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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE
Poprawka do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowa
niem karnetów TIR (konwencja TIR z 1975 r.)
Zgodnie z powiadomieniem deponowanym ONZ C.N.661.2014.TREATIES — XI.A.16 w dniu 1 stycznia 2015 r. w stosunku
do wszystkich Umawiających się Stron wchodzą w życie poniższe poprawki do konwencji TIR:
Załącznik 1 s. 11 pkt 5
Wyrażenie „kod HS: 24.03.10” zastępuje się wyrażeniem „kod HS: 24.03.11 oraz 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/
113, ust. 35)”
Załącznik 6 nota wyjaśniająca 0.8.3 pkt 5
Wyrażenie „kod HS: 24.03.10” zastępuje się wyrażeniem „kod HS: 24.03.11 oraz 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/
113, ust. 35)”.
Załącznik 6 nowa nota wyjaśniająca 0.38.2
Dodaje się nową notę wyjaśniającą do art. 38 ust. 2 w brzmieniu:
„Nota wyjaśniająca do ustępu 2
0.38.2.

Wymóg prawny dotyczący powiadomienia Rady Wykonawczej TIR o tymczasowym lub stałym pozba
wieniu osoby prawa do korzystania z postanowień konwencji uznaje się za spełniony, kiedy powiadomienia
dokonano, należycie wykorzystując aplikacje elektroniczne opracowane w tym celu przez sekretariat TIR
pod nadzorem Rady Wykonawczej TIR. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/115, ust. 43)”.

Załącznik 6 nowa nota wyjaśniająca 8.9.1
Dodaje się nową notę wyjaśniającą do załącznika 8 art. 9 ust. 1 w brzmieniu:
„8.9.1.

Członkowie Rady Wykonawczej TIR muszą być kompetentni i posiadać doświadczenie w stosowaniu procedur
celnych, w szczególności procedury tranzytowej TIR, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynaro
dowym. Członkowie Rady są nominowani przez swoje rządy lub organizacje będące Umawiającymi się Stro
nami konwencji. Reprezentują oni interesy Umawiających się Stron konwencji, a nie szczególne interesy
konkretnego rządu lub konkretnej organizacji. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, ust. 29)”.

Załącznik 6 nowa nota wyjaśniająca 8.9.2
Dodaje się nową notę wyjaśniającą do załącznika 8 art. 9 ust. 2 w brzmieniu:
„8.9.2.

W przypadku gdy członek Rady Wykonawczej TIR złoży rezygnację przed zakończeniem swojej kadencji,
Komitet Administracyjny może wybrać nowego członka, który go zastąpi. W takim przypadku wybrany
członek sprawuje urząd przez okres pozostały do końca kadencji jego poprzednika. Jeśli członek Rady Wyko
nawczej TIR nie jest w stanie, z powodów innych niż złożenie rezygnacji, dokończyć swojej kadencji, organy
administracji kraju tego członka przekazują Radzie Wykonawczej TIR i sekretariatowi TIR stosowną informację
na piśmie. W takim przypadku Komitet Administracyjny może wybrać nowego członka, który go zastąpi
przez okres pozostały do końca jego kadencji. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/117, ust. 29)”.
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Załącznik 6 nowa nota wyjaśniająca 9.II.4
Wprowadza się nową notę wyjaśniającą do załącznika 9 część II ust. 4 w brzmieniu:
„Nota wyjaśniająca do ustępu 4
9.II.4.

Wymogi prawne dotyczące przekazywania danych, jak określono w ust. 4, uznaje się za spełnione, jeśli do
tego celu należycie wykorzystano aplikacje elektroniczne opracowane przez sekretariat TIR pod nadzorem
Rady Wykonawczej TIR. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, ust. 30)”.

Załącznik 6 nowa nota wyjaśniająca 9.II.5
Wprowadza się nową notę wyjaśniającą do załącznika 9 część II ust. 5 w brzmieniu:
„Nota wyjaśniająca do ustępu 5
9.II.5.

Nota wyjaśniająca 9.II.4 ma zastosowanie odpowiednio do ust. 5. (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, ust. 30)”.

Załącznik 9 część I ust. 3 ppkt (vi)
Dotychczasowy tekst zastępuje się tekstem w brzmieniu:
„(vi)

coroczne powiadamianie Rady Wykonawczej TIR przed dniem 1 marca o cenie każdego rodzaju wydawanych
przez stowarzyszenie karnetów TIR;”.

