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KONWENCJA

o traktowaniu celnym kontenerów pool u˝ywanych w przewozie mi´dzynarodowym 
(Konwencja kontenerów pool),

sporzàdzona w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 21 stycznia 1994 r. zosta∏a sporzàdzona w Genewie Konwencja o traktowaniu celnym kontenerów 
pool u˝ywanych w przewozie mi´dzynarodowym w nast´pujàcym brzmieniu:
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Przek∏ad

KONWENCJA

o traktowaniu celnym kontenerów pool u˝ywanych
w przewozie mi´dzynarodowym 

(Konwencja kontenerów pool)

PREAMBU¸A

Umawiajàce si´ Strony,

Êwiadome wzrastajàcej wagi mi´dzynarodowego
przewozu towarów w kontenerach,

pragnàc zwi´kszyç wydajne wykorzystanie konte-
nerów w przewozie mi´dzynarodowym,

majàc na uwadze koniecznoÊç u∏atwienia procedur
administracyjnych w celu zmniejszenia przewozu pu-
stych jednostek,

uzgodni∏y, co nast´puje:

Rozdzia∏ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artyku∏ 1

Definicje

W rozumieniu niniejszej konwencji:

(a) okreÊlenie „nale˝noÊci i podatki przywozowe”
oznacza c∏a i wszelkie inne p∏atnoÊci, podatki,
op∏aty lub inne nale˝noÊci, pobierane od przywo-
zu towarów lub w zwiàzku z przywozem towarów,
z wyjàtkiem op∏at i nale˝noÊci, których wysokoÊç
jest ograniczona do przybli˝onych kosztów Êwiad-
czonych us∏ug;

(b) okreÊlenie „kontener” oznacza urzàdzenie s∏u˝àce
do przewozu (przenoÊnà skrzyni´, ruchomà cy-
stern´ lub innà podobnà konstrukcj´):

(i) ca∏kowicie lub cz´Êciowo zamkni´te, stano-
wiàce pomieszczenie przeznaczone do
umieszczania w nim towarów;

(ii) o charakterze sta∏ym i odpowiednio wytrzyma-
∏e, aby nadawa∏o si´ do wielokrotnego u˝ytku;

(iii) skonstruowane specjalnie w celu u∏atwienia
przewozu towarów jednym lub wi´kszà iloÊcià
rodzajów Êrodków transportu bez poÊrednich
prze∏adunków towarów;

(iv) skonstruowane w sposób zapewniajàcy ∏atwà
obs∏ug´, zw∏aszcza przy jego przenoszeniu
z jednego Êrodka transportu na inny;

(v) skonstruowane tak, aby mo˝na je by∏o ∏atwo
za∏adowaç i roz∏adowaç;

(vi) o pojemnoÊci co najmniej jednego metra sze-
Êciennego, z wyjàtkiem kontenerów przezna-
czonych do przewozów lotniczych;

„zdejmowane nadwozia” i „kontenery platfor-
my” sà traktowane jako kontenery;

okreÊlenie „kontener” obejmuje standardowe
kontenery przeznaczone do przewozów lotni-

CONVENTION

on customs treatment of Pool containers used in
international transport

(Container Pool Convention)

PREAMBLE

The Contracting Parties,

Conscious of the increasing importance of interna-
tional transport of goods in containers,

Desiring to enhance the efficient use of containers
in international transport,

Considering the necessity to facilitate administra-
tive procedures, in order to provide for a reduced
transport of empty units,

Have agreed as follows:

Chapter I

GENERAL

Article 1

Definitions

For the purposes of this Convention:

(a) the term ”import duties and taxes” shall mean Cu-
stoms duties and all other duties, taxes, fees and
other charges which are collected on, or in con-
nection with, the importation of goods, but not in-
cluding fees and charges limited in amount to the
approximate cost of services rendered;

(b) the term ”container” shall mean an article of
transport equipment (lift-van, movable tank or
other similar structure):

(i) fully or partially enclosed to constitute a com-
partment intended for containing goods;

(ii) of a permanent character and accordingly
strong enough to be suitable for repeated use;

(iii) specially designed to facilitate the transport of
goods by one or more modes of transport wi-
thout intermediate reloading;

(iv) designed for ready handling, particularly
when being transferred from one mode of
transport to another;

(v) designed to be easy to fill and to empty;

(vi) having an internal volume of one cubic metre
or more except for air freight containers;

”demountable bodies” and ”platform flats” are
to be treated as containers;

the term ”container” shall include standard air
freight containers having an internal volume of
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czych o pojemnoÊci mniejszej ni˝ jeden metr sze-
Êcienny, pod warunkiem ˝e spe∏niajà wymagania
wymienione w podpunktach (i) do (v);

okreÊlenie „kontener” obejmuje równie˝ akceso-
ria i wyposa˝enie kontenera odpowiednie dla da-
nego typu kontenera, pod warunkiem ˝e takie ak-
cesoria i wyposa˝enie sà przewo˝one razem
z kontenerem. OkreÊlenie „kontener” nie obejmu-
je pojazdów, akcesoriów lub cz´Êci zapasowych
do pojazdów lub opakowaƒ;

(c) okreÊlenie „cz´Êciowo zamkni´te”, u˝yte w sto-
sunku do kontenerów w artykule 1 punkt (b) pod-
punkt (i), odnosi si´ do kontenerów sk∏adajàcych
si´ zazwyczaj z pod∏ogi z nadbudowà, która wyzna-
cza przestrzeƒ ∏adunkowà odpowiadajàcà prze-
strzeni kontenera zamkni´tego. Nadbudowa jest
zwykle wykonana z metalowych elementów two-
rzàcych szkielet kontenera. Kontenery tego typu
mogà tak˝e posiadaç jednà lub wi´cej Êcian bocz-
nych lub przednich. W niektórych przypadkach wy-
st´puje tylko dach po∏àczony z pod∏ogà za pomocà
podpór. Tego typu kontener u˝ywany jest w szcze-
gólnoÊci do przewozu ∏adunków przestrzennych
(na przyk∏ad pojazdów samochodowych);

(d) okreÊlenie „zdejmowane nadwozie” oznacza po-
mieszczenie ∏adunkowe pozbawione Êrodków na-
p´dowych, przeznaczone w szczególnoÊci do
przewozu na pojeêdzie drogowym, którego pod-
wozie i dolna rama nadwozia sà specjalnie przy-
stosowane do tego celu. Obejmuje ono równie˝
ruchome nadwozie b´dàce pomieszczeniem ∏a-
dunkowym przeznaczonym specjalnie do kombi-
nowanego przewozu kolejowo-drogowego;

(e) okreÊlenie „kontener platforma” oznacza platfor-
m´ ∏adunkowà, która nie posiada nadbudowy lub
posiada jedynie nadbudow´ cz´Êciowà, ale ma ta-
kà samà d∏ugoÊç i szerokoÊç jak podstawa kontene-
ra i wyposa˝ona jest w górne i dolne instalacje na-
ro˝ne umo˝liwiajàce u˝ycie niektórych takich sa-
mych urzàdzeƒ zabezpieczajàcych i podnoÊników;

(f) okreÊlenie „naprawa” oznacza wy∏àcznie drobne
rekonstrukcje i rutynowà konserwacj´;

(g) okreÊlenie „akcesoria i wyposa˝enie kontenera”
obejmuje w szczególnoÊci nast´pujàce urzàdze-
nia, nawet je˝eli sà usuwalne:

(i) wyposa˝enie s∏u˝àce do kontroli, zmiany lub
utrzymania temperatury wewnàtrz kontenera;

(ii) drobne przyrzàdy, takie jak wskaêniki tempe-
ratury lub wstrzàsów, przeznaczone do wyka-
zywania lub rejestrowania zmian warunków
otoczenia i wstrzàsów;

(iii) wewn´trzne Êcianki dzia∏owe, palety, pó∏ki, pod-
pórki, wieszaki, p∏yty, pokrowce i podobne urzà-
dzenia przeznaczone do u˝ycia w kontenerach;

(h) okreÊlenie „pool” oznacza wspólne u˝ytkowanie
kontenerów ustalone na mocy porozumienia;

(i) okreÊlenie „cz∏onek pool” oznacza u˝ytkownika
kontenerów, który jest stronà porozumienia usta-
nawiajàcego pool;

(j) okreÊlenie „u˝ytkownik” kontenera oznacza oso-
b´, która, b´dàc lub nie b´dàc jego w∏aÊcicielem,

less than one cubic metre provided they fulfil the
requirements of subparagraphs (i) to (v);

the term ”container” shall include the accessories
and equipment of the container, appropriate for
the type concerned, provided that such accesso-
ries and equipment are carried with the container.
The term ”container” shall not include vehicles,
accessories or spare parts of vehicles, or packa-
ging;

(c) the term ”partially enclosed”, as applied to contai-
ners in article 1, subparagraph (b) (i), shall relate
to containers generally consisting of a floor and
a superstructure marking off a loading space equi-
valent to that of a closed container. The super-
structure is generally made up of metal members
forming the frame of a container. Containers of
this type may also comprise one or more lateral or
frontal walls. In some cases there is only a roof at-
tached to the floor by uprights. This type of conta-
iner is used in particular for the transport of bulky
goods (motor cars, for example);

(d) the term ”demountable body” shall mean a load
compartment which has no means of locomotion
and which is designed in particular to be transpor-
ted upon a road vehicle, the chassis of which, to-
gether with the underframing of the body is espe-
cially adapted for this purpose. It covers also
a swap-body which is a load compartment desi-
gned especially for combined rail/road transport;

(e) the term ”platform flat” shall mean a loadable
platform having no or an incomplete superstruc-
ture but having the same length and width as the
base of a container and equipped with top and
bottom corner fittings, so that some of the same
securing and lifting devices can be used;

(f) the term ”repair” shall concern solely minor re-
storation and routine maintenance;

(g) the term ”accessories and equipment of the con-
tainer” shall cover in particular the following de-
vices even if they are removable:

(i) equipment for controlling, modifying or main-
taining the temperature inside the container;

(ii) small appliances, such as temperature or im-
pact recorders, designed to indicate or record
variations in environmental conditions and
impact;

(iii) internal partitions, pallets, shelves, supports,
hooks, sheets, bags and similar devices espe-
cially designed for use in containers;

(h) the term ”Pool” shall mean the use in common of
containers established by an agreement;

(i) the term ”Pool member” shall mean the operator
of containers who is a party to the agreement set-
ting up the Pool;

(j) the term ”operator” of a container shall mean the
person, who, whether or not its owner, has effec-
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sprawuje rzeczywistà kontrol´ nad jego u˝ytko-
waniem;

(k) okreÊlenie „osoba” oznacza zarówno osob´ fi-
zycznà, jak i prawnà;

(l) okreÊlenie „kompensacja ekwiwalentna” oznacza
system pozwalajàcy na powrotny wywóz lub po-
wrotny przywóz kontenera tego samego typu, co
kontener uprzednio przywieziony lub wywiezio-
ny;

(m) okreÊlenie „ruch wewn´trzny” oznacza przewóz
towarów za∏adowanych na terytorium Umawia-
jàcej si´ Strony w celu roz∏adunku na terytorium
tej samej Umawiajàcej si´ Strony;

(n) okreÊlenie „Umawiajàca si´ Strona” oznacza
paƒstwo lub organizacj´ regionalnej integracji
gospodarczej, stron´ niniejszej konwencji;

(o) okreÊlenie „organizacja regionalnej integracji go-
spodarczej” oznacza organizacj´ ustanowionà
przez i sk∏adajàcà si´ z paƒstw okreÊlonych w ar-
tykule 14 ust´p 1 i ust´p 2 niniejszej konwencji,
posiadajàcà kompetencje do przyjmowania w∏a-
snego ustawodawstwa, które jest wià˝àce dla jej
paƒstw cz∏onkowskich w odniesieniu do spraw
regulowanych przez niniejszà konwencj´, oraz
posiadajàcà kompetencje do decydowania, zgod-
nie ze swoimi wewn´trznymi procedurami,
o podpisaniu, ratyfikacji lub przystàpieniu do ni-
niejszej konwencji;

(p) okreÊlenie „ratyfikacja” oznacza ratyfikacj´, przy-
j´cie lub zatwierdzenie.

Artyku∏ 2

Cel

Niniejsza konwencja ma na celu u∏atwienie wspól-
nego u˝ytkowania kontenerów przez cz∏onków pool na
zasadzie kompensacji ekwiwalentnej.

Artyku∏ 3

Zakres stosowania

Niniejsza konwencja ma zastosowanie w wymia-
nie mi´dzy Umawiajàcymi si´ Stronami kontenerów
u˝ytkowanych w ramach porozumienia pool, którego
cz∏onkowie majà siedziby ustanowione na terytorium
tych Umawiajàcych si´ Stron.

Artyku∏ 4

U∏atwienia

Ka˝da Umawiajàca si´ Strona dokona odprawy
kontenerów, o których mowa w artykule 3 niniejszej
konwencji, bez pobierania nale˝noÊci i podatków przy-
wozowych, zwalniajàc je od zakazów lub ograniczeƒ
przywozowych o charakterze gospodarczym, bez ogra-
niczeƒ dotyczàcych ich u˝ywania w ruchu wewn´trz-
nym oraz bez wymagania podczas ich przywozu i wy-
wozu dokumentów celnych i zabezpieczenia, jeÊli spe∏-
nione sà warunki ustalone w artykule 5 niniejszej kon-
wencji.

tive control of its use;

(k) the term ”person” shall mean both natural and
legal persons;

(l) the term ”equivalent compensation” shall mean
the system which allows the re-exportation or re-
-importation of a container of the same type as
that of another container previously imported or
exported;

(m) the term ”internal traffic” shall mean the carriage
of goods loaded in the territory of a Contracting
Party for unloading at a place within the territory
of the same Contracting Party;

(n) the term ”Contracting Party” shall mean a State
or regional economic integration organization,
party to this Convention;

(o) the term ”regional economic integration organi-
zation” shall mean an organization constituted by
and composed of States referred to in article 14,
paragraphs 1 and 2 of this Convention which has
competence to adopt its own legislation that is
binding on its Member States, in respect of mat-
ters governed by this Convention, and has com-
petence to decide, in accordance with its internal
procedures, to sign, ratify or accede to this 
Convention;

(p) the term ”ratification” shall mean ratification, ac-
ceptance or approval.

Article 2

Objective

This Convention aims at facilitating the use in com-
mon of containers by members of a Pool, on the basis
of equivalent compensation.

Article 3

Scope

This Convention shall apply to an exchange betwe-
en Contracting Parties of containers for use as part of
a Pool whose members are established in the territory
of those Contracting Parties.

Article 4

Facilities

Each Contracting Party shall grant admission to
containers as referred to in article 3 of this Convention,
without payment of import duties and taxes, free of
import prohibitions or restrictions of an economic cha-
racter, without limitations as to use in internal traffic
and without requiring, on their importation and expor-
tation, Customs documents and security, provided
that the conditions laid down in article 5 of this 
Convention are complied with.
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Artyku∏ 5

Warunki

1. Ka˝da Umawiajàca si´ Strona zastosuje u∏atwie-
nia wymienione w artykule 4 niniejszej konwencji wo-
bec kontenerów u˝ytkowanych w ramach pool, pod
warunkiem ˝e:

(a) zosta∏y one uprzednio wywiezione albo zostanà
nast´pnie powrotnie wywiezione lub jednakowa
iloÊç kontenerów tego samego typu zosta∏a
uprzednio wywieziona albo zostanie nast´pnie
powrotnie wywieziona;

(b) na mocy porozumienia ustanawiajàcego pool
cz∏onkowie pool:

(i) wymieniajà mi´dzy sobà kontenery w ramach
mi´dzynarodowego przewozu towarów;

(ii) prowadzà dla ka˝dego typu kontenerów reje-
stry przedstawiajàce przemieszczanie si´ kon-
tenerów wymienianych w ten sposób;

(iii) zobowiàzujà si´ do dostarczenia sobie nawza-
jem takiej iloÊci kontenerów ka˝dego typu, ja-
ka jest niezb´dna do wyrównania, w okresach
dwunastomiesi´cznych, zaleg∏ych bilansów
na prowadzonych rachunkach, w celu zapew-
nienia utrzymania przez ka˝dego cz∏onka pool
równowagi pomi´dzy iloÊcià kontenerów ka˝-
dego typu przekazanych do dyspozycji pool
a iloÊcià kontenerów pool tych samych typów
b´dàcych w jego dyspozycji na terytorium
Umawiajàcej si´ Strony, na którym ma on
swojà siedzib´. Okres dwunastomiesi´czny
mo˝e zostaç przed∏u˝ony przez w∏aÊciwe w∏a-
dze celne tej Umawiajàcej si´ Strony.

2. Ka˝da Umawiajàca si´ Strona mo˝e zadecydo-
waç, czy kontenery przekazane do dyspozycji pool przez
dowolnego cz∏onka pool majàcego siedzib´ na jej tery-
torium spe∏niajà warunki zawarte w jej ustawodawstwie
dotyczàcym odprawy kontenerów i ich u˝ywania bez
ograniczeƒ w ruchu wewn´trznym na jej terytorium.

3. Postanowienia ust´pu 1 niniejszego artyku∏u
stosuje si´ jedynie w przypadku, gdy:
(a) kontenery noszà trwa∏e i oryginalne oznakowania

uzgodnione na mocy porozumienia pool, które
umo˝liwiajà identyfikacj´ kontenera;

(b) porozumienie pool zosta∏o podane do wiadomo-
Êci w∏adz celnych zainteresowanych Umawiajà-
cych si´ Stron oraz zosta∏o przez te w∏adze za-
twierdzone jako zgodne z postanowieniami niniej-
szej konwencji. W∏aÊciwe w∏adze powiadomià Se-
kretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Go-
spodarczej Narodów Zjednoczonych o takim za-
twierdzeniu, a tak˝e powiadomià go o zaintereso-
wanych Umawiajàcych si´ Stronach. Sekretarz
Wykonawczy przeka˝e te informacje Umawiajà-
cym si´ Stronom, których to dotyczy.

Artyku∏ 6

Cz´Êci zamienne s∏u˝àce do napraw

1. JeÊli porozumienie pool przewiduje w∏àczenie
do pool mo˝liwych do zidentyfikowania cz´Êci zamien-

Article 5

Conditions

1. Each Contracting Party shall apply the facilities
of article 4 of this Convention to containers used in
a Pool on the conditions that:

(a) they have been previously exported or will be sub-
sequently re-exported, or that an equal number of
containers of the same type have been previously
exported or will subsequently be re-exported;

(b) under the agreement setting up the Pool, the Pool
members:

(i) exchange among themselves containers in
the course of international transport of goods;

(ii) keep records, for each type of container, sho-
wing the movement of containers so exchan-
ged;

(iii) undertake to deliver to one another the num-
ber of containers of each type necessary to of-
fset, over periods of 12 months, the outstan-
ding balances of the accounts so kept, so as to
ensure a balance for each Pool member be-
tween the number of containers of each type
which he has placed at the disposal of the 
Pool and the number of Pool containers of 
these same types at his disposal in the 
territory of the Contracting Party in which he
is established. The period of 12 months may
be extended by the competent Customs 
authorities of that Contracting Party.

2. Each Contracting Party may decide whether con-
tainers placed at the disposal of the Pool by any Pool
member established in its territory shall meet the con-
ditions contained in its legislation concerning admis-
sion and unrestricted use in internal traffic on its terri-
tory.

3. The provisions of paragraph 1 of this article shall
be applicable only if:
(a) containers bear durable and unique marks agreed

upon in the Pool agreement, which shall allow
identification of the container;

(b) the Pool agreement has been communicated to
the Customs authorities of the Contracting Parties
concerned, and these authorities have approved it
as being in conformity with the provisions of this
Convention. Competent authorities shall inform
the Executive Secretary of the United Nations Eco-
nomic Commission for Europe of their approval
and will also inform him of the names of the Con-
tracting Parties concerned. The Executive Secreta-
ry transmits this information to the Contracting
Parties concerned.

Article 6

Component parts for repair

1. When the Pool agreement foresees the setting
up of a Pool for identifiable component parts used for
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nych s∏u˝àcych do napraw kontenerów pool, artyku∏y
4, 5 (ust´py 1, 2 oraz 3 punkt (b)) i 9 niniejszej konwen-
cji stosuje si´ odpowiednio do tych cz´Êci zamiennych.

2. JeÊli porozumienie pool nie przewiduje w∏àcze-
nia do pool cz´Êci zamiennych s∏u˝àcych do napraw
kontenerów pool, odprawa czasowa tych cz´Êci za-
miennych zostanie dokonana bez pobierania nale˝no-
Êci przywozowych i podatków, bez stosowania zaka-
zów lub ograniczeƒ przywozowych o charakterze go-
spodarczym, bez przedstawiania dokumentów cel-
nych wymaganych w zwiàzku z przywozem i powrot-
nym wywozem oraz bez dostarczania formy zabezpie-
czenia.

JeÊli przepisy powy˝szego ust´pu nie mogà byç zasto-
sowane, od osoby, której przyznaje si´ u∏atwienia
w odprawie czasowej, mo˝na za˝àdaç, zamiast doku-
mentu celnego oraz zabezpieczenia na cz´Êci zapaso-
we, zobowiàzania na piÊmie do:

(a) dostarczenia w∏adzom celnym wykazu cz´Êci za-
miennych wraz z zobowiàzaniem do ich powrot-
nego wywozu; oraz

(b) zap∏acenia nale˝noÊci i podatków przywozowych
w takiej wysokoÊci, jaka mo˝e byç wymagana
w przypadku niedotrzymania warunków odprawy
czasowej.

Cz´Êci zamienne poddane odprawie czasowej, które
nie zosta∏y wykorzystane do napraw, zostanà powrot-
nie wywiezione w ciàgu szeÊciu miesi´cy od daty przy-
wozu. Okres ten mo˝e zostaç jednak przed∏u˝ony przez
w∏aÊciwe w∏adze celne.

3. Zastàpione cz´Êci powrotnie niewywiezione,
zgodnie z przepisami zainteresowanego kraju oraz
mo˝liwà decyzjà w∏adz celnych tego kraju, zostanà:

(a) obcià˝one nale˝noÊciami i podatkami przywozo-
wymi, którym podlegajà w czasie i w stanie, w ja-
kim zosta∏y zg∏oszone;

(b) przekazane nieodp∏atnie w∏aÊciwym w∏adzom te-
go kraju; lub

(c) zniszczone pod kontrolà urz´dowà, na koszt zain-
teresowanych stron.

Artyku∏ 7

Akcesoria i wyposa˝enie kontenerów

1. JeÊli porozumienie pool przewiduje w∏àczenie
do pool mo˝liwych do zidentyfikowania akcesoriów
i wyposa˝enia kontenerów, które sà przywo˝one z kon-
tenerem pool z przeznaczeniem do powrotnego wy-
wozu oddzielnie lub z innym kontenerem pool bàdê sà
przywo˝one oddzielnie z przeznaczeniem powrotnego
wywozu z kontenerem pool, artyku∏y 4, 5 (ust´py 1, 2
oraz 3 punkt (b)) i 9 niniejszej konwencji stosuje si´
mutatis mutandis do tych akcesoriów i wyposa˝enia.

2. JeÊli porozumienie pool nie przewiduje w∏àcze-
nia do pool akcesoriów i wyposa˝enia kontenerów
przywo˝onych z kontenerem pool z przeznaczeniem
do powrotnego wywozu oddzielnie bàdê z innym kon-
tenerem pool lub przywo˝onych oddzielnie z przezna-
czeniem do powrotnego wywozu z kontenerem pool:

the repair of the Pool containers, articles 4, 5 (paragra-
phs 1, 2 and 3 (b)) and 9 of this Convention shall apply
mutatis mutandis to those component parts.

2. When the Pool agreement does not foresee the
setting up of a Pool for the component parts used for
the repair of the Pool containers, temporary admission
without payment of import duties and taxes, and wi-
thout application of import prohibitions or restrictions
of economic character shall be granted to these com-
ponent parts without the production of Customs docu-
ments being required on their importation and re-
-exportation and without the furnishing of a form of
security.

When the provisions of the preceding paragraph can-
not be applied, in lieu of a Customs document and se-
curity for spare parts, the person to whom the tempo-
rary admission facilities are granted may be required
to undertake in writing:

(a) to supply to the Customs authorities a list of com-
ponent parts with an undertaking to re-export;
and

(b) to pay such import duties and taxes as may be re-
quired in the case where the conditions of tempo-
rary admission have not been fulfilled.

Component parts granted temporary admission not
used for repair shall be re-exported within six months
from the date of importation. However, this period
may be extended by the competent Customs authori-
ties.

3. Replaced parts not re-exported shall, in confor-
mity with the regulations of the country concerned
and as the Customs authorities of that country may au-
thorize, be:
(a) subjected to the import duties and taxes to which

they are liable at the time when, and in the condi-
tion in which, they are presented;

(b) abandoned, free of all expense, to the competent
authorities of that country; or

(c) destroyed, under official supervision at the expen-
se of the parties concerned.

Article 7

Accessories and equipment of containers

1. When the Pool agreement foresees the setting
up of a Pool for identifiable accessories and equip-
ment of containers, which are either imported with
a container of the Pool to be re-exported separately or
with another container of the Pool, or imported sepa-
rately to be re-exported with a container of the Pool,
articles 4, 5 (paragraphs 1, 2 and 3 (b)) and 9 of this 
Convention shall apply mutatis mutandis to those 
accessories and equipment.

2. When the Pool agreement does not foresee the
setting up of a Pool for the accessories and equipment
of containers, which are either imported with a conta-
iner of the Pool to be re-exported separately or with
another container of the Pool, or imported separately
to be re-exported with a container of the Pool:
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(a) stosuje si´ wobec takich akcesoriów i wyposa˝e-
nia przepisy artyku∏u 6 ust´p 2;

(b) ka˝da Umawiajàca si´ Strona zachowuje prawo do
odmowy dokonania odprawy czasowej akcesoriów
i wyposa˝enia, które sà przedmiotem sprzeda˝y,
sprzeda˝y ratalnej, dzier˝awy lub umowy o podob-
nym charakterze, zawartej przez osob´ zamieszka-
∏à na sta∏e lub majàcà siedzib´ na jej terytorium;

(c) pomimo obowiàzku powrotnego wywozu w okre-
sie ustalonym w artykule 6 ust´p 2, który stosuje
si´ wobec akcesoriów i wyposa˝enia, na mocy
punktu a) niniejszego ust´pu, nie b´dzie wymaga-
ny powrotny wywóz powa˝nie uszkodzonych ak-
cesoriów i wyposa˝enia, jeÊli, zgodnie z przepisa-
mi zainteresowanego kraju oraz mo˝liwà decyzjà
w∏adz celnych tego kraju, zostanà one:

(i) obcià˝one nale˝noÊciami i podatkami przywo-
zowymi, którym podlegajà w czasie i w stanie,
w jakim zosta∏y zg∏oszone;

(ii) przekazane nieodp∏atnie w∏aÊciwym w∏adzom
tego kraju, lub

(iii) zniszczone pod kontrolà urz´dowà na koszt za-
interesowanych stron, przy czym pozosta∏e po
nich cz´Êci i materia∏y zostanà obcià˝one na-
le˝noÊciami i podatkami przywozowymi, któ-
rym podlegajà w czasie i w stanie, w jakim zo-
sta∏y zg∏oszone.

Artyku∏ 8
Regionalne organizacje integracji gospodarczej

1. Dla celów niniejszej konwencji terytoria Uma-
wiajàcych si´ Stron, które tworzà regionalnà organiza-
cj´ integracji gospodarczej, mogà byç uwa˝ane za jed-
no terytorium.

2. ˚adne z postanowieƒ niniejszej konwencji nie
wyklucza prawa regionalnej organizacji integracji go-
spodarczej, b´dàcej Umawiajàcà si´ Stronà niniejszej
konwencji, do wprowadzania specjalnych postano-
wieƒ stosowanych podczas u˝ytkowania kontenerów
pool na terytorium tej organizacji, pod warunkiem ˝e
postanowienia te nie ograniczajà u∏atwieƒ zapewnio-
nych przez niniejszà konwencj´.

Artyku∏ 9
Kontrole

1. Ka˝da Umawiajàca si´ Strona ma prawo do prze-
prowadzania kontroli dotyczàcych w∏aÊciwego stoso-
wania niniejszej konwencji.

2. Cz∏onkowie pool majàcy swoje siedziby na tery-
torium Umawiajàcej si´ Strony dostarczà w∏adzom
celnym tej Umawiajàcej si´ Strony, na ich wniosek,
wykaz numerów kontenerów przekazanych do dyspo-
zycji pool oraz podadzà iloÊç kontenerów pool ka˝de-
go typu na jej terytorium.

Artyku∏ 10
Naruszenia konwencji

1. Sprawca jakiegokolwiek naruszenia postano-
wieƒ niniejszej konwencji podlega na terytorium Uma-

(a) the provisions of article 6, paragraph 2, shall ap-
ply to these accessories and equipment;

(b) each Contracting Party reserves the right not to
grant temporary admission to accessories and
equipment which have been the subject of pur-
chase, hire-purchase, lease or a contract of a simi-
lar nature concluded by a person resident or esta-
blished in its territory;

(c) notwithstanding the requirement of the period for
the re-exportation laid down in article 6, para-
graph 2, which shall apply to accessories and equi-
pment by virtue of point (a) of this article, serio-
usly damaged accessories and equipment shall
not be required to be re-exported provided that, in
conformity with the regulations of the country
concerned and as the Customs authorities of that
country may authorize, they are:

(i) subjected to the import duties and taxes to
which they are liable at the time when, and in
the condition in which, they are presented;

(ii) abandoned, free of all expense, to the compe-
tent authorities of that country; or

(iii) destroyed, under official supervision, at the
expense of the parties concerned, any parts or
materials salvaged being subjected to the im-
port duties and taxes to which they are liable
at the time when, and in the condition in
which, they are presented.

Article 8
Regional economic integration organizations

1. For the purpose of this Convention, the territo-
ries of Contracting Parties which form a regional eco-
nomic integration organization may be taken to be
a single territory.

2. Nothing in this Convention shall prevent a regio-
nal economic integration organization Contracting
Party to this Convention, from enacting special provi-
sions applicable to the use of Pool containers in the
territory of that organization, provided those provi-
sions do not reduce the facilities provided for by this
Convention.

Article 9
Controls

1. Each Contracting Party shall have the right to
carry out controls regarding the correct application of
this Convention.

2. Pool members established in the territory of
a Contracting Party shall provide the Customs autho-
rities of that Contracting Party, on their request, with
the list of the numbers of containers placed at the di-
sposal of the Pool, and the number of Pool containers
of each type in its territory.

Article 10
Infringements

1. Any infringement of the provisions of this 
Convention shall render the perpetrator liable, on the



Dziennik Ustaw Nr 53 — 3560 — Poz. 559

wiajàcej si´ Strony, na którym dokonano naruszenia,
Êrodkom przewidzianym przez prawo tej Umawiajàcej
si´ Strony.

2. Je˝eli nie mo˝na okreÊliç, na jakim terytorium
pope∏niono nadu˝ycie, uwa˝a si´, ˝e zosta∏o pope∏nio-
ne na terytorium tej Umawiajàcej si´ Strony, na któ-
rym je ujawniono.

Artyku∏ 11

Wymiana informacji

Umawiajàce si´ Strony b´dà przekazywaç sobie
wzajemnie, na wniosek oraz w stopniu dopuszczonym
przez ich ustawodawstwa, informacje niezb´dne do
wykonywania postanowieƒ niniejszej konwencji.

Artyku∏ 12

Rozszerzenie zakresu u∏atwieƒ

Niniejsza konwencja nie wyklucza rozszerzenia u∏a-
twieƒ, jakie Umawiajàce si´ Strony przyznajà lub mo-
gà chcieç przyznaç na mocy postanowieƒ jednostron-
nych bàdê umów dwustronnych lub wielostronnych,
pod warunkiem ˝e u∏atwienia takie nie utrudnià stoso-
wania postanowieƒ niniejszej konwencji.

Artyku∏ 13

Klauzula bezpieczeƒstwa

Niniejsza konwencja nie narusza postanowieƒ do-
tyczàcych konkurencji stosowanych przez jednà lub
kilka Umawiajàcych si´ Stron.

Rozdzia∏ II

POSTANOWIENIA KO¡COWE

Artyku∏ 14

Podpisanie, ratyfikacja i przystàpienie

1. Paƒstwa cz∏onkowskie Narodów Zjednoczonych
lub ich wyspecjalizowanych agend mogà staç si´ Uma-
wiajàcymi si´ Stronami niniejszej konwencji poprzez:

(a) podpisanie bez zastrze˝enia ratyfikacji;

(b) z∏o˝enie dokumentu ratyfikacyjnego po uprzed-
nim podpisaniu konwencji z zastrze˝eniem ratyfi-
kacji;

(c) z∏o˝enie dokumentu przystàpienia.

2. Ka˝de paƒstwo, inne ni˝ paƒstwa wymienione
w ust´pie 1 niniejszego artyku∏u, do którego zaprosze-
nie w tym celu zosta∏o skierowane przez depozytariu-
sza na wniosek Komitetu Administracyjnego, mo˝e
staç si´ Umawiajàcà si´ Stronà niniejszej konwencji,
przyst´pujàc do niej po jej wejÊciu w ˝ycie.

3. Ka˝da regionalna organizacja integracji gospodar-
czej mo˝e, zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust´-
pie 1 niniejszego artyku∏u, staç si´ Umawiajàcà si´ Stro-
nà niniejszej konwencji. Taka organizacja, Umawiajàca
si´ Strona niniejszej konwencji, powiadomi depozytariu-

territory of the Contracting Party in which the infringe-
ment was committed, to any measures provided for by
the laws of that Contracting Party.

2. When it is not possible to determine the territo-
ry on which an irregularity has been committed, it
shall be deemed to have been committed on the terri-
tory of the Contracting Party where it was detected.

Article 11

Exchange of information

The Contracting Parties shall communicate to each
other, on demand and in so far as their laws permit, the
information required to implement the provisions of
this Convention.

Article 12

Greater facilities

This Convention shall not prevent the application
of greater facilities which Contracting Parties grant or
may wish to grant either by unilateral provisions or by
virtue of bilateral or multilateral agreements provided
that such facilities do not impede the application of the
provisions of this Convention.

Article 13

Safeguard clause

This Convention shall not affect the provisions re-
garding competition applicable in one or several Con-
tracting Parties.

Chapter II

FINAL PROVISIONS

Article 14

Signature, ratification and accession

1. Member States of the United Nations or its spe-
cialized agencies may become Contracting Parties to
this Convention by:

(a) signature without reservation of ratification;

(b) depositing an instrument of ratification, after si-
gnature subject to ratification;

(c) depositing an instrument of accession.

2. Any State other than those referred to in para-
graph 1 of this article, to which an invitation to that ef-
fect has been addressed by the depositary at the re-
quest of the Administrative Committee, may become
a Contracting Party to this Convention by acceding
thereto after its entry into force.

3. Any regional economic integration organization
may become, in accordance with the provisions of pa-
ragraph 1 of this article, a Contracting Party to this 
Convention. Such organization, Contracting Party to
this Convention, shall inform the depositary of its
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sza o swoich kompetencjach oraz wszelkich póêniejszych
ich zmianach, odnoÊnie do spraw regulowanych niniej-
szà konwencjà. Zainteresowana organizacja, w spra-
wach le˝àcych w jej kompetencjach, b´dzie korzystaç
z praw i wype∏niaç zobowiàzania, które niniejsza kon-
wencja przyznaje i nak∏ada na paƒstwa b´dàce Umawia-
jàcymi si´ Stronami niniejszej konwencji. W sprawach le-
˝àcych w kompetencjach organizacji, o których zosta∏ po-
wiadomiony depozytariusz, paƒstwa cz∏onkowskie tej
organizacji, b´dàce jednoczeÊnie Umawiajàcymi si´
Stronami niniejszej konwencji, nie b´dà upowa˝nione do
indywidualnego korzystania z przyznanych praw, w∏à-
czajàc w to mi´dzy innymi prawo do g∏osowania.

4. Niniejsza konwencja b´dzie otwarta do podpisa-
nia od dnia 15 kwietnia 1994 r. do dnia 14 kwietnia 1995 r.
w∏àcznie w Biurze Narodów Zjednoczonych w Gene-
wie. Po tej dacie b´dzie ona otwarta do przystàpienia.

Artyku∏ 15

Zastrze˝enia

Ka˝da Umawiajàca si´ Strona mo˝e zg∏osiç za-
strze˝enia do artyku∏u 6 ust´p 2 i artyku∏u 7 ust´p 2 od-
noÊnie do wymagania dokumentów celnych i zabez-
pieczenia. Ka˝da Umawiajàca si´ Strona, która zg∏osi-
∏a zastrze˝enia, mo˝e w ka˝dej chwili wycofaç je, cz´-
Êciowo lub w ca∏oÊci, w drodze notyfikacji skierowanej
do depozytariusza, podajàc przy tym dat´, z którà takie
wycofanie zacznie obowiàzywaç.

Artyku∏ 16

WejÊcie w ˝ycie

1. Niniejsza konwencja wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
szeÊciu miesi´cy od daty podpisania jej bez zastrze˝e-
nia ratyfikacji lub z∏o˝enia dokumentów ratyfika-
cyjnego lub przystàpienia przez pi´ç paƒstw lub regio-
nalnych organizacji integracji gospodarczej, o których
mowa w artykule 14 ust´py 1 i 3. Dla celów niniejsze-
go ust´pu nie zalicza si´ podpisania bez zastrze˝enia
ratyfikacji lub z∏o˝enia dokumentu przez regionalnà or-
ganizacj´ integracji gospodarczej jako dodatkowego
do podpisania bez zastrze˝enia ratyfikacji lub z∏o˝enia
dokumentów przez paƒstwa cz∏onkowskie.

2. Niniejsza konwencja wejdzie w ˝ycie dla pozo-
sta∏ych paƒstw lub regionalnych organizacji integracji
gospodarczej, o których mowa w artykule 14 ust´py 1
do 3, po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od daty podpisania
bez zastrze˝enia ratyfikacji lub z∏o˝enia dokumentu ra-
tyfikacyjnego lub przystàpienia.

3. Ka˝dy dokument ratyfikacyjny lub przystàpienia,
z∏o˝ony po wejÊciu w ˝ycie zg∏oszonej zgodnie z arty-
ku∏em 21 poprawki do niniejszej konwencji, b´dzie
uwa˝any za odnoszàcy si´ do niniejszej konwencji
z poprawkà.

4. Ka˝dy taki dokument z∏o˝ony po przyj´ciu po-
prawki, ale przed jej wejÊciem w ˝ycie, b´dzie uwa˝a-
ny za odnoszàcy si´ do niniejszej konwencji z popraw-
kà od dnia, w którym ta poprawka wejdzie w ˝ycie.

5. Niniejsza konwencja b´dzie stosowana wobec
danego porozumienia pool tylko wtedy, gdy wszystkie

competence and any subsequent changes thereto,
with respect to the matters governed by this Conven-
tion. The organization concerned shall, for the matters
within its competence, exercise the rights and fulfil the
responsibilities which this Convention confers on Sta-
tes which are Contracting Parties to this Convention.
In matters within the competence of the organization,
of which the depositary has been informed, the mem-
ber States of the organization, which are Contracting
Parties to this Convention, shall not be entitled to exer-
cise individually these rights, including inter alia the 
right to vote.

4. This Convention shall be open for signature
from 15 April 1994 to 14 April 1995 inclusive, at the Of-
fice of the United Nations in Geneva. Thereafter, it
shall be open for accession.

Article 15

Reservations

Any Contracting Party may enter reservations to
paragraph 2 of articles 6 and 7, concerning the requ-
irement of Customs document and security. Any Con-
tracting Party which has entered reservations may 
withdraw them, in whole or in part, at any time, by 
notification to the depositary specifying the date on
which such withdrawal takes effect.

Article 16

Entry into force

1. This Convention shall enter into force six 
months after the date on  which five States or regional
economic integration organizations referred to in 
article 14, paragraphs 1 and 3, have signed this 
Convention without reservation of ratification or have
deposited their instruments of ratification or acces-
sion. For the purpose of this paragraph, any signature
without reservation of ratification of, or any instru-
ment deposited by, such a regional economic integra-
tion organization shall not be counted as additional to
those of its member States.

2. This Convention shall enter into force for all ad-
ditional States or regional economic integration orga-
nizations referred to in article 14, paragraphs 1, 2 and
3, six months after the date of signature — without re-
servation of ratification, or of deposit of instruments of
ratification or accession.

3. Any instrument of ratification or accession depo-
sited after the entry into force of an amendment to this
Convention in accordance with article 21 shall be de-
emed to apply to this Convention as amended.

4. Any such instrument deposited after an amend-
ment has been accepted but before it has entered into
force shall be deemed to apply to this Convention as
amended on the date when the amendment enters in-
to force.

5. This Convention shall apply to a specific Pool on-
ly when all the States or regional economic integration
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paƒstwa lub regionalne organizacje integracji gospo-
darczej obj´te tym porozumieniem sà Umawiajàcymi
si´ Stronami niniejszej konwencji.

Artyku∏ 17

Wypowiedzenie

1. Ka˝da Umawiajàca si´ Strona mo˝e wypowie-
dzieç niniejszà konwencj´ w drodze notyfikacji skiero-
wanej do depozytariusza.

2. Wypowiedzenie zaczyna obowiàzywaç z up∏y-
wem pi´tnastu miesi´cy od daty otrzymania przez de-
pozytariusza dokumentu wypowiedzenia.

Artyku∏ 18

WygaÊni´cie

JeÊli po wejÊciu w ˝ycie niniejszej konwencji liczba
Umawiajàcych si´ Stron b´dzie wynosiç w dowolnym
okresie nast´pujàcych po sobie dwunastu miesi´cy
mniej ni˝ pi´ç, konwencja przestanie obowiàzywaç
z koƒcem tego dwunastomiesi´cznego okresu. Dla ce-
lów niniejszego artyku∏u nie zalicza si´ przynale˝noÊci
regionalnej organizacji integracji gospodarczej jako do-
datkowej do przynale˝noÊci jej paƒstw cz∏onkowskich.

Artyku∏ 19

Komitet Administracyjny

1. Ustanawia si´ Komitet Administracyjny (dalej
zwany „Komitetem”), który b´dzie analizowa∏ funkcjo-
nowanie niniejszej konwencji, rozpatrywa∏ wszelkie
zaproponowane do niej poprawki oraz Êrodki majàce
na celu zapewnienie jednolitej interpretacji konwencji
i jednolitego jej stosowania.

2. Cz∏onkami Komitetu b´dà Umawiajàce si´ Stro-
ny. Komitet mo˝e podjàç decyzj´ pozwalajàcà w∏aÊci-
wym organom administracji ka˝dego paƒstwa lub re-
gionalnej organizacji integracji gospodarczej, która nie
jest Umawiajàcà si´ Stronà, lub przedstawicielom or-
ganizacji mi´dzynarodowych na uczestniczenie w se-
sjach Komitetu w charakterze obserwatorów podczas
omawiania spraw, którymi sà zainteresowani.

3. Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Go-
spodarczej Narodów Zjednoczonych (dalej zwany „Se-
kretarzem Wykonawczym”) zapewni Komitetowi ob-
s∏ug´ sekretariatu.

4. Na ka˝dej ze swoich sesji Komitet dokona wybo-
ru przewodniczàcego i wiceprzewodniczàcego.

5. W∏aÊciwe organy administracji Umawiajàcych
si´ Stron przeka˝à Sekretarzowi Wykonawczemu pro-
pozycje poprawek do niniejszej konwencji wraz z uza-
sadnieniem, jak równie˝ wszelkie wnioski o w∏àczenie
punktów do porzàdku dziennego sesji Komitetu. Se-
kretarz Wykonawczy przeka˝e te informacje w∏aÊci-
wym organom administracji Umawiajàcych si´ Stron
oraz depozytariuszowi.

organizations concerned by that Pool have become
Contracting Parties to this Convention.

Article 17

Denunciation

1. Any Contracting Party may denounce this 
Convention by so notifying the depositary.

2. Denunciation shall take effect fifteen months
after the date of receipt by the depositary of the notifi-
cation of denunciation.

Article 18

Termination

If, after the entry into force of this Convention, the
number of Contracting Parties is for any period of twe-
lve consecutive months reduced to less than five, the
Convention shall cease to have effect from the end of
the twelve-month period. For the purpose of the pre-
sent article, the presence of a regional economic inte-
gration organization shall not be counted as additional
to its Member States.

Article 19

Administrative Committee

1. There shall be established an Administrative
Committee (hereinafter called ”the Committee”) to
consider the operation of the present Convention, to
consider any amendments proposed thereto and to
consider measures to secure uniformity in the inter-
pretation and application thereof.

2. The Contracting Parties shall be members of the
Committee. The Committee may decide that the com-
petent administration of any State or regional econo-
mic integration organization which is not a Contrac-
ting Party, or representatives of international organiza-
tions may, for questions which interest them, attend
the sessions of the Committee as observers.

3. The Executive Secretary of the United Nations
Economic Commission for Europe, (hereinafter called
the ”Executive Secretary”) shall provide the Commit-
tee with secretariat services.

4. The Committee shall, on the occasion of every
session, elect a Chairman and a Vice-Chairman.

5. The competent administrations of the Contrac-
ting Parties shall communicate to the Executive Secre-
tary proposals for amendments to the present Con-
vention and the reasons therefor, together with any 
requests for the inclusion of items on the agenda of
the sessions of the Committee. The Executive Secreta-
ry shall bring these communications to the attention of
the competent administrations of the Contracting Par-
ties and to the depositary.
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6. Sekretarz Wykonawczy zwo∏a Komitet:

(a) dwa lata po wejÊciu niniejszej konwencji w ˝ycie;

(b) nast´pnie w terminie wyznaczonym przez Komi-
tet, ale nie rzadziej ni˝ co pi´ç lat;

(c) na wniosek w∏aÊciwych organów administracji co
najmniej dwóch Umawiajàcych si´ Stron.

RozeÊle on w∏aÊciwym organom administracji Uma-
wiajàcych si´ Stron oraz obserwatorom, o których
mowa w ust´pie 2 niniejszego artyku∏u, projekt po-
rzàdku dziennego przynajmniej szeÊç tygodni przed
posiedzeniem Komitetu.

7. Zgodnie z decyzjà Komitetu, podj´tà na mocy
postanowieƒ ust´pu 2 niniejszego artyku∏u, Sekretarz
Wykonawczy zaprosi do wzi´cia udzia∏u w sesjach Ko-
mitetu w charakterze obserwatorów w∏aÊciwe organy
administracji paƒstw i organizacji, o których mowa we
wspomnianym ust´pie 2.

8. Kworum wymagane do podejmowania decyzji
wynosi przynajmniej jednà trzecià liczby Umawiajà-
cych si´ Stron. Dla celów niniejszego ust´pu obecnoÊç
regionalnej organizacji integracji gospodarczej nie b´-
dzie liczona jako dodatkowa do obecnoÊci jej paƒstw
cz∏onkowskich.

9. Propozycje zostanà poddane g∏osowaniu. Ka˝da
Umawiajàca si´ Strona reprezentowana na posiedzeniu
dysponuje jednym g∏osem, z wyjàtkiem przypadków,
o których mowa w ust´pie 10 niniejszego artyku∏u. Pro-
pozycje inne ni˝ te, które dotyczà poprawek, przyjmo-
wane b´dà przez Komitet wi´kszoÊcià g∏osów obecnych
i g∏osujàcych cz∏onków. Propozycje poprawek przyjmo-
wane b´dà wi´kszoÊcià dwóch trzecich g∏osów odda-
nych przez obecnych i g∏osujàcych cz∏onków.

10. W przypadku zastosowania artyku∏u 14 ust´p 3,
regionalne organizacje integracji gospodarczej, które
sà Umawiajàcymi si´ Stronami niniejszej konwencji,
w przypadku g∏osowania, b´dà dysponowaç jedynie
liczbà g∏osów przyznanych ich paƒstwom cz∏onkow-
skim b´dàcym Umawiajàcymi si´ Stronami niniejszej
konwencji.

11. Przed zamkni´ciem sesji Komitet przyjmie spra-
wozdanie.

12. W razie braku odpowiednich postanowieƒ w ni-
niejszym artykule, stosuje si´ przepisy proceduralne
Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjedno-
czonych, chyba ˝e Komitet zadecyduje inaczej.

Artyku∏ 20
Rozstrzyganie sporów

1. Ka˝dy spór mi´dzy dwiema lub wi´kszà liczbà
Umawiajàcych si´ Stron dotyczàcy interpretacji lub za-
stosowania niniejszej konwencji b´dzie rozstrzygany,
w miar´ mo˝liwoÊci, w drodze bezpoÊrednich negocja-
cji mi´dzy tymi stronami.

2. Ka˝dy spór nierozstrzygni´ty w drodze bezpo-
Êrednich negocjacji b´dzie przedk∏adany przez Uma-

6. The Executive Secretary shall convene the Com-
mittee:

(a) two years after the Convention has entered into
force;

(b) thereafter, at a date fixed by the Committee, but
not less frequently than every five years;

(c) at the request of the competent administrations of
at least two Contracting Parties.

He shall circulate the draft agenda to the competent
administrations of the Contracting Parties and to the
observers referred to in paragraph 2 of this article, at
least six weeks before the Committee meets.

7. On the decision of the Committee taken by vir-
tue of the provisions of paragraph 2 of this article, the
Executive Secretary shall invite the competent admini-
strations of the States and the organizations referred
to in the said paragraph 2 to be represented by 
observers at the sessions of the Committee.

8. A quorum consisting of not less than one-third
of the Contracting Parties is required for the purposes
of taking decisions. For the purpose of this paragraph,
the presence of a regional economic integration orga-
nization shall not be counted as additional to its mem-
ber States.

9. Proposals shall be put to the vote. Except as pro-
vided in paragraph 10 of this article, each Contracting
Party represented at the meeting shall have one vote.
Proposals other than proposals for amendments shall
be adopted by the Committee by a majority of the
members present and voting. Proposals for amend-
ments shall be adopted by a two-thirds majority of the
members present and voting.

10. Where article 14, paragraph 3 applies, the re-
gional economic integration organizations, Contrac-
ting Parties to this Convention, shall have, in case of
voting, only a number of votes equal to the total votes
allotted to their member States which are Contracting
Parties to this Convention.

11. Before the closure of its session, the Commit-
tee shall adopt a report.

12. In the absence of relevant provisions in this ar-
ticle, the Rules of Procedure of the United Nations Eco-
nomic Commission for Europe shall be applicable
unless the Committee decides otherwise.

Article 20
Settlement of disputes

1. Any dispute between two or more Contracting
Parties concerning the interpretation or application of
this Convention shall, in so far as possible, be settled
by direct negotiation between them.

2. Any dispute which is not settled by direct nego-
tiation shall be referred by the Contracting Parties in
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wiajàce si´ Strony pozostajàce w sporze Komitetowi,
który rozpatrzy go i wyda zalecenia w celu jego roz-
strzygni´cia.

3. Umawiajàce si´ Strony pozostajàce w sporze
mogà z góry wyraziç zgod´ na przyj´cie zaleceƒ Komi-
tetu jako wià˝àcych.

Artyku∏ 21

Procedura wprowadzania poprawek

1. Zgodnie z artyku∏em 19 niniejszej konwencji Ko-
mitet mo˝e zaleciç wprowadzenie poprawek do niniej-
szej konwencji.

2. Tekst ka˝dej tak zaleconej poprawki zostanie po-
dany przez depozytariusza do wiadomoÊci wszystkich
Umawiajàcych si´ Stron niniejszej konwencji oraz in-
nych sygnatariuszy.

3. Ka˝da zalecona poprawka, która zosta∏a podana
do wiadomoÊci zgodnie z postanowieniami ust´pu 2 ni-
niejszego artyku∏u, wejdzie w ˝ycie w stosunku do
wszystkich Umawiajàcych si´ Stron trzy miesiàce po
up∏ywie osiemnastu miesi´cy od daty podania do wia-
domoÊci zaleconej poprawki, je˝eli w tym okresie ̋ aden
sprzeciw do zaleconej poprawki nie zosta∏ notyfikowa-
ny depozytariuszowi przez Umawiajàcà si´ Stron´.

4. JeÊli sprzeciw do zaleconej poprawki zosta∏ no-
tyfikowany depozytariuszowi przez Umawiajàcà si´
Stron´ przed up∏ywem okresu osiemnastu miesi´cy,
o którym mowa w ust´pie 3 niniejszego artyku∏u, po-
prawka taka b´dzie uznana za nieprzyj´tà i nie b´dzie
mia∏a ˝adnej mocy obowiàzujàcej.

Artyku∏ 22
Depozytariusz

1. Jako depozytariusza niniejszej konwencji wyzna-
cza si´ Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczo-
nych.

2. Funkcje Sekretarza Generalnego Narodów Zjed-
noczonych jako depozytariusza b´dà takie, jak wymie-
niono to w cz´Êci VII Konwencji wiedeƒskiej o prawie
traktatów, sporzàdzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.

3. W razie zaistnienia jakichkolwiek rozbie˝noÊci
mi´dzy Umawiajàcà si´ Stronà a depozytariuszem co
do wykonywania jego funkcji, depozytariusz lub Uma-
wiajàca si´ Strona zwrócà na ten fakt uwag´ pozosta-
∏ym Umawiajàcym si´ Stronom i sygnatariuszom lub,
o ile zaistnieje taka potrzeba, Komitetowi.

Artyku∏ 23
Rejestracja i teksty autentyczne

Zgodnie z artyku∏em 102 Karty Narodów Zjedno-
czonych niniejsza konwencja zostanie zarejestrowana
w Sekretariacie Narodów Zjednoczonych.

Na dowód czego ni˝ej podpisani pe∏nomocnicy,
b´dàc do tego nale˝ycie upowa˝nieni, podpisali niniej-
szà konwencj´.

dispute to the Committee which shall consider the di-
spute and make recommendations for its settlement.

3. The Contracting Parties in dispute may agree in
advance to accept the recommendations of the Com-
mittee as binding.

Article 21

Amendment procedure

1. In accordance with article 19 of this Convention,
the Committee may recommend amendments to this
Convention.

2. The text of any amendment so recommended
shall be communicated by the depositary to all Con-
tracting Parties to this Convention and to the other si-
gnatories.

3. Any recommended amendment communicated
in accordance with paragraph 2 of this article shall en-
ter into force with respect to all Contracting Parties
three months after the expiry of a period of eighteen
months following the date of communication of the re-
commended amendment if no objection to the recom-
mended amendment has been notified during that pe-
riod to the depositary by a Contracting Party.

4. If an objection to the recommended amendment
has been notified to the depositary by a Contracting
Party before the expiry of the period of eighteen 
months specified in paragraph 3 of this article, the
amendment shall be deemed not to have been accep-
ted and shall have no effect whatsoever.

Article 22
Depositary

1. The Secretary-General of the United Nations is
designated as the depositary of this Convention.

2. The functions of the Secretary-General of the
United Nations as depositary shall be as set out in Part
VII of the Vienna Convention on the Law of Treaties,
concluded at Vienna on 23 May 1969.

3. In the event of any difference appearing betwe-
en a Contracting Party and the depositary as to the per-
formance of the latter’s functions, the depositary or
that Contracting Party shall bring the question to the
attention of the other Contracting Parties and the si-
gnatories or, where appropriate, to the Committee.

Article 23
Registration and authentic texts

In accordance with article 102 of the Charter of the
United Nations, this Convention shall be registered
with the secretariat of the United Nations.

In witness whereof, the undersigned, being duly
authorized thereto, have signed this Convention.



Dziennik Ustaw Nr 53 — 3565 — Poz. 559

Sporzàdzono w Genewie dnia dwudziestego
pierwszego stycznia tysiàc dziewi´çset dziewi´çdzie-
siàtego czwartego roku w jednym egzemplarzu, w j´-
zykach arabskim, chiƒskim, angielskim, francuskim,
rosyjskim i hiszpaƒskim, przy czym szeÊç tych tekstów
jest jednakowo autentycznych.

Done at Geneva, this twenty-first day of January
1994 in a single copy in the Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish languages, the six texts
being equally authentic.

Po zapoznaniu si´ z powy˝szà konwencjà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:
— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,
— jest ona przyj´ta, ratyfikowana oraz potwierdzona z zastrze˝eniem wskazanym w za∏àczniku do niniejszego

aktu,
— b´dzie ona niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 17 kwietnia 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àcznik

ZASTRZE˚ENIE

Ratyfikujàc Konwencj´ o traktowaniu celnym kontenerów pool u˝ywanych w przewozie mi´dzynarodowym,
sporzàdzonà w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r., Rzeczpospolita Polska w oparciu o postanowienie artyku∏u 15
tej konwencji zg∏asza nast´pujàce zastrze˝enie:

Stosownie do artyku∏u 6 ust´p 2 i artyku∏u 7 ust´p 2 konwencji ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej
mo˝e wymagaç, w pewnych okolicznoÊciach, wystawienia dokumentów celnych i dostarczenia formy zabezpie-
czenia na cz´Êci zamienne do naprawy oraz na akcesoria i wyposa˝enie kontenerów.

Te okolicznoÊci to:

— przypadki powa˝nego ryzyka niedope∏nienia obowiàzku powrotnego wywozu oraz

— przypadki, gdy nie jest ca∏kowicie pewne uiszczenie mogàcego powstaç d∏ugu celnego.


