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132
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 1997 správny výbor
Dohovoru TIR prijal Pozmeňovacie návrhy Dohovoru TIR (vyhláška ministra zahraničných vecí č.
144/1982 Zb.).
Pozmeňovacie návrhy nadobudli platnosť 17. februára 1999.
POZMEŇOVACIE NÁVRHY DOHOVORU TIR
prijaté správnym výborom Dohovoru TIR 27. júna 1997
Článok 6 ods. 1
V článku 6 odsek 1 znie:
„1. Každá zmluvná strana môže za podmienok a záruk splnomocniť združenia, aby priamo alebo
prostredníctvom zodpovedajúcich združení vydávali karnety TIR a vystupovali ako ručiteľ, ak sa
dodržia minimálne podmienky a požiadavky ustanovené v prílohe 9 I. časti. Oprávnenie sa
zruší, ak nie sú plnené minimálne podmienky a požiadavky ustanovené v prílohe 9 I. časti.“.
Článok 6 ods. 3 až 5
Článok 6 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„3. Združenie vydáva karnety TIR len osobám, ktorým kompetentné orgány zmluvných strán, na
ktorých území má príslušná osoba stály pobyt alebo na ktorých území je zriadená, neodmietli
pristúpiť k režimu TIR.
4. Povolenie pristúpiť k režimu TIR sa môže udeliť len osobám, ktoré spĺňajú minimálne
podmienky a požiadavky ustanovené v prílohe 9 II. časti tohto dohovoru. Povolenie sa zruší, ak
nie je zabezpečené plnenie príslušných podmienok bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia
článku 38.
5. Povolenie pristúpiť k režimu TIR sa udelí v súlade s ustanoveniami prílohy 9 II. časti tohto
dohovoru.“.
Článok 38 ods. 2
V článku 38 odsek 2 znie:
„2. Toto vylúčenie sa do jedného týždňa oznámi kompetentným orgánom zmluvnej strany, na
ktorej území má príslušná osoba trvalý pobyt alebo na ktorej území je zriadená, ako aj
záručnému združeniu krajiny alebo colného územia, v ktorej došlo k spáchaniu priestupku, a
potom výkonnému výboru TIR.“.
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Článok 42 bis
Za článok 42 sa vkladá článok 42 bis, ktorý znie:
„Kompetentné orgány v úzkej spolupráci so združeniami prijmú všetky potrebné opatrenia na
zabezpečenie správneho používania karnetov TIR. Na tento účel môžu prijať vhodné národné a
medzinárodné kontrolné opatrenia. Národné kontrolné opatrenia, ktoré kompetentné orgány
prijmú podľa tohto odseku, sa okamžite predložia výkonnému výboru TIR, ktorý preskúma ich
súlad s ustanoveniami dohovoru. Správny výbor prijme medzinárodné kontrolné opatrenia.“.
Článok 58 bis
Za článok 58 sa vkladá článok 58 bis, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 58 bis
Správny výbor
Ustanoví sa správny výbor, ktorý bude pozostávať zo všetkých zmluvných strán. Jeho zloženie,
funkcie a rokovací poriadok sú ustanovené v prílohe 8.“.
Článok 58 ter
Za článok 58 bis sa vkladá článok 58 ter, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 58 ter
Výkonný výbor TIR
Správny výbor ustanoví výkonný výbor TIR ako pomocný orgán, ktorý bude v jeho mene plniť
úlohy vyplývajúce mu z dohovoru a zo správneho výboru. Jeho zloženie, funkcie a rokovací
poriadok sú ustanovené v prílohe 8.“.
Článok 59
V článku 59 ods. 2 sa slová „Každý podaný pozmeňovací návrh tohto dohovoru preskúmava
správny výbor“ nahrádzajú slovami „Každý pozmeňovací návrh tohto dohovoru prehodnotí správny
výbor“.
Článok 60
V článku 60 sa v nadpise čísla „6 a 7“ nahrádzajú číslami „6, 7, 8 a 9“.
V článku 60 ods. 1 sa slová „Každý podaný pozmeňovací návrh príloh 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7“
nahrádzajú slovami „Každý podaný pozmeňovací návrh príloh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9“.
Príloha 6 vysvetlivka 0.38.2
V prílohe 6 sa vypúšťa vysvetlivka 0.38.2.
Príloha 6 vysvetlivka 8.13.1-1
V prílohe 6 sa dopĺňa vysvetlivka k článku 13 ods. 1 prílohy 8, ktorá znie:
„8.13.1-1 Finančné usporiadanie
Po počiatočnom období dvoch rokov počítajú zmluvné strany dohovoru s tým, že činnosť
výkonného výboru TIR a sekretariátu TIR sa bude financovať z riadneho rozpočtu Organizácie
Spojených národov. Táto skutočnosť nemôže zabrániť predĺženiu počiatočného finančného
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usporiadania v prípade, ak by financovanie zo strany Organizácie Spojených národov alebo z
náhradných zdrojov nebolo dostatočné.“.
Príloha 6 vysvetlivka 8.13.1-2
V prílohe 6 sa dopĺňa vysvetlivka k článku 13 ods. 1 prílohy 8, ktorá znie:
„8.13.1-2 Činnosť výkonného výboru TIR
Prácu členov výkonného výboru TIR budú financovať ich príslušné vlády.“.
Príloha 6 vysvetlivka 9.I.1 a)
V prílohe 6 sa dopĺňa vysvetlivka k I. časti ods. 1 písm. a) prílohy 9, ktorá znie:
„9.I.1 a) Zriadenie združenia
Ustanovenia v I. časti ods.1 písm. a) prílohy 9 sa vzťahujú na organizácie zapojené do
medzinárodného obchodu s tovarom vrátane obchodných komôr.“.
Príloha 6 vysvetlivka 9.II.3
V prílohe 6 sa dopĺňa vysvetlivka k II. časti ods. 3 prílohy 9, ktorá znie:
„9.II.3 Autorizačný výbor
Odporúča sa zriadenie národných autorizačných výborov pozostávajúcich
kompetentných orgánov, národných združení a z iných zainteresovaných organizácií.“.

z

členov

Príloha 8
V prílohe 8 nadpis znie:
„ZLOŽENIE, FUNKCIE A ROKOVACÍ PORIADOK SPRÁVNEHO VÝBORU A VÝKONNÉHO
VÝBORU TIR“.
V prílohe 8 nadpis nad článkom 1 znie:
„ZLOŽENIE, FUNKCIE A ROKOVACÍ PORIADOK SPRÁVNEHO VÝBORU“.
Príloha 8 čl. 1 bis
V prílohe 8 sa za článok 1 vkladá článok 1 bis, ktorý znie:
„Článok 1 bis
1. Výbor preskúma každý pozmeňovací návrh dohovoru v súlade s článkom 59 ods. 1 a 2.
2. Výbor sleduje uplatňovanie dohovoru a preskúma každé opatrenie prijaté zmluvnými stranami,
združeniami a medzinárodnými organizáciami a jeho súlad s týmto dohovorom.
3. Výbor prostredníctvom výkonného výboru TIR dozerá a poskytuje podporu pri uplatňovaní
dohovoru na národnej a medzinárodnej úrovni.“.
V prílohe 8 nadpis nad článkom 9 znie:
„ZLOŽENIE, FUNKCIE A ROKOVACÍ PORIADOK VÝKONNÉHO VÝBORU TIR“.
Príloha 8 čl. 9 až 13
V prílohe 8 sa za článok 8 vkladajú články 9 až 13, ktoré znejú:
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„Článok 9
1. Výkonný výbor TIR založený správnym výborom v súlade s článkom 58 ter pozostáva z deviatich
členov, každý z nich je z inej zmluvnej strany dohovoru. Tajomník TIR sa zúčastňuje na
zasadnutí výboru.
2. Členov výkonného výboru TIR volí správny výbor väčšinou prítomných a hlasujúcich. Funkčné
obdobie každého člena výkonného výboru TIR je dvojročné. Členovia výkonného výboru TIR
môžu byť opätovne zvolení. Rozsah pôsobnosti výkonného výboru TIR stanoví správny výbor.
Článok 10
Výkonný výbor TIR
a) dozerá na uplatňovanie dohovoru vrátane fungovania systému ručenia a plní funkcie, ktorými
ho poverí správny výbor;
b) dozerá na centralizovanú tlač karnetov TIR a na ich distribúciu združeniam, ktorú môže
vykonávať odsúhlasená medzinárodná organizácia v súlade s článkom 6;
c) koordinuje a podporuje výmenu spravodajských informácií a iných informácií medzi
kompetentnými orgánmi zmluvných strán;
d) koordinuje a podporuje výmenu informácií medzi kompetentnými orgánmi zmluvných strán,
združeniami a medzinárodnými organizáciami;
e) uľahčuje riešenie sporov medzi zmluvnými stranami, združeniami, poisťovňami
medzinárodnými organizáciami bez dotknutia ustanovení článku 57 o riešení sporov;

a

f) podporuje vzdelávanie colných orgánov a ostatných zainteresovaných strán, ktorých sa
uplatňovanie režimu TIR týka;
g) vedie centrálnu evidenciu o oznamovaní informácií pre zmluvné strany, ktoré majú poskytovať
medzinárodné organizácie, v súlade s článkom 6 o všetkých pravidlách a postupoch
predpísaných pre vydávanie karnetov TIR združeniami, ak sú v súlade s minimálnymi
podmienkami a požiadavkami ustanovenými v prílohe 9;
h) sleduje cenu karnetov TIR.
Článok 11
1. Zasadnutie výboru zvoláva tajomník TIR na žiadosť správneho výboru alebo na žiadosť aspoň
troch členov výboru.
2. Výbor sa snaží prijímať rozhodnutia na základe vzájomnej zhody. Ak nemožno dosiahnuť
zhodu, o rozhodnutiach sa hlasuje a tieto sa prijmú, ak väčšina prítomných vyjadrí hlasovaním
svoj súhlas. Na prijatie rozhodnutí sa požaduje prítomnosť minimálne piatich členov. Tajomník
TIR nemá oprávnenie hlasovať.
3. Výbor si zvolí predsedu a doplní rokovací poriadok.
4. Výbor podá správu o svojej činnosti správnemu výboru najmenej jedenkrát ročne vrátane
predkladania audítorom overeného účtu alebo na základe žiadosti správneho výboru. Výbor
bude v správnom výbore zastupovať jeho predseda.
5. Výbor prehodnotí všetky informácie a otázky, ktoré mu predloží správny výbor, zmluvné strany,
tajomník TIR, národné združenia a medzinárodné organizácie, v súlade s článkom 6 dohovoru.
Tieto medzinárodné organizácie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru TIR
ako pozorovatelia, ak jeho predseda nerozhodne inak. Ak je to potrebné, zasadnutí výboru sa na
základe pozvania jeho predsedu môže zúčastniť ako pozorovateľ aj zástupca inej organizácie.
Článok 12
Tajomník TIR je členom sekretariátu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených
národov a vykonáva rozhodnutia výkonného výboru TIR v rámci rozsahu pôsobnosti výboru.
Tajomníkovi TIR pomáha sekretariát TIR, ktorého obsadenie určuje správny výbor.
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Článok 13
1. Prevádzka výkonného výboru TIR a sekretariátu TIR sa financuje dovtedy, kým sa nezískajú
alternatívne zdroje finančných prostriedkov z poplatkov za každý karnet TIR distribuovaný
medzinárodnou organizáciou v súlade s článkom 6.
2. Sumu poplatku a postup jeho výberu určí správny výbor po konzultáciách s medzinárodnou
organizáciou v súlade s článkom 6. Akékoľvek navrhované zmeny sumy poplatku povolí správny
výbor.“.
Príloha 9
Dohovor sa dopĺňa prílohou 9, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha 9
PRÍSTUP K REŽIMU TIR
I. časť
OPRÁVNENIE ZDRUŽENIA VYDÁVAŤ KARNETY TIR
Minimálne podmienky a požiadavky
1. Minimálne podmienky a požiadavky, ktoré musia splniť združenia, aby boli oprávnené
zmluvnými stranami vydávať karnety TIR a vystupovať ako ručitelia v súlade s článkom 6
dohovoru, sú:
a) preukázateľná minimálne jednoročná
zastupujúceho záujmy dopravného odvetvia,

existencia

vytvoreného

dopravného

združenia

b) preukázateľná finančná spoľahlivosť a organizačná spôsobilosť, ktoré združeniu umožňujú
plniť si svoje záväzky podľa dohovoru,
c) preukázateľná odborná spôsobilosť pracovníkov združenia v súvislosti so správnym
uplatňovaním dohovoru,
d) absencia vážnejších alebo opakujúcich sa priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom,
e) vypracovanie písomnej dohody alebo iného právneho aktu medzi združením a kompetetnými
orgánmi zmluvnej strany, v ktorej je združenie zriadené. Úradne overená kópia písomnej dohody
alebo iného právneho aktu, ak treba spolu s overeným prekladom do angličtiny, francúzštiny alebo
ruštiny, bude uložená výkonným výborom TIR. Akákoľvek zmena písomnej dohody alebo iného
právneho aktu sa okamžite oznámi výkonnému výboru TIR,
f) v súlade s písmenom e) sa v písomnej dohode alebo inom právnom akte združenie zaviaže, že
i) bude plniť záväzky ustanovené v článku 8 dohovoru;
ii) prijme maximálnu sumu za karnet TIR určenú zmluvnou stranou, ktorá sa môže od
združenia požadovať v súlade s článkom 8 ods. 3 dohovoru;
iii) bude sústavne preverovať a najmä pred schválením žiadosti o prístup osôb do režimu TIR
plnenie minimálnych podmienok a požiadaviek zo strany takýchto osôb v súlade s II. časťou tejto
prílohy;
iv) bude ručiť za všetky záväzky, ktoré vzniknú v krajine, v ktorej je zriadené, v spojení s
operáciami uskutočňovanými na podklade karnetov TIR, ktoré karnet TIR vydal, a v spojení so
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zahraničnými združeniami, ktoré sú členmi tej istej medzinárodnej organizácie, ktorej je členom aj
toto združenie;
v) bude ručiť za svoje záväzky k spokojnosti kompetentných orgánov zmluvných strán, v ktorých
je zriadené, spolu s poisťovňou, spoločným združením poisťovateľov alebo finančnou inštitúciou.
Poistenie alebo zmluva (zmluvy) o finančnej záruke zahŕňa (zahŕňajú) celkovú čiastku záväzku v
spojení s operáciami vykonávanými na podklade karnetov TIR ním vydaných a vydaných
zahraničnými združeniami, ktoré sú členmi tej istej medzinárodnej organizácie, ktorej členom je aj
toto združenie.
Výpovedná lehota na skončenie poistenia alebo zmluvy (zmlúv) o finančnej záruke nebude kratšia
ako výpovedná lehota na skončenie písomnej dohody alebo iného právneho aktu podľa písmena e).
Overená kópia poistenia alebo zmluvy (zmlúv) o finančnej záruke a ich všetky ďalšie zmeny a
doplnenia sa uložia výkonným výborom TIR vrátane overeného prekladu do angličtiny,
francúzštiny alebo ruštiny, ak je to potrebné;
vi) umožní kompetentným orgánom, aby si v súvislosti s administratívnymi postupmi v režime
TIR overili všetky vedené záznamy a účty;
vii) prijme postup na účinné riešenie sporov, ktoré vzniknú z nesprávneho alebo neoprávneného
používania karnetov TIR;
viii) bude súhlasiť s tým, že každé vážnejšie alebo opakované porušenie niektorých minimálnych
podmienok a požiadaviek bude mať za následok zrušenie oprávnenia vydávať karnety TIR;
ix) bude konať prísne v súlade s rozhodnutiami kompetentných orgánov zmluvnej strany, v
ktorej je zriadené, týkajúcimi sa vylúčenia osôb v súlade s ustanoveniami článku 38 dohovoru a s
ustanoveniami II. časti tejto prílohy;
x) bude súhlasiť s presným zavedením všetkých rozhodnutí prijatých správnym výborom a
výkonným výborom TIR tak, ako ich prijali kompetentné orgány zmluvnej strany, v ktorej je
združenie zriadené.
2. V prípade vážneho alebo opakovaného porušenia minimálnych podmienok a požiadaviek
zrušia zmluvné strany, v ktorých je združenie zriadené, oprávnenie vydávať karnety TIR.
3. Oprávnením združenia vydaným podľa uvedených podmienok nie sú dotknuté povinnosti a
záväzky združenia vyplývajúce mu z dohovoru.
4. Uvedené minimálne podmienky a požiadavky nebránia tomu, aby zmluvné strany mohli
predložiť dodatočné podmienky a požiadavky.
II. časť
SCHVÁLENIE FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB POUŽÍVAŤ KARNETY TIR
Minimálne podmienky a požiadavky
1. Minimálne podmienky a požiadavky, ktoré musia žiadatelia o vstup do režimu TIR splniť, sú
tieto:
a) preukázanie skúsenosti alebo schopnosti realizovať pravidelnú medzinárodnú dopravu (držiteľ
licencie na vykonávanie medzinárodnej dopravy, atď.),
b) preukázanie finančnej spoľahlivosti,
c) preukázanie odbornej spôsobilosti v súvislosti s uplatňovaním dohovoru TIR,
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d) absencia vážnejších alebo opakujúcich sa priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom,
e) písomné vyhlásenie o záväzkoch k združeniu, že osoba
i) dodrží všetky colné formality požadované podľa dohovoru na colných úradoch odoslania,
pohraničných colných úradoch a colných úradoch určenia;
ii) zaplatí splatné sumy uvedené v článku 8 ods. 1 a 2 dohovoru, ak ju kompetentné orgány
požiadajú, aby tak urobila v súlade s článkom 8 ods. 7 dohovoru;
iii) dovolí združeniam, aby si overovali informácie o uvedených minimálnych podmienkach a
požiadavkách, ak to povoľuje národná legislatíva.
2. Ak kompetentné orgány nerozhodnú inak, kompetentné orgány a združenia môžu zaviesť
ďalšie dodatočné a obmedzujúce podmienky a požiadavky na prístup do režimu TIR.
Postup
3. Zmluvné strany v súlade s národnou legislatívou rozhodnú o postupoch na prístup do režimu
TIR na základe minimálnych podmienok a požiadaviek ustanovených v odsekoch 1 a 2.
4. Kompetentné orgány odovzdajú do jedného týždňa od dátumu vydania oprávnenia alebo
odobratia oprávnenia používať karnety TIR konkrétne údaje o každej osobe výkonného výboru TIR
v súlade so vzorom priloženého formuláru oprávnenia.
5. Združenie každoročne predloží kompetentným orgánom aktualizovaný zoznam všetkých osôb,
ktoré boli k 31. decembru schválené alebo vylúčené. Tento zoznam sa do jedného týždňa po 31.
decembri predloží kompetentným orgánom. Kompetentné orgány odošlú kópiu tohto zoznamu
výkonnému výboru TIR.
6. Schválením prístupu do režimu TIR kompetentnými orgánmi však nevzniká právo na získanie
karnetov TIR od združenia.
7. Schválením osôb používať karnety TIR pri splnení uvedených minimálnych podmienok a
požiadaviek nebudú dotknuté povinnosti a záväzky osôb vyplývajúce im z dohovoru.
VZOR FORMULÁRU OPRÁVNENIA

Krajina: ...............................Názov združenia: ....................................................Kompetentný
orgán: ...............................................
Majú vyplniť národné združenia a/ alebo kompetentné orgány
Ident.
číslo
(ID
číslo)

Meno
Obchodná Kontakt
osôb/ adresa
ný bod a
názov
prístupo
podnik
vé číslo
u
(Tel., fax
a č.
e-mailu)

Obchodn
á
registráci
a alebo
číslo
licencie
atď.*)

Skoršie
Dátum
odňatie
oprávnenia**)
oprávnenia**
)

Dátum
Pečiatka,
odňatia
podpis
oprávnenia**
)

*) ak je k dispozícii**) ak je vhodné
Schválené združenie poskytne kompetentným orgánom informácie o osobe, ktorá predložila
žiadosť o schválenie prístupu, minimálne v tomto rozsahu:
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- samostatné a jednotné identifikačné číslo (ID) pridelené osobe záručným združením (v
spolupráci s medzinárodnou organizáciou, ku ktorej je pridružené),
- meno (-á) a adresu (-y) osoby (osôb) alebo podniku (v prípade podnikateľského združenia aj
mená zodpovedných vedúcich),
- kontaktný bod (fyzická osoba oprávnená poskytovať colným orgánom a združeniam informácie
o režime TIR s telefónnymi, faxovými a e-mailovými číslami),
- číslo obchodnej registrácie alebo číslo licencie na vykonávanie medzinárodnej dopravy alebo
iné číslo (ak je k dispozícii),
- skoršie odňatie oprávnenia (ak je to možné) vrátane dátumu, dĺžky a príčiny odňatia
oprávnenia.“.“.
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Príloha
k è. 132/1999 Z. z.

AMENDMENT PROPOSALS TO THE TIR CONVENTION, 1975
adopted by the
Administrative Committee for the TIR Convention, 1975
on 27 June 1997

Article 6, paragraph 1
Modify paragraph 1 as follows:
"1. Each Contracting Party may authorize associations to issue TIR Carnets, either directly or through
corresponding associations, and to act as guarantors,
as long as the minimum conditions and requirements,
as laid down in Annex 9, Part I, are complied with. The
authorization shall be revoked if the minimum conditions and requirements contained in Annex 9, Part I
are no longer fulfilled."

tional control measures. National control measures
taken in this context by the competent authorities
shall be communicated immediately to the TIR Executive Board which will examine their conformity with
the provisions of the Convention. International control
measures shall be adopted by the Administrative
Committee."
New article 58 bis
Add the following new article 58 bis:
"Article 58 bis

Article 6, new paragraphs 3 to 5
Add the following new paragraphs:
"3. An association shall issue TIR Carnets only to
persons, whose access to the TIR procedure has not
been refused by the competent authorities of
Contracting Parties in which the person is resident or
established.
4. Authorization for access to the TIR procedure
shall be granted only to persons who fulfil the
minimum conditions and requirements laid down in
Annex 9, Part II to this Convention. Without prejudice
to article 38, the authorization shall be revoked if the
fulfilment of these criteria is no longer ensured.
5. Authorization for access to the TIR procedure
shall be granted according to the procedure laid down
in Annex 9, Part II to this Convention."
Article 38, paragraph 2
Modify paragraph 2 as follows:
"2. This exclusion shall be notified within one week
to the competent authorities of the Contracting Party
on whose territory the person concerned is established
or resident, to the association(s) in the country or
Customs territory where the offence has been
committed and to the TIR Executive Board."
Article 42 bis
Add the following new article:
"The competent authorities, in close cooperation
with the associations, shall take all necessary measures to ensure the proper use of TIR Carnets. To this
effect they may take appropriate national and interna-

Administrative Committee
An Administrative Committee composed of all the
Contracting Parties shall be established. Its
composition, functions and rules of procedure are set
out in Annex 8."
New article 58 ter
Add the following new article 58 ter:
"Article 58 ter
TIR Executive Board
The Administrative Committee shall establish a TIR
Executive Board as a subsidiary body which will, on
its behalf, fulfil the tasks entrusted to it by the
Convention and by the Committee. Its composition,
functions and rules of procedure are set out in
Annex 8."
Article 59
Modify the first sentence of article 59, paragraph 2 as
follows:
"2. Any proposed amendment to this Convention
shall
be
considered
by
the
Administrative
Committee...."
Article 60
Modify the end of the heading "... 6 and 7" to read as
follows: "... 6, 7, 8 and 9".
Modify the beginning of the article "1. Any proposed
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amendment to Annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7..." to read
as follows:
"1. Any proposed amendment to Annexes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 and 9...".
Annex 6, explanatory note 0.38.2
To be deleted.
Annex 6, new explanatory note 8.13.1-1
Add a new explanatory note to annex 8, article 13,
paragraph 1 to read as follows:
"8.13.1-1 Financial arrangements
Following an initial period of two years, the
Contracting Parties to the Convention envisaged the
operation of the TIR Executive Board and the TIR
secretariat to be financed through the Regular Budget
of the United Nations. This does not preclude
a prolongation of the initial financing arrangement
should financing from the United Nations or
alternative sources not be forthcoming."
Annex 6, new explanatory note 8.13.1-2
Add a second explanatory note to annex 8, article 13,
paragraph 1 to read as follows:
"8.13.1-2 Operation of the TIR Executive Board
The work of the members of the TIR Executive Board
will be financed by their respective Governments."
Annex 6, new explanatory note 9.I.1 (a)
Add a new explanatory note to new Annex 9, Part I,
paragraph 1 (a) to read as follows:
"9.I.1 (a) Established association
The provisions in annex 9, Part I, paragraph 1 (a)
cover organizations involved in the international trade
of goods, including chambers of commerce."
Annex 6, new explanatory note 9.II.3
Add a new explanatory note to new Annex 9, Part II,
paragraph 3 to read as follows:
"9.II.3 Authorization committee
It
is
recommended
to
establish
national
authorization committees comprising representatives
of the competent authorities, national associations
and other organizations concerned."
Annex 8
Modify the heading of Annex 8 to read as follows:
"COMPOSITION, FUNCTIONS AND RULES
OF PROCEDURE OF THE ADMINISTRATIVE
COMMITTEE AND THE TIR EXECUTIVE BOARD"
Add a new sub-heading before Annex 8, article 1 to
read as follows:
"COMPOSITION, FUNCTIONS AND RULES
OF PROCEDURE OF THE ADMINISTRATIVE
COMMITTEE"
Annex 8, new article 1 bis
Add the following new article 1 bis:
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"Annex 8, article 1 bis
1. The Committee shall consider any proposed
amendment to the Convention in accordance with
article 59, paragraphs 1 and 2.
2. The Committee shall monitor the application of
the Convention and shall examine any measure taken
by Contracting Parties, associations and international
organizations under the Convention and their
conformity therewith.
3. The Committee, through the TIR Executive Board,
shall supervise and provide support in the application
of the Convention at the national and international
levels."
Add a new sub-heading before annex 8, new article 9
to read as follows:
"COMPOSITION, FUNCTIONS AND RULES
OF PROCEDURE OF THE TIR EXECUTIVE BOARD"
Annex 8, new articles 9 to 13
Add the following new articles to annex 8:
"Article 9
1. The TIR Executive Board established by the
Administrative Committee in accordance with article
58 ter, shall be composed of nine members, each from
different Contracting Parties to the Convention. The
TIR Secretary will attend the sessions of the Board.
2. The members of the TIR Executive Board shall be
elected by the Administrative Committee by a majority
of those present and voting. The term of office of each
member of the TIR Executive Board shall be two years.
The members of the TIR Executive Board may be
re-elected. The Terms of Reference for the TIR
Executive board shall be established by the
Administrative Committee.
Article 10
The TIR Executive Board shall:
(a) supervise the application of the Convention,
including the operation of the guarantee system,
and fulfil the functions entrusted to it by the
Administrative Committee;
(b) supervise the centralized printing and distribution
to the associations of TIR Carnets which may be
performed by an agreed international organization
as referred to in article 6;
(c) coordinate and foster the exchange of intelligence
and
other
information
among
competent
authorities of Contracting Parties;
(d) coordinate and foster the exchange of information
between competent authorities of Contracting
Parties,
associations
and
international
organizations;
(e) facilitate the settlement of disputes between
Contracting Parties, associations, insurance
companies and international organizations without
prejudice to article 57 on the settlement of
disputes;
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(f) support the training of personnel of Customs
authorities and other interested parties concerned
with the TIR procedure;
(g) maintain a central record for the dissemination to
Contracting Parties of information to be provided
by the international organizations as referred to in
article 6, on all rules and procedures prescribed for
the issue of TIR Carnets by associations, as far as
they relate to the minimum conditions and
requirements laid down in annex 9;
(h) monitor the price of TIR Carnets.
Article 11

Èiastka 62

collection shall be determined by the Administrative
Committee
following
consultations
with
the
international organization as referred to in article 6.
Any proposed changes to the levy shall be authorized
by the Administrative Committee."
New Annex 9
Add the following new annex 9 to the Convention:
"Annex 9
ACCESS TO THE TIR PROCEDURE
Part I

1. A session of the Board shall be convened by the
TIR Secretary at the request of the Administrative
Committee or by at least three members of the Board.

AUTHORIZATION FOR ASSOCIATIONS
TO ISSUE TIR CARNETS

2. The Board shall strive to take decisions by
consensus. If to consensus can be reached, decisions
shall be put to vote and shall be taken by a majority
of those present and voting. A quorum of five members
is required for the purposes of taking decisions. The
TIR Secretary shall have no vote.

Minimum conditions and requirements

3. The Board shall elect a Chairman and shall adopt
any additional rules of procedure.
4. The Board shall report on its activities, including
the submission of audited accounts, to the
Administrative Committee at least once a year or at the
request of the Administrative Committee. The Board
will be represented in the Administrative Committee
by its Chairman.
5. The Board shall consider any information and
queries transmitted to it by the Administrative
Committee, Contracting Parties, the TIR Secretary,
national associations and international organizations
referred to in article 6 of the Convention. These
international organizations shall have the right to
attend the sessions of the TIR Executive Board as
observers unless its Chairman decides otherwise. If
necessary, any other organization may attend the
sessions of the Board as observer at the invitation of
the Chairman.
Article 12
The TIR Secretary shall be a member of the
secretariat of the United Nations Economic
Commission for Europe and shall execute the
decisions of the TIR Executive Board within the Terms
of Reference of the Board. The TIR Secretary will be
assisted by a TIR secretariat, the size of which shall
be determined by the Administrative Committee.
Article 13
1. The operation of the TIR Executive Board and the
TIR Secretariat shall be financed, until such time as
alternative sources of funding are obtained, through
a levy on each TIR Carnet distributed by the
international organization as referred to in article 6.
2. The amount of the levy and the procedure for its

1. The minimum conditions and requirements to be
complied with by associations in order to be
authorized by Contracting Parties to issue TIR Carnets
and act as guarantor in accordance with article 6 of
the Convention are:
(a) Proven existence for at least one year as an
established association representing the interests
of the transport sector.
(b) Proof
of
sound
financial
standing
and
organizational capabilities enabling it to fulfil its
obligations under the Convention.
(c) Proven knowledge of its staff in the proper
application of the Convention.
(d) Absence of serious or repeated offences against
Customs or tax legislation.
(e) Establishment of a written agreement or any other
legal instrument between the association and the
competent authorities of the Contracting Party in
which it is established. A certified copy of the
written agreement or any other legal instrument
together, if necessary, with a certified translation
into English, French or Russian, shall be deposited
with the TIR Executive Board. Any changes to the
written agreement or any other legal instrument
shall be immediately brought to the attention of the
TIR Executive Board.
(f) An undertaking in the written agreement or any
other legal instrument under (e), that the
association:
(i) shall comply with the obligations laid down in
article 8 of the Convention;
(ii) shall accept the maximum sum per TIR Carnet
determined by the Contracting Party which may
be claimed from the association in accordance
with article 8, paragraph 3 of the Convention;
(iii) shall verify continuously and, in particular, before
requesting authorization for access of persons to
the TIR procedure, the fulfilment of the minimum
conditions and requirements by such persons as
laid down in Part II of this annex;
(iv) shall provide its guarantee for all liabilities
incurred in the country in which it is established
in connection with operations under cover of TIR
Carnets issued by itself and by foreign
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(v)

(vi)
(vii)
(viii)

(ix)

(x)
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associations affiliated to the same international
organization as that to which it is itself affiliated;
shall cover its liabilities to the satisfaction of the
competent authorities of the Contracting Parties
in which it is established with an insurance
company, pool of insurers or financial institution.
The insurance or financial guarantee contract(s)
shall cover the totality of its liabilities in
connection with operations under cover of TIR
Carnets issued by itself and by foreign
associations affiliated to the same international
organization as that to which it is itself affiliated.
The time to give notice for the termination of the
insurance or financial guarantee contract(s) shall
be not less than the time to give notice for the
termination of the written agreement or any other
legal instrument under (e). A certified copy of the
insurance or financial guarantee contract(s) as
well as all subsequent modifications thereto shall
be deposited with the TIR Executive Board,
including a certified translation, if necessary, into
English, French or Russian;
shall allow the competent authorities to verify all
records and accounts kept relating to the
administration of the TIR procedure;
shall accept a procedure for settling efficiently
disputes arising from the improper or fraudulent
use of TIR Carnets;
shall agree that any serious or repeated
non-compliance with the present minimum
conditions and requirements shall lead to the
authorization to issue TIR Carnets being revoked;
shall comply strictly with the decisions of the
competent authorities of the Contracting Party in
which it is established concerning the exclusion
of persons in line with article 38 of the Convention
and Part II of this annex;
shall agree to implement faithfully all decisions
adopted by the Administrative Committee and the
TIR Executive Board in as much as the competent
authorities of Contracting Parties in which the
association is established have accepted them.

2. Contracting Parties in which the association is
established shall revoke the authorization to issue TIR
Carnets in case of serious or repeated non-compliance
with these minimum conditions and requirements.
3. Authorization of an association under the terms
set out above shall be without prejudice to that
association’s responsibilities and liabilities under the
Convention.
4. The minimum conditions and requirements laid
down below are without prejudice to additional
conditions and requirements Contracting Parties may
wish to prescribe.
Part II
AUTHORIZATION FOR NATURAL AND LEGAL
PERSONS TO UTILIZE TIR CARNETS
Minimum conditions and requirements
1. The minimum conditions and requirements to be
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complied with by persons wishing to have access to
the TIR procedure are:
(a) Proven experience or, at least, capability to engage
in regular international transport (holder of
a licence for carrying out international transport,
etc.).
(b) Sound financial standing.
(c) Proven knowledge in the application of the TIR
Convention.
(d) Absence of serious or repeated offences against
Customs or tax legislation.
(e) An undertaking in a written declaration of
commitment to the association that the person:
(i) will comply with all Customs formalities required
under the Convention at the Customs offices of
departure, en route and of destination;
(ii) will pay the sums due, mentioned in article 8,
paragraphs 1 and 2 of the Convention, if
requested to do so by the competent authorities
in line with article 8, paragraph 7 of the
Convention;
(iii) will, as far as national legislation permits, allow
associations to verify information on the above
minimum conditions and requirements.
2. Additional and more restrictive conditions and
requirements for access to the TIR procedure may be
introduced by the competent authorities of
Contracting Parties and by the associations
themselves unless the competent authorities decide
otherwise.
Procedure

3. Contracting Parties will decide, in line with
national legislation, the procedures to be followed for
access to the TIR procedure on the basis of the
minimum conditions and requirements set forth in
paragraphs 1 and 2.
4. The competent authorities shall transmit within
one week from the date of authorization or withdrawal
of authorization to use TIR Carnets, the particulars of
each person to the TIR Executive Board in conformity
with the specimen authorization attached (MAF).
5. The association shall transmit annually an
updated list as per 31 December of all authorized
persons as well as of persons whose authorization has
been withdrawn. This list shall be transmitted one
week following the 31 December to the competent
authorities. The competent authorities shall forward
a copy thereof to the TIR Executive Board.
6. The authorization for access to the TIR procedure
does not constitute in itself a right to obtain TIR
Carnets from the associations.
7. Authorization of a person to utilize TIR Carnets
under the minimum conditions and requirements set
out above, shall be without prejudice to that person’s
responsibilities and liabilities under the Convention.
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MODEL AUTHORIZATION FORM (MAF)

Country: .................................
Name of association: ...........................................................
Competent authority: ..........................................................

To be completed by national associations and/or authorities
ID
number

Name of
person(s)
enterprise

Business Contact
address
point and
access
number
(Tel, fax
and E-mail
number)

Business
registration
or licence
number,
etc.*)

Earlier
Date of
withdrawal of authorizaauthorization**)
tion**)

Date of
withdrawal
of authorization**)

Stamp
signature

*) if available
**) if appropriate
For each person for which a request for authorization is transmitted by the approved association, the following
information shall, at least, be provided to the competent authorities:
– Individual and unique identification (ID) number assigned to the person by the guaranteeing association (in
cooperation with the international organization to which it is affiliated).
– Name(s) and address(es) of the person(s) or enterprise (in case of a business association, also the names of
responsible managers).
– Contact point (natural person authorized to provide information on the TIR operation to Customs authorities
and associations with complete telephone, fax and E-mail numbers).
– Commercial registration No. or international transport licence No. or other (if available).
– (if applicable) Earlier withdrawal of authorization, including dates, length and nature of withdrawal of
authorization."
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