
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU WSPÓŁPRACY CELNEJ STANY ZJEDNOCZONE-UE 

z dnia 4 maja 2012 r. 

w sprawie wzajemnego uznawania programu partnerstwa celno-handlowego Stanów 
Zjednoczonych przeciwko terroryzmowi i programu upoważnionego przedsiębiorcy Unii 

Europejskiej 

(2012/290/UE) 

WSPÓLNY KOMITET WSPÓŁPRACY CELNEJ STANY ZJEDNOCZONE- 
UE, 

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki o współpracy i wzajemnej pomocy 
w sprawach celnych z dnia 28 maja 1997 r., w szczególności 
jej art. 22 ust. 2 lit. c), 

mając na uwadze Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską 
a Stanami Zjednoczonymi o intensyfikacji i rozszerzeniu 
Umowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach 
celnych, w celu włączenia współpracy w zakresie bezpieczeń
stwa kontenerów i kwestii powiązanych, zawartą dnia 
28 kwietnia 2004 r., 

mając na uwadze potrzebę dalszego rozwoju współpracy trans
atlantyckiej i bezpiecznego handlu, w szczególności zgodnie ze 
Strukturą Norm Światowej Organizacji Celnej z 2011 r. mają
cych zabezpieczyć i ułatwić handel (zwaną dalej „strukturą 
norm SAFE”), wraz z ewentualnymi zmianami do nich wpro
wadzanymi za zgodą Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczo
nych, 

uznając, że Stany Zjednoczone Ameryki (zwane dalej „Stanami 
Zjednoczonymi”) i Unia Europejska (zwana dalej „UE”) uważają, 
że można w znacznym stopniu poprawić bezpieczeństwo 
i ochronę celną oraz ułatwić międzynarodowy łańcuch dostaw 
poprzez wzajemne uznanie ich programów partnerstwa hand
lowego (zwanych dalej „programami partnerstwa handlowego”): 
Partnerstwa celno-handlowego przeciwko terroryzmowi (zwa
nego dalej „C-TPAT”) i programu upoważnionego przedsię
biorcy (zwanego dalej „AEO”), 

potwierdzając, że programy C-TPAT i AEO funkcjonują 
w kontekście struktury norm SAFE, 

uznając, że wzajemne uznawanie pozwoli Stanom Zjedno
czonym i UE ułatwić wymianę handlową między przedsiębior
cami, którzy zainwestowali w bezpieczeństwo łańcucha dostaw 
oraz którym przyznano status uczestnika C-TPAT lub AEO, 

uznając, że analiza programów C-TPAT i AEO wykazała, że ich 
normy, jakie należy spełnić, aby uzyskać status uczestnika, są 
zgodne, 

stwierdzając, że niniejsza decyzja nie stanowi precedensu dla 
jakichkolwiek przyszłych umów lub uzgodnień między Stanami 
Zjednoczonymi i UE, w szczególności w odniesieniu do prze

twarzania lub wykorzystania i przekazywania danych osobo
wych lub informacji osobowych, bądź ochrony danych lub 
prywatności. 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Sekcja I 

Wzajemne uznawanie i odpowiedzialność za wdrożenie 

1. Programy partnerstwa handlowego UE i Stanów Zjednoczo
nych są wzajemnie uznawane za zgodne i uczestnicy 
każdego programu są traktowani w sposób zgodny z sekcją 
III. 

2. Organy celne, o których mowa w art. 1 lit. b) Umowy 
o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych 
(zwane dalej „organami celnymi”), są odpowiedzialne za 
wdrożenie niniejszej decyzji. 

3. Odpowiednimi programami partnerstwa handlowego są: 

a) program upoważnionego przedsiębiorcy Unii Europejskiej 
(bezpieczeństwo i ochrona lub uproszczenia celne/bezpie
czeństwo i ochrona) 

(rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ( 1 ) i rozporzą
dzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ( 2 ), zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europej
skiego i Rady ( 3 ) i tytułem IIA rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1875/2006) ( 4 ); oraz 

b) Partnerstwo celno-handlowe Stanów Zjednoczonych 
przeciwko terroryzmowi (poziomy „stopień drugi” i „sto
pień trzeci”) (Security and Accountability for Every („SA
FE”) Ports Act z 2006 r.). 

4. Jeśli chodzi o zgodność, to niniejsza decyzja odzwierciedla 
aktualną strukturę i terytorialny zakres stosowania programu 
C-TPAT i programu AEO. Niniejsza decyzja nie uwzględnia 
przyszłych zmian żadnego z tych programów, ani posze
rzenia terytorialnego zakresu ich stosowania. Organy celne 
są świadome tego, że każda zmiana programu lub posze
rzenie terytorialnego zakresu stosowania może wymagać 
dokonania dodatkowych wspólnych zatwierdzeń w sposób 
zadowalający obie Strony.
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( 1 ) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 117 z 4.5.2005, s. 13. 
( 4 ) Dz.U. L 360 z 19.12.2006, s. 64.



Sekcja II 

Zgodność 

Organy celne współpracują w celu utrzymania zgodności norm 
mających zastosowanie do każdego programu pod następują
cymi względami: 

a) procedury ubiegania się przedsiębiorców o przyznanie 
statusu uczestnika programu; 

b) oceny wniosków; oraz 

c) przyznawania statusu uczestnika programu oraz monitoro
wania tego statusu. 

Organy celne zakończyły program prac określający procedurę 
wspólnego zatwierdzania. 

Sekcja III 

Traktowanie uczestników programu 

1. Każdy organ celny traktuje przedsiębiorców posiadających 
status uczestnika w ramach programu drugiego organu 
celnego w sposób porównywalny z tym, w jaki traktuje 
uczestników swojego programu partnerstwa handlowego, 
w możliwym zakresie i zgodnie z obowiązującym prawem 
i polityką. W celu prowadzenia inspekcji lub kontroli takie 
traktowanie obejmuje w szczególności uwzględnienie jako 
zalety, w ramach jego oceny ryzyka, statusu uczestnika 
przedsiębiorcy upoważnionego przez organ celny drugiej 
Strony, w celu ułatwienia wymiany handlowej UE-Stany 
Zjednoczone oraz zachęcania do przyjmowania skutecznych 
środków związanych z bezpieczeństwem. 

2. Każdy organ celny może zawiesić zgodne z ust. 1 trakto
wanie uczestników programu drugiego organu celnego na 
mocy niniejszej decyzji. W przypadku takiego zawieszenia 
przez organ celny jednej ze Stron niezwłocznie powiadamia 
on o tym organ celny drugiej Strony, podając, w stosownych 
przypadkach, wszelkie dodatkowe informacje dotyczące 
podstaw zawieszenia. 

3. W przypadku gdy organ celny stwierdzi jakiekolwiek niepra
widłowości popełnione przez uczestnika upoważnionego 
przez organ celny drugiej Strony, niezwłocznie informuje 
organ celny drugiej Strony, aby umożliwić mu podjęcie świa
domej decyzji w sprawie możliwego cofnięcia lub zawie
szenia statusu uczestnika posiadanego przez danego przed
siębiorcę. 

Sekcja IV 

Wymiana informacji i komunikacja 

1. Organy celne usprawniają komunikację w celu skutecznego 
wdrożenia niniejszej decyzji. Wymieniają one informacje 
i wspierają komunikację na temat swoich programów part
nerstwa handlowego, w szczególności poprzez: 

a) dostarczanie aktualnych informacji na temat funkcjono
wania i rozwoju swoich programów bez zbędnej zwłoki; 

b) wymianę informacji dotyczących bezpieczeństwa 
łańcucha dostaw, we wzajemnym interesie; oraz 

c) ułatwianie skutecznej komunikacji między Dyrekcją 
Generalną ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej 
a Biurem Ceł i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych 
w celu poprawy praktyk zarządzania ryzykiem w zakresie 
bezpieczeństwa łańcucha dostaw w odniesieniu do 
uczestników programów partnerstwa gospodarczego. 

2. Informacje mają być wymieniane w formie elektronicznej 
i zgodnie z Umową o współpracy i wzajemnej pomocy 
w sprawach celnych, w szczególności jej art. 17. 

3. Dane, które mają podlegać wymianie, dotyczące uczestników 
programów partnerstwa handlowego, gdy taka wymiana jest 
dopuszczalna na innych zasadach, obejmują: 

a) nazwę; 

b) adres; 

c) status uczestnika; 

d) datę zatwierdzenia lub pozwolenia; 

e) zawieszenia i cofnięcia; 

f) niepowtarzalny numer pozwolenia lub niepowtarzalny 
numer identyfikacyjny (w formie wspólnie określonej 
przez organy celne); oraz 

g) szczegóły, które mogą zostać wspólnie określone przez 
organy celne, objęte – w stosownych przypadkach – 
wszelkimi koniecznymi gwarancjami. 

4. Oczekuje się, że wymiana danych rozpocznie się gdy organy 
celne wprowadzą w życie wzajemne uznawanie statusu 
uczestnika zgodnie z sekcją III ust. 1 niniejszej decyzji. 

Sekcja V 

Przetwarzanie danych 

1. Zgodnie z Umową o współpracy i wzajemnej pomocy 
w sprawach celnych, w szczególności z art. 17, dane uzys
kane przez organ celny, który otrzymuje informacje 
w ramach niniejszej decyzji, mają być wykorzystywane i prze
twarzane do celów wykonywania niniejszej decyzji. 

2. Organy celne dążą do zapewnienia, aby informacje, które 
podlegają wymianie, były dokładne i okresowo aktualizo
wane, i aby wprowadzono odpowiednie procedury ich 
usuwania. W przypadku gdy organ celny postanowi, że 
należy zmienić informacje dostarczane zgodnie z niniejszą 
decyzją, organ celny przekazujący te informacje musi 
niezwłocznie powiadomić o takich zmianach organ celny, 
który otrzymuje informacje. Po powiadomieniu o takich 
zmianach organ celny, który otrzymuje informacje, musi 
niezwłocznie je zarejestrować. Informacji nie można prze
twarzać i przechowywać dłużej niż jest to konieczne do 
celów, dla których są one przekazywane.
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3. W przypadku wymiany informacji zawierających dane 
osobowe, zgodnie z sekcją IV ust. 3 lit. a)–g), organy celne 
podejmują odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony 
danych, ich bezpieczeństwa, poufności i integralności. 
Organy celne dopilnowują w szczególności, aby: 

— wprowadzone zostały gwarancje w zakresie bezpieczeń
stwa (włącznie z gwarancjami elektronicznymi), które – 
zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu – zapewniają 
kontrolę dostępu do takich informacji uzyskanych od 
organu celnego drugiej Strony na podstawie niniejszej 
decyzji, oraz aby były one wykorzystywane tylko do 
celów niniejszej decyzji, 

— takie informacje uzyskane od organu celnego drugiej 
Strony na podstawie niniejszej decyzji były chronione 
przed nieautoryzowanym dostępem, rozpowszechnia
niem i dokonywaniem zmian, usunięciem lub zniszcze
niem, z wyjątkiem sytuacji, których zakres jest właściwy 
do wdrożenia postanowień ust. 2 powyżej, 

— informacje uzyskane od organu celnego drugiej Strony 
na podstawie niniejszej decyzji nie były przekazywane 
żadnemu innemu państwu lub organizacji międzynaro
dowej, bez wcześniejszej zgody organu celnego, który 
dostarczył te informacje, i tylko na warunkach określo
nych przez ten organ, 

— każda taka informacja może być wykorzystana przez 
Umawiające się Strony Umowy o współpracy celnej 
i wzajemnej pomocy w sprawach celnych do celów 
ochrony interesów bezpieczeństwa publicznego i bezpie
czeństwa łańcucha dostaw istotnych dla niniejszej 
decyzji, i w dziedzinie ceł, ochrony przywozu/wywozu 
oraz ułatwienia wymiany handlowej i egzekwowania 
prawa, o ile jest to przedmiotem gwarancji równoważ
nych lub porównywalnych z tymi, jakie są ustanowione 
w niniejszej sekcji, 

— takie informacje uzyskane od organu celnego drugiej 
Strony na podstawie niniejszej decyzji są stale przecho
wywane w bezpiecznych elektronicznych lub papiero
wych systemach przechowywania. Prowadzone są 
rejestry lub sporządzana dokumentacja, w których odno
towuje się wszelkie przypadki dostępu do takich infor
macji uzyskanych od organu celnego drugiej Strony, 
a także ich przetwarzania i wykorzystania. 

4. W odniesieniu do wszelkich danych osobowych, które mogą 
być wymieniane zgodnie z sekcją IV ust. 3 lit. a)–g) 
uczestnik programu może wystąpić z wnioskiem o udostęp
nienie i/lub zmianę dotyczących go danych, które są prze
twarzane przez organ celny. Każdy organ celny ma zalecać 
uczestnikom programu składanie wniosków o udostępnienie 
i/lub zmianę, w pierwszej kolejności z wykorzystaniem 
swojego programu partnerstwa handlowego. W stosownych 
przypadkach i zgodnie ze swoim prawodawstwem krajowym 
organ celny poprawia nieprawidłowe lub niekompletne dane. 
Każdy organ celny informuje również uczestników 
programu o możliwościach odwołania na drodze administ
racyjnej i/lub sądowej. 

5. Na wniosek organu celnego, który dostarcza informacje, 
organ celny, który je otrzymuje, musi aktualizować, popra
wiać, blokować lub usuwać nieprawidłowe lub niekompletne 

informacje otrzymane na podstawie niniejszej decyzji lub 
jeżeli ich zbieranie lub dalsze przetwarzanie narusza 
niniejszą decyzję lub Umowę o współpracy celnej 
i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Jeżeli organ 
celny odkryje, że rzeczywiste informacje, które przekazał 
organowi celnemu drugiej Strony lub otrzymał od organu 
celnego drugiej Strony, są nieprawidłowe lub niewiarygodne 
albo budzą poważne wątpliwości, powiadamia o tym organ 
celny drugiej Strony. W przypadku gdy organ celny stwier
dzi, że informacje, które otrzymał od organu celnego drugiej 
Strony na mocy niniejszej decyzji, są nieprawidłowe, podej
muje on wszelkie środki, jakie uzna za właściwe, w celu 
ochrony przed korzystaniem z tych błędnych informacji, 
w tym uzupełnianie, usuwanie lub poprawianie takich infor
macji. 

(6) Przestrzeganie postanowień niniejszej sekcji przez każdy 
organ celny podlega niezależnemu nadzorowi i przeglądowi 
prowadzonemu przez odpowiedni właściwy organ (w przy
padku Stanów Zjednoczonych – Głównego Urzędnika ds. 
Prywatności w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrz
nego (Department of Homeland Security’s Chief Privacy Offi
cer); w przypadku UE – przez Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych oraz organy ochrony danych państw 
członkowskich UE. Organy te posiadają skuteczne upraw
nienia do nadzoru, prowadzenia dochodzeń, interwenio
wania i przeglądu, oraz – w stosownych przypadkach – 
mają prawo do zgłaszania naruszenia prawa do prokuratury 
lub w celu podjęcia działań dyscyplinarnych. Dopilnowują 
one, by skargi dotyczące przypadków niedopełnienia 
warunków niniejszej były przyjmowane i badane, by udzie
lano na nie odpowiedzi oraz by skutkowały podjęciem 
działań naprawczych. 

Sekcja VI 

Przegląd 

Wspólny Komitet Współpracy Celnej przeprowadza okresowe 
przeglądy stosowania niniejszej decyzji. Przegląd obejmuje 
w szczególności: 

a) wspólne zatwierdzenia mające na celu identyfikację pozytyw
nych elementów i niedociągnięć w stosowaniu niniejszej 
decyzji; 

b) wymianę poglądów na temat udostępnianych danych i trak
towania przedsiębiorców, zgodnie z niniejszą decyzją; oraz 

c) wymianę poglądów na temat przepisów dotyczących bezpie
czeństwa, takich jak procedury, które mają być stosowane 
w trakcie poważnych zdarzeń naruszających bezpieczeństwo 
lub po takich zdarzeniach, lub gdy okoliczności uzasadniają 
zawieszenie wzajemnego uznawania. 

Sekcja VII 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza decyzja ma na celu wdrożenie postanowień 
Umowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach 
celnych i Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki o intensyfikacji i rozszerzeniu 
Umowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach 
celnych, w celu włączenia współpracy w zakresie bezpie
czeństwa kontenerów i kwestii powiązanych, z dnia 
28 kwietnia 2004 r.
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2. Niniejsza decyzja ma być wdrażana zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami ustawowymi, 
wykonawczymi i umowami międzynarodowymi, których stronami są UE lub Stany Zjednoczone. 

3. Niniejsza decyzja nie tworzy ani nie przyznaje żadnych praw, przywilejów czy korzyści żadnym stronom 
trzecim, osobom ani podmiotom prywatnym lub publicznym. 

4. Każdy organ celny jest odpowiedzialny za swoje koszty własne wynikające z wdrażania niniejszej decyzji. 

Sekcja VIII 

Rozpoczęcie, zawieszenie i wstrzymanie 

1. Współpraca w ramach niniejszej decyzji rozpoczyna się po jej podpisaniu przez przewodniczących 
Wspólnego Komitetu Współpracy Celnej. 

2. Realizacja wzajemnego uznawania między Stanami Zjednoczonymi a UE odbywa się zgodnie z sekcją III 
ust. 1. Każdy organ celny może w każdej chwili zawiesić lub przerwać współpracę w ramach niniejszej 
decyzji z zachowaniem co najmniej trzydziestodniowego (30 dni) terminu powiadomienia. Takie powia
domienie dostarczane jest odpowiednio do Biura Ceł i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych i Dyrekcji 
Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej lub przez Biuro Ceł i Ochrony Granic Stanów 
Zjednoczonych i Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej. 

Sporządzono w Waszyngtonie, DC, dnia 4 maja 2012 r. 

W imieniu Unii Europejskiej 
Heinz ZOUREK 

Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej 
ds. Podatków i Unii Celnej 

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki 
David V. AGUILAR 

Pełniący obowiązki komisarza, Biuro Ceł 
i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych
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