
PROTOKÓŁ 

dotyczący wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych 

Artykuł 1 

Definicje 

Do celów niniejszego protokołu: 

a) przepisy celne oznaczają wszelkie przepisy ustawowe lub 
wykonawcze obowiązujące na terytoriach Stron i regulujące 
przywóz, wywóz i tranzyt towarów oraz poddawanie ich 
jakimkolwiek innym systemom lub procedurom celnym, 
łącznie ze środkami dotyczącymi zakazu, ograniczenia 
i kontroli; 

b) organ wnioskujący oznacza właściwy organ administracyjny, 
wyznaczony w tym celu przez Stronę, który występuje 
z wnioskiem o pomoc na podstawie niniejszego protokołu; 

c) organ, do którego kierowany jest wniosek, oznacza właściwy 
organ administracyjny, wyznaczony w tym celu przez 
Stronę, który otrzymuje wniosek o pomoc na podstawie 
niniejszego protokołu; 

d) dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące 
określonej lub rozpoznawalnej osoby; 

e) działanie naruszające przepisy celne oznacza wszelkie przy
padki naruszenia lub próby naruszenia przepisów celnych. 

Artykuł 2 

Zakres 

1. Strony pomagają sobie nawzajem w zakresie swoich 
uprawnień, w sposób i na warunkach określonych 
w niniejszym protokole, aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów celnych, w szczególności przez zapobieganie działa
niom naruszającym takie przepisy, prowadzenie dochodzeń 
dotyczących takich działań i zwalczanie tychże działań. 

2. Obowiązek pomocy w sprawach celnych, przewidziany 
w niniejszym protokole, dotyczy wszelkich organów administ
racyjnych Stron, właściwych do stosowania niniejszego proto
kołu. Nie narusza to przepisów regulujących wzajemną pomoc 
w sprawach karnych. Współpraca nie obejmuje także wymiany 
informacji uzyskanych przy wykonywaniu uprawnień na 
wniosek organu sądowego, chyba że organ ten zezwolił na 
przekazanie tych informacji. 

3. Niniejszy protokół nie obejmuje pomocy w zakresie odzy
skiwania ceł, podatków ani grzywien. 

Artykuł 3 

Pomoc na wniosek 

1. Na wniosek organu wnioskującego organ, do którego 
kierowany jest wniosek, dostarcza wszelkich stosownych infor
macji umożliwiających właściwe stosowanie przepisów celnych, 
włącznie z informacjami dotyczącymi ujawnionych lub plano
wanych działań, które stanowią lub mogłyby stanowić naru
szenie przepisów celnych. 

2. Na wniosek organu wnioskującego organ, do którego 
kierowany jest wniosek, informuje go: 

a) czy towary wywiezione z terytorium jednej ze Stron zostały 
właściwie przywiezione na terytorium drugiej Strony, okre 
ślając, w stosownych przypadkach, procedurę celną zastoso
waną wobec tych towarów; 

b) czy towary przywiezione na terytorium jednej z Stron 
zostały właściwie wywiezione z terytorium drugiej Strony, 
określając, w razie potrzeby, procedurę celną zastosowaną 
wobec tych towarów. 

3. Na wniosek organu wnioskującego organ, do którego 
kierowany jest wniosek, podejmuje w ramach obowiązujących 
go przepisów ustawowych lub wykonawczych środki niezbędne 
do zapewnienia specjalnego nadzoru dotyczącego: 

a) osób fizycznych lub prawnych, wobec których istnieją 
uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że uczestniczą lub 
uczestniczyły w działaniach naruszających przepisy celne; 

b) miejsc, w których są lub mogą być gromadzone zapasy 
towarów w taki sposób, że istnieją uzasadnione podstawy, 
by przypuszczać, że towary te mają być wykorzystywane do 
działań naruszających przepisy celne; 

c) towarów, które są lub mogą być transportowane w taki 
sposób, że istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, 
że towary te mają być wykorzystywane do działań narusza
jących przepisy celne; 

d) środków transportu, które są lub mogą być wykorzystywane 
w taki sposób, że istnieją uzasadnione podstawy, by przy
puszczać, że mają być wykorzystywane do działań narusza
jących przepisy celne. 

Artykuł 4 

Pomoc z własnej inicjatywy 

Strony pomagają sobie wzajemnie, z własnej inicjatywy 
i zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, 
którym podlegają, jeśli uznają to za niezbędne dla prawidło
wego stosowania przepisów celnych, w szczególności poprzez 
dostarczanie uzyskanych informacji odnoszących się do: 

a) działań, które naruszają lub wydają się naruszać przepisy 
celne i które mogą zainteresować drugą Stronę; 

b) nowych środków lub metod wykorzystywanych do prowa
dzenia działań naruszających przepisy celne; 

c) towarów, o których wiadomo, że są przedmiotem działań 
naruszających przepisy celne; 

d) osób fizycznych lub prawnych, wobec których istnieją 
uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że uczestniczą lub 
uczestniczyły w działaniach naruszających przepisy celne; 

e) środków transportu, wobec których istnieją uzasadnione 
podstawy, by przypuszczać, że były, są lub mogą być wyko
rzystywane do działań naruszających przepisy celne.
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Artykuł 5 

Doręczanie dokumentów i powiadamianie 

Na wniosek organu wnioskującego organ, do którego kierowany 
jest wniosek, zgodnie z obowiązującymi ten drugi organ prze
pisami ustawowymi lub wykonawczymi, podejmuje wszelkie 
niezbędne środki dotyczące: 

a) dostarczenia wszelkich dokumentów; lub 

b) powiadomienia o wszelkich decyzjach; 

wydanych przez organ wnioskujący i wchodzących w zakres 
niniejszego protokołu adresatowi przebywającemu lub mają
cemu siedzibę na terytorium, na którym działa organ, do 
którego kierowany jest wniosek. 

Wniosek o doręczenie dokumentów lub powiadomienie 
o decyzji składa się w formie pisemnej w języku urzędowym 
organu, do którego kierowany jest wniosek, lub w języku 
dopuszczonym przez ten organ. 

Artykuł 6 

Forma i treść wniosków o pomoc 

1. Wnioski przedstawiane na podstawie niniejszego proto
kołu sporządza się w formie pisemnej. Do wniosków dołącza 
się dokumenty niezbędne do zapewnienia zgodności 
z wnioskiem. Jeżeli wymagać tego będzie nagła sytuacja, 
dopuszcza się przyjęcie ustnego wniosku, ale musi on zostać 
niezwłocznie potwierdzony w formie pisemnej. 

2. Wnioski przedstawiane zgodnie z ust. 1 zawierają nastę
pujące informacje: 

a) oznaczenie organu wnioskującego; 

b) środek, którego dotyczy wniosek; 

c) przedmiot i powód wystąpienia z wnioskiem; 

d) przepisy ustawowe lub wykonawcze oraz pozostałe aspekty 
prawne; 

e) możliwie dokładne i pełne informacje na temat osób fizycz
nych lub prawnych będących obiektem dochodzenia; 

f) streszczenie istotnych faktów oraz już przeprowadzonych 
dochodzeń. 

3. Wnioski przedkłada się w języku urzędowym organu, do 
którego kierowany jest wniosek, lub w języku dopuszczonym 
przez ten organ. 

4. Jeśli dany wniosek nie spełnia powyższych wymogów 
formalnych, można domagać się jego poprawienia lub uzupeł
nienia; jednocześnie można zarządzić zastosowanie środków 
ostrożności. 

Artykuł 7 

Realizacja wniosków 

1. W celu zrealizowania wniosku o pomoc organ, do 
którego kierowany jest wniosek, podejmuje działania 
w granicach swoich uprawnień i dostępnych zasobów – tak 
jakby działał z urzędu lub na wniosek innych organów tej 
samej Strony – dostarczając posiadane już informacje, prowa
dząc odpowiednie dochodzenie lub organizując jego przeprowa
dzenie. Niniejsze postanowienie stosuje się także do wszelkich 
innych organów, którym wniosek został przekazany przez 
organ, do którego kierowany jest wniosek, jeżeli ten ostatni 
nie może działać samodzielnie. 

2. Wnioski o pomoc realizowane są zgodnie z przepisami 
ustawowymi lub wykonawczymi Strony, do której kierowany 
jest wniosek. 

3. Należycie upoważnieni urzędnicy Strony mogą, za zgodą 
drugiej zainteresowanej Strony i z zastrzeżeniem określonych 
przez nią warunków, przebywać w biurach organów, do 
których kierowany jest wniosek, lub wszelkich innych organów, 
których to dotyczy zgodnie z ust. 1, celem uzyskania informacji 
o działaniach stanowiących lub mogących stanowić naruszenie 
przepisów celnych, których to informacji organ wnioskujący 
potrzebuje do celów niniejszego protokołu. 

4. Należycie upoważnieni urzędnicy zainteresowanej Strony 
mogą, za zgodą drugiej zainteresowanej Strony i z zastrzeże
niem określonych przez nią warunków, być obecni przy docho
dzeniach prowadzonych na terytorium drugiej Strony. 

Artykuł 8 

Forma przekazywania informacji 

1. Organ, do którego kierowany jest wniosek, przekazuje 
organowi wnioskującemu, w formie pisemnej, wyniki docho
dzeń wraz z odnośnymi dokumentami, uwierzytelnionymi 
odpisami lub innymi elementami. 

2. Informacja ta może być przekazana w formie elektro
nicznej. 

3. Oryginały dokumentów przekazuje się tylko na wniosek 
jednej ze Stron, w przypadku gdy uwierzytelnione odpisy okażą 
się niewystarczające. Oryginały te zwraca się w możliwie 
najkrótszym czasie. 

Artykuł 9 

Wyjątki od obowiązku udzielenia pomocy 

1. Można odmówić udzielenia pomocy lub uzależnić jej 
udzielenie od spełnienia pewnych warunków lub wymogów, 
w przypadkach gdy Strona uzna, że udzielenie pomocy zgodnie 
z niniejszym protokołem: 

a) mogłoby grozić naruszeniem suwerenności państwa człon
kowskiego Unii Europejskiej lub suwerenności Korei, gdy do 
któregoś z tych państw skierowano wniosek o udzielenie 
pomocy zgodnie z niniejszym protokołem; lub 

b) mogłoby grozić naruszeniem porządku publicznego, bezpie
czeństwa lub innych podstawowych interesów, 
w szczególności w przypadkach, o których mowa w art. 
10 ust. 2; lub 

c) naruszałoby tajemnice przemysłowe, handlowe lub zawo
dowe. 

2. Organ, do którego kierowany jest wniosek, może odro
czyć udzielenie pomocy, jeżeli kolidowałoby to z trwającym 
dochodzeniem, śledztwem lub postępowaniem. W takim przy
padku organ, do którego kierowany jest wniosek, konsultuje się 
z organem wnioskującym, aby ustalić, czy pomocy można 
udzielić z zastrzeżeniem warunków wymaganych przez organ, 
do którego kierowany jest wniosek. 

3. Jeżeli organ wnioskujący składa wniosek o udzielenie 
pomocy, której sam nie byłby w stanie udzielić, gdyby o to 
do niego wystąpiono, zwraca na ten fakt uwagę w swoim 
wniosku. Decyzja co do sposobu rozpatrzenia takiego wniosku 
należy następnie do organu, do którego kierowany jest wniosek.
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4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, decyzja 
organu, do którego kierowany jest wniosek, oraz powody jej 
wydania muszą być niezwłocznie przekazane organowi wnios
kującemu. 

Artykuł 10 

Wymiana informacji i poufność 

1. Każda informacja przekazywana zgodnie z niniejszym 
protokołem, niezależnie od formy, ma charakter poufny lub 
zastrzeżony, w zależności od zasad mających zastosowanie 
w przypadku każdej Strony. Jest ona objęta obowiązkiem 
zachowania tajemnicy urzędowej i korzysta z ochrony, jaką 
objęte są podobne informacje na podstawie odpowiednich prze
pisów prawnych Strony, która je otrzymała, oraz odpowiednich 
przepisów mających zastosowanie do organów Unii Europej
skiej. 

2. Dane osobowe mogą być przedmiotem wymiany tylko 
w przypadku, gdy Strona mająca je otrzymać zobowiąże się 
do zapewnienia ochrony tych danych w stopniu co najmniej 
równorzędnym do ochrony zapewnianej w danym przypadku 
przez Stronę mającą przekazać informacje. 

3. Wykorzystanie informacji uzyskanych zgodnie 
z niniejszym protokołem w postępowaniu sądowym lub admi
nistracyjnym wszczętym w związku z działaniami naruszają
cymi przepisy celne uznaje się za służące osiągnięciu celów 
niniejszego protokołu. Dlatego Strony mogą, w swoich aktach 
dowodowych, sprawozdaniach i zeznaniach, jak również 
w postępowaniach sądowych i zarzutach podnoszonych przed 
sądami, wykorzystać jako dowód informacje, które uzyskały, 
i dokumenty, z którymi zapoznały się zgodnie 
z postanowieniami niniejszego protokołu. Właściwy organ, 
który dostarczył te informacje lub udostępnił dokumenty, jest 
zawiadamiany o wykorzystaniu ich w ten sposób. 

4. Uzyskane informacje wykorzystuje się wyłącznie do celów 
niniejszego protokołu. Jeżeli jedna ze Stron pragnie wykorzystać 
te informacje do innych celów, musi wcześniej uzyskać na to 
pisemną zgodę organu, który je dostarczył. Wówczas takie 
wykorzystanie tych informacji odbywa się z zastrzeżeniem 
wszelkich ograniczeń ustanowionych przez ten organ. 

Artykuł 11 

Biegli i świadkowie 

Urzędnik reprezentujący organ, do którego kierowany jest 
wniosek, może zostać upoważniony do stawienia się, 
w ramach przyznanego upoważnienia, jako biegły lub świadek 
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dotyczącym 
spraw objętych niniejszym protokołem oraz do przedstawienia 
potrzebnych w tym postępowaniu przedmiotów, dokumentów 
lub ich uwierzytelnionych odpisów. Wniosek o stawienie się 
musi wyraźnie wskazywać, przed jakim organem sądowym 
lub administracyjnym urzędnik musi się stawić, w jakiej sprawie 
oraz z jakiego tytułu lub kwalifikacji prawnej urzędnik ten 
będzie przesłuchiwany. 

Artykuł 12 

Wydatki związane z udzieleniem pomocy 

Strony zrzekają się wszelkich wzajemnych roszczeń dotyczą
cych zwrotu wydatków poniesionych w związku z realizacją 
postanowień niniejszego protokołu, z wyjątkiem – 
w stosownych przypadkach – wydatków poniesionych na 
rzecz biegłych i świadków oraz tłumaczy ustnych i pisemnych 
niebędących pracownikami administracji publicznej. 

Artykuł 13 

Wdrożenie 

1. Wykonanie postanowień niniejszego protokołu powierza 
się z jednej strony organom celnym Korei, a z drugiej strony 
odpowiednio właściwym służbom Komisji Europejskiej 
i organom celnym państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Decydują one w sprawach związanych ze wszystkimi środkami 
praktycznymi i uzgodnieniami niezbędnymi do stosowania 
niniejszego protokołu, z uwzględnieniem obowiązujących prze
pisów, zwłaszcza w dziedzinie ochrony danych. Mogą one 
zalecić właściwym organom zmiany, które ich zdaniem 
powinny być wprowadzone do niniejszego protokołu. 

2. Strony konsultują się wzajemnie, a następnie na bieżąco 
przekazują sobie informacje na temat szczegółowych zasad 
wykonawczych przyjętych zgodnie z postanowieniami niniej
szego protokołu. 

Artykuł 14 

Inne umowy 

1. Z uwzględnieniem odpowiednich uprawnień Unii Europej
skiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej, postano
wienia niniejszego protokołu: 

a) nie wpływają na zobowiązania Stron wynikające 
z jakiejkolwiek innej umowy lub konwencji międzynaro
dowej; 

b) są uznawane za uzupełniające w stosunku do umów 
o wzajemnej pomocy, które zostały lub mogą zostać zawarte 
pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej a Koreą; oraz 

c) nie wpływają na przepisy Unii Europejskiej regulujące prze
kazywanie między właściwymi służbami Komisji Europejskiej 
a organami celnymi państw członkowskich Unii Europejskiej 
wszelkich informacji uzyskanych na podstawie niniejszego 
protokołu, które mogłyby stanowić przedmiot zaintereso
wania Unii Europejskiej. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, postanowienia zawarte 
w niniejszym protokole mają pierwszeństwo przed postanowie
niami wszelkich dwustronnych umów o wzajemnej pomocy, 
które zostały lub mogą zostać zawarte między poszczególnymi 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Koreą, o ile 
postanowienia tych umów okażą się niezgodne z zawartymi 
w niniejszym protokole. 

3. W sprawach związanych ze stosowalnością niniejszego 
protokołu Strony konsultują się wzajemnie w celu rozstrzyg
nięcia sprawy w ramach Komitetu Celnego powołanego zgodnie 
z art. 6.16 (Komitet Celny) niniejszej Umowy.

PL 14.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/1417


