
Informacja dotycząca Decyzji o Wzajemnym Uznawaniu Programów AEO i C-TPAT mi ędzy 
Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi 

Procedura powiązania numeru EORI i numerów MID 
 
 
4 maja 2012r. Stany Zjednoczone (USA) i Unia Europejska (UE) podpisały Decyzję o 
Wzajemnym Uznawaniu programu Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) 
i programu UpowaŜniony Przedsiębiorca (Authorised Economic Operator (AEO)). Celem tej 
informacji jest wskazanie unijnym AEO koniecznych kroków, które musza podjąć w celu 
przygotowania się do praktycznej implementacji Decyzji o Wzajemnym Uznawaniu 
Programów z USA. 
 
W tym kontekście mechanizm automatycznej wymiany odpowiednich danych dotyczących 
AEOS i AEOF został uzgodniony pomiędzy UE i USA. 
 
Odpowiednie systemy Stanów Zjednoczonych mogą udzielać ułatwień tylko na podstawie 
informacji powiązanych z Manufacturer's Identification Number (MID). Implikuje to potrzebę 
„procedury powiązania” w celu skojarzenia unijnych numerów EORI z numerami MID. 
 
W tym celu CBP USA opracował aplikację internetową, w której unijni AEO muszą 
zarejestrować swój numer EORI i powiązać go z numerem (numerami) MID. Aplikacja 
zostanie udostępniona pod linkiem: https://mrctpat.cbp.dhs.gov  O dacie jej uruchomienia 
zostaną Państwo poinformowani odrębnie.  
 
Wszyscy upowaŜnieni przedsiębiorcy, którzy posiadają świadectwo AEO z zakresem 
bezpieczeństwa i ochrony (AEOS lub AEOF), którzy udzielili zgody na wymianę 
informacji z krajami trzecimi dla celów wzajemnego uznawania i chcą korzystać z 
traktowania przewidzianego w Decyzji o Wzajemnym Uznawaniu powinni 
zarejestrować się w wyŜej wspomnianej aplikacji dostarczając wymagane dane. 
 
Szczegóły dotyczące procedury rejestracji zostały przedstawione w załączonej prezentacji 
dostarczonej przez CBP USA. Dodatkowo naleŜy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 
 
- kaŜdy producent lub dostawca, kiedy eksportuje towary do USA musi posiadać numer 
MID. TakŜe przedsiębiorca AEO współpracujący z USA powinien posiadać numer MID 
związany z jego działalnością. W przypadku, gdy nie znają Państwo swojego numeru 
MID moŜecie skontaktować się ze swoim partnerem handlowym w USA w celu uzyskania 
informacji jaki numer MID jest stosowany dla Państwa przedsiębiorstwa; 
 
- w przypadku, gdy AEO ma więcej niŜ jeden numer MID konieczne jest powiązanie 
numeru EORI z wszystkimi numerami MID, by moŜna było korzystać z 
uprzywilejowanego traktowania niezaleŜnie od specyfiki numeru MID stosowanego w 
USA; 
 
- w polu “primary address” AEO musi wprowadzić adres dla celów wzajemnego 
uznawania (zwany MRA address). JeŜeli AEO nie pamięta adresu wskazanego w tym celu 
moŜe skontaktować się z krajowym organem celnym wydającym świadectwo AEO w celu 
uzyskania stosownej informacji. 
 



Kiedy nastąpi powiązanie numeru EORI z numerem MID AEO będzie mógł korzystać z 
uzgodnionych ułatwień automatycznie w kaŜdym czasie, kiedy jego partner handlowy w 
USA będzie stosował ten numer MID w imporcie do USA. 
 
W celu uzyskania dalszych informacji proszę o kontakt pod adresem e-mail 
aeo.pl@mofnet.gov.pl lub pod nr tel. 22 694 52 30 


