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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 18 grudnia 2000 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji o traktowaniu celnym kontenerów pool u˝ywanych w przewozie
mi´dzynarodowym, sporzàdzonej w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e zgodnie
z artyku∏em 14 ust´p 1 Konwencji o traktowaniu cel-

nym kontenerów pool u˝ywanych w przewozie mi´-
dzynarodowym, sporzàdzonej w Genewie dnia
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21 stycznia 1994 r., zosta∏a ona ratyfikowana dnia
17 kwietnia 2000 r. Dokument ratyfikacyjny z∏o˝ony
zosta∏ Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjedno-
czonych, jako depozytariuszowi, dnia 4 sierpnia
2000 r.

Konwencja o traktowaniu celnym kontenerów pool
u˝ywanych w przewozie mi´dzynarodowym, sporzà-
dzona w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r., wchodzi
w ˝ycie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia
4 lutego 2001 r.

W trakcie sk∏adania dokumentu ratyfikacyjnego
Rzeczpospolita Polska, zgodnie z artyku∏em 15 niniej-
szej konwencji, z∏o˝y∏a 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, wysta-
wienia dokumentów celnych i dostarczenia formy za-
bezpieczenia na cz´Êci zamienne s∏u˝àce do naprawy
oraz na akcesoria i wyposa˝enie kontenerów.

Te okolicznoÊci to:

— przypadki powa˝nego ryzyka niedope∏nienia obo-
wiàzku powrotnego wywozu oraz

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

JednoczeÊnie podaje si´ do wiadomoÊci, co nast´-
puje:

1. Konwencja o traktowaniu celnym kontenerów
pool u˝ywanych w przewozie mi´dzynarodowym, spo-
rzàdzona w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r., wesz∏a
w ˝ycie, zgodnie z artyku∏em 16 ust´p 1, dnia 17 stycz-
nia 1998 r.

2. Nast´pujàce paƒstwa sta∏y si´ stronami wymie-
nionej konwencji w ni˝ej podanych datach:
Austria 17 lipca 1997 r.
Kuba 12 czerwca 1996 r.
Malta 12 lipca 1995 r.
S∏owacja 23 kwietnia 1999 r.
Szwecja 29 marca 1996 r.
Uzbekistan 27 listopada 1996 r.
W∏ochy 6 stycznia 1998 r.
Wspólnota Europejska 11 kwietnia 1995 r.

3. Podczas sk∏adania dokumentów ratyfikacyjnego
i przystàpienia z∏o˝one zosta∏y przez nast´pujàce paƒ-
stwa podane ni˝ej oÊwiadczenia i zastrze˝enia:

AUSTRIA

Zastrze˝enie:

(Zastrze˝enie tej samej treÊci, mutatis mutandis,
jak to, które zosta∏o z∏o˝one przez Wspólnot´ Europej-
skà.)

KUBA

OÊwiadczenie:

W zwiàzku z artyku∏em 13 (niniejszej konwencji)
w∏adze celne Kuby b´dà wymagaç dokumentacji,
zgodnie ze swojà jurysdykcjà lub upowa˝nieniem, gdy,
ich zdaniem, Êrodki takie b´dà sprzyjaç sprawniejsze-
mu realizowaniu postanowieƒ konwencji.

In respect of Article 13 of the /said Convention/, the Cuban cu-
stoms authorities will require documentation under their jurisdiction
or warranty when, in their judgement, such measures will promote
better compliance with this Convention.

MALTA

Zastrze˝enie:

Malta pragnie z∏o˝yç zastrze˝enia, o których mowa
w artykule 15 konwencji, odnoÊnie do ust´pu 2 artyku-
∏ów 6 i 7.

Malta wishes to enter the reservations as mentioned in Article
15 of the Convention and pertaining to paragraph 2 of articles 6 
and 7.

S¸OWACJA

OÊwiadczenie:

W zwiàzku z artyku∏em 15 konwencji Republika S∏o-
wacka oÊwiadcza, i˝ w przypadkach przewidzianych
przez ustawodawstwo Republiki S∏owackiej, stosujàc
artyku∏ 6 ust´p 2 i artyku∏ 7 ust´p 2 niniejszej konwen-
cji, b´dzie wymaga∏a przedstawienia zg∏oszenia celne-
go oraz zabezpieczenia wwo˝onymi towarami d∏ugu
celnego, mogàcego powstaç w zwiàzku z odprawà cza-
sowà z ca∏kowitym zwolnieniem od c∏a oraz w zwiàzku
z powrotnym wywozem cz´Êci zapasowych, akceso-
riów i wyposa˝enia przywo˝onego w celu naprawy lub
modyfikacji kontenerów powszechnie wykorzystywa-
nych w kontenerach pool.

With reference to Article 15 of this Convention, the Slovak Re-
public declares that in the cases provided for by the legislation of the
Slovak Republic by application of Article 6 paragraph 2 and Article 7
paragraph 2 of this Convention, will require the customs declaration
to be presented and customs debt, which may occur, to be secured
by importation, by temporary admission with total relief from cu-
stoms duty and by re-exportation of spare parts, accessories and
equipment imported for repair and modifying of the containers used
in common by Container Pool.

SZWECJA

Zastrze˝enie:

(Zastrze˝enie tej samej treÊci, mutatis mutandis,
jak to, które zosta∏o z∏o˝one przez Wspólnot´ Europej-
skà.)
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W¸OCHY

Zastrze˝enie:

(Zastrze˝enie tej samej treÊci, mutatis mutandis,
jak to, które zosta∏o z∏o˝one przez Wspólnot´ Europej-
skà.)

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

Zastrze˝enie:

Stosownie do artyku∏ów 6 i 7 konwencji, ustawo-
dawstwo Wspólnoty wymaga w pewnych okoliczno-
Êciach wystawienia dokumentów celnych oraz dostar-
czenia formy zabezpieczenia na cz´Êci zamienne s∏u˝à-
ce do naprawy oraz na akcesoria i wyposa˝enie konte-
nerów. OkolicznoÊci te to:

— przypadki powa˝nego ryzyka niedope∏nienia obo-
wiàzku powrotnego wywozu oraz

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

Pursuant to Articles 6 and 7 of the Convention, community legi-
slation requires, in certain circumstances, production of customs do-
cuments and the furnishings of a form of security for component
parts for repair and for accessories and equipment of containers.
These circumstances are:

— cases of serious risk of failure to comply with the obligation to
re-export and

— cases where payment of the customs debt likely to arise is not
entirely certain.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski


