cmsid=245).

Deklaracje złożone przy podpisywaniu Umowy o tymczasowym stosowaniu Konwencji

Deklaracja Wielkiego Księstwa Luksemburga

The Supervisory Authority provided for in Article 17(2) of the law of 2 August 2002 concerning
the protection of individuals with regard to the processing of personal data is designated as the
national supervisory authority provided for in Article 17 of the Convention, its task being to
monitor compliance with the provisions on the protection of personal data in the framework of
the use of the Customs Information System. The Customs and Excise Administration is
designated as the national authority having direct access to the data in the Customs
Information System provided for in Article 7(1) and as the authority which may make use of the
data referred to in Article 8(2) of the Convention. It is responsible, at national level, for the
Customs Information System under Article 10(1) of the Convention.

Organ nadzorczy, o którym mowa w artykule 17 ust. 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 2002 r.
w)sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych jest
wyznaczony jako krajowy organ nadzorczy, o którym mowa w artykule 17 Konwencji, przy
czym jego zadaniem jest monitorowanie zgodności z postanowieniami odnośnie do ochrony
danych osobowych w zakresie wykorzystania Systemu Informacji Celnej. Administracja Celna
i Akcyzowa jest wyznaczona jako krajowy organ mający bezpośredni dostęp do danych
w)Systemie Informacji Celnej, o których mowa w artykule 7 ust. 1, oraz jako organ, który może
wykorzystywać dane, o których mowa w artykule 8 ust. 2 Konwencji. Jest odpowiedzialny, na
poziomie krajowym za System Informacji Celnej zgodnie z artykułem 10 ust. 1 Konwencji.

Deklaracja Królestwa Niderlandów

Declares, pursuant to Article 4(3) of the Agreement on provisional application between certain
Member States of the European Union of the Convention drawn up on the basis of Article K.3
of the Treaty on European Union on the use of information technology for customs purposes,
concluded in Brussels on 26 July 1995 r., that the Kingdom of the Netherlands accepts said
Agreement on behalf of the Netherlands and that the Agreement thus accepted shall be
complied with in full.

Deklaruje, zgodnie z artykułem 4 ust. 3 Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między
niektórymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na
podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii
informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonego w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., że
Królestwo Niderlandów uznaje Umowę w imieniu Holandii oraz że Umowa uznana w ten
sposób jest przestrzegana w pełni.

10-5-hb
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