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Przekład
DOTYCZĄCA

KONWENCJA CELNA

Z ZASTOSOWANIEM KARNETOW TIR
Umawiające się

.

Strony,

pragnąc ułatwić międzynaropowe

przeWQizy towarów po-

jazdami drogowymi,
mając na uwadze, że poprawa warunków przewozu stanowi jeden z zasadniczych czynników rOIzwoju współpra
cy między nimi,
wypowiadając

się z,a uproszczeniem i harmQinizacją fQiradministracyjnych, zwłasz.cza na granicach,
w dziedzinie przewozów międzynarodowych,

malności

zgodziły się

na

następujące

postanowienia:

Rozdział

I
f)

Postanowienia ogólne.
a)

Okre

ś

l e n i a.
g)

Altykuł

1

W rozumieniu niniejszej konwencji:
a)

określenie "operacja I TIR" oznacza przewóz tQiwarów
z wyjściowego urzędu celnego do docelowegOI urzędu
celnegOI zgodnie z procedurą zwaną "procedurą TIR",
ustaloną przez niniejszą kQinwencję;

b)

określenie

.

j.

" opłat y i podatki przywozowe i wywozowe" oznacza opłaty celne oraz wszelkie inne opła
ty, podatki, należności i inne obciążenia finansQiwe,
które są pobierane przy przywozie lub wywozie bądż
w związku z przywozem lub wywozem tQiwarów,
z wyjątkiem należności i obciążeń finansowych nie,
przekraczających przybliżonego kosztu świadczonych

h)

j)
k)

usług;

i'
c)

d)

określenie

"pojazd drogowy" oznacza nie tylko motorowy pojazd drogowy, lecz także każdą przycz.epę
lub naczepę przeznaczoną do doczepiania do niego;
określenie

czone,

"zespół

uczestniczące

stanowiący pomieszczenie całkowicie lub częś
ciowo zamknięte i przeznaczone do umieszczania
w nim tQiwarów,
ii) trwały i wskutek tego dostatecznie wytrzymały,
aby mógł nadawać się do wielokrotnego użytku,
iii) specjalnie zbudowan~ w celu ułatwienia przewozu towarów jednym lub kilkoma rodzajami transportu bez przeładunku towarów,
iv) zbudQiwany w sposób zapewniający łatwe, manipulowanie nim, zwłaszcza przy przeładunku z jednegQi rodzaju transportu na drugi,
v) zbudowany tak, aby można było go łatwo zała
dQiwać i wyładować, oraz
vi) o pojemności co najmniej jednego me1ra s.ześciennego;
na równi z kontenerami są traktowane "zdejmowane
nadwo·z ia";
określenie "wyjkiowy urząd celny" oznacza każdy
urząd celny Umawiającej się Strony, w którym zar
czyna się przewóz międzynarodowy całoścli lub części
ładunku, zgodnie z procedurą TIR;
określenie "docelowy urząd celny" oznacza każdy
urząd celny Umawiającej się Strony, w którym koń
czy się przewóz międzynarodowy całości lub części
ładunku, zgodnie z procedurą TIR;
określenie "przejściowy urz.ąd celny" oznacza każdy
urząd celny Umawiającej się Strony, ' przez który pojazd drogowy, z.espół pojazdów lub kontener jest przywożQiny lub wywożony w cZaJSie operacji TIR;
określenie "osoba" oznacza zarówno osobę fizyczną,
j ~k i prawną:
określenie "towary ciężkie lub przestrzenne" oznacza
każdy przedmiot ciężki lub przestrz.e nny, który ~
wz.ględu na swój cię"Żar, na swoje rozmiary lub swój
charakter nie jest zazwyczaj przewożony ani w zamkniętym pojeżdzie · drogowym, ani w zamkniętym
kontenerz,e:
określenie "stQiwarzyszenie poręczające" oznacza stQiwarzyszenie uznane przez władze celne Umawiającej
się Strony jakQi poręcz. ające za osoby, które stosują
procedurę TIR.

i)

MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU TOWAROW

l)

pojazdów" oznacza pojazdy z.łą
w ruchu drogowym jako jedna

b) Z akr e s

całość;

e)

"kontener" oznacza sprzęt przewozowy
(skrzynia, zdejmQiwana cysterna lub inny podobny

Artykuł

określenie

sprzęt):

s t o s o w a n i a.

Niniejszą

rów bez

konwencję

przeładunku

2

stosuje się do przewozu towaprzez jedną lub k,ilka granic, od,
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celnego jednej Umawiającej się Strony do docelowego urzędu celnego innej Umawi ającej si ę
Strony lub tej sam,ej Umawiającej się Strony, w pojazdach drogowych, zesp ołach pojazdów lub w kontenerach,
jeżeli jakaś część przewozu między rozpoczęciem i zakończeniem operacji TIR jest wykonywana przez. transport drogowy.

Poz. 76

wyjściowego urzędu

/

Artykuł

W celu korzystania z
wencji:
a) prz.e wozy powinny

być

Artykuł

ł;:.arnetów TIR wysyłane do stowarzysżeń
przez odpowiednie stowarzyszenia zagraniczne lub przez organizacje międzynarodowe zwołnione
będą od opłat i podatków przywozowych lub wywozowych oraz nie będą podleg ały żadnemu zakazowi lub
ograniczeniu przywozo:wemu i wywozowemu.

Formularze

poręczających

3

Artykuł

postanowień

niniejszej kon-

I

wykonywane:

i) pojazdami drogowymi, zespołami pojazdów lub
kontenerami, uprzednio uznanymi zgodnie z wa\runkami wymienionymi w rozdziale III a) bądż
ii) innymi pojazdami drogowymi, innymi

zespołami

ppjazdów lub innymi kontenerami, zgodnie z wa runkami wymienionymi
rozdziale III c);

w

7

8

1. Stowarzyszel'lie por ęczają ce zobowiąże się do
uiszczania należnych opłat i podatków przywozowych
lub wywozowych, zwiększonych ewentualnie o odsetki
za zwłokę , które mogą się należeć na mocy ustaw i przepisów celnych państwa, w którym ujawniono nieprawidło
wość odnoszącą się do ope~acji TIR. Będzie ono zobowią
zane do zapłac enia tych kwot na zasadzie odpowiedzialności wspólnej i solidarnej z osobami, od k tórych należ
ne są te kwoty.

2. Jeżeli ustawy i przepisy Umawiającej się Strony
nie przewiduj ą uiszczania. opłat i podatków przywozowych
b) przewozy powinny się odbywać pod gwarancją stolub wywozowych w przypadkach określonych w ust ę 
warzyszeń uznanych zgodnie z postanowieniami artykułu 6 i powinny być wykonywane z zastosowaniem ... pie 1, stowarzyszenie po ręc zające zobowiąże się do za,płacenia, na tych samych warunkach, kwoty równej op ła 
karnetu TIR, odpowiadającego wzorowi przedstawionemu w załączniku 1 do niniejsz.e j konwencji.
tom i podatkom przywozowym lub wywozowym, zwiększo 
nym o jakiekolwiek odsetki za zwłokę.

5

1. Towary przewożone zgodnie z procedurą TIR .:pod
celnym w pojazdach drogowych, w zespołach pojazdów lub kontenerach nie będą podlegały w zasadzie kontroli celnej w przejściowych urzędach celnych.
zamknięciem

2. Jednak w celu l,lniknięcia nadużyć władz e celne
mogą w wyjątkowych przypadkach, a zwłaszcza w razie
podejrzenia o nieprawidłowo ść, prz e prowadzać w tych
urzędach kontrole towarów.
Rozdział

II

Wydawani.e karnetów TIR.
Odpowiedzialność

stowarzyszeń
Artykuł

1.
niem

poręczających.

6

si ę Strona może, z zastrzeże
przez siebie warunków i gwarancji,
upoważnić stowiirzyszenia do wydawania karnetów TIR
bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiednich stowarzyszeń oraz do występowania w charakterze poręczycie li.
Każda

Każda Umawiająca si ę

wysokość

Artykuł 4
Od towarów przewożonych zgodnie z procedurą TIR
nie będą uiszczane lub składane do depozytu w przejścio
wych urzędach celnych opłaty i podatki przywozowe
i wywozowe.

Artykuł

Strona określi maksymalną
kwot od jednego karnetu TIR, których m ożna
żądać od stowarzyszenia poręczają~ego na podstawie postanowień ust ęp ów 1 i 2.
3.

c) Z a s a d y.

Umawi ają ca

określonych

2. Stowarzyszenie może być uznane w danym pań
stwie tylko wówczas, gdy jego gwarancja obejmuje również odp owiedzialno ść; jaka może powstać w tym pań
stwie w związku z użyci em karnetów TIR wydanych przez
zagraniczne stowarzyszenia, będące c złonkami mi ęd zyna
rodowej o·r ganizacji, do której ono samo należy.

4. Odpowiedzialność stowarzyszenia poręczającego
w stosunku do władz państwa, w którym się znajduj e
wyjściowy urząd celny, rozpoczyna się od chwili, gdy
karnet TIR zosta ł przyjęty przez urząd celny. W na·stęp
nych państwach, przez które prowadzi trasa przewozu
towarów zgodnie z procedurą TIR, odpowiedzialność ta
rozpocz.y na się od chwili wwozu t owarów bądź - w razie
zawieszenia operac ji TIR stosownie do postanowień ustę
pów 1 i 2 artykułu 26 - od chwili gdy karnet TIR 'został
przyj ęty przez urząd celny, w którym operacja TIR ZOlstaje wznowiona.
stowarzyszenia poręcza jąc ego
nie tylko towary wyszcz.ególnione' w
karnecie TIR, lecz t akże towary, które - jakkolwiek nie
są wyszczególnione w tym karnecie znajdują się pod
zamknięciem celnym w części pojazdu drogowego albo
w kontenerze. Nie będzie ona obejmować żadnych innych
towarów.
5.

będzie

Odpowied zia lno ść

obejm ować

6. W celu ustalenia opła t i podatków wymienionych
w ustępach 1 i 2 dane dotyczące towarów, zawarte w karnecie TIR, uważane b ę dą za ważne do czasu przedstawienia dowodu prżeciwnego.
7. W razie gdy kwoty wymienione w ustępach 1 i Li
wymagalne, właściwe wład ze powinny, w mian;
możliwości, przed skierowaniem roszczenia do stowarzyszenia poręczająceg o z'ażądać ich za płaty od osoby lub.
osób, od której lub których kwoty bezpośrednio się na}-·
staną się

leżą·
Artykuł

9

1. Stowarzysźenie poręczające ustala okres ważnoscl
karnetu TIR, określając ostatni dzień ważności, po któ-,
rym karnet nie b ę dzie mógł być przedstawiony wyjścio
wemu urzędowi celnemu w celu jego przyjęcia.

./

-
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2. Karnet TIR przyjęty przez wyjściowy urząd celny
ostatniego dnia swojej ważności lub przed tą datą, jak
to przewiduje się w ustępie 1, zachowuje swą ważność
do ch wili zakończenia operacji TIR w docelowym urzę
dzie celnym.
Artykuł

10

1. Karnet TIR może być zwolniony z zastrzeżeniami
lub bez; jeżeli d ckonano zastrzeżeń, to powinny one odnosić się do faktów związanych z samą operacją TIR.
Fakty te powinny być zaznaczone w . karnecie TIR.
I
2. Jeżeli władze celne danego państwa zwolnią bez
zastrzeżeń karnet TIR, nie będą · mogły już żądać od stowarzyszenia poręczającego uiszczenia kwot wymienionych .
w ustępach l i 2 artykułu 8, chyba że poświadczenie
zwolnienia zostało uzyskane podstępem lub przez nadużycie.

Artykuł

została popełniona żadna nieprawidłowość.

Przewóz towarów z zastosowaniem karnetów TIR.
f

p ojazdów
Artykuł

2. Kontenery uznane do przewozu towarów pod
celnym, stosownie do postanowień Konwencj i celnej ' o pojemnikach z 1956 r., . wynikających z tej
konwencji porozumień zawartych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Konwencji celnej o kontenerach z 1972 r.lub wszystkich aktów międzynarodo
wych, które zastąpią lub zmienią tę ostatnią konwencję,
będę uważane za odpowiadające postanowieniom ustępu 1
i· powinny zostać dopuszczone do wykonywania przewozu
zgodnie z procedurą TIR bez dodatkowego ich uznania.
zamknięciem

k o n t e n e rów.

12

W celu korzystania z postanowień części a) i h) niniejszego rozdziału każdy pojazd drogowy powinien odpowiadać
w zakresie budowy i wyposażenia warunkom
określonym w załącznik u 2 do niniejszej konwencji oraz
powinien być uznany zgodnie z procedurą określoną w'
załączniku 3 do niniejszej konwencji. Świadectwo uznani3
powinno być zgodne ze wzorem podanym w załączniku 4.

14

1. Kaźda Umawiająca się Strona zastrzega sobie pra·
wo odmowy potwierdzenia ważności uznania pojazdów
drogowych lub kontenerów, które nie będą odpowiadały
warunkom przewidzianym w artykułach 12 l 13. Jednakże Umawiające się Strony będą unikać opóźniania przewozu, jeżeli stwierdzone braki będą nieistotne i nie będą
stwa rzały żadnej możliwości nadużycia.

2. Przed ponownym użyciem do przewozu towarów
pod zamknięciem celnym pojazd drogowy lub kontener,
który przestał odpowiadać warunkom uzasadniającym
jego uznanioe, powinien być doprowadzony do stanu poprzedniego bądź przedstawiony do ponownego uznania.
b)

Procedura

przewozu z zastosowaniem
kar n e t u T I R.
Artykuł

15

1. Żaden specjalny dokument celny nie będzie wty:-

magany

przy cZ.a sowym wwozie pojazdu drogowego,
pojazdów lub kontenera, używanych do przewozu
towarów zgodnie z procedurą TIR. Nie będzie wymagana
żadna gwarancja dla pojazdu drogowego, zespołu pojaz.dów lub kontenera.
zespołu

2. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie
przeszkody w żądaniu przez Umawiającą się;
Stronę wypełnienia w docelowym urzędzie celnym f 01;-'
maIności przewidzianych przez jej przepisy wewnętrzne
w celu zapewnienia wywozu pojazdu drogowego, z.espołu
pojazdów, lub kontenera po zakończeniu operacji TIR.
stanowią

Artykuł

III

13

1. W celu korzystania z postanowień części a) i ;b)
niniejszego rozdziału kontenery powinny być zbudowane
zgodnie z warunkami określonymi w pierwszej cz,ęści załączn ik a 7 oraz powinny być uznane , zgodnie z procedurą określoną W. drugiej części tego załącznika.

Artykuł

i

a) U z n a n i e

Artykuł

11

1. W razie gdy k arnet TIR nie został zwolniony lub
gdy zwolnienie karnetu TIR zawiera zastrz.eżenia, właści
we władze nie będą miały prawa żądać od stowarzyszenia poręcz.ającego uiszczenia kwot wymienionych w ustę
pach 1 i 2 artykułu 8, jeżeli w t erminie jednego roku
licząc od dnia przyjęcia karnetu TIR przez te władze, nie
zawiadomiły one n a piśmie stowarzyrs zenia o niezwolnieniu lub zwolnieniu z zastrzeżeniami. Postanowienie to
będzie miało zastosowanie również w razie zwolnienia
uzyskanego podstępem lub przez nadużycie, lecz wówczas
termin będzie dwuletni.
2. Żądanie uiszczenia kwot wymienionych w ustę
pach 1 i 2 artykułu 8 powinno być skierowane do stowarzyszenia po ręczającego nie wcz.eśniej niż z upływem
trzech miesięcy, licząc od dnia, w którym stowarzyszenie
to zostało powiadomione o ll'iezwolnieniu karnetu TIR,
zwolnieniu z zastrzeżeniami lub zwolnieniu uzyskanym
podstępem lub przez nadużycie, a także nie później niż,
w terminie dwóch lat, licząc od tego samego dnia. Jednakże w p rzypadkach, które w wymienionym terminie
dwóch lat będą przedmiotem postępowania sądowego,
żądanie to powinno być skierowane w terminie jednego
roku, licząc od dnia, w którym orzeczenie sądu stało się
prawomocne.
3. Dla uiszczenia żądanych kwot stowarzyszenie porę czające będzie rozporz.ądzać trz,ymiesięcznym terminem,
licząc od dnia skierowania do niego żądania zapłaty .
Stowarzysz,e nie otrzyma zwrot uiszczonych kwot, jeżeli
'w terminie dwóch lat od dnia skierowania żądania zapłaty ustalone zostanie w sposób zadowalający władzE'
celne, że w odniesieniu do danej czynności przewozu nie

Rozdział

Poz. 76

16

Podczas wykonywania prz.e z pojazd lub przez zespół
pojazdów drogowych operacji TIR umieszczona zostanie
z przodu pojazdu prostokątna tablica z napisem "TIR",
o cechach charakterystycznych wymienionych w załącz
niku 5 do niniejsz.e j konwencji, i taka sama tablica z tyłu
pojazdu lub zespołu pojazdów drogowych. Tablice te powinny być umieszczone w taki sposób, aby były wyraźnie
widoczne i aby można było je zdejmować.
Ar tykuł

17

1. Jeden karnet TIR wystawiany jest na każdy pojazd drogowy lub kontener. Jednakże jeden karnet TIR
może być wystawliony na jeden zespół pojazdów bądź
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kilka kontenerów załado.wanych na jeden p ojazd drogowy
lub jeden zespół pojazdów. W takim przypadku manifest
towarów w karnecie TIR powinien wykazywać oddzielnie zawartość każdego p ojazdu stano.wiącego część zespołupojazdów lub każdego kontene ra.
2. Karnet TIR będzie ważny n a jedną podróż. Będzie
on zawier a ł co najmniej t a ką liczb ę odrywanych odcinków dla przyj ę cia i zwolnienia, jaka jest niezb ędna dla;
danego przewozu.
Artykuł

18

Operacja TIR b ę dzie mogła obejmować kilka urz·ędów
celnych wyjściowych i docelowych; jednakże w braku
zezwolenia zainteresowanej Umawi a jącej się Strony lub
zainteresowanych Umawiających się Stron: '
a) wyjściowe urzędy celne po.winny znajdo.wać si ę w
jednym państwie ,
b) docelowe urzędy celne nie m o gą się z najdowa ć w
więcej niż dwóch pal1stwach,
c) ogólna liczba urzędów celnych wyjściowych i docelowych nie moie przekroczyć czterech.
Artykuł

19

Towary oraz pojazd drogowy, zespół pojazdów łub
kontener będą przedstawiane wraz z karnetem TIR ' w
wyjściowym urzędzie celnym. Władze celne państwa wyjazdu podejmą niezbędne kroki w celu upewnienia SiE:I
co do dokładności manifestu towarów oraz w celu nał o
żenia zamknięć celnych bądź w celu kontro:li zamknięć
celnych nałożonych w imieniu wymienionych władz celnych przez o.soby należycie upoważni o.ne.
Artykuł

20

Władze celne będą mogły wyznaczyć termin przejazdu
przez terytorium ich państwa i wymaga ć , aby na tym
terytorium pojazd drogoWy, zespół p ojazdów lub kontener trzymały się wyznaczonej trasy.
Artykuł

21

W każdym przejścio-wym urzędzie celnym, jak róww docelowych urzędach celnych pojazd d rog o.wy ,
zespół pojazdów lub kontener będą prz.e dstawiane wła
dzom celnym w celu kontroli wraz ze swym ładunkiem
i odnoszącym się do niego karnetem TIR.
nież

Artykuł

2. Uznane w ten spo.sóh przez Umawiającą się Stronę
celne będą korzystać n a je j terytorium z takiej samej opieki prawne'i ja k z.amkni ę ci a własne .

Władze

przeprowadzać
ładunku

Artykuł

Artykuł

celne będą mogły :
na koszt pr ze·woźnika p ojazdy drogowe ,
p ojazdów lub k ontenery przez teryto,r ium ich

Artykuł

I

27

Z zastrzeżeni e m postanowień niniejszej konwencji,
a w szczególności artykułu 18, pierwotnie wyznaczony
docelo.wy urząd celny może zostać zastąpiony przez inny
docelowy urząd celny.
Artykuł

,28

Po przybyciu ładunku do docelowego urzędu celnego
i pod warunkiem, że to.wary będą następnie poddane
innej procedurze celnej lub dokonana zostanie ich o~l'
prawa ostateczna, karnet TIR zostanie niezwłocznie zwolniony.
dotyczące

lub

Artykuł

1. Postanowienia mmeJszej
łącznie

państwa,

26

1. Jeżeli przewóz wykonywany z zasto.sowaniem
karnetu TIR odby wa się na cz ę ści trasy przez terytorium
państwa nie b ę dącego Stroną niniejsz.e j ko.nwencji, operacja TIR zo.staje zawiesz.o na podcz.a s tego przejazdu.
W tym przypadku, w celu wznowienia o.peracji TIR, władz,e
celne Umawiając ej się Strony, na której terytorium prz.e wóz ten jest nast ę pnie kontynuowany, uznają karnet TIR,
pod warunkiem jednak, że zamknięcia celne i (lub) znaki
identyfikacyjne nie zostały naruszone.
2. Odnosi się to. również do cz.ęściprzewozu, podczas którego. karnet TIR nie był użytkowany przez P","
siadacza karnetu na terytorium Umawiającej się Strony
z p owodu istnienia bardziej uproszczonej tranzyto.wej procedury celnej lub jeżeli korzystanie z tranzytowej procedury celnej nie jest konieczne.
3. W tych przypadkach urz,ędy celne, w których
operacja TIR zostaje przerwana lub wznowiona, będą
uważane odpowiednio za urzędy przejściowe przy wy_O
jeździe lub przy wjeździe .

konw ojować
zespo.ły

25

Jeżeli w czasie dro.gi zamknięcie celne zostało z,e rwa·
ne w przypadkach innych niż przewidziane w artykułach 24 i 35 - lub jeżeli towary uległy zniszczeniu lub
uszkodzeniu bez zerwania z amknięć celnych, zostanie zastoso.wane w odniesieniu do użycia karnetu TIR postę
powanie przewidziane w załączniku l do niiniejszej konwencji - n i ezależnie od ewentualnego zastosowania postanowień ustawodawstw wewnętrznych oraz zo.stanie
wypełll~ ony p rot o.kół zajścia znajdujący się w
karnecie TIR.

c)
P o s t a Il o w i e n i a
towarów
ciężkich

23

24

Jeżeli w czasie drogi lub w przejśCiowym urzędzię
celnym władze celne przeprowadzają rewizję ładunku pojazdu drogowego, zespołu pojazdów lub kontenera, powinny one uczymc wzmiankę o nałożeniu nowych
zamknięć, jak również o charakterze przeprowadzonych
k ontroli na odcinkach karnetu TIR użytych w ich pań
stwie, na odpowiadających li m grzbietach oraz na odcinkach p ozostałych w karnecie TIR.

Artykuł

zamknięcia

-

w czasie drogi . kontrolę i rewizję
pojazdów drogowych, zespołów pojazdów
lub kontenerów
tylko w przypadkach wyjątkowych.
- '

22

1. Z wyjątkiem przypadków przeprowadzenia reWIZJI
towarów stosownie do postanowień ustępu 2 artykułu 5
władze
celne przejściowych urzędów celnych każdej
z Umawiających się Stron będą zasadniczo uznawać
zamknięcia celne innych Umawiających się Stron, pod
warunkiem że zamknięcia ' te będą nienaruszone; wymienione władze ceine będą mogły jednak dodać własne
zamknięcia, jeżeli wymagają tego potrzeby kontroli.

Artykuł

Poz. 76

do przewozu to>war6w

przewozu

p r z e s t r z e n n y c h.

29
części
ciężkich

stosuje się wylub przestrzen-

i

Poz. 76
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Dziennlik Ustaw Nr 17
nych, określonych pod literą k) artykułu 1 niniejszej konwencji.
2. Jeżeli postanowienia mmeJszej CZęSCl mają ża
stosowanie, przewóz towarów ciężkich lub prz.estrzennych
może być, według uznania władz wyjściowego urzędu
celnego, wykonywany pojazdami lub kontenerami bez
zamknięć celnych.
3. Postanowienia niniejszej części stosuje się tylko
wówczas" gdy zdaniem władz wyjściowego urzędu celnego towary ciężkie lub przestrzenne, jak również, jeśli ma
to miejsce, prz.ewożone jednocześnie akcesoria można
zidentvfikowaćbez trudności dzięki dostarczonemu opisowi bądź nałożyć na nie zamknięcia celne i (lub) zaopatrzyć je w znaki identyfikacyjne w sposób uniemożliwia
jący jakiekolwiek zastąpienie lub usunięcie tych towarów bez pozostawienia widocznych śladów.
Artykuł

30

Wszystkie postanowienia niniejszej konwencji, których nie uchylają postanowienia szczególne niniejszej
części, mają zastosowanie do przewozu towarów ciężkich
lub przestrzennych z.godnie z procedurą TIR.
'Artykuł 31
Odpowiedzialność stowarzyszenia poręczającego bę
dzie obejmować nie tylko towary wyszczególnione w karnecie TIR, lecz także towary, które - jakkolWliek nie wyszczególnione w karnecie - znajdowały się na powierzchni
ładunkowej lub wśród towarów wyszczególnionych w
karnecie TIR.
Artykuł

32

wzmiankę

na odcinkach karnetu TIR używanych w ich
na odpowiadających im grzbietach oraz na pozostałych odcinkach karnetu TIR.

państwie,

Rozdział

Nieprawidłowości.
Artykuł
Każde

narusz.e nie

naruszającego

Artykuł

Jeżeli

nie jest

37

możliwe

ustalenie, na jakim terytorium
uważa się, że po'pełniono ją na terytorium Umawiającej się Strony, gdzie •
zostało to stwierdzone.
nieprawidłowość

została , popełniona,

Artykuł

38

Strona będzie miała ,prawo
czasowo lub na stałe prawa korzystania . z pOIstanowień niniejszej konwencji każdą osobę winną poważnego naruszenia ustaw lub przepisów celnych, mają
cych zastosowanie do międzynarodowych przewozów towarów.
2. O takim pozbawieniu będą natychmiast powiadomione władze celne Umawiającej się Strony, na której
terytorium dana osoba przebywa lub zamieszkuje, jak
również stowarzyszenia poręczające państwa, w którym
naruszenie z,ostało popełnione.
.
1.

Każda Umawiająca się

pozbawić

Artykuł

posiadać

Artykuł

36

postanowień niniejszej konwencji
w państwie, w którym naruszenie
zostało dokonane, na sankcje przewidziane prz,ez ustawodawstwo tego państwa .

narazi

Okładka

i wszystkie odcinki karnetu TIR powinny
napis "towary ciężkie lub przestrzenne", wykonany tłustym drukiem w języku angielskim lub francuskim.

IV

Jednakże

1)

w razie uznania operacji TIR za

Umawiające się

drobne

33

39
prawidłową:

Strony nie będą zwracać uwagi nal
od wyznaczonego czasu lub trasy

odstępstwa

przeja~du;

Władze wyjściowego urzędu

celnego będą mogły żą
dać dołączenia do karnetu TIR list przesyłek, zdjęć, rysunków itp., które okażą się niezbędne do identyfikacji
przewożonych towarów. W tych przypadkach poświad
czą one wymienione dokumenty; jeden egzemplarz, wymienionych dokumentów zostanie przymocowany do odwrotnej strony okładki karnetu TIR, natomiast wszystkie
manifesty karnetu z.awierać będą wzmiankę o tych dokumentach.
Artykuł

34

Władze przejściowych urzędów

celnych

z Umacelne i (lub)

35

Jeżeli w czasie drogi lub w przejściowym urz, ędzie
celnym władz.e celne przeprowadzające rewizję ładunku
są

zmuszone do zerwania zamknięć celnych i '(lub) zdję
znaków identyfikacyjnych, o nałożeniu nowych
zamknięć j (lub) znaków identyfikacyjnych uczynią one

cia

również rozbieżności rniędzy danymi manifestu to,warów karnetu TIR a zawartością pqjazdu drogowego, zespołu pojazdów lub kontenera nie będą uważane
za naruszenie niniejszej konwencji dokonane prz,e z
posiadacza karnetu TIR, jeśli ' zostanie dowiedzione
w sposób z,adowalający właściwe władz,e, że rozbież
ności nie są wynikiem błędów popełnionych świa
domie lub przez niedbalstwo podczas załadunku lub
wysyłki towarów albo przy wystawianiu danego manifestu.
Artykuł

każdej

wiających się Stron będą uznawać zamknięcia
znaki identyfikacyjne nałożone prze'z właściwe władz,e
innych Umawiających się Stron. Będą one mogły jednak
umieścić dodatkowe z,amknięcia i (lub) znaki identyfikacyjne; o nałoż,eniu nowych zailllknięć i r(lub) znaków
identyfikacyjnych uczynią one wzmiankę na odcinkach
karnetu TIR używanych w ich państwie, na odpowiadają
cych im grzbietach oraz na pozostałych odcinkach karnetu TIR.
Artykuł

2)

Zarządy

państw

wyjścia

i prz,e znaczenia nie
posiada.cza karnetu
TIR za rozbieżności, które zostaną ewentualniestwierdzone w tych państwach, jeśli rozbieżności te dotyczą odpowiednio procedury celnej, jaka była stosowana przed
rozpoczęciem lub po zako,ńczeniu operacji TIR, z którą
posiadacz tego karnetu nie miał żadnego związku.

będą

celne

40

obciążały

odpowiedzialnością

Artykuł

41

Jeżeli ustalono w sposób zadowalający władze celne,
towary wymienione w manifeście karnetu TIR zaginęły lub z.ostały bezpowrotnie zagubione na skutek wypadku lub siły wyższej albo, że nastąpił ich ubytek naturalny, przyznane zostanie zwolnienie cd zapłaty normalnie wymaganych należności i podatków.

że

"
-

Dziennik Ustaw Nr 17
Artykuł

Rozdział

V

43

znajdując e się w załącznikach 6
trzecia) podają interp retację niektórych posta·
nowień niniejsze j ~onwencji i jej załączników. Zawierają
one również niektóre rodzaje zalecanych praktyk.

Noty

Artykuł

wyjaśniając e

(cz ęść

Rozdział

VI

Postanowienia

48

Ladne postanowienie niniejszej końwencji nie narusza prawa Umawiają cych się Stron, które tworzą unię
celną lub gospodarczą, do przyjęcia odrębnych zasad dotyczących czynności przewozowych przy wyjeździe lub~
wj eźd zie na ich terytoria lub w tranzycie przez nie, jeśli
te zasady nie ograniczają ułatwień przewidzianych w niniejsze j konwencji.
Artykuł

wyjaśniające.

Artykuł

i 7

Poz. 76

42

Na umotywowany wniosek jednej Umawiającej si (~
strony właściwe władze Umawiających się Stron zainteresowanych operacją TIR dostarczą jej wszelkich dos t ę p
ny ch informacji, potrzebnych do zastosowania postano·
wień artykułów 39, 40 i 41.

Noty

6 -

49

Niniejs~a konwencja nie stanowi" przeszkody w stosowaniu dalej idą cy ch ułatwień niż Umawiające się Strony przyznają lub chci ałyby przyznać bądż w drodze pos t a no'wień jednostronnych, bądź w drodze umów dwustronnych lub wielostronnych, z zastrzeżeniem jednak, że
ułatwienia w ten sposób przyznane nie utrudnią stos owania postanowień niniejszej konwencji, a w szczegól ..
IlOści funkcj onowania operacji TIR .

różne .

Artykuł

50

\

Artykuł

:44

Każda Umawiająca się Strona przyzna zainteresowanym stowarzyszeniom ' poręczającym ułatwienia w za~
kresie :
. ii) przekazywania dewiz niezbędnych do zapłaty kwot
żądanych przez władze Umawiających s i ę Stron na
podstawie postanowi eń artykułu 8 niniejszej konwencji oraz
b) przekazywania dewiz ni ezbędnych do zapłaty za formularze karnetów TIR przesyła ne stowarzyszeniom
poręczającym przez odpowiednie stowarzyszenia. zagraniczne lub przez organizacje międzynarodowe.
Artykuł

46

1. Nie będzie pobierana opłata z tytułu wykonywania przez personel celny czynności celnych wymienionych w nIniejszej konwencji, z wyjątkiem przypadków,
gdy te czynności będą wykonywane poza normalnie prz.ewidzianymi dniami, godzinami i miejscami.
2. W miar ę możliwo ści Umawi ają ce się Strony ułat
wią w urzędach celnych czynności celne w stosunku do
towarów łatwo psujących się.
Artykuł

A.r tykuł

47

1. Postanowienia niniejszej konwencji nie stanowią
przeszkody ani d o stosowania ograniczeń i kontroli wynikających z przepisów wew:nętrznych z racji mora ln ości
publicznej , bezpi ecze ństwa publicznego, higieny lub zdrowia publicznego albo ze wzgl ę dów weterynaryjnych lub
fitopatologicznych, ani do pobierani a opłat wymaganych
przez takie przepisy.
2. Postanowienia niniejszej konwencji nie stanowią
przeszkody do stos owania innych przepisów wewn ętr znych
lub mi ędzynaro dowych r egu lujących przewozy.

51

Zał ą c z niki

ną c z·ęŚ ć

do mmejszej konwencji
konwencji.
Rozdzia ł

Postanowienia

45

Każda Umawiając a się Strona poda do wiadomości
wykaz urzędów celnych wyjściowych , przejściowych
i docelowych wyznaczonych przez nią dla w y konania
operacji TIR. Umawiając e się Strony, których terytoria
graniczą ze sobą, b ę dą porozumiewać się w celu wyznaczenia za ' obopólną zgodą odpowiednich urzędów celnych
i ich godzin otwarcia. .
Artykuł

Umawiaj ą ce się Strony będą na życzenie przekazywać
sobie wzajemnie niezbędne informacje o stosowaniu po s tanowień niniejszej konwencjt a w szcz e.gólności informacje do tyczące zarówno uznawania pojazdów drogowych
lub k ontenerów, jak i charakterystyk technicznych ich!
kons trukcji.

A rtykuł

Podpisan ie, r at yfikacja,
i

stan o wią

integra l-

VII
końcowe .

52

przyjęcie,

zatwierdzenie

przystąpIenie.

1. Wszystkie państwa będące członkami Organizacji
Narodów Zjednoczonych lub członkami jedne j z organizacji wyspecjalizowanych lub Międzynarod o w ej Agencji
do Spraw Energii A tomowej, stronami Statutu Międzyna
rodowego Trybunału Sprawiedliwości, jak również każde
inne państwo, które zost a ło zaproszone przez Zgromadze .
nie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, lllOgą \
stać się Uma wiającymi si ę Stronami niniejszej konwencji:
a) przez jej podpisanie bez zastrźeżenia ratyfikacji,
przyj ęc ia lub zatw ierdzenia;
b) przez złożenie dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub
zatwierdzenia po jej podpisaniu, z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lu b zątwierdzenia, albo
.c) przez zlożenie dokumentu przystąpienia.
2. Niniejsza konwencja będzie otwarta do podpisania
od dnia 1 stycznia 1976 r. do dnia 31 grudnia 1976 r.
w łącznie, w Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonycll
w Genewie, dla państw wymienionych w ustępie 1. Po tej
dacie będzJie ona otwarta do p r zystąpienia .
3. Unie celne lub gospodarcze mogą równ ież, stosownie do postanowień ustępów 1 i 2, stąć się Umawiającymi.
się Stronami niniejszej konwencji w tym samym czasie
co wszystkie ' państwa b ędące ich członkami lub w jakiej ..
kol wiek chwili po tym, gdy wszystkie państwa będące
ich człon kami staną s i ę Umawiającymi si ę Stronami niniejszej konwencji. Jednakże unie t e nie b ędą miały pra wa głosowania.

.

Dziennik Ustaw Nr 17

-

4. Dokumenty ratyfikacji, przyjęc i a, zatwierdzenia
lub p rzystąpienia będ ą składane Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
,

Artykuł

Wejście

w

53
życi e.

konwencja wejdzie w życie w szesc
miesię cy od podpisania jej przez pięć państw wymienionych w ust ępi e 1 artykułu 52 bez zast rzeżenia przez. nie
ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia albo po złożeniu
d okumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub

7

-

Poz. 76

z 1959 r. będą uznawane przez Umawiające si ę Strony
niniejszej konwencji w okresie ich ważności lub z zastrz eżeniem
jego pr z.ed łu że nia dla prz.e wozu towarów
pod zamkn ięciem celnym, p od warunkiem że te pojazdy
i kontenery będą n adal od powiadać warunkom, zgodnie
,z którymi zost a ły uprzednio uznane.
Artykuł

1. Niniejsza

przys tąpienia.

2. Po podpisaniu przez pięć pań~tw wymienionych
w ustępi e 1 artykułu ~2 niniejszej konwenc ji bez zastrzeżenia ratyfikacji. przyjęcia lub zatwierdzenia albo p O'
z łożeniu przez nie dokument ów ratyfikacyjnych, przyję
cia , zatwierdzeni a lub przys tąpi enia wejdzie ona w życie
w stosunku do wszystkich n owych Umawiaj ących si ę
Stron w sześć mie s ięcy od złożenia przez nie doku mentów
J a tyfikacyjnych,
przyj ę cia,
zatwierdzenia lub przystą
pienia.
3. Każ dy dokument ratyfikacyjny, przyj ęci a, zat wierdzenia lub przystąpienia, zł oż ony po w ej ściu w życie
zmiany do niniejszej k on wenc ji, będzie uważany z.a odn oszący si ę d o zmienionego tekstu niniejszej konwencj i.
4. K a żdy dokument tego rodzaju z łożony po przyję
ciu zmiany, lecz p rzed jej wejściem wżycie, b ę dzie uważany za od nosz. ący si ę do zmienionego tekstu konwencji
w dniu we jś cia w życ ie zmiany.
Artykuł

54

Wypowiedzenie.
1.

Każda

Um awiając a

się

będzie

mogła

55

,.vygaśnięci e.

Jeżeli po weJsclU w życie niniejszej konwencji liczba
pańs t w b ędących Umawiającymi się. Stronami stanie sie

terminie dwunastu k c.lejnych miesięcy mniejsza od
pięci u, niniejsza konwencja przestanie obowiązywać począwszy od końca t ego dwunast om iesięcznego terminu.
w

Artykuł

Rozstrzyganie sporów .
1. K ażdy

mi ędzy dwiema lub większą liczbą
Stron, dotyczą c y interpretacji lub sto~owan i d nin iejszej konwencji, będzie w miarę możności
rozstrzyga.ny w drodze bezpośr ednich negocjacji między
stronami sporu lub t eż w inny sposób.
2. Każdy spór mi ędzy dwiema lub większą liczbą
Umawiających si ę Stron, dotyczą cy interpretacji lub stosowani a nini ejszej konwencji, który n ie może być rozstrzygni ę t y w sposób przewidzia ny w ust ępi e 1, będzie przekazany, na żą danie jednej z nich, trybunał owi . arbitrażo
wemu utworzonemu w nast ę pujący s posób: każda z,e stron
sporu wyznaczy jednego arbitra , a ci arbitrzy wyznaczą
innego arbitra, który b ęd z,ie przewodniczącym. JeżeH w
ci ą gu trzech miesię cy od d aty zażądania arbi trażu jedna ze
stron nie wyznaczy a rbit ra lub jeżeli arbitrzy nie będą
mogli wybrać przewcdnicz.ą ce go, którakolwiek z ' tych
stron będzie mogła zwrócić si ę do Sekretarz,a Generalnego
Organizac ji Narodów Zjednoczonych o wyznacz,e nie arbitra lub przewodniczącego trybunału arbitraż owego.
3. Orzeczenie trybun ał u arbitraż owego utworzonego
~~go dnie z postan owieniem ustępu 2 b ę dzie obowiązywało,
stro.ny sporu.
4. Tryb unał a rbitrażowy określi własny regulamin

spór

Umawiających się

we wn ętrzn y .

wypowied zieć
n i ni ej s zą
konwencję
w drodze notyfikacji
skierowanej do Sekret arza Generalnego Organizacji N a, rodów Zj ednoczonych.
2. Wypowiedzenie nebierze mocy w piętnaście miesięcy od dnia otrzymania notyfik acji przez Sekretarza Generalnego.
3. Ważność karnetów TIR przyjętych przez wyjścio
v"y urząd celny prz.e d da t ą uprawomocnienia się wystą
pienia nie b ę dzie naruszona prz~z to wypowiedzenie
i. gwarancja stowarzysz eń p o ręczających pozostanie w
mocy zgodnie z warunkami niniejszej konwencji.
Artyku ł

Strona

57

56

Uchylenie Konwenc ji TIR z 1959 r.
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej konwencji
uc hyli ona i zastąpi w stosunkach mi ęd zy Umawia ją cymi
się IStr:onami niniejszej konwencji K onwenc ję TIR
'Z 1959 r .
2. Świ adectwa uznania wydane dla pojazdów drogowych i kontenerów zgodnie z w arunkami Konwencji TIR

trybunału

5. Orzeczenia
większością

arbitrażowe go.

zapadają

głosów.

6. Jakako.lwiek sprzecz no ść pewstała między stronami sporu w zakresie interpretacji lub wykenania orzeczenia arbitrażowego. może być przez jedną , ze stro.n wniesiena dla rozstrzygrtięci a d o tryburiału a rbitrażo.wego.,
który wydał orzeczenie.
Artykuł

58

Zastrz eżenia.

1. Każe państwo będzie mogło w chwili podpisywania lub ratyLikowa nia niniejszej kenwencji albo. przystą
pienia do niej o.świadczyć, Że nie uważa si ę z.a związane
u st ę p ami 2-6 ar tykułu 57 n iniejszej konwencji. Inne
Umawiające się Strony nie będą związane tymi ustępami
wobec ka żde j Um aw iającej się Strony, która zgło.si takie
zas t rzeżenia.

2. Każd a Umawiająca się Strona, która zgłosiła zazgednie z ust ępe m 1 niniejszego ar tykułu, bę
dzie m o.gła w każdej chwili wyco.f ać te zastrzeżenie W
dro.dze no.tyfikacji skierowanej dO' SeIsretarza Generalnego
Organizac ji Naredów Zj edno.czonych.
3. Z wyjątk iem zastrzeżeń przewidzianych w ustę
pie ,1 n iniejszego artykułu żadne zastrzeżenie do. niniej- '
szej kenwencji. nie jest depuszczalne.
strzeżen ie

Artykuł

59

Tryb zmiany n iniejszej konwencji.
1. Niniejsza ko.nwencj a , w tym
będzie mog ła

być

zmieniona na

także

jej' załączniki,
jednej Uma-

propozycję

Dziennik Ustaw Nr 17

-

wiającej się

/'

Strony w trybie przewidzianym w niniejszym
artykule!.
2. Każda zaproponowana zmiana . niniejszej konwencji będzie rozpatrzona przez Komitet Administracyjny
złożony ze wszystkich Umawiających się / Stron zgodnie
z Regulaminem wewnętrznym podanym w załączniku 8.
Każda taka zmiana rozpatrzona lub oprac ow ana na Plotsiedz.e niu Komitetu Adminiis tracyjnego i p r zyjęta przez
Komitet większością dwóch trzecich . obecnych i głos ują
cych jego członków zostanie p odana do wiadomo ś oi przez
Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Umawiającym się Stronom w celu jej przyj ę cia.
3. Z zastrz.eżeniem postanowień a rtykułu 60 każd a
zaproponowana. zmiana podana do wiadomości zgodnie
z postanowieniami poprzedruiego ust ę pu wejdzie w życie
w stosunku' do wsz.y stkich Umawiających się Stron W'
trzy mies1iące po upływie terminu dwunastu miesięcy od
daty ,tego zawiadomienia. jeżeli w tym terminie państwo
będące Umawiającą się Stroną nie zgłosi ~ Sekretarzowi
Generalnemu Organizacji N arodów Zjednoczonych sprzeciwu co' d o zaproponowa nej zmiany.
4. Jeżeli sprzeciw co do zaproponO'wanej zmiany zost a ł
zgłoszony zgodnie z ustęp e m
3 niniejszego a.rtykułu.
zmiana b ę dzie uważ an a za nie przyj ę tą i nie będzie miała
żadnegO' skutku.
Artykuł

Specjalny tryb zmiany

60

załączników

l, 2, 3, 4, 5, 6 J 7.

1. Każda zmiana zaproponowana do załączników 1.
2. 3. 4. 5. 6 i 7. rozpatrzona zgodnie z postanowieniami
ustępów 1 i 2 artykułu 59. wejdzie w życie w dniu usta lonym przez Komitet Administracyjny w chwili jej przyjęcia. chyba że w terminie wcześniejszym. ustalonym w
tym samym czasie przez Komitet Administracyjny. jedna
piąta państw będących Umawiającymi się Stronami lub
pięć państw będących Umawiającymi się Stronami. jeżeli
ta liczba jest mniejsza. notyfikuje SekretarzoWIi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. że wnosi sprzeciw co do tej propozycji. Terminy będą ustalone przez
Komitet Administracyjny większością dwóch trzecich
obecnych i głosujących jego c z łonków.
2. Z chwilą wejścia w ż y cie zmiana przyjęta zgodnie
z trybem przewidziany m w ust ę pie 1 zastąpi w stosunku
do wszystkich Umawiających się Stron każde dotychczasowe postanowienie. któ reg o dotyczy.
Artykuł

8

Poz. 76
2. Konferencja rewizyjna. na którą zostaną zaprOlSZ.one wszystkie Umawiając'e się Strony i wszystkie państwa
wymienione w ustępie 1 artykułu 52. zostanie zwołana
przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. jeśli w terminie sześciu miesięcy. licząc od
daty. w której Sekretarz Generalny Organizacji Narodów
Zjednoczonych zawiadomił o notyfikacji. co najmnie j
jedna czwarta państw. które są Umawiającymi się Stronami. powiadomi go o swej zgodzie na to żądanie .
3. Konferencja rewizyjna. na którą z o staną zaproszone wszystkie Umawiające sJę Strony i wszystkie pań
stwa wymienione w ust ępie 1 artykułu 52. zostanie zwołana również przez Sekretarza Generalnego Organizacji
Narodów Zjednoczonych z chwilą notyfikacji takiego żą
dania przez Komitet Administracyjny. Komitet Administracyjny zadecyduje większością obecnych i głosujących
swych członków, czy należy wystąpić z takim żądaniem.
4. Jeżeli konferencja
postanowień ustępu 1 lub

zostanri e zwołana stosownie do
3 niniejszego artykułu, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych powiadomi o tym wszystki e Umawiające się Strony i za:prosi je do przedstawienia, w terminie trzech miesięcy.
propozycji. które zgodnie z ich życzeniem powinny być
rozpatrzone przez konfere ncję. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże w:szystkim
Umawiającym się Stronom tymczasowy porządek dzienny
konferencji i teksty tych propozycj!l co najmniej na trzy
miesiące prz.e d datą otwarcia konferencji.
Artykuł

Notyfikacje.
Oprócz . notyfikacji i zawiadcmi e ń przewidzianych
w artykułach 61 i 62 Sekretarz Generalny Organizacjli Narodów Zjednoczonych notyfikuje wszystkim państwom wymienionym w artykule 52 o:
a) podpisaniach. ratyfikacjach. przyjęciach . zatwierdzenia,ch i przystąpieniach zgodnie z artykułem 52;
b) datach wejścia w życie niniejszej konwencji zgodnie
z artykułem 53;
c) wypowiedzeniach zgodnie z artykułem 54;
d) wygaśnięciu niniejszej konwencji · zgodnie z artykułem 55;
.
e) zastrz.eżeniach z.głosz onych zgodnie z artykułem 58.

61
Artykuł

Wnioski, zawiadomienia

sprzeciwy.

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych powiadomi Wlszy stkie Umawiające się Strony
i wszystkie pań s twa wymienione w ustępie 1 artykułu 52
niniejsz.e j konwencji o każdym wniosku. zawiadomieniu
lub sprzeciwie zgłoszonym VI myśl wyżej wymienionych
artykułów 59 i 60 oraz o dacie wejścia w życie zmiany.
Artykuł

63

62

Konferencja rewizyjna.
1. P aństwo. które jest Umawi a jącą się Stroną. bę r
dzie mogł o w drodze n otyfikacjii skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacj i N arodów Zjednoczonych
z a żąd a ć zwołania konferencji w celu rewizji niniejszej
k onwencji.

64

Tekst autentyczny.
Po dniu 31 grudnia 1976 r. oryginał niniejis zej konwencj1i zostanie złożon y Se kretarzowi Generalnemu Orga.niza cji Narodów Zj ednoczonych. który przekaże jego
uwierzytelnione odpisy każd e j z Umawiających się Stron
i każdemu z państw wymieni onych w ustępie 1 artykułu 52, które nie są Umawi a jącymi się Stronami.
Na dowód czego niżej podpisani, naJeżycie do tego
podpis ali nini e jsz.ą konwencję.

upoważnieni.

Sporz. ądzono w Genewie dnia czternastego listopada
tysi!,!c dziewięćset s i e dem d zi e si ą tego piątego roku VI jednym egzemplarzu w j ę zyk a ch angielskim. francuskim i rosyjskim. przy czy m wszystki e trzy teksty s ą jedn akowo
autentyczne.
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Załącmik

1

WZOR KARNETU TIR
Karnet TIR drukowany jest w ' języku francuskim,
z wyjątkiem strony 11 okładki, której rubryki są drukowane również w języku angielskim. "Regulamin używaStrona l

I

nia karnetu TIR" zamieszczony w języku francuskim na
stronie 2 przedrukowany jest także w języku angielskim
na stronie 3 wymienionej okładki.
okładki

(NAZWA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ) ,

KARNET TIR* Nr ......................
1.

Ważny

dla

przyj ęcia

towaru przez

wyjściowy urząd

włącznie

celny do dnia

2. Wystawiony przez .....................................................

(nazwa stowarzyszenia

wystawiającego)

3. Posiadacz

(nazwa, adres,

państwo)

4. Podpis upoważnionego urzędnika
stowarzyszenia W) stawiającego
i pieczęć tego stowarzyszenia:

5. Podpis sekretarza
organizacji międzynarodowej:

(Wypełnia

6.

Pań s two

7.

Państwo(a)

pO,siadacz przed

użyciem

karnetu)

wyjazdu
docelo'we 1 )

8. Nr(y) rej estracyjny(e) pojazdu(ów) drogowego(ych)l)

9. Świadectwo(a) uznania pojazdu(ów) drogowego(ych) (nr

data)l)

~

10. Nr(y) identyfikacyjny(e) kontenera(ów)l)

11. Inne uwagi .

............. *.
12. Podpis posiadacza karnetu:
l) Niepotrzebne

skreśl ić

• Patrz załącznik l do Konwencji TIR, 1975, opraeowanej pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji N!lrodów Zjednoczonych
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okładki

REGULAMIN UŻYWANIA KARNETU TIR
A. ZAGADNIENIA OGOLNE
1. Wystawienie: Karnet TIR wystawia sttę w państwie wyjazdu lub w pań 

stwie, w którym jego posiadacz zamieszkuje lub prz.e bywa.
Karnet TIR jest drukowany w języku francuskim, z wyjątkiem
strony 1 okładki, której rubryki są także drukowane w języku angielskim; •
niniejsza strona jest tłumaczeniem "Regulaminu używania karnetu TIR"
zamieszczonego w języku francuskim na stronie 2 okładki. Ponadto mog ą
być dołączone dodatkowe strony z tłumaczeniem drukowanego tekstu
na inne języki.
3. Ważność: Karnet TIR z.a chowuje ważność do czasu zakończenia operacji
TIR w docelowym urzędzie celnym, jeśli został przyjęty przez wyjścio
wy urz.ąd celny w terminie ustalonym przez stowarzyszenie wystawiające
(rubryka 1 strony 1 okładki i rubryka 4 odcQnków).
4. Liczba karnetów: Jeden karnet TIR można wystawić na jeden zespół
pojazdów (pojazdy złączone) lub na kilka kontenerów załadowanych na
jeden pojazd lub jeden zespół pojazdów (patrz również ustęp 10 d).
5. Liczba wyjściowych i docelowych urzędów celnych: Przewozy wyko~
nywane na podstawie karnetu TIR mogą obejmować kilka wyjściowych
i docelowych urzędów celnych, jednakże w razje braku zezwolenia:
a) wyjścliowe urzędy celne powinny znajdować się w tym samym
2.

Język:

państwie;

b) docelowe

urz.ędy

celne nie

mogą się znajdować

w

więcej niż

dwóch

państwach;

c) ogólna liczba urzędów celnych wyjściowych i docelowych nie może
przekroczyć 4 (patrz również ustęp 10 e).
6. Liczba kartek: Jeżeli prz.e wóz obejmuje tylko jeden WYJSClOWy urząd
celny i jeden docelowy urząd celny, karnet TIR powin~en zawierać c o
najmniej 2 kartki dla państwa wyjazdu, 3 kartki dla państwa docelowego, następnie po 2 kartki dla każdego państwa. przez którego terytorium odbywa się przewóz. Dla każdego dodatkowego wyjściowego lub
docelowego urzędu celnego są ponadto potrzebne 2 lub 3 kartki; poza
tym - jeżeli docelowe urzędy celne położone są w różnych państwach
potrzebne są dodatkowo 2 kartki.
7. Przedstawianie w urzędach celnych: Karnet TIR wraz z pojazdem drogo wym, zespołem poj azd ów, kontenerem lub kontenerami zostanie przedstawiony ' każdemu wyjściowemu, przejściowemu i docelowemu urzędowi
celnemu. W ostatnim, wyjściowym urzędzie celnym powIlllen być
umieszczony na dole wszystkich odcinków manrifestu, które zostaną
póżniej użyte w tym przewo:zJie, podpis urzędnika i pieczęć z datą urzędu
celnego (rubryka 19).
B.

SPOSOB

WYPEŁNIENIA

KARNETU TIR

8. Wycieranie, dopiski: Karnet TIR nie może zawierać żadnych wycierań
ani dopisków. Każda poprawk,a powinna być dokonywana przez prz,e kreślenie błędnych danych i wpisanie w ra~ie potrzeby danych właści
wych. Każda zmiana powinna być potwierdzcna przez jej autora i PO!świadczona przez władze celne.
9. Wskazówka . dotycząca rejestracji: Jeżeli prz.episy wewnętrzne nie prze widują rejestracji przyczep i naczep, należy w mIeJSCU przeznacz.o nym
dla numeru rejestracyjnego wskazać zamiast tego numeru numer identyfikujący lub fabryczny.
10. Manifest:
a) Manifest wypełnia się w języku państwa wyjazdu, jeśli władze celne
nie zezwolą na użycie innego języka. Władze celne innych państw .
przez których terytoria następuje przewóz, zastrzegają sobie prawo
żądania przetłumaczenia manifestu na ich język. vi celu uniknięcia
zwłoki mogącej wyniknąć wskutek tak[ego żądania zaleca się prze/
woźnikowi z,a opatrzenie się w niezbędne tłumaczenia.
b) Dane zamieszczane w manifeście powinny być pisane na maszynie
lub powielane w sposób zapewniający łatwą ich czytelność na wszyst-
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kich kartkach. Kartki nieczytelne zostaną odrzucone przez władze
celne.
c) W braku dostatecznego miej sca w manifeście do wpisania wszystkich
prz. ewożonych towarów mogą być dołączone do odcinków dodatkowe
kartki tego samego wzoru co manifest lub dokumenty handlowe Ziaj-'
wierające wszystkie dane man[festu. W tym przypadku wszystkie odcinki powinny zawierać następujące informacje:
i) liczbę dodatkowych kartek (w rubryce lO),
ii) liczbę i rodzaj sztuk przesyłek lub przedmiotów oraz ogólną wagę
brutto towarów wymienionych na dodatkowych kartkach (w rubry,kach 11-13).
d) Jeżeli karnet TIR w ystawiony jest na zespół pojazdów lub kilka kon- '
tenerów, zawartość każdego pojazdu lub kontenera zostanie oddzielnie wymienio.na w manifeście, ze wskazaniem ' prz.e d tym numeru rejestracyjnego. pojazdu lub numeru identyfikującego ko.ntenera (w rubryce 11 manifestu).
e) Również w razie gdy jest kilka wyjściowych lub docelowych urzę
dów celnych, dane dotyczące towarów przyjętych do. przewozu lup'
przeznaczonych dla każdego urzędu celnego powinny być wyraźnie
oddzielone w manifeście.
11. Listy przes yłek , zdjęcia, rysunki itd.: Jeżeli dla iderityfikacji to.warów
ciężkich lub przestrzennych władze celne wymagać będą dołączania' tych
dokumentów do karnetu TIR. dokumenty te zostaną poświadczone przez
władze celne i przymocowar.e do strony 2 okładki' karnetu. Ponadto
wzmianka o tych dokumentach zostanie dokonana w rubryce 10 wszystkich odcinków.
12. Podpis: Wszystkie odcinki (rubryki 16 i 17) powinny być dato.wane
i podpisane przez posiadacza karnetu TIR lub przez jego prz.e dstawiciela.
C. WYPADKI I USZKODZENIA
13. Jeżeli podcz.a s drogi zamknięcie celne zostało przypadkowo zerwane lub
towary uległy zniszczeniu bądź zostały uszkodzone. przewoźnik powinien
natychmiast z..yrócić się do władz celnych, w razie gdy znajdują się one
w pobliżu, lub w ,i ch braku - do innych właściwych władz państwa .
w ktÓrym si ę zna jduje. Te ostatnie władze sporządzą jak najszybciej
protokół zajści a zamieszczony w karnecie TIR.
14. W razie wypadku powodując eg o konieczn o ść przeł adowania towarów na
.inny pojazd lub do innego kontenera, przeładunek t en może być dokonany tylko w obecności jednej z wł a dz wymienionych w ustępie 13.
Władza ta sporządzi proto.kół zajścia. Z wyjątkiem przypadku gdy karnet
TIR zawiera wzmiankę "towary ciężkie lub przestrz.enne", zastępczy
pojazd lub kontener powinien być uznany za nadający się do prz.e wozu
towarów pod zamknięC'iem celnym. Ponadto. zostanie o.n zamknięty celnie,
a nałożone zamknięcia będą wymienione w protokole zajścia. Jednakże
w braku pojazdu lub kontenera uznanego można dokonać przeładowania
to.warów na pojazd lub do kontenera nie uznanego, jeżeli daje on wystarczającą gwarancję. Vi tym ostatnim przypadku władze celne na'stępnych państw ustalą, czy takż e i one mogą zezwolić na przewóz tyffi
po.jazdem .Jub kontenerem na podstawie karnetu TIR.
15. W razie b e zpośrednio grożącego niebezpieczeństwa powodującego
konieczność natychmiastowego wyładunku towarów w całości lub w ,
CZęŚCI, prz. ewoźnik może według własnego uznania podjąć kroki bez
wzywania lub bez oczekiwania interwencji władz wymienionych
w ustępie 13. Powinien on wówczas udowodn ić , ,że był zmuszony ta.k
postąpić dla ratowania Po.jazdu lub kontenera, lub jego ładunku i nliezwłocznie po zastosowanii u najpilniejszych środków zabezpieczających
zawiadomić władze wymienione w ust ę pie 13 w celu stwierdze·n ia tych
faktów, sprawdzenia ładunku, nał ożenia zamknięcia celnego. na pojazd
lub kontener oraz sporządzenia protokołu zajścia.
16. Proto.k ół zajścia pozostanie w karnecie TIR aż do przybycia do docelowego. urzędu celnego.
11. Zaleca się stowarzyszeniom przekazanie przewoźnikom, niezależnie od
wzoru zawartego w karnecie TIR, pewnej liczby formula~zy protokołu
zajścia napisanych w języku lub , językiich państw, przez. których terytorua pro.wadzi trasa przewozu.
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biale) KARNETU TIR Nr

I

celnym w ........................... .

6. Podpis
z datą

urzędnika
urzędu

i pieczęć
celnego

2. Pod nr ...
3. Nałożone zamknięcia celne lub znaki identyfikacyjne
4. D Zan.knięcia celne lub znaki identyfikacyjne uznane za· nie naruszone
urząd, w

5. Inne (wytyczona trasa,

którym

należy zgłosić

przewóz itd.)

ODCINEK Nr 1
2.

1. KARNET TIR Nr

Wyjściowy(e) urząd(y)

1. .......

...........

celny(e)

3. Wystawiony przez (nazwa stowarzyszenia

..... .. ............• .......... 2.

........

4.
3.
Do

wystawiającego)

.. .................................. ................................

użytku urzędowego

Ważny dla przyjęcia towaru przez wyjściowy urząd celny do
dnia ...... ................................ ........................... ,,, ................ ............................. włącznie

5. Posiadacz karnetu (nazwa, adres,

6.
8. Nr(y) rej estracyj ny(e) pojazdu(ów) drogowego(ych)

Państwo

I

wyjazdu

10. Dokumenty

załączone

państwo)
Państwo(a)

7.

docelowe

do manifestu

9. Świadectwo(a) uznania (nr i data)
MANIFEST TOWAROW

11. a) Pomieszczenie(a) ładunkowe

przesyłek

12. Liczba i rodzaj

lub przedmiotów; oznaczenie towarów

lub kontener(y)
b) Znaki i nry przesyłek lub
przedmiotów

Urząd

celny

2.

Urząd

celny

3.

Urząd'

'celn}

Zaświadczam, że dane
w rubrykach 1-14 są dokładne i kompletne
16. Miejscowość i data
17. Podpis posiadacza lub jego
przedstawiciela

Liczba

15.

\

(wyjściowy

Zamknięcia celne lub znaki
identyfikacyjne uznano za
nie naruszone

23. Zarejestrowano w

Wyjściowy urząd

Podpis

urzędnika

urzędu

celnego

Nalożone
zamknięcia

celnc lub znaki identyfikacyjne (liczba,
identyfikacja)

celny
i pieczęć z

datą

. -' .

"

'

20. Swiade.ctwo przyjęcia
urząd celny)

D 21.

19.

18.

........ ................................. ......... .................
............. ................ ................................. ......

/

Ciężar

brutto
w kg

14. Ogólna liczba przesyłek według manifestu.
Przeznaczenie:
1.

13.

urzędzie

24. Inne (wytyczona trasa ,
przewóz itd.)

przejściowy

przy

wjeździe

22. Czas przejazdu

celnym w

urząd,

25. Podpis urzędnika i pieczęć
z datą urzędu celnego
... ..............
. .. ..... .............................

lub

.... .. .......... .................. ........................

w którym

I

pod nr

należy zgłosić

---

,

.'

\

,
,

,
~

.-

- -,

,
I

....

.:
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1. Przybycie stwierdzono w
2.

O

Z amknięcia

zielone) KARNETU TIR Nr

urzędzie

.............................

Nałożone

5.

Z astrz e żenia

nowe

celnym w ....................................................................................................... .

zamknięcia

przesyłek

lub przedmiotów (jak wymieniono w

3.
' Do

i pieczęć
celnego

manifeści e)

"

" ,

1. KARNET TIR N r

Wyj ś ciowy(e) urząd(y)

1.

urzędnika

urzędu

celne ........... .................................................................. ..

ODCINEK Nr 2
2.

6. Podpis
z datą

celne lub znaki identyfikacyjne uznane za nie naruszone

3. Zwolniono
4.
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3. Wystawiony przez (nazwa stowarzyszenia

celny(e)
2.

.................

. .......... ...........................

wystawiającego)

dla przyjęcia towaru przez.. wyjściowy .urząd celny do
włącznie
dnia ......... ................... ........... ....... .................. , .............................

Ważny

4.

.....................................................................

użytku urzędowego

5. Posiadacz karnetu (nazwa, adres,
Państwo

6.
8. Nr(y) rej estracyj ny (e) poj azdu(ów) drogowego(ych)

10. Dokumenty

.

9. Świadectwo(a) uznania (nr i data)

I

wyjazdu
załączone

państwo)
Państwo(a)

7.

docelowe

do manifestu

,
MANIFEST TOWARÓW

11. a) Pomieszczenie(a) ładunkowe

12. Liczba i rodzaj

prz esyłek

lub przedmiotów; oznaczenie towarów

13.

lub kontener(y)
b) Znaki i nry prz esyłek lub
przedmiotów

14. Ogólna liczba przesyłek ", e dług manifestu.
Przeznaczenie
1.

Urząd

Liczba

Zaświadczam , że dane
w rubrykach 1-14 s ą dokładne i kompletne

15.

celny
16.

2.

Urząd

cell!Y

3.

Urząd

celny

Ciężar

Nałożone

18.

z amknięcia

brutto
w kg

Miej s cowo ść

19.

celne lub
znaJd identyfikacyjne
(liczba, identyfikacja)

Wyj ś ciowy urząd

Podpis
z datą

.:elny
i pi e częć
celnego

urzędnika
urzędu

._0 , .

,

i data

,

17. Podpis posiadacza lub jego

:

p rzedsta wiciela
............................ , ........ ..... ............... ..........
'

.................. ,...............
20. Świade ctwo przyjęcia
urząd celny)

O 21.

(wyj ś ciowy

Zamknięcia celne lub znaki
identyfikacyjne uznano za
nie naruszone

23. Zarejestrowano w

urzędzie

lub

przejściowy

wj eździ e

przy

22. Czas przejazdu

26. Świadectwo zwolnienia
lowy urząd celny )

O 27.

Zamknięcia

. ... .
~

.. .... .........................

(przej ściowy

przy

wyj e ździ e

lub doce-

celne lub znaki identyfikacyjne uznano za nie

naruszone

I

celnym w

pod nr

24. Inne (wytyczona trasa, urząd , w którym należy zgłosić przewóz itd.)
, , .. . -- ... , ,
,
'25. Podpis urzędnika i pieczęć
\
,
I
z datą urzędu celnego
,,

,

..........................................................................................

.............

....................... .......

"

,,

.,

28. Liczba zwolnionych
29.

przesyłek

Zastrzeżenia

30. Podpis

.

urzędnika

Z datą urzędu

i pie częć
celnego

"

,

..... - _....

,

,

... -

~

.

,

:

:

,

." ... .....................................

....................... .. ..... .. .......
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:
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T

KARNET TIR Nr
3. W ystawiony przez (nazwa stowarzyszenia wystawiaj ącego)

L

celny (e)

2.

.......... .. ,.....

4.

Ważny dla
dnia ............

przyję ci a

towaru przez

wyjściowy urząd

celny do
włącznie

3.
Do

użytku urzędowego

5. Posiada cz k arnetu (na zwa, adres,
6.

I

8. Nr(y) rejestracyjny(e) pojazdu(ów) drogowego(y ch)

Państwo

wyja zdu

10. Dok um enty

załą czon e

I

państwo)
Państwo(a)

7.

docelowe

do manifestu

9. Swiadectwo(a) uznania (nr i data )
MANIFEST TOWARÓW

11. a) Pomieszczenie(a) ładunkowe

]2. Liczba i rodzaj

przesyłek

lu b przedmiot ów ; oznaczenie towarów

13.

Ciężar

18.

Nałożone
zamknięcia

brutto
w kg

lub kontener(y)
b) Znaki i nry przesyłek lub
przedmiotów

celne lub
znaki identyfikacyjne
(liczba, identyfikacja)

\

14. Ogólna liczba przesyłek
Przeznaczenie:
L

Urząd

we dług

manifestu.

Li czba

Zaświadczam, że

15.

celny

dane
w rubrykach 1-14 są dokładne i kompletne
Miejscowość

16.

19.

Wyjś ciowy urząd

Podpis

urzędnika

urzęd u

celnego

celny
i pieczęć oz.

datą

.'

.

i d at a

/

17. Podpis posiadacza lub j ego
przedst awi ciela

2. ' Urząd celny
3.

Urząd

•

20. Swiadectwo przyjęcia
ourząd celny)

(wyjścio~y

Zamknięcia celne lub znaki
identyfikacyjne uznano za
nie naruszone

23. Zarejestrowano w

urzędzie

24. Inne (wytyczona trasa,

lub

przejściowy

przy

w którym

26. Swiadectwo zwolni enia
lowy urząd celny)
Zamknięcia

(przejściowy

przy

wyjeździe

lub doce-

celne lub znaki identyfikacyjne uznano za nie

naruszone

I

pod nr

n a l e ży zgłosić

p rzewóz itd.)

- . .-

28. Liczba zwolnionych
29.

przj'!syłek

Zastrzeżenia

0

0

,

,

urzędnika

urzędu

wjeździe

a_ •• _

.. ....................... .. ..

O 27.

celnym w

urząd,

...............

22. Czas przej a zdu

,

25. Podpis
z datą

"

:

...............

celny
I

D 2l.

;

i pie c zęć
celnego

I

30. Podp is
z datą

.-

urzędnika

urzędu

i p ie częć
celnego

I

...... ..... ............ .......................

'.

,

.

........................ .. .

............................. ........ .......

,
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J gC I A

P R O T O KÓŁ Z A

(żółty)

sporządzony

na podstawie artykułu 25 Konwencji TIR
(patrz również ustępy 13- 17 regulaminu karnetu TIR)
,

1.

Wyjściowy(e) urząd(ędy)

2. KARNET TIR Nr

celny (e)

Wy~tawiony

3.

4. Nr(y) rejestracyjny(e) pojazdu(ów) drogowego(ych)

przez

5. Posiadacz karnetu

Nr(y) identyfikacyjny(e) kontenera(ów)

6.

Zamknięcie(a)

celne

nie naruszone

jest(są)

7. Pomieszczenie( a)
ładunkowe lub
kontener jest(są)

8. Uwagi

naruszone

D
nie naruszone

n aruszone

D

D

9. D Widocznego braku towaru nie stwierdzono

D Towarów wymienionych w rubrykach 10-13 brakuje (M)
lub

10. a) Pomieszczenie( a) ładunkowe
lub kontener(y)
b) Znaki i nry prze syłek lub
przedmiotów

14.

Data,

15.

Podjęte środk i

miejscowość

i

11. Liczba i rodzaj
opis towarów

zniszczone (D), j ak wskazano w rubryce 12

-lub

I

I

wypadku

w celu zapewnienia kontynuacji operacji TIR

"

. ........... ........... , cechy charakterystyczne

zastępczego

U znany

pojazdu(ów) drogowego(ych) lub kontcnera(ów)
Liczba i cechy charakterystyczne
nałożonych zamknięć celnych

Nr świad ectwa
' uznania

tak

nie

....... ..................... .......... ... ... ...

D

D

"

............................ ......

D

D

.................

D

D

D

D

" ,

.... . ·· .. ···.. ·.. T· · ·

,

towarów: cechy charakterystyczne

nr rej estrac) jny

........

13. Uwagi (wskazać zwłaszcza brakujące lub zniszczone ilości towaru)

12. M lub D

przedmiotów ;

I

okoliczności

przeładunku

a) pojazd

są

przesyłek

D nałożenie nowych zamknięć celnych: liczba
D przeładunek towarów (patrz rubryka 16 niż ej)
D inne
16. W razie

,

D

.................... .............. " ... ........

• • • • • • • • • • • • • • • • •• 0 '0 • • • • • • • • •

...........

...............

.......

nr identyfikacyjny
b) kontener

...........

".".

...•...... ..... . .........

.................... ........., ................

I
..............

,

I

17.

Władza sporządzająca

.,,/

18. Aprobata następnego urzędu celnego,
którego doty czy przewóz TIR

niniejszy

protokół zajścia

. .........

.- . ...
"

,

.......................................................................................
miejscowość,

D

data,

........... .................. ...................... .....

pieczęć

Zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie kwadraciki

podpis

... ........

".,., .

.. ...................,....

podpis

"

,

1
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2

REGULAMIN DOTYCZĄCY W ARUNKOW TECHNICZNYCH POJAZDOW DROGOWYCH, KTORE MOGĄ BYĆ
DOPUSZCZONE DO MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO POD ' ZAMKNIĘCIEM CELNYM.
Artykuł

przypadkach,
tą osłoną i

1

gdy
ścianą

przestrzeń

istniejąca

zewnętrzną

jest

między

całkowicie

zamknięta, wspomnianą osłonę założyć

Podstawowe zasady.

w sposób
i ponowne założenie bez
pozostawiania widocznych śladów oraz
uniemożliwiający zdjęcde

Za nadające się do m~ędzynarodowego przewozu towarów pod z.amknięciem celnym można uznać tylko takie
pojazdy, których pomieszczenie przeznaczone na ładunek
jest zbudowane i urz·ądzone w taki sposób:
a) aby żaden towar nie mógł być wyjęty z zamknię
tej cz.ęści pojazdu lub do niej włożony bez pozostawienia
widocznych śladów włamania lub bez zerwan!ia zamknię 
cia celnego;
b) aby zamknięcie celne mogło być nałożone w si>o~
sób prosty i skute.c zny;
c) . aby nie zawierały żadnej ukrytej przestrzeni, w\
której można by ukryć towary; .
d) aby wszystkie miejsca mogące pomieścić towary
latwo dOlStępne dla kontroli celnej.

były

Artykuł ·

2

Konstrukcja . pomieszczenia przeznaczonego na

ładunek.

;J . . .~,,~."" • .

1. Aby były spełnione wymagania
le 1 niniejszego regulaminu:

a)

określone

w artyku-

części składowe

pomieszczenia przeznaczonego· na
drzwi, dach, wspQll'niki, ramy,
poprzeczki itp.) powinny być złączone bądż za pomocą
urządzeń, które IlIie mogą być zdjęte i ponownie założone
od zewnątrz bez pozostawienia widocznych śladów, bądź
w taki sposób, aby utworzon.a całość nie mogła być zmieniona bez piYz.osta.w ienia widocznych śladów. Jeżeli ścia
ny, podłoga, drzwi i dach składają się z różnych elementów, to elementy te powinny spełIlliać te same wymagania
i być dostatecznie wytrzymałe . ,
ładunek

(ściany,

podłogi,

b) drzwi i wszystkie inne rodzaje zamknięć (włącza·
zawory, włazy, pokrywy itp.) powinny posiadać urzą
dzenia pozwalające na założenie zamknięcia celnego.
Urządzenie to powinno być takie, aby nie dałol się zdjąć
i ponownie założyć od zewnątrz bez porwstawienia widocznych śladów, a drzwi lub zamknięcia me dały się
otworzyć bez zerwania z. amknięcia celnego. To ostatnie
powinno być , w należyty sposób zabezpieczone. Dopuszcza
się otwierane dachy., I
"
jąc

c) otwory wentylacyjne i ściekowe będą wyposażcr
ne w urządzenia uniemożliWliające dOlStęp do wnętrza po~
mieszczenia przeznaczonego na ładunek. Urządzenie to
powinno być tak.ie, aby nie mogło być zdjęte i ponownie
założone . od ze wnątrz bez pozostawienia widocznych śla.
dów.

er

niniej2. Niezależnie od' postanowień artyk.ułu 1 litera
szego regulaminu dopuszcza się części składowe pomieszczenia przeznaczonego mi ładunek, które ze względów
praktycznych powinny posiadać puste przestrzenie (na
przykład między przegrodami podwójnej ściany). W celu
uniemożliwienia wykorzystania tych przestrzeni dla ukrycia w nich towarów należy :
i)

jeżeli osłona wewnętrzna
łej wysokości

od

podłogi

pokrywa sClanę na cado dachu lub w innych

H)

jeżeli osłona nie pokrywa ściany na całej Jej)
wysokości i jeżeli
zewnętrzną,

przestrzenie, które oddzielają
nie są całkowicie zamknięte
i we wszystkich innych przypadkach, gdy konstrukcja zawiera przestrzenie, ilość tych przestrzeni ograniczyć do. minimum, przy czym przestrzenie te powinny być łatwo dostępne dla kontroli
celnych.

~ śctianę

3. Dopuszcza się okna pod warunkiem, że wykonane
będą z materiałów dostatecznde trwałych i nie będą mogły
być zdjęte i ponownie założone od zewnątrz bez porz o stawienia widocznych śladów. Szkło może być dopuszczone, jednakże w tych przypadkach okno powinno być
zaopatrzone w stałe okratowanie metalowe, które nie
może być zdjęte od zewnątrz; średnica oczek kraty nie
powinna przekraczać 10 mm.
4. Otwory umie'szczone w podłodze w celach technicznych, takich jak smarowanie., konserwacja, napełlllianie
piaskownicy, dopuszcza się tylko pod warunkiem zaopatrzenia w pokrywę dającą się umocować w sposób unie·możliwiający, dostęp z zewnątrz dopomies.z czenia przeznaczonego na ładunek.
Artykuł

Pojazdy kryte

3
opończą.

1. Pojazdy kryte opoP.czą b ędą podlegać postanowieniom
1 i 2 niniej's zego regulaminu w takiej mierze,
w jakiej dadzą się one do nich zastosować. Powinny Qn~
ponadto odpowiadać postanowieniom niniejszego artykułu.
artykułu

poWlinna być sporządzona bądź z mocnego
tkaniny pokrytej tworzywem sztucznym lub!
nagumowanej, nierozciągliwej, o dostatecznej wytrzymałości. Powinna ona być w dobrym stanie oraz wykonana w taki sposób, aby po załoź.eniu urząd zenia z,a mykającego nie było dostępu do pomieszczenia przeznaczonego na ładunek bez pozostawienia widocznych śladów.
2.

Opończa

płótna , bądź

3. Jeżel:i opończ.a jelst sporządzona z kilku części, ichl
brzegi powinny być założone jeden na drugi i połączone
dwoma szwami odległymi od siebie co najmniej o 15 mm.
Szwy te powinny być wykonane zgodnie z rysunkiem nr 1
załączonym do niniejszego regulaminu; jeżeli jednak w,
niektórych częściach opończy (takich d ak klapy i wzmocnione rogi) nie było mo.żliwe połąCzenie ich brz.e gów
w ten sposób, wystarczy założyć tylko brzeg części
wierzchniej i przyszyć ją zgodnie z rysunkami nr 2 lub:
nr 2a załączonymi do niniejszego regulaminu. Jeden ze
szwów poWlinien być wida:czny tylko od wewnątrz, Ci, kolor nici użytej do tego szwu powinien wyraźnie różnić
się od koloru opończy i od koloru nici użytej do drugiego szwu. Wszystkie szwy powinny być wykonane maszynowo.
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4. Jeżeli opończ.a sporządzona, z tkaniny pokrytej tworzywem sztucznym wykonana jest z kilku częścli., części
te mogą również być spojone, zgodnie z rysunkiem nr 3
załączonym do niniejszego regulaminu. Brzeg jednej cz.ęś
ci powinien z.achodzić na brzeg drugiej na szerokość co
najmniej 15 mm. ' Części powinny być spojone na całej
tej szerokości. Zewnętrzny brzeg połączenia powinien być
pokryty taśmą z tworzywa sztucznego o sze:rokości co
najmniej 7 mm, przymocowaną tą samą metodą spojenia.
Na tej taśmie, jak również obok niej, z każdej jej strony,
na szerokości co najmniej 3 mm, powinien być umieszczony wyraźnie zaznaczony jednolity wypukły deseń.
Spojenie powinno być. wykonane w takli sposób. aby
części nie można było rozdzielić. a następnie połączyć
na nowo bez pozostawienia widocznych śladów.
5. Naprawy powinny być dokonywane w sposób przedstawiony na rysunku nr 4 załączonym do niniejszego regulaminu; brzegi najeży z.ałożyć jeden na drugi i złączyć
je dwoI1fa widocznymi szwami odległymi od siebie cG!
najmniej ' o 15 mm; kolo:r nici widocznej od wewnątrz powinien różnić się od nici widocznej z zewnątrz, jak również od koloru samej opończy; wszystkie szwy powinny
być wykonane maszynowo. Jeżeli naprawa opończy uszko
dzonej przy brzegąch ma być dokonywana przez zastąpie - '
nie uszkodzonych części łatą, szew moż.e być wykonany
stosownie do przepisu ustępu 3 llllllejSzego artykułu
i rysunku nr 1 załącz,onego do ndniejszego regulaminu.
Naprawy opończ z tkaniny pokrytej tworzywem sztucznym mogą być również wykonywane w rsposób opisany
w ustępie 4 niniejszego artykułu, jednak w tym przyp1a.d ku taśma musi być nałożona po obu stronach opo·ńczy,
a łata wstawiona od wewnętrznej strony opończy.
6. a) Opończa powinna być przymocowana do pojazdu
w sposób odpowiadający ściśle warunkom artykułu 1
litera a) i b) ninliejszego regulaminu. Zamknięcie jej powinno być dokonane za pomocą:
i)

pierścieni

metalowych przytwierdzonych do

Poz. 76

10. Każda linka lub sznur powinny być sporz.ądzone
z jednej sztuki i zaopatrzone na każdym końcu w skuwki
z twardego metalu. Urządzenie do przymocowania każdej
metalowej skuwki powinno mieć wydrążony nit, pozwalający na przewlekanie wiązania zamknięcia celnego. Linka lub sznur powinny być widoczne z jednej i drugiej
strony wydrążonego nitu, tak aby można się upewnić, że
ta linka lub sznur sporządzony jest z jednej częścli (patrz
' rY1sunek nr 5 załączony do niniejszego regulaminu) .
opończy służących do załadunku lub
obydwa brzegi opończy powinny w wystarczający sposób zachodzić na siebie. Oprócz tego powinny
być zamknięte za pomocą:

11. Przy otworach w

wyładunku

a) klapy przyszytej lub spojonej
pem 3 i 4 niniejszego artykułu;
b)
ustępu

pierścieni

i oczek odpowiadających
8 niniejszego artykułu;

warunkom

Rysunek nr 1

OPONCZA SPORZĄDZONA Z WIELU CZĘSCI
POŁĄCZONYCH ZA POMOCĄ SZWU
--------~--~------~
I
I

I

I
I

I
I
I

Widok

I

I

z ewn~tr z n y

I

długości.

powinna prz.ykrywać części stałe pojazdu na odległości co najmniej 250 mm, mie:rzonej od środka pierście
ni mocujących, z wyjątkiem przypadków, gdy układ konstrukcji pojazdu sam przez isię uniemożliwiałby wszelki
dostęp do pomieszcz.e nia przeznaczonego na ładunek.

ustę

z

c) taśmy wykonanej z właściwego materiału, z jednej sztuki. nierozciągliwego, o szerokości co najmniej
20 mm, a grubości co najmniej 3 mm, przechod~cego
przez pierścienie li przytrzymującego raz.e m dwa brzegi
opończy i klapę; taśma ta powinna być przymocowana do
wewnętrŹllej strony opończy i. powinna pdsiadać oczka
do przeciągania linki lub sznura wymienionego w ustę
pie 9 IlIiniejszego artykułu. Klapa nie jest wymagana,
jeżeli istnieje urządzenie specjalne '(przegroda itp.) chroniące przea dostępem do pomieszcz.e nia przeznaczonego
na ładun ek bez pozostawiania widocznych śladów.

~Ol

jazdu;
ii) oczek rozmieszczonych na brzegu opończy;
iH) liny mocując e j, przechodzącej przez pierścienie
ponad opończą i widoczne j z zewnątrz na całej

zgodnie

-...1

Opończa

I

a
Widok
w€'hnęt rz ny

b) Jeżeli brz.e g opończy ma być na stale prz.y mocowany do . pojazdu, połączenie powinno być stałe i wykonane za pomocą urządz.eń trwałych .

szew /nić koloru
odm iennego od koloru
opończy i od koloru
drugi ego szwu /

7. Opończa powinna być rozpostarta na odpowiednim
szkielecie (słupki, ściany, pałąki. listwy itp.).

.

I

. ",/

8. Odstęp między pierśoieniami i między oczkami nie:
powinien przekraczać 200 mm. Oczka powinny być wzmocnione.

9. Jako lin mocowania

należy używać :

a) linek stalowych o

średnicy

co najmniej 3 mm

bądź

b) sznurów konopnych lub sizalowych o średnicy co
najmniej 8 mm, otoczonych powłoką z przezroczystego
nierozciągliwego materiału plastycznego.
Linki powinny być pokryte powłoką z przezroczystego
nierozciągliwego tworzywa sztucznego.

~
15mm
przekrój a- a1
/ co najmniej /
szr:w z podwójnym zaktadem

~I\ ,

\ni( widoczna
tylko od wewnątrz
koloru odmiennego
od koloru opończy
i od koloru drugiego
szwu .
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Rysunek nr 2
OPOŃCZA SPORZĄDZONA Z WIELU CZĘŚCI
POŁĄCZONYCH ZA POMOCĄ SZWU

Rysunek nr 3
OPOŃCZA SPORZĄDZONA Z WIELU CZĘŚCI
POŁĄCZONA ZA POMOCĄ SPOJENIA

a
Widok
zewnętrzny

Widok
zew n~trzny

13

widok
wewn"t rzny

szew n IĆ koloru odmiennego
od koloru o pończy I od
koloru drugiego szwu/

przek rÓJ a - al
/wymla ry w mlllmeTra ch/

1-4

przekrój a - al

l
/lldol-c-

we w n ęt r zny

Rysunek nr 4
NAPRAWA OPOŃCZY '
Rysunek nr 2a

--~

OPOŃCZA SPORZĄDZONA Z WIELU CZĘŚCI
POŁĄCZONYCH

Szew

ZA

POMOCĄ

~~-~~~
r - - "- -- - -"- - - - - ,

SZWU

I

• I

narożny

~ I

l' l

I:

I

.

\

_:~_

'

I

I

I I

G

I ,

_ .

I' L _ __ _ _

I

_ _ _ _ ..J I

___ . . _ _ _ _ _ J

~

L- _ ____ _---'

widok
zewn"trzny

-- -- --~
- -- .... -- ----- _ -

Widok
wewnE;trzny

-

sz~

-0=

,-- -- --- ----,

: :CJ---------·~ -

-

I

\

II

I I
I l'

\

I

.

I

t

szw

,

\

(

L-~

szew n ić koloru odmiennego
od koloru opończy I od koloru
dcuglego szwu

I

Inlcl Widoczne od wewnąt r z powinny być
od mienneg o koloru od n,c ' Widocznych
od zewnqt rz I od koloru opończy /

•
st rona

nić Widoczna od
wewnatrz koloru
odmiennego od
koloru opoń czy
, od koloru
drugi ego szwu /

I

I

L~. -=-=-::.: .=-= __ J I
_. ___ ___ _'

~-- -

pr zek rÓJ a-al

I

przekrÓJ a - al

zewnętrzna
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Rysunek nr 5
WZÓR SKUWKI
nit 2 ot worem wewn Ul
do przec lQgnlE'cla sz nura
wmk nlE;cla celne go
/ mln lma lne wymiary ot,,,oru
5Zerokosc - 3mm .
.
dtuqosc, - 11rrrT' /

\
\

\

\

n!t p etny _

~,

-',

sh.uwka z
twardego \
metalu
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Załącznik

PROCEDURA UZNANIA POJAZDÓW DROGOWYCH, K,TÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM
PRZEWIDZIANYM W REGULAMINIE STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK 2.

Postanowienia ogólne

•

1. Pojazdy drogowe mogą zostać uznane
na:stępujących sposobów:
•

według

jednego

z

a)

bądź

b) bądź
drogowych).

indywidualnie,
według

typu konstrukcji

(seria pojaZdów

świiidectwa uznania,
zgodnego ze wzorem podanym w załączniku 4. Świadectwo
to powinno być wydrukowane w języku państwa wydania oraz w języku francuskim lub angielskim. Do świa
dectwa powinny być dołączone, jeśli władza wydająca
świadectwo uzna to za potrzebne, zdjęcia lub rysunki
poświadczone przez tę władzę. Liczba tych dokumentów
zostanie wpisana przez tę władzę w rubryce n'r 6 śwda
dectwa.

2. Dowodem uznania jest wydanie

3. Świadectwo powinno znajdować się w pojeździe drogowym.

4. Pojazdy drogowe należy
i ewentualnego

przeglądu

przedstawiać
przedłużenia

co dwa lata do
uznania właści-

3

TECHNICZNYM

wym władzom państwa rejestracji pojazdu bądź w przypadku pojazdów nie zarejestrowanych: - władzom pań
stwa, w którym właściciel lub użytkownik pojazdu ma
mrie jsce zamieszkania.
.
5. Pojazd drogowy, który prz.estał odpowiadać warunkom
technicznym wymaganym do jego uznania, poV(mlen
przed ponownym użyciem do przewozu towarów na podstawie karnetu TIR zostać doprowadzony do stanu. który
uzasadniał jego uznanie, i w rezultacie odpowiadać ..t pq
nownie tym warunkom technicznym.
6. W razie zmiany zasadniczych cech charakterystycznych pojazdu drogowego, traci ważność dotychczasowe
uznanie, a przed dalszym użyciem do przewozu towarów
na podstawie karnetu TIR pojazd ten powinien zostać
ponownie uznany przez właściwą władzę.

7. Właściwe władze państwa rejestracji pojazdu lub w
przypadku pojazd,ó w nie wymagających rejestracji właściwe władze państwa, w którym właścic:iel lub użyt
kownik pojazdu ma swoją siedzibę, mogą w zależności
od potrzeby cofnąć lub przedłużyć ważność świadectwa
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--------------------------------------------------------------------------------------------uznania lub wydać nowe świadectwo uznania w okOlliczwymienionych w artykule 14 niniejszej konwencji i w ustępach 4, 5 i 6 niniejszego załącznika.

hościach

będzie

która

datę,

numer oraz

dokładne

oznaczenie

władzy,

ją wydała.

16. Właściwa władz.a podejmie niezbędne kroki w celu
wydania do każdego. pojazdu wyprDdukDwanego zgodnie
z uznanym typem konstrukcji świadectwa uznania, należycie przez nią poświadczoneg,?

Procedura uznania indywidualnego

8. Z wniOlskiem dOl właściwej władzy o uznanie indywi17. Posiadacz świadectwa uznania powllllen, przed każ
dualne występuje właściciel, użytkownik lub przedstawidym użyciem pO'jazdu do prze'w ozu towarów na podstawie
ciel jednej z tych Olsób. Właściwa władza dokonuje prze, karnetu TIR, wpisa ć w miarę potrzeby do świadectwa
glądu przedstawionego pojazdu zgodnie z postanowieniauznania:
zrui. ogólnymi zamieszczonymi wyżej w ustępach 1-7,
upewnia się, czy pojazd odpowiada warunkom technicz- numer rejestracyjny przyznany poj azd o.wi (rubrynym Dkreślonym w załączniku 2, oraz wydaje; po doko~
ka nr 1) lub
naniu uznania, świadectwo zgodne ze wzorem zamiesz- w razie gdy pojazd nde podlega rejestracji, swoją
cZOlnym w z.a.łączniku 4.
nazwę i siedzibę swojego zakładu (rubryka nr 8).
Procedura uznania według typu konstrukcji
(serie pojazdów drogowyeł!l
pDjazdy drogowe są wytwarzane seryJrue wetegO' samego typu konstrukcji, producent może wystąpić z wnioskiem do właśdwej władzy państwa" w którym ma miejsce ich produkcja, o uznanie według typu
kDnstrukc ji.

9.

Jeżeli

dług

10. PrDducent powllllen wskazać we wniosku numeTy lub
litery identyfikacyjne przydzielane dla pDjazdu drogowego, D którego uznanie występuje .
11. DO' wnio$ku powinny być ponadto dołączone rysunki
i szczegółDwa specyfikacja budowy typu pojazdu, który
ma być przedmiotem uznania.
12. Producent pDwinien

zDbowiązać

się

na

piśmie:

a) do przedstawienia właściwej władzy tych pojazdów danego typu, które władz.a pragnie zbadać;
b) do umDżliwlienia właściwej władzy zbadania w
chwili innych jednostek podczas produkcji serii
danegO' typu;

każdej

e) do informowania właściwej władzy o każdej zmianie rysunków lub specyfikacji, bez względu na znaczenie
tych zmian, przed przystąpieniem dO' ich wpwwap.zenia;
d) do oznaczenia pojazdów drogDwych w widocznym
miejscu numerami lub literami identyfikacyjnymi typu
kDnstrukcji oraz numerami porządkowymi każdego. pDjazdu drogowegO' danego. typu (numer fabryczny);
e) do prowadzenia wykazu pojazdów wyprodukowanych według uznanego typu.
13. Właściwa władza poda, w razie potrzeby, wymagan.e
zmJi.any, jakich należy dokonać w przewidywanym typie
konstrukcji w celu Dtrzymania uznania.

18. Jeżeli pO'jazd będący przedmiotem uznania według
typu konstrukcji jest ekspDrtowany do innego panstwa,
będącego Umawiającą się StrDną niniejszej konwencji,
ż adna dodatkowa procedura uznania nie będz!i.e wymagana w tym państwie w związku z importem pDjazdu.

Procedura wnoszenia uwag do

15. Właściwa władza zawiadomi pisemnie producenta
o swej decyzji uznania danegO' typu. Decyzja ta z.awierać

uznania

19. Jeżeli w uznanym pojeździe przewDżącym towary na
podstawie karnetu TIR stwierdzono istotne braki, właści
we władze Umawiających się Stron będą mDgły bądź nie
zezwolić pojazdom na kontynuowanie przewozu na podstawie karnetu TIR, bądź zezwolić pojazdowi na dalszą
jazdę na · podstawie karnetu TIR na ich własnym terytorium, podejmując jednak właściwe środki nadzoru. Uznany pojazd powinien być do.prowadzony do należytego
stanu w najkrótszym czasie, nie później jednak niż przed
ponownym użyciem do przewozu na podstaWlie karnetu
TIR.
z obu przypadków władz.e celne wniosą
w rubryce nr 10 świadectwa uznania pojazdu. Po doprowadzeniu pojazdu do stanu uzasadniające
go uznanie zostanie on przedstawiony właściwym wła
dzom UIl!;awiającej się Strony, które wznowią ważność
świadectwa, wpisując w rubryce nr 11 uwagę unlieważnia
jącą uwagi poprzednie. Zaden pojazd, którego. świadec
two uznania zawiera, zgodnie z wyżej wymienionymi postanowieniami, uwagę w rubryce nr 10, nie może być
ponownie użyty do prz.e wozu tOlwarów na podstawie karnetu TIR dopóty, dOIpóki nie zostanie doprowadzony do
należytego stanu i dopóki uwagi znajdujące się w rubryce
nr 10 nie zostaną unieważnione w sposób wyżej weś
lony,
20. W

każdym

właściwą uwagę

21.

Każda

datę

ciwe
14. Zadne uznanie według typu konstrukcji nie zostanie
udzielone bez ustalenia prz.e z właściwą władzę na podstawie zbadania jednegO' lub więcej pojazdów wyproduko~
wanych według typu konstrukcji, że pojazdy tego typu
odpDwiadają warunkom technicznym Gkreślonym w zfllłącZllliku.
.

świadectwa

uwaga wniesiona do
jej wniesienia oraz zostać

świadectwa

powinna
przez

poświadczona

nosić

właś

władze·.

22. W razie stwierdzenia w pojeździe braków, które zda.niem władz celnych nie mają istotnego znaczenia i niel
stwarzają niebezpieczenstwa oszustwa, można zezwolić na
dalsze użytkowanie pojazdu dOi przewozu tO'warów IM;'
podstawie karnetu TIR. Pos!iadacz świadectwa uznania
powinien zOIstać uprzedzony Ol stwierdzonym niedociąg
nięciu i doprowadzić pojazd do należytego stanu w rozsądnym czasie.

uznania powinny być dołączone, jeśli
władza wydająca świadectwo uznĘ!. to za potrzebne, zdję 
cia lub rysunki poświadczone przez tę władzę. Liczba
tych dokumentów zostanie wpisana przez tę władz,ę w
rubryce nr 6 świadectwa.

5. W razie zmiany zasadniczych cech charakterystycznych pojazdu drogowego, traci ważność dotychczasowe
uznanie i przed dalszym użyciem do przewozu towarów
na podstawie karnetu TIR pojazd ten powinien zostać
ponownie uznany przez właściwą władzę.

4. Pojazd drogowy, który prz,estał odpowiadać warunkom
technicznym wymaganym do jego uznania, powinien przed
ponownym użyciem do prz.e wozu towarów na podstawie
karnetu TIR zostać doprowadzony do stanu, który uzasadniał jego uznanie, i w rezultacie odpowiadać ponownie tym warunkom technicznym.

3. Pojazdy drogowe należy przedstawiać co dwa lata do
przeglądu i ewentualnego przedłużenia uznania właści
wym władzom państwa rejestracji pojazdu bądż w przypadku ' pojazdów nie zarejestrowanych - władzom pań
stwa, w którym ich właściciel lub użytkownik ma miejsce
zamieszkania.

2. Świadectwo powinno znajdować ' się w pojeżdzie drogowym.

1. Do

świadectwa

)UW AGA

(ostatnia strona)

...

.El'
n.

t<I

(Iq

UZNANIA

Wydana przez

(właściwa władza)

Konwencja TIR z dnia 14 listopada 1975 r.
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1. Numer rejestracyjny
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ŚWIADECTWO UZNANIA
nr

typu konstrukcji

. Ważne do

4. Marka (lub nazwa konstruktora)

6. Liczba

7. UZNANIE

we dług

D uznanie indywidualne
D uznanie
(zaznaczyć krzyżykiem właściwy

~

--

(\\'łaściciel lub użytkownik)
(tylko dla pojazdów nierejestrowanych)

Miejscowość

Data
Podpis
Pieczęć

8. POSIADACZ
Nazwa i adres

do

9. PRZEDŁUŻENIA UZNANIA

Ważne

Miejscowość

Data .
Podpis '
Pi eczęć

'-

.~

oc.;
ccr'

UWAGI
(zastrzeżone

dla

właściwych władz)

braki

Władza

11. Braki

Stwi ęrdzon e

10.

Pieczęć

Podpis

Władza

Podpis

Władza

11. Braki

Pi e częć

10. Stwierdzone braki

Władza

Podpis

Podpis

Władza

Podpis

Pieczęć

11. Braki

u~agi

10. Stwierdzone braki

Władza

Podpis

12. Inne

usunięto

Pieczęć

usunięto

Pieczęć

Pieczęć

usuvięto

UWAGA NA ODWROCIE
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Załącznik
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TABLICE TIR
1.

Tablice powinny

mieć

2. Napis TIR powinien

wymiary 250 mm X 400 mm.

być

wykonany

dużymi

literami

łacińskimi o wysokości 200 mm i o grubości kresek co
najmniej 20 mm. IJitery powinny być koloru białego na
niebieskim tle.

Załącmik

6

NOTY WYJAŚNIAJĄCE
Wprowadzenie

0.1 e)

Określenie "zdejmowane nadwozie" oznacza pomieszczenie przeznaczone na ładunek,
które nie jest wyposażone w jakikolwiek
środek napędO'wy i jest przeznaczone do przewozu na pojeździe drogowym, a ~ podwozie
tego p ojazdu i dolna rama nadwozia są przystosowane specjalnie do tego celu.

0.1 e) i)

Określenie "częściowo zamknięte" w odniesieniu do wyposażenia, o którym mowa
pod niniejszą literą, oznacza urządzenia za.~
zwyczaj składające się z podłogi i nadbudowy odgraniczającej przestrzeń przeznaczoną na ładunek, odpowiadającą przestrzeni
zamkniętego kontenera. Nadbudowa jest przeważnie zrobiona z elementów metalowych,
tworzących
szkielet kontenera. Te rodzaje
kontenerów mogą mlec jedną lub więcej
ś cian bocznych lub przednich. Niektóre z:
tych kontenerów mają jedynie dach połą
czony z podłogą za pomocą słupków pionowych. Kontenery tego rodzaju używane są
szczególnie do przewozu towarów przestrzennych (na przykład pojazdów samochodo,w ych).

0.2

Artykuł

0.2-1

Artykuł 2 przewiduje, że przewóz z zast~sowaniem karnetu TIR może się zaczynać
i koncz,yć w tym samym państwie, pod warunkiem że jego trasa prowadzi przez obce
terytorium. Nic nie stoi na przeISIlkodzie, aby
w podobnym przypadku władze celne pań
stwa wyjściowego wymagały poza karnetem
TIR dokumentu krajowego, zapewniającego
ponowny, swobodny wwóz towarów. Jednakże zaleca się, aby .władze celne unikały wymagania takiego dokumentu i zgadzały sięi
n a jegO' z,astąpienie przez specjalną wzmiankę
w karnecie TIR.

0.2-2

Postanowienia tego artykułu zezwalają
na przewóz to'w arów z zastosowaniem karnetu TIR, je żeli przynajmniej na części trasy
przewóz jest wykonywany przez transport
drogowy. Nie określają one, na której części
trasy przewóz powinien być wykonywany
przez transport drogowy, i wystarczy, aby ta

i) Zgodnie z postanowieniami artykułu 43 niniejsz.e j
konwencji noty wyjaśniające podają interpretację niektórych postanowieri niniejszej konwencji i jej załączni
ków. Zawierają one również pewne zalecone praktyki.
H) Noty wyjaśniające nie zmieniają postanowień niniejszej konwencji lub jej załączników, precyzują jedynie
ich treść, znaczenie i zakres.
Hi)

W szczególności ze względu na postanO'wienia
12 i z.ałącznika. 2 dO' niniejszej konwencji, dotyczące warunków uznawania pojazdów drogowych dla przewozu pod zamknięciem celnym, noty wyjaśniające dokład
nie określają, w razie potrzeby, techniki konstrukcyjne,
które pO'winny być przyjęte przez Umawiające się Strony
jako odpowiadające tym postanowieniom. Określają one
również, w razie potrzeby, techniki konstrukcyjne, które
nie odpO'wiadają tym postanowieniom.
artykułu

iv) Noty wyjaśniające pozwalają stosować postano~
wienia niniejszej kO'nwencji i jej załączników, z uwzględ
nieniem postępu technicznego i wymagań o charakterze
ekonomiczn ym.

o

Zasadniczy tekst konwencji

0.1

Artykuł

0.1

b)

Wyjątki (należności

i

obciążenia

finansowe), o których mowa w artykule 1 litera b),
oznaczają wszystkie kwO'ty inne niż opłaty
i podatki pobierane przez Umawiające się
Strony przy przywozie lub wywozie albO"w
związku z przywozem lub wywoze m. Kwoty
te będą ograniczone do wysokości prz.y bliżonego kosztu świadczonych Ulsług i nie będą
stanO'wić pośredniego sposobu ochrony pro'duktów krajowych lub opłaty o charakterze
podatkO'wym pobieranej od impo<Ttu lub
eksportu. Te należności i obciążenia finansO'we obejmują, między innymi, płatności
odnoszące się :

. - . do świadectw pochodzenia, jeśli są one
konieczne przy tranzycie,
- do analiz wykonywanych przez laboratoria
. celne w celach kontroli.
- do inspekcji celnych i innych czynności
odprawy celnej, wykonywanych poza normalnymi godzinami pracy i pomieszczeniami urzędów celnych,
- do inspekcji wykonywanych ze wz,ględów
sanitarnych, weterynaryjnych lu'b fitopatologicznych.

l·

2

1

częsc

mieściła

się

między

rozpoczęciem

i zakończeniem operacji TIR. Jednakże wbrew
intencjom nadawcy przy wyjeździe może się
zdarzyć, z nieprzewidzianych przyczyn D' charakterze handlowym lub prz.y padkowym, że
na jakiejkolwiek części trasy przewóz nię

\
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0.5

może

być

gowy.

W

rów, naruszenie zamknięć celnych, lub gdy
to poświadczenie zostało uzyskane w inny
bezprawny sposób.

wykonany przez transport drotych wyjątkowych przypadkach
Umawiające się Strony uznają karnet TIR
i odpowiedzialność stowarzyszeń poręczających pozost~mie obowiązująca. /

0.11

Artykuł

A.rtykuł

0.11-1

Władze
celne przy podjęciu decyzji
o zwolnieniu lub niezwolnieniu towarów albo
pojazdów nie powinny kierować się faktem,
że stowarzyszenie poręczające jest odpowiedzialne za uiszczenie opłat, podatków lub odsetek za zwłokę należnych od posiadacza
karnetu, jeżeli ich ustawodarstwo daje im.
inne możliwości zapewnienia ochrony ich
interesów, do której są obowiązani.

O.U-2

Jeżeli zwrócono się do stowarzyszenia,
zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 11, o zapłatę kwot, o których mowa wl
ustępie 1 i 2 artykułu 8, i nie dokonano tego
w okresie trzech rniesięcy przewidzianych. w
konwencji, właściwe władze będą mogły domagać się zapłaty wspomnianych kw@
t na
podstawie ich przepisów wewnętrznych, ponieważ chodzi tu o niewykonywanie umowy
gwarancyjnej podpisanej przez stowarzyszenie poręczające na mocy ustawodawstwa

5

Artykuł ten nie wyklucza prawa przeprowadzania rewizji towarów metodą sondowania, lecz określa, że te rewizje powinny być
bardzo ograniczone pod w7iględem iI oś cJ 0wym. W rzeczywistości system międzynaro
dowy karnetu TIR daje gwarancje dodatkowe
w stosunku do zapewnia.nych przez procedury
krajowe. Z jednej strony dane w karnecie TIR dotyczące towarów powinny odpowiadać uwagom wniesionym do dokumentów
celnych, ewentualnie wystawionych w pań
stwie wyjściowym, z drugiej strony państwa
tranzytowe i docelowe znajdują lUZ gwarancje w kontrolach dokonywanych przy wyjeździe i które są poświadczone przez urząd
celny wyjściowy (patrz również dalej nota
do artykułu 19).

0.6.2

Poz. 76

Artykuł

6

ustęp

2

11

wewnętrznego .

Stosownie do postanowień tego
władze celne jednego państwa mogą
kilka stowarzyszeń, z których każde

ustępu
uznać

0.15

ponosić odpowiedzialność wynikającą z operacji wykonywanych na podstawie karnetów
wystawionych przez nie lub przez. stowarzyszenie, którego jest odpowiednikiem.

0.8.3

Artykuł

8

Zaleca
do

ustęp

się

malną

wysokość

władzom

celnym ograniczyć
50000 dolarów USA maksykwoty od jednego karnetu
być żądana od stowarzy-

TIR, która może
szenia poręczającego.
0.8.6

Artykuł

8

ustęp

6

1. W braku istnienia w karnecie TIR
czająco

~star

szczegółowych

danych dla osz.a cowania towarów zainteresowani mogą dostarczyć dowód o rz.eczywistym charakterze tego
towaru.
2. Jeżeli żaden dowód nie zostanie dostarczony, opłaty i podatki będą stosowane nie
według
stawek ryczałtowych, niezależnych
0J rodzaju towarów, lecz według najwyż·
szych stawek odnoszących się do rodzaju towarów, których dotyczą dane w karnecie TIR.
0.10

Artykuł

15

Jeż. eli nii e są wymagane dokumenty celne
dla czasowego wwozu, mogą powstać pewne
trudności w odniesieniu do pojazdów nie podlegających rejestracji, ta~ich jak w niektórych
państwach przyczepy i naczepy. W tym przypadku postanowienia artykułu 15 mogą być
przestrzegane, co da całkowitą gwarancję
władzom celnym wystarczającego zabezpieczenia - poprzez naniesienie uwag dotyczą
cych charakterystyk tych pojazd6w (znaki
i numery) na odcinkach nr1 1. nr 2 karnetu TIR, używanych prz.e z dane państwo, i na
odpowiednich grzbietach.

3

równowartości

Artykuł

będzie

10

Uważa się, że poświadczenie zwolnienia
karnetu TIR zostało uzyskane podstępem lub
przez nadużycie, gdy operacja TIR została
dokonana za pomocą podstępnej zmiany pomieszczenia przeznaczonego na ładunek lub
kontener albo gdy zostało stwierdzone PIo-,
stępowanie takie, jak użycie fałszywych albo
niedokładnych dokumentów,
zamiana towa-

0.17

Artykuł

0.17-1

Postanowienie przewidujące, że manifest
towarów objętych karnetem TIR musi wykazywać oddzielnie zawartość każdego pojazdu
stanowiącego
częsc
zespołu
pojazdów lub
każdego
kontenera, ma jedynie na celu
ułatwienie k.ontroli celnej zawartości samego
pojazdu lub kontenera. Postanowienie to nie
powinno być więc interpretowane w taki
sposób, że każda różnica między zawartością
faktyczną pojazdu lub kontenera a zawartością tego pojazdu lub tego kontenera wskaz. aną w manifeście b ę dzie uwaźana za naruszenie postanowień konwencji. Jeżeli przewoźnik może udowodnić, w sposób zadowalający, właściwym władzom, że mimo tej róż
nicy wszystkie towary wskazane w manifeście odpowiadają, ogólnie biorąc, towarom
zaIadowanym w ze spole pojazdów lub w kontenerach objętych karnetem TIR, nie należy
w zasadzie uważać, że nastąpiło naruszenie
przepisów celnych.

17

Dziennik Ustaw Nr 17
0.17-2

W przypadku przewozów rzeczy przesiedlenia można zastosować procedurę przewidzianą w ustępie 10 c) przepisów dotyczących używania karnetu TIR i w SP9sób
rozsądny uprościć wyliczenie przewożonych
przedmiotów.

0.18

Artykuł

0.18-1

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu TIR władze celne, jeśli
szczególne względy tego nie uzasadniają,
odmówią wyznaczenia
wyjściowego
urzędu
celnego swego państwa jako urzędu celnego
docelowego dla przewozu, który jest kontynuowany w państwie sąsiednim, będącym
również Umawiającą się
Stroną niniejsz.e j
konwencji.

0.18-2

Poz. 76

25
0.21

Artykuł

0.21-1

Postanowienia tego artykułu nie ograniw niczym możliwości władz celnych
przeprowadzania rewizji i kontroli wszystkich
części pojazdu innych niż zamknięte celnie
pomieszczenia przeznaczone na ł adunek.

21

czają

18
0.21-2

1. Towary powinny być załadowane w taki
sposób, aby partia towarów przeznaczona
do wyładowania w pierws,z ym punkclie wyładunku mogła być wyjęta z pojazdu lub
kontenera bez potrzeby wyładowania innej
lub innych partii towarów przeznaczonych do
wyładowania w innych punktach wyładunku .

Urząd

celny wejściowy może odesłać
do urzędu celnego wyjściowęgo
państwa sąsiedzkiego, gdy stwierdzi, że w
tym państwi e nii e dokonano lub dokonano
niewłaściwie poświadczenia. W takim przypadku urząd celny wejściowy zamieszcza w
karnecie TIR uwagę dla odpowiedniego
urzędu celnego wyjściowego.
przewoźnika

0.21-3

Jeżeli

podczas czynności kontrolnych
celne pobierają- próbki towarów, powinny one wnieść dQ manifestu towarów karnetu TIR adnotację zawierającą wszystkie
odpowiednie szczegóły dotycz.ące pobranych
towarów.
władze

0.28

Artykuł

28

•

2. W przypadku przewozów z wyładunkiem
w wielu urzędach konieczne jest, z chwilą
gdy miał miejsce wcześniejszy częścli'owy
wyładunek, dokonanie o tym wzmianki na
wszystkich manifestach pozostających w karnecie TIR w rubryce 12 i jednoczesne określenie na pozostałych odcinkach i na odpowiednich grzblietach, że nowe zamknięcia
celne zostały nałożone .

('

0.19

Artykuł

1. Artykuł 28 przewiduje, że zwolnienie karnetu TIR w urzędzie celnym docelowym Piowinno nastąpić bezzwłocznie, pod warunkiem
że towary będą poddane innej procedurze
celnej lub dokonana zostanie ich odprawa
ostateczna.

2. Stosowanie karnetu TIR powinno być
ograniczone do właściwych jego funkcji, to
znaczy tranzytu. Karnet TIR nie powinien
służyć, na przykład, do przetrzymywania towarów pod zamknięciem celnym w miejscu
przeznaczenia. Jeżeli żadna nieprawidłowość
nie powstała, urząd docelowy powinien zwol·
nić karnet TIR, jak tylko towary objęte karnetem zostaną poddane innej procedurze
celnej lub dok/mana zostanie ich odprawa
ostateczna. W praktyce zwolnienie to powinno być dokonane po natychmliastowym
ponownym wywozie towarów (na przykład
w razie ich bezpośredniego przeładowania w
porcie morskim) bądź w chwili, gdy w.
miejscu przeznaczenia zgłoszone zostaną do
odprawy celnej, lub jeszcze w chwili, gdy
zostaną umieszczone czasowo pod zamknię
ciem celnym (na przykład w magazynie celnym), stosownie do przepisów obowiązują
cych w państwie przeznaczenia.

19

Obowiązek
urżędów
celnych WYJSClOwych upewriienia się co do dokładności mar
n1festu towarów powoduje konieczność sprawdzenia przynajmniej, czy dane w manifeście
towarów odpowiadają danym w dokumentach wywozowych i dokumentach przewozowych lub innych dok'u mentach handlowych
dotyczących
tych towarów; urząd celny
wyjściowy może także skontrolować towary
w razie potrze'b y. Urząd celny wyjściowy powinien również przed nałożeniem zamkni ę cia
sprawdzić stan pojazdu drogowego lub kontenera i w prz.y padku pojazdu lub kontenera
przykrytego opończą - stan opończy i lin
mocowania opończy, ponieważ te urządzenia
nie są objęte świadectwem uznania.

0.20

Artykuł

20

Jeżeli władze celne wyznaczają termin
na przewóz towarów na ich terytorium, powinny również wziąć pod uwagę, między
innymi, przepisy szczególne, które przewoźni
cy muszą ) stosować, zwłaszcza przepisy odnoszące się do godzin pracy i okresów obowiązkowego odpoczynku kierowców pojaz·
dów drogowych. Zaleca się, aby władze celne
korzystały ze swego uprawnienia do wyznaczania trasy, jedynie wtedy, gdy uznają to
za niezbędne .

0.29

Artykuł

29

Nie jest wymagane świadectwo uznania
dla pojazdów drogowych lub kontenerów
przewożących towary ciężkie lub prżestrzen'ne. Do urzędu celnego wyjściowego należy
jednak sprawdzenie, czy inne warunki ustalone w tym artykule są spełnione dla tego
rodzaju przewozu. Urz ę dy celne innych Umawiających się Stron uznają decyzję podjętą
przez urząd celny wyjściowy, jeśli nie wyda
im się sprzeczna w sposób oczywisty z postanowieniami artykułu · 29.
'
,

0.38.1

Artykuł

38

Poz. 76

26

Dziennik Ustaw Nr 17
ustęp

b)

1

Właściwa

ilość i rodzaj
które powinny odpowiadać warunkom litery a) niniejszej noty,
upewniając się, że nie jest możliwe zdję
cie i ponowne założenie części składo
wych w ten sposób złączonych bez pozostawienia widocznych śladów. Wybór i zakładanie innych urządzeń łączących nie
jest poddane żadnemu ograniczeniu.
urządzeń

Przedsiębiorstwo nie powinno być pozbawione prawa korzystania z systemu TIR z
powodu w ykroczenia popełnionego bez wiedzy jego ki e rownlictwa przez kierowcę przedsiębiorstwa.

0.38.2

Artykuł

38

ustęp

2
c)

Umawiająca

si ę

Strona powiadomiona,
że osoba przebywająca lub zamieszkująca na
jej terytorium jest winna popełnienia wykroczenia na terytorium obcego państwa, nie
jest obowiązana sprzeciwić się wydaniu karnetu TIR tej osobie.
0.39

Artykuł

39

'Wyrażenie

"błędy

Ar tykuł

45

Zalec a się Umawia jącym się Stronom
otwarcie jak największej liczby urz.ędów celnych dla operacji TIR, zarówno urzę dów wewnętrznych, jak i urzędów granicznych.
2.2.1 b)
2

Załącznik

Urządzenia łączące, które mogą być zdjęte
i założone ponownie bez po,z ostawienia
widocznych śladów w drodze czynności
z jednej strony, to ' znaczy bez potrzeby
manipulowania · z obu stron części łączo
nych, nie będą dopuszczone w rozumieniu
litery a) niniejszej noty. Chodzi w
szczególności
o ,nity rOZlszerzalne, nity
"ślepe" i podobne.

Ustęp

a)

2

1 b) -

Urządzenie

zamknięcia

2.2

Artykuł

i)

2

Ustęp

a)

1 a) -

Łączenie

Jeżeli

urządzenia

śruby,

nakrętk( itp.)

starczająca
być

ilość

zakładana

cz ęś ci

łączące

skład owych

(nity,

wkręty,

zostały użyte,

tych

urządzeń

wypowinna

i przechodzić
do wewnątrz, gdzie
będzie zamocowana w sposób trwały (na
przykład za pomocą zanitowania, spawania, tulej owania, skręcania i n'itowania
lub spawania na nakrętce). Jednakże nity
klasyczne (to znaczy te, których założenie
wymaga manipulowania z obu stron cz,ęści
łączonych) będą mogły również być nakładane od wewnątrz . Niezależnie od powyższego
podłoga pomieszczeń
przeznaczonych na ładunek może być zamocowana
za pomocą blachowkr ę tów lub nitów
wstrzeliwanych albo nitów samowwiercających się, umieszczonych od wewnątrz
i przechodzących pod kątem prostym przez
podłogę i dolne poprzeczki metal owe, pod
warunkiem, że niektóre zakończenia, z wyprzez

częś ci

jątkiem

od

. H)

łącz on e

blachowkrętów,

będą

zagłębione

pozwalającę
na
celnego powinno:

zamknięć
nałożenie

zamocowane przez spawanie lubI
co najmniej dwóch urzą
dzeń łączących, zgodnych z literą a)
noty wyjaśniającej 2.2.1 a), lub
pomocą

być

tak pomyślane, aby - w razie
pomieszczenie przeznaczone na:
ładunek zost a ło zamknięte i opieczę
towane - nie m ogło być zdjęte bez
pozostawienia widocznych śladów.
gdy

zewnątrz

w części zewnę trznej poprzeczki lub spawane ~ nią.

Drzwi i inne systemy

być

za
2.2,1. a)

określi

d) Sposoby łączenia opisane niżej stosuje się
do pojazdów specjalnych, na przykład pojazdów ' izotermicznych, chłodni i cystern,
w takiej mierze, w jakiej dadzą się pogodzić z przepisami technicznyml, którym
te pojazdy muszą odpowiadać ze wzglę
du na ich użytkowanie. Jeżeli nie jest
możliwe z przyczyn technicznych zamocowanie części w spOlSób opisany pod
literą a) niniejszej noty, cz.ęści składowe
będą mogły być złączone za pomocą urzą
dzeń wymienionych pod literą c) niniejszej noty, pod w a runki em, że urządzenia
stosowane od strony wewn ę trznej ścian
nie będą dostępne od zewnątrz.

popełnione

przez nie,dbalstwo" oznacza czyny, które nie zostały
popełnione umyślnie i z pełną świ adomoś cią,
lecz wynikają z faktu, że nie zostały podjęte środki ro,zsądne i konieczne dla zapewdienia dokładności informacji w tym szczególnym przypadku.
0.45

władza

łączących,

Powinno ono

również:

iii)

posiadać otwory o średn icy co naj ..
mniej 11 mm lub szczeliny o długości
co najmniej 11 mm i szerokości 3 mm
oraz

iv)

być

jednakowo skuteczne, niezależnie
od typu używanego zamknięcia.

b) Zawiasy, zawiasy taśmo'we, skoble i
inne urz.ądzenia służące do zawieszania
drzwi itp. powinny być zamocowane
zgodnie z przepisami litery a) i) oraz H)
niniejszej n orty. Ponadto różne części skł a
dowe urządzenia zawieszającego (na przykład osie albo pręty zawiasów lub skobli)
będą tak dopasowane, aby nie mogły być
zdjęte lub zdemontowane bez pozostawie-
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nia widocznych ś l a d'ów, gdy pomi eszczenie przeznaczone na ładunek jest zamkni ę 
te lub opieczętowane. Jednakże gdy urzą
dzenie zawieszające nie jest dostępne od
zewnątrz, wystarczy, aby drzwi zamknięte
i zaplombowane nie mogły być zdjęte
z tego urządz e nia bez pozostawienia widocznych śl a dów . Gdy drzwi lub system
zamkni ę cia posiada więcej niż dwa skoble,
jedynie dwa skoble n a jbliższe krańcom
drzwi powinny być zamocowane z,godnie
z wymaganiami wyżej wymienionej litery a) i) oraz ii).
c)

b) Otwory, które p oz wol i łyby na dostęp bezpoś redni do pomieszczenia prz.e znaczonego
na ładunek, będą zamkni ę t e siatką meta.lową
lub perforowaną płytą metalową
(maksymalny rozmiar otworów 3 mm w
obu przypadkach) i b ę dą zabezpieczone
s p a waną kratą metal ową (rozmiar maksym aIny oczek 10 mm) .
c) Otwory nie pozwalając e n a b e zpo ś redni
dost ęp do pomieszczenia przeznaczonego
na ładunek (na przykład dz i ęki systemowi kolan lub załamań) będą zaopatrywane
w te same urządzeni a , a wymiary otworów
i oczek mogą dochodzić od powiednio do
10 'i 20 :mm.

Wyjątkowo,

w przypadku pojazdów wyw izolowane cieplnie pomiesz.czenia przeznaczone na ładun e k, urządze 
nie z.amknięcia celnego, zawiasy i inne
części, których zdj ę cie pozwoliłoby na do~
stęp do wewnątrz pomieszczenia przeznaczonego na ładunek lub do .miejsc, .w których towary mogłyby być schowane, mogą
być
zamocowane do drzwi tego pomies.zczenia przeznaczonego na ładunek za
pomocą śrub lub wkrętów wprowadzonych
od wewnątrz, ale nie odpowiadających
skądinąd wymaganiom litery a) powyższej
noty wyjaśniającej 2.2.,1 a), z zastrzeposażonych

że

ii)

że

ostrza śrub lub wkrętów będą Z;afmocowane w płycie z gwintowanymi
otworami lub w podobnym urządzeniu
umieszczonym z tyłu płaszczyzny :te:wnętrznej drzwi oraz

odpowiedniej ilości tych śrub
wkrętów będą przyspawane I d!o:
urządzenia zamknięcia celnego, do zawiasów itp. w sposób całkowicie je
odkształG:ający i uniemożliwiający wyjęci.e tych śrub lub tych wkrętów bez
pozostawienia widocznych śladów. 1)

łby

lub

2.2.1 c) -2

"izolowane - cieplnie pomieszczenie przezn aczone na ł a dunki" powinno
być interpretowane jako odnoszące si ę do
pomieszczeń chłodniczych i izotermicznych
przeznaczonych na ładunki.

Ustęp 1

c) -

Otwory wentylacyjne

a} len maksymalny rozmiar nie powinien w
zasadzie przekraczać 400 mm.
,) Patrz rysunek nr 1 z ałą ćzony do niniejsze!;1o załą cznjka.

ideQtyczne niemetalowe będą
dopuszczone, pod warunkiem
że rozmiary otworów i oczek będą prze strz.e gane i że używany materiał jest wystarczając o odporny, aby te otwory i oczka
nie IIlQgły być znacznie p owiększone bez
widocznego uszkodzen'i a. Pon adto nie powinna być możliwa wymiana urz.ądzenia
wentylacyjnego
poprzez działanie
od
jednej strony opończy.

Urządzenia

Ust ęp

być

1 c) -

Otwory

odpływowe

b) Otwory pozwalające na bezpośredni dajstęp do pomieszczenia przeznaczonego na
ładunek będą wyposażone w urządzenia
wskaz.a ne pod literą b) noty wyjaśniają
cej 2.2.1. c) dla otworów wentylacyjnych.

d) Pojazdy mające znaczną liczbę zamknięć,
takich jak zawory, krany, włazy, pokrywy itp., będą urządzone w spo:s ób ograniczający, na ile jest to możliwe, liczbę
zamknięć celnych. \V tym celu zamknię
cia sąsiadujące ze sobą będą połączone
za pomocą wspólnego urządzenia wymagającego jednego zamknięcia celnego lubi
zaopatrzone w pokrywę spełniającą ten
cel.

2.2.1. c) -1

e)

a) Ich rozmiar maksymalny nie powinien w
zasadzie przekraczać 35 mm,

Wyrażenie

e) Pojazdy z dachem otwieranym będą skonstruowane w sposób ograniczający, na ile
jest to możliwe, liczbę zamkni ę ć celnych.

Jeżel i otwory będą znajdować się w opoń
czy, urządzenia wymienione pod literą b)
niniejszej noty będą w zasadzie wymagane. Jednakże będą dopuszczone systemy
zamknięcia za pomocą perforowanej płyty
metal ow ej umiels zczonej od zewnątrz i
siatki metalowej lub z innego materiału,
przymocowanych od wewnątrz.

mogły

żeniem:

i)

d)

c) Jeżeli ot~ory odpływowe nie · będą pozwalały na bezpośredni dostęp do pomieszczenia prz.e znaczonego na ładunek.
urządzenia, o których mowa pod literą b)
niniejszej noty wyjaśniającej, nie będą
wymagane, pod warunkiem że otwory
będą wyposażone w niezawodny system
przegród, łatwo dostępny od wewnątrz pomieszczenia przeznaczonego na ładunek.
2.3

Artykuł

2. 3.3

Ustęp

3-

3
Opończe spor z ądzon e

z wi elu

części

a) Poszczególne czę ści tej samej opończy
mogą b y ć wykonane z r ó żn y ch materiałów
odpowiadających przepisom us t ę pu 2 artykułu 3 załącznika 2.
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b) Przy
części

sporządzaniu

opończy

dający dostateczną

każdy

układ

tego zaleca się nie dopuszczać do stosowania
klap tego typu. Mogą one być zastąp,ione
przez następujące urządzenia:

gwarancję

bezpieczeństwa będzie dopuszczony, pod wa',runkiem że połączenie ich zostanie wykonane zgodnie z zaleceniami artykułu 3
załącznika 2_

a) klapy naciągające podobnego typu umocowane od wewnątrz opończy lub
b)

2. 3.6 a)

6 a)

Ustęp

Pojazdy

z

przesuwanymi

pierścieniami

Metalowe piersclenie mocujące, przesu. wające się na prętach metalowych umoco'wanych do pojazdów, są dopuszczalne w świe
tle niniejszego ustępu I( patrz rysunek nr '2
z.ałączony do niniejszego załącznika), pod warunkiem ~e:
a)

pręty zostaną

umocowane do pojazdu w
maksymalnych przerwach wynoszących
60 cm w taki sposób, aby' nie można było
kh odjąć · i założyć ponownie bez po~o
stawienia widocznych śladów;
pierścienie

podwójne lub wyposażone w centralny pręt oraz wykoillane z
jednej części bez spawania;

c)

opończa zOlStanie przymocowana do pojazdów w sposób ściśle odpowiadający
warunkom wyszczególnionym pod literą a)
artykułu 1 załącznika 2 do niniejszej konwencji . . ____
00".

2.3.6 b)

Ustęp

6 b)

sposób

-

"

_

_ _

Opończe

2.3.11 c)

b)

111 a) -

Klapy do

uważane

za

mateńały

włókiennicze

nierozciągliwe,

3

Załącznik

3.0.17

Procedura uznania

3

3 postanawia. że właściwe wła
się Strony mogą wydać
świadectwo uznania dla pojazdu produkowanego na terytorium wspomnianej Strony i ze
pojazd ten nie będzie poddany żadnej do'
datkowej procedurze uznania w państwie,
w którym jest on zarejestrowany, lub, zależ
nie od okoliczności, w państwie, w którym
jego właściciel ma stałe miejsce zamieszkania.

z

Załącznik

Umawiającej

2. Przepisy te nie przewidują ograniczenia
prawa właściwych władz Umawiającej się~
Strony, gdzie pojazd jest zarejestrowany, lub
na terytorium, na którym jego właściciel ma
stałe miejsce zamieszkania, do wymagania
przedstawienia świ adectwa uznania bądź td
przy przewozJe, bądź w czasie późniejszym
w celach związanych z rejestracją lub kontrolą pojazdu, jak również z podobnymi formal- .

naciąganIa opończy

Na wielu pojazdach opończa jest wypoz zewnątrz w poziome klapy z oczkami rozmieszczonymi wzdłuż bocznej sClany
pojazdu. Klapy te, zwane klapami naciąga
jącymi, są przeznaczone do naciągania ORoń
czy za pomocą sznurów lub podobnych urzą
dzeń. Klapy te były używane do zakrywania
poziomych szczelin stosowanych w opoń 
czach, które pozwalały na bezprawny dostęp
do towarów przewożonych w ' pOjeźd :Jte. Dlasażona

są

Urządzenie
przedstawione na rysunku
nr 3 załączonym do niniejszego załącznika
odpowiada przepisom ostatniej części ustę
pu 11 artykułu 3 załącznika 2. Odpowiada
ono również przepisom ustępu 6 artykułu 3
załącznika 2.

dze

Ustęp

materiały

sporządz,enia taśmy:

2.3.11 c) -2

W świetle tego ustępu mogą być dopuszczone linki mające rdzeń z materiału
tekstylnego, otoczonego sześoióma zwojami
wyłącznie z drutów stalowych i pokrywają
cymi całkowicie rdzeń, pod warunkiem żEl
średnica tych kabli będzie wyn osić co najmniej 3 mm (nie biorąc pod uwagę ewentualnej powłok i z przezroczystego tworzywa
sztucznego).
2.3.11 a)

opończach.

w to tkaninę pokrytą tworzywem sztucznym lub gumą, pod warunkiem
że nie mogą być one spojone lub odtworzone po ze'r wan'iu bez pozostawienia widocznych śladów. Poza tym ' tworzywo
sztuczne pokrywające taśmy powinno być
przezroczyste, a jego powierzchnia gładka.

.1.

zamykające

pewnych
stosowania

włączając

przymocowane w

linki

w

uniknięciu

a) skóra;

pomocą urządzeń łączących, odpowiadających

9
Stalowe
rdzeniem tekstylnym

możliwe

Taśmy opończy

Następujące

wymaganiom litery a) noty 2.2.1 a) niniejszego załącznika .
Ustęp

11 c) -

odpowie9,nie do

są

2.3.9

Ustęp

2.3.11 c) -1

stały

Gdy jedna luh kilka krawędzi opończy
przymocowane w sposó~ stały do nadwozia pojazdu, opończ,a powinna być przytrzymywana taśmą lub taśmami metalowymi albo
z jakiegokolwiek innego właściwego materi alu i umocowana do nadwoZia pojazdu za

małe oddzielne klapy, każda mająca oczko
umieszczone na stronie zewnętrznej opoń
czy i rozstawione w odległościach pozwalających na naciąganie opończy w sposób
zadowalający.

Inne rozwiązanie
przypa.d kach polega na
klap naciągających na

będą

b) ,

t6

nościami.

3.0.20.

Procedura wprowadzania adnotacji do świa
dectwa uznania
Aby anulować uwagi odnoszące się dOI
usterek, gdy pojazd został doprowadzony do
stanu zadowalającego, wystarczy wprowadzić
w rubryce nr 11 przeznaczonej do tego celu
uwagę "Usterki usuni ęte", nazwisko" podpis
i pieczęć zainteresowanej właściwej władzy.

29
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Rysunek nr 1
PRZYKŁAD

ZAWIASU I URZĄDZENIA DO ZAMYKANIA CELNEGO DRZWI POJAZDOW WYPpSAŻONYCH
W IZOLOWANE CIEPLNE POMIESZCZENIA ł.ADUNKOWE
,.' ! ., •

odksztatcony orze?
spawanIe
""'ptyto metalowa
z nQgw,nfowanym ,

otworom l

l

o tworON"

Zawias

Urządzenie zamknięcia

celnego

Rysunek nr 2
POJAZDY Z OPOŃCZĄ O PRZESUWANYCH PIERŚCIENIACH

WARIANT PIERWSZY
ple rSC ! eń

o

.202wóJnej p ęt l i

kabel moculgc
WAR I~Ii~

QJ;:UGI

.Q.I.ę[ 5_~nC!..·-=z-='~-'<.?
pr~tem

c en+r(1 ! n~.

' T'
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Rysunek nr 3
PRZYKŁAD URZĄDZENIA

Rysunek nr 4

DO ZAMYKANIA
POJAZDU

OPO~CZY

przedstawione poniżej odpowiada warunw ostatniej literze ustępu 11 artykułu 3
2. Odpowiada ono warunkom ustępu 6 arty-

URZĄDZENIE

DO ZAMYKANIA

OPO~CZY

Urządzeni e

kom

okre ś lonym

załącznika
kułu

Urządzenie

kom litery a)

przedstawione poniżej odpowiada warun6 artykułu 3 załącznika 2.

ustępu

3 załącznika 2.

plE'rSCleri
mocuJqcy

Kabel
l
zamykoJ'lcy

Załącznik

ZAŁĄCZNIK

Część

DOTYCZĄCY

KONTENEROW

pierwsza

Artykuł

REGULAMIN DOTYCZĄCY W ARUNKOW TECHNICZNYCH DLA KONTENEROW, KTORE MOGĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWEGO
POD ZAMKNIĘCIEM CELNYM
Artykuł

1

Zasady podstawowe.
Można uznać za nadające się do międzynarodowego
przewozu towarów pod zamknięciem celnym tylko kontenery zbudowane ·i urządzone w taki sposób:

a) aby ż aden towar nie mógł być wyjęty z zamknię
tej c zę ści k ont.enera lub do niej włożony bez pozostawienia widocznych śladów włamania lub zerwania
za mkni ę c i a celnego;
b) aby z a mkni ę ci e celne
sób prosty i skuteczny;

m ogło być nałożone

w spo-

c) aby nie zawierały żadnej ukrytej przestrzeni, w
której można by ukryć towary;
d) aby wszystkie miejsca mogące pomieścić towary
dla kontroli celnych.

były łatwo dostępne

UZNANIA

7

2

Konstrukcja kontenera
1. Aby

nia

wymagania określone przez postanowie1 niniejszego regulaminu:

spełnić

artykułu

a) części składowe kontenera (ściany, podłoga, drzwi,
dach, wsporniki, ramy, poprzeczki itp.) powinny być złą
czone bądż za pomocą urządzeń, które nie mogą być
zdjęte i ponownie założone od zewnątrz bez pozostawienia widocznych śladów, bądż w taki sposób, aby
utworzona całość nie mogła być zmieniona bez pozostdwienia widocznych śladów. Jeżeli ściany, podłoga, drzwi
i dach składają się z różnych elementów, to powinny one
spełniać te same wymagania i być. dostatecznie wytrzymałe;

b) drzwi i inne rodzaje zamknięć (włączając zawory,
pokrywy itp.) powinny mieć urządzenia pozwalające na nałożenlie zamknięcia celnego. Zdjęcie i ponowne zamocowanie z zewnątrz tego urządzenia nie powinno być możliwe bez pozostawienia widocznych śladów
ani otwarcie drzwi lub innego zamknięcia - bez zerwania zamknięcia celnego. To ostatnie powinno być w
należyty sposób zabezpieczone. Dopuszcza się otwieranie
dachów;
włazy,
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i kQlor nici użytej do tego szwu powlmen wyraźnie
różnić się od koloru opończy i od ' koloru mCl użytej do
drugiego szwu. Wszystkie szwy powinny być wykonane
maszynowo.

otwory wentylacyjne i ściekowe będą wyposaw urz ądzenia uniemożliwiające dostęp do wnętrza
kontenera. Zdj ęcie i ponowne zamocowanie z zewnątrz
tego urządzenia nie powinno być możliwe bez pozostawienia widocznych śladów.
c)

żone

4. Jeżeli opończa z tkaniny pokrytej twouywem sztucznym sporządzona jest z kilku części, części te Ipogą być
również spojone zgodnie z rysunkiem nr 3 załączonym
do niniejszego regulaminu. Brzeg jednej części nałożony
zOlStanie na drugi brzeg na szeroko.ść co najmniej 15 ~.
Spojenie części dokonane zostanie na całej tej szerokości.
Brzeg zewnętrzny złącza zostanie pokryty taśmą z tworzywa sztucznego o szerokości co najmniej 7 mm, nało
żoną w taki sposób przez spojenie. Na taśmie tej, jak,
również obok niej, na szerokości co najmniej 3 mm
z każdej jej strony, powinien być wydru4-owany jednolity i wyraźny wzór. Spojenie powinno oyć wykonane
w taki sposób, aby poszczególne części nie mogły zostać
rozdzielone·, a następnie połączone bez pozostawienia
widocznych śladów.

2. Niezależnie od postanowień artykułu 1 lit. c) mmeJszego regulaminu dopuszcza się, aby części składowe
kontenera przeznaczone na ładunek zawierały ze wzglę
dów praktycznych puste przestrz.e nie (na przykład między
przegrodami podwójnej ściany). W celu uniemożliwienia
wykorzystania tych przestrzeni dla ukrycia w nich towarów:
i)

zdjęcie

i ponowne założenie osłony wewnętrznej
kontenera nie powinno być możliwe bez pozostaw ienda widocznych śladów lub

ii) liczba pustych przestrzeni powinna być ograniczona do minimum i przestrzenie te powinny byc
łatw o d ost ę pne dla kontroli celnych.

Kontenery

Składane

5. Naprawy powinny być dokonywane w sposób przedstawiony na rysunku nr 4 załączonym do niniejszego
regulaminu; brzegi należy założyć jeden na drugi i połączyć je d~oma widocznymi szwami odległymi od siebie
co najmndej o 15 mm; kolor nici widocznej od wewnątrz
powinien róźnić się od koloru nici widocznej z zewnątrz,
jak również od koloru opończy; wszystkie szwy powinny być wykonane maszynowo. Jeżel1 naprawa opoń
czy uszkodzonej przy brzegach ma być dokonana przez
zastąpienie uszkodzonych części łatą, szew może być
również wykonany zgodnie z przepisem ustępu 3 niruiejsz,e go artykułu i rysunkiem nr 1 załączonym do niniej szego regulaminu. Naprawy opończ z tkanliny pokrytej
tworzywem sztucznym mogą być także wykonane w sposób opisany w ustępie 4 niniejszego artykułu, jednak w
tym przypadku spo1enie powinno być dokonane na obydwóch stronach opończy, a łata powinna być wstawiona
od wewnętrznej strony.

3

Artykuł

lub rozbierane

Postanowienia artykułu 1 i 2 niniejszego regulaminu
do k onten erów składanych lub rozbieranych;
ponadto powinny one mi e ć system urządzeń ryglujących ,
zamykających r óżne c zęści kontenera po jego złożeniu.
System ryglujący, jeśli znajdzie się na zewnątrz złożo
nego kontenera, powinien umożliwiać. n a łożenie zamknięć
przez urząd celny.
odnoszą si ę

Artykuł

Kontenery kryte

4

6. a) Opończa powinna " być umocowana na kontenerze
w sposób odpowiadający ściśle warunkom określonym
w artykule 1 litery a) i b) niniejsz.e go regul~nu.

opończą

1. Postanowienia artykułów 1, 2 i 3 lllmeJszego regulaminu odn o szą się do kontenerów krytych opończą w
takiej mierze, w jakiej postanowienlia te dadzą się do
nich zastos ować. Ponadto kontenery te powinny odpo~
wiadać postanowieniom niniejszego artykułu.

2. Opończa powinna być sporządzona z mocnego płótna
bądź tkan~ny pokrytej substancją z tworzywa sztuczn.e go
lub gumowanej, nier o zciągliwej o dostatecznej wytrzymałości. Po,w inna ona b yć w dobrym stanie oraz być wykonana w taki sposób, aby po założeniu urządzenia za"
mykającego nie można było dostać się do ładunku bez
poe;ostawienia widocznych śladów.
3. Jeżeli opończa sporządzona jest z kIilku CZęSCl, ich
brzegi powinny być założone jeden na drugi i połączone
dwoma szwami odległymi od siebie co najmniej o ,15 mm.
Szwy te powinny być wykonane zgodnie z rysunkiem
nr 1 załączonym do niniejszego regulaminu; jeżeli jednak
przy niektórych częściach opończy (takich jak tylne
klapy i wzmocnione Irogi) nie byłoby możliwe ich połą
czenie w wymieniorly sposób, wystarczy założyć tylko
brzeg części wie'r zchniej i przyszyć ją zgodnie , z rysunkiem nr 2 załączonym do niniej;s zego· regulaminu. Jeden
ze szwów powinien być widoczny tylko od wewnątrz

Poz. 76

Zamknięcie

dokonane

zostało

za

pomocą:

'

i) metalowych
tenera;

pierścieni

przytwierdzonych do kon-

Ii) oczek rozmieszczonych na brz.e gu
Iii) liny mocującej, przechodzącej
ponad opończ.ą i widocznej z

opończy;

przez

pierścienie

zewnątrz

na

całej

długości.

Opończa

powinna przykrywać części stałe kontenera na,
co najmniej 250 mm, mierzoną od środka
mocujących, z wyjątkiem przypadków,
gdy ,
z samych założeń konstrukcyjnych kontenera wynika, że
nie jest możliwy jakikolwiek dost ęp do towarów.

odległość
pierścieni

b) Jeżeli brzeg opończy ma być na stałe umocowany do kontenera, połączenie to powinno być stałe
i wykonane za pomocą trwałych urządzeń.
7-. Odstęp między pierścieni ami li między oczkami nie
poWlinien przekraczać 200 mm. Oczka powinny być wzmocnione.

-

8. Jako lin
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Część

mocujących należy używać :

a) linek stalowych o

średnicy

co najmniej 3 mm

bądź

b) sznurów konopnych lub sizalowych o średnicy
co najmniej 8 mm, otoczonych powłoką z przezr9czystego, n1ierozciągliwego tworzywa sztucznego. Linki powinny
być otoczone powłoką z przezroczY'stego i nierozciągli
wego two~ywa sztucznego.
9. Każda linka lub sznur powinny być sporządzone z
jednej sztuki i z,a opatrzone na obu końcach w skuwki
z twardego metalu. Urządzenie do przymocowania każdej
metalowej skuwki powinno mieć wydrążony nit przechodzący prz,e z linkę lub sznur li pozwalający na przewlekanie wiązania zamknięcia celnego. Linka lub sznur
powinny być widoczne z jednej i z drugiej strony wydrążonego nitu, tak aby można było się upewnić, że linka
lub sznur składa się rz.eczywliście z jednej sztuki (patrz
rysunek nr 5 załączony do niniejsz,ego regulaminu).

pierwsza -

Rysunek nr 1
OPO~CZA SPORZĄDZONA Z WIELU CZĘSCI
Łączenie za pomocą szwu

·-r-----r----l

Widok
zewr.gtrzny

I

~______~'--_~_-- __-J

I

WidOK

I

wE'.vnętrzny

I
I

I

b)
ustępu

piierścieni

i

7 niniejszego

ocz,e k

odpowiadających

artykułu

warunkom

oraz

cj rzemienia wykonanego z jednego kawałka z odpQ;.
wiedniego nierozciągliwe go materiału o szerokości co najmniej 20 mm i grubości co najmniej 3 mm, przechodzą
cego przez plierścienie i spinającego razem obydwa brzegi
opończy i klapę; rzemień, ten powinien być przymocowany do wewnętrznej strony opończy i zaopatrzony w
oczko do przeciągania lanki lub sznura, wymieniO!llych w
ustępie 8 niniejszego artykułu. Klapa nie jest wymagana,
jeżeli istnieje urządzenie specjalne (przegródka itd.), chroniące przed dostępem do ładunku bez pozostawienia widocznych śladów.
11. Oznaczenia identyfikujące, znajdujące się na kontenerze, jak również tabliczka uznania, o której mowa Vf
części drugiej niniejszego załącznlik a, nie mogą być w
żadnym razie przykryte opończą.

Artykuł

i
~~/ni6 koloru

odm lenne>go od koloru
I od koloru
drugieg o szwu /

opończy

przekrÓj a - al
szew z podWÓjnym ZCIktadem

14
I co

15mm
najmniej /

.1\

~wldoczna

tylkc od wewnątrz
koloru odmienn ego
od koloru opończy .
'od koloru dnJglego
szwu

Część pierwsza
Rysun,e k nr 2
OPO~CZA SPORZĄDZONA Z WIELU CZĘSCI

Szew

Widok
zewnętrzny

- - -

narożny

-------r ' -. -. ,-. -.

" ZP'!L

o

wK:1ok
wewnętrzny

szew n ić koloru odmiennego
od koloru opończy I od
koloru drugiego szwu /

5
przekrÓj a _al

Postanowienia

I

~

10. Przy otworach w opończy służących do załadunku
lub wyładunku obydwa brzegi opoń czy powinny w wystarczający sposób zachodzić na siebie. Oprócz tego powinny O!lle być zamknięte za pomocą:

a) klapy przyszytej lub spojonej stosownie do po,stanowień ustępów 3 i 4 niniejszego artykułu;

al

a

..

przejśclowe

Do dnia, 1 stycznia t 977 r. dopuszcza się używanie
skuwek, zgodnych z rysunkiem nr 5 niniejsz,e go, regulaminu, nawet jeżeli wydrążony nit znajdujący się w tych
skuwkach odpoWliada wzorowi dopuszczonemu poprzednio
i ma otwór o rozmiarach mniejszych niż wskazane naj
wymienionym rysunku.

n ić Widoczna tylko
od wewnqtrz koloru
odmiennego od koloru
opończy I ocl koloru

Uw~a: Dopuszcza się również stosowanie szwów narożnych,
wykon.anych w spos6b określony "na rysunku 2a ' zamieszczonym
w załą:czniku 2 do niniejszej konwencji.

Część

pierwsza -

za

Część

Rysunek nr 3

OPOŃCZA SPORZĄDZONA
Łączenie

poz.. 76
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RysllRek nr 4

NAPRAWA OPOŃCZY

Z WIELU CZĘŚCI

pomocą

pierwsza -

spojenia
sz
""dok
zewne;trzny

a

w,dok
zewnE;trzny

x-------l

,...-_ ._-------- ........

13
taśma z tworzywa

widok

sztuczne o

wewnętrzny

I'

I

: t..! ____ ::.. ____ J
- - - - -

przekrój 0- al
lwymiary w milim.,lrach /

0lil

1

Inlcl widoczne od wewnątrz powinny być
odmiennego koloru od nic I widocznych
od zewnątrz I od koloru opończy /

----------------------"~-----. st rona

przekrój a _al

widok

I

- - - - - -_!

wewnętrzny

Część

pierwsza -

Rysunek nr 5

WZOR SKUWKI
nit z otworem wewn trz
o przeciągniecia sznura
zamknięcia celnego
Iminimalne wymiary otworu:
szerokość -3mm,
dt\.lgości -11mm /
nit

etn

skuwka z
twardego
metalu
owtoka z
przezroczystego
tworzywa
sztucznego

BOCZNY - PRZÓD

""""'=-"""""'="'""
otwór do zam kania
przez przE"łioznl a

.-<" •
tJ

j

BOCZNY - TYr

zewnętrzna
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Część

druga ,

Postanowienia szczególne dotyczące uznania
konstrukcji w p'rocesie produkcji

PROCEDURA UZNANIA KONTENEROW, KTORE
WARUNKOM TECHNICZNYM
PRZEWIDZIANYM W CZĘŚCI PIERWSZEJ

ODPOWIADAJĄ

1. Kontenery mogą zostać uznane za nadające
prz.ewozu towarów pod zamknięciem celnym:

się

do

a) bądź w procesie produkcji według typu konstrukcji I(procedura uznania w proces1ie produkcji);
,
b) bądź w jakimkolwiek okresie po zakończeniu
procesu produkcji, indywidualnie lub w określonej partii
kontenerów tego samego typu :(procedura uznania w okresie po zakończeni).l procesuprod!lkcji).

2. Właściwa
wnioskodawcy

dotyczące

obydwóch

procedur

według

typu

8, JeżelIi kontenery są wytwarzane seryJrue według tego
samego typu konstrukcji, producent może wystąpIć z
wnioskiem do właściwej władzy państwa, w którym ma
miejls ce ich produkcja, o uzn.a nie według typu koń 
strukcji.

Postanowienia ogólne

Postanowiellia ·

Poz. 76

uznania

władza,

która dokonała uznania, wydaje
uznania, które w zależności
od okoliczności ważne jest na nieograniczoną liczbę kon ·
tenerów uznanego typu lub na określoną partii ę kontenerów.
3. Posiadacz świadectwa powinien umieścić tabliczkę
uznania na uznanym kontenerze lub uznanych kontenerach przed ich użyciem do przewozu towarów pod
zamknięciem celnym.
świadectwo

Tabliczka uznania powinna zostać umocowana na
w miejscu, gdzie będzie wyraźnie widoczna, obok
jakiejkolwiek innej tabliczki wydanej \ w celachurzędo wych. '
,
4.

stałe

S. TablIiczka uznania zgodna ze wzorem nr I zamie1szczonym w dodatku 1 do niniejszej CZęSCl sporządzona
zostanie z płytki metalowej o rozmiarach co najmnie j
20 cm na '10 cm. Będzie ona nosiła napisy. wklęsłe lub:
wypukłe bądź wykonane w' inny, trwale czytelny sposób
i zawierające następujące [nformacje co najmniej w ję
zyku francuskim lub angielskim:
a) napis "Dopuszczony do przewozu pod z.amknięciem
celnym";
b) nazwę państwa, w którym kontener został uznany,
wyrażoną w pełnym brzmieniu bądź za pomocą oznaczenia używanego dla określenia państwa rejestracji pojazdów samochodowych uczestniczących w międzynaro~
dowym ruchu drogowym oraz numer śwliadectwa uznania
(liczby, litery itd.), jak równieź rok uznania (na przykład ' "NLI26/73" oznacza: Holandia, świadectwo uznania
nr 26, wydane
1973 r.);
c) numer porządkowy kontenera nadany przez producenta (numer fabryczny);
d) numery lub litery identyfikujące typ kontenera,
jeźeli kontener uznany został według typu konstrukcji.

v:

6. Kontener, który przestał odpowiadać warunkom technicznym wymaganym do jego uznama, powinien przed
ponownym użyciem do' prz.e wozu towarów pod zamknię
ciem celnym zostać doprowadzony do stanu, który uzasadniał jego uznanie, i w rezultacie odpoWliadaó ponownie
tym warunkom technicznym.
7. W razie zmiany zasadniczych cech charakterystycznych kontenera traci ważność dotychczaJSowe uznanie
i kontener ten pOJWinien zostać ponownie uznany przez
właściwą władzę przed dalszym użyciem ,do przewozu
towarów pod zamknięciem celnym.

9. Producent powinien wskazać we wniosku numery lub
)itery identyfikacyjne, przydzielane dla typu kontenera,
o którego uznanie występuje.
być dołączone rysunki, szczegóspecyfikacje budowy typu kontenera, który ma być
przedmiotem uznania.

10. Do wniosku powinny

łowe

11. Producent powinien

zobowiązać się

na

piśmlie :

a) do przedstawienia właściwej władzy tych kontenerów danego typu, które władza pragnie zbadać;
b) do umożliwienia właściwej władzy zbadania w
każdej chwili innych jednostek podczas produkcji serii
danego typu,
c) do informowania właściwej władzy o kaźdej
zmianie rysunków lub specyfikacjli, bez względu na znaczenie tych zmian, przed' przystąpieniem do ich wprowadzania;
d) do oznaczenia kontenerów w widocznym miejscu,
od oznaczeń przewidzianych na tabliczce
uznania, numerami lub literami identyfikacyjnymi typu
konstrukcji, jak również numer porządkowy każdego
kontenera danego typu (numer fahryczny);

niezależnie

e) do prowadzenlia wykazu kontenerów wyprodukowany ch w e dług u:zmanego typu. '
12. Wł a ściw a władza poda, w razie potrzeby, wymagane
zmiany, jakich należy dokonać w przewidzianym tYpie
konstrukcji w celu otrzymania uznania.

13. Zadne uznani.e według typu konstrukcji nie zostanie
udzielone bez ustalenia przez właściwą władzę, na podstawie zbadania jednego lub więcej kontenerów wypr~
dukowanych według typu konstrukcji, źe kontenery tego
typu odpowiadają warunkom technli cznym określonym w
części pierwszej.
14. W razie uznania typu kontenera, wydane zostanie
wnioskodawcy jedno świadectwo uznania zgodne ze wzorem nr II zamieszcz.o nym w dodatku 2 do niniejszej
części i ważne na wszystkie kontenery, ,które będą wyprodukowane stosownie do specyfikacji uznanego typu.
To świadectwo upoważnia producenta do umieszczania na
każdym kontenerze należącym do serii danego typu tabliczki uznania według wzoru określonego w ustępie S
niniejszej części .

Postanowienia szczególne
niu procesu produkcji

dotyczące

uznania po

zakończe

l S. Jeżeli wniosek dotyczący uznania nie został złożony
w czasie procesu proaukcyjnego, właścicie~, użytkownik
lub przedstawiciel jednej z tych osób może złożyć taki
wniosek do właściwej władzy, której ma możliwość
,przedstawienia kontenera lub kontenerów, o których
uznanie występują .
16. Każdy wniosek dotyczący uznania, złożony w przypadku określonym w ustępie 15 niniejszej części, powi-

Dziennik Ustaw Nr 17
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nien wlskazywać ·numer porządkowy (numer fabryczny)
umieszczony · na każdym kontenerze przez producenta.

w dodatku 3 do niniejszej części i ważne jedynie
na tę liczbę kontenerów, które zostały uznane. Świa
dectwo to powinno wymieniać nadany przez producenta
numer lub numery porządkowe kontenera lub kontenerów, do których się . ono odnosi, oraz upoważruać wnioskodawcę do umieszczenia na każdym uznanym kontenerze tabliczki uznania przewidzianej w ustępie 5 niniejszej

Właściwa władza dokona przeglądu takiej liczby
kontenerów, jaką uzna za konieczną, i po upewnieniu
się, że kontener lub kontenery odpowiadają warunkom
technicznym, określonym w części pierwszej, wyda świa
dectwo uznania zgodne ze wzorem nr III zamJieszczonym

17.

części.

Dodatek l do

części

drugiej

WZÓR Nr I

TABLICZKA UZNANIA
(w

języku

angielskim)

;;;. 200mm

APPROVED FOR TRANSPORT
UNDER CUSTOMS SEAL
NL/26/73

~ :
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1\

MANUFACTLRER's No
OF THE CONTAINER ... _............ -

TYPE~ ............ _.
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części

Dodatek 1 do

/'

'

drugiej

WZÓR Nr l

TABLICZKA UZNANIA
('Y

języku

francuskim)

;;..200mn,

14
'" 'x

E

E

AGREE POUR LE TRANSPORT
SOUS SCELLEMENT DOUANIER
NL/26/73

~

o

S2
A\

\.

TYPE~. ........ __.

_.

..

.

-_. _. ~ -~-

NO DE FABRlCATION
DU CONTENEUR

..

............... _......-

.'V'o""" ~~[' ,.
ŚCIANA KONTENERAJI
,/

-~ , ~ ,

!!l TYLKO W PRZYPADKU UZNANIA WEDt:UG TYPU KONSTRUKCJI

\

Dziennik Ustaw Nr 17

36
części

Dodatek 2 do

Poz. 76

drugiej

Dodatek 3 do

WZOR Nr II
KONWENCJA CELNA
MIĘDZYNARODOWEGO

POTYCZĄCA

KONWENCJA CELNA DOTYCZĄCA
MIEDZYNARODOWEGO PRZEWOZU TOWAROW
Z- ZASTOSOWANIEM KARNETOW TIR 1(1975)

PRZEw'OŻU

według

l. Numer
2.

świadectwa

typu konstrukcji

Świadectwo

*)

4. Numer

lub

Identyfikujące

5. Numer

identyfikujący

6. Numer
strukcji

identyfikujący

rysunkli

typ

dotyczące

.•.;r~~:ł~;;#~::<.,,> ../.~~5-:~; j~~;,..!~,·,·" 1

!" -'-:: ""::.

świadectwa

1.

Numer

2.

Zaśwliadcz,a

*)

się,
że
mzej opisanY1(e) kontener(y)
uznany(e) z.a nadający(e) się do przewozu
towarów pod zamknięciem celnym.

został(y)

.

litery

uznania wydane w okresie ' po zakończeniu
procesu produkcji

T~l;;(::-:';~:"; .~·"?:C~ ~·;·~~··

opisany typ kontenera został
uznany i że kontenery zbudowane według tego samego
typu mogą być dopuszczone do przewozu towarów
' pod zamknięciem celnym.
Zaświadcza się, że niżej

3. Rodzaj kontenera

drugiej

WZOR Nr III

TOWAROW
Z ZASTOSOWANIEM KARNETOW TIR (1975)
Swiadectwo uznania

części

konstrukcji

3. Rodzaj

kontenera(ów)

konstrukcji

4. Numer porządkowy przydzielony
przez zakład wytwórczy

kontenerowi(om)

5. Tara
specyfikację

dotyczącą

kon-!
'.

Zewnętrzne

Zewnętrzne

rozmiary w cm

7. Zasadnicze
cechy
charakterystyczne
konstrukcji
(rodzaj materiałów, rodzaj konstrukcji itd.)

7. Tara
8.

6.

rozmiary w cm

9. Zasadnicze cechy charakterystyczne konstrukcji (rodzaj materiałów, rodzaj konstrukcji itd.)
8. Wydano
(nazwa i adres wnioskodawcy)

10. Niniejsze świadectwo jest ważne na wszystkie kontenery zbudowane zgodnie z rysunkami i s pecyfikacjami wymienionymi wyżej.

który upoważniony jest do umieszczania tabliczkli
uznania na wyżej wymienionym(ych) kontenerZ,eI(ach).

11. Wydano . .
(nazwa

adres

zakładu

który upoważniony jest do umieszczania tabliczki
uznania na każdym wytworzonym przez siebie kontenerze odpowiadającym uznanemu typowi.
dnia .
(miejscowosć)

Przez

(podpis i stempel organizacji lub służby wydającej świadectwo)
(patrz na odwrocie)

słu'Żby wydającej świadectwo)

(patrz na odwrocie)

') Należy wskazać litery i liczby, które zostaną umieszczone
na tabliczce uznania (patrz lit. b) ustępu 5 części drugiej
załącznika 7 do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego
przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, 1975).
(strona odwrotna)

lJWAGA
CZęSCl

drugiej

19
(data)

(data)

(podpis i stempel organizacji lub

6 i 7

(miejscowość)

19

Przez

(Ustępy

dnia .

wytwórczego)

7 do Konwencji
przewozu towarów

załącznika

celnej dotyczącej międzynarodowego
z zastosowaniem karnetów TIR, 1975)

6. Kontener, który przestał odpowiadać warunkom
technicznym wymaganym do jego uznaIllia, powinien
przed ponownym użyciem do przewozu towarów
pod zamknięciem celnym zostać doprowadzony do
stanu, który uzasadniał jego uznanie, i w rezultacie
odpowiadać ponownie tym warunkom technicznym.
7. W razie zmiany zasadniczych cech charakterystycznych kontenera traci ważność dotychcz.a sowe uznani~
i kontener ten powinien z os tać pon ow.nie uznany
przE:z właściwą władz·ę przed dalszym użyciem do
przewozu towarów pod zamknięciem celnym.

*) Należy wskazać jitery i liczby, które zostaną umieszczone na tabliczce uznania (patrz lit. b) ustępu 5 części drugiej
za łącznika 7 do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego
przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, 1975).
(strona odwrotna)

UWAGA
(Ustępy 6 i 7 CZęSCl drugiej' załącznika 7 do Konwencji
celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów
z zastosowaniem karnetów TIR, 1975)

6. Kontener, który przestał odpowiadać warunkom
technicznym wymaganym do jego uznaIllia, po,w inien
przed ponownym użyciem do przewozu to'w arów
pod zamknięciem celnym zostać doprowadzony do
stanu, który uzasadnia.ł jego uznanie, i w rezultacie
odpowiadać ponownie tym warunkom technicznym.
7. W razie zmiany zasadniczych cech, charakterystycznych kontenera traci ważność dotychcz,a sowe uznanie
i kontener ten powinien zOIStać ponownlie uznany
przez właściwą władzę prz,eli dalszym użyciem do
przewozu towarów pod zamknięciem celnym.

,~
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Część

NOTY

bowany prze1z władze celne przykład sposobu umocowania opończy do okucia narożnego.

trzecia

WYJAŚNIAJĄCE

3.

2 i znajdujące
się w załączniku 6 stosuje się mutatis mutandlis do kontenerów: umanych za nadające się do przewozu pod
zamknięciem celnym na podstawie postanowień niniejszej
konwencji.
1. Noty

2.

Część

wyjaśniające dotyczące załącznika

pierwsza -

Rysunek

Artykuł

załączony

4,

ustęp

do nin/iejszej

URZĄDZENIE

Ustęp

druga -

5

Nie wymaga się odrębnego świadectwa uznania lub,
tabliczki uznania dla zespołu dwóch kontenerów
krytych opończą, uznanych za nadające się do przewozu
pod zamknięciem celnym, jeżeli zostaly one uączone w
taki sposób, że tworzą jeden kontener pokryty jedną
opończą
li odpowiadający warunkom przewozu pod
zamknięciem celnym.

6, li.tera a)

części

Cz. ęŚć

odrębnej

stanowi aproCzę Ś Ć

Poniższe urządzenie

Poz. 76

trzecia

DO UMOCOWANIA OPOŃCZY Z OKUCIEM NAROLNYM

odpowiada postanowieniom litery a)

ustępu

6

artykułu

4

części

pierwszej.

o
sposób umocowania
nar oznych stupków

00

~ĄO Vv

PRZEKROJU

Załącznik

SKŁAD

I

REGULAMIN

WEWNĘTRZNY

KOMITETU ADMINISTRACYJNEGO
Artykuł

Artykuł

i) Umawiające
Administracyjnego.

się

Str.ony

są

członkami

Komitetu

iJ)

Komitet może zdecydować, aby właściwe admiIlIistracje Państw wymienionych w ustępie 1 i 2 artykułu 52 niniejszej konwencji, nie będących Umawiają
cymi się Stronami, lub przedstawiciele organizacji mię
dzynarodowych mogli uczestniczyć w charakterze obserwatorów w pos1iedz.e niach dotyczących spraw ich interesującY,.ch.
Artykuł

Artykuł

Wnioski

zastępcę

pod

głosowiID,ie.

Każde

Artykuł

6

Do przyjęcia uchwał niezbędne jest quorum co najmniej połowy państw będących Umawiającymi się Stronami.

3

przewodniczącego.

Artykuł

poddawane

na po·s iedzeniu, dysponuje jednym głosem. Propozycje
inne niż dotyczące zmian ninliejsz.e j konwencji przyjmowane są przez Komitet większością głosów cuonków
obecnych i głosujących. Zarówno zmiany do konwencji,
jak i uchwały, o których mowa w artykułach 59 i 60 niniejszej konwencji, przyjmowane są Wli.ększością dwóch
trzecich głosów członków obe,cnych i głosujących.

Artykuł

Corocmie na pierwszej sesji Komitet wybiera swego
przewodniczącego

są

5

państwo będące Umawiającą się Stroną, reprezentowane

2

Sekretarz Generalny Organiz.ac:ji Narodów Zjednoczonych zapewnia Komitetowi usługi sekretariatu.

8

7

Prz.e d zakończeniem posiedzenia Komitet przyjmuje
sprawozdanlie.

4

Sekretarz Generalny zwołuje coroczniie posiedzenie
Komitetu pod auspicjami Europe}skiej Komisji Gospodarczej, jak również na życzenie właściwych administracji
co najmniej pięciu państw będących Umawiającymi się
Stronami.

Artykuł

8

W braku odpowiednich postanowień w niniejszym
Is tosuje się, jeśli Komitet nie zadecyduje
inaczej, regulamin wewnętrzny Europejskliej KomiSJi
Gospodarcze j.
załączniku

~~nnik
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ECONOMIC COMMISSlON FOR EUROPE

CUSTOMS CONVENTION O,N THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS
UNDER COVER OF TIR CARNETS
(TIR CONVENTION)

.

DONE AT GENEVA ON 14 NOVEMBER 1975

CUSTOMS CONVENTION ON THE INTERN,ATIONAL TRANSPOR'l' OF GOODS
UNDER COVER OF TIR CARNETS (TIR. CONVENTION)
.
THE CONTRACTING PARTIES,
DESIRING to facilitate the international carriage of gOods by' road vehicle,
CONSIDERING that the improV'ement of the. condi tlons of t:tan~port constitutes one of
the factors essential to the development of co-operation among them,
DECLARING themselves in favour of a simplification
administrative formalities in

thę

aną

a harmon±Zat"ion of

field of international transport, in particular at

frontiers,
IJAVE AGREED as follows:
Chapter I
GENERAL
(a) DEFINITIONS
Article J,
For the purposes of this Convention:
(a)

The term "TIRoperation" shall mean the transport of goods trom a C::ustoms off·ice

of departure to a Customs office of destination under the procedure, called the "TIR
proced~",

(b)

laid doWn in this Conventionj

the term "import or export duties and tax§) S" shall mean Customs duties and all

other duties, taxes, fees and other charges which are collecte.d on, or in connexion; wi th,
the imp?rt or export of gqods, but not including fees and charges limited in amount to
the approximate cost of services renderedj

(c)

the term "road vehicle" shall mean not only any power-driven "road vehicle but

also any trailer or semi-trailer designed to be 'coupled

(d)

thereto~

the term "combination'af vehicles" shall mean coupled vehicles which 1;ravel on

the road as a upitj
(e)

the term "corttainer" shall mean an art;i.cle of transport equipment (lift-van,

movable tank or other similar structure):
(i)

fully or partially enclosed to consti tute a compartment intended for
containing goods;

CH)
"~o

of a permanent character and accordingly strong enough to be sui table for
reJ?8atęd uSę;

./
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spe cially designed to facilitate · the transport of goods by one or more
modes of transport without intermediate reloading;

(iv)
"

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

(v)
(vi)

designed to be easy to fill and to empty;

and

having an internal volume of one cubic metre or mo re ;

"Demountable bodies" are to be tre ate d as cont ainers;
(f)

the term "Customs office of departure" shall mean any Customs office of a

Contracting Party where the inte rnational transport of a load or part-loadof 'gbods
under the TIR procedure begins;
(g)

the t erm "Cus t oms office of destination" shall me an any Customsoffice of

R

Contracting Party where the international transport of a load ar part-load of' goods
under theTIR procedure ends;
(h) , the term "Customs office en route" shall mean, any Customs office of a
Contracting Party through which a road vehicle, combination of vehicles or container
is imported or exportedin the course or a TIR operation; ,
(j)

the term "person" shall mean both natural and legal perSQns;

Ck)

the term "heavy or bulky goods" shall mean any heavy or bulky object which

because of· its we ight, size or nature is not normally carried in a closed road vehicle
or closed container;
(l}. ,. -the.. te,rm "guaranteeing association" shall mean / an association approved by: . the
Customs authori tie s ' of a -ContractingParty to act as surety for persons usin~ the TIR
procedure.
(b) SCOPE

Article 2
This Convention shall apply to the transport· of goods without intermediate
reloading, i n road vehicles , combi nat ions of vehicles or in containers, across oneor
more fronti e rs betwee n a Customs office of departure of one Contracting Party and a
Customs office of de stination of another or of the same Contracting Party, provided
that some portion of the journey between the beginning and the end of the TIR operation
i s made by road.
. Article 3
For the provi sions of this Convent.ion to become applicable:
(a) , the transport 'o perations must· be performed
Ci)

by mean,s of road vehicles , combinations of vehicles or containers
previously approved under the conditions set forth in Chapter .III- (a);
or

(ii)

by means of other road vehicles, other combinations of vehiclesor '
other containers under the condi tions set forth in ChaptexI!r (o);' ..

(b)

the transport operations mus t be guaranteed by assoCiations appxovedin

.

"

accordance wi th the provisions of article 6 and must be performed under cóver of a
TIR carnet,' which shall

cOńform

to ' the model reproduced ,in annex l to this GonveIition.
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(~) PRINCIPLES

Article 4
Goods carried under the TIR procedure ' shall not be subjected te the payment or
deposit of import or export duties and taxes at Customs offices en. route.
Article 5
1.

. Goods carried' under the TIR procedure in sealed road vehicles, combinations o:f

vehicles or containers shall not as a general rule be subjected to exarnination at
Customs ' offices en route.
2.

However, to prevent abuses, Customs authori ties may in exceptional cases, and

particularly when irregularity is suspected, carry out an exarnination of tne goods at
su ch offices.
Chap ter II
ISSUE OF TIR CARNETS
LIABILITY OF GUARANTEEING ASSOCIATIONS
Article 6
Subject to such conditions and guarantees as it shall determine, each Contracting'

1~

Party ;may authorize associations to issue TIR camets, ei ther directly or through
corresponding associations; and to act as guarantors.
2.
An association shall no t be approved in any country unless i ts guarantee al so

/"

co~ers

the liabi li ties incurred i n that country in connexion wi th operations under cover of
TIR carnets issued by fore i gn associa tions affiliated to the same international
organization as that t o which it is itself affilia ted .
Article 7
TIR carnet forms se n t to the guaranteeing associations by the corresponding foreign
associations or by international organizations shall no t be liable to impor t and export
duties and taxes :md shall 'be free of impor t an d e xpor t prohibitions and r estrictions.
Article 8
l.

The guarantee ing association shal l undertake to pay the import or expo rt duties and

taxes , together with any default inte r est , due under the Customs laws and regulations of
the country in which an irregulari ty has beev noted in connexion with a TIR operation.
It shall be liabl e , jointly and severally with the pe rsons from whom the sums mentioned
above are due, for payment of such sums.
In cases whe re the laws and regulations of a Contrac ting Party do not provide for

2,.

payment of import or export dut i es and taxes as provided f or in paragraph l above, the
guaranteeing association shall undertake to pay, under the same conditions, a sum e qual
to the amount of the import or export duties and taxes and any default interest.

3.
be

Each Contracting Party shall deterrnine t he maximum sum per TIR carnet, which may
claime~

from the guaranteeing association on the basis of the provisions of

paragraphs l and 2 above.

4.
where

The liability of the guaranteeing association to the authori. t i e s of the country
thę

Customs offic e of departure is situated shall commence at ths time when the

TIR camet is accepted by the Customs office.

In the succeeding countries through
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which goods are transported under the TIR procedure, this liability shall comrnence at
the time -when the goods are imported or, where the TIR operation has been suspepded
under article 26, paragraphs l and 2, at the time when the TIR camet is accepted by
the ' Customs office where the TIR operation is resurned.

5.

The liabili ty ofthe guarantee ing as so cia tion shall cover not only the goods which

are enumerated in the TIR carnet but also any goods which, though not enumerated
therein, may be contained in the sealed section of the road vehicle or in the sealed
container.

6.

It shall not extend to any other goods.

For the purpose of deterrnining the duties and taxes mentioned in paragraphs l and 2

of this article, the particulars of the goods a s entered in the TIR camet shall, in
the absence of evidence to the contrary, be assurned to be correct.

7.

When payment of sums mentioned in paragraphs l and 2 of this article becomes due,

the cumpetent authorities shall so far as pos sible require payment from the person or
persons directly liable be20re making a claim against the guaranteeing association.
t"
l.

Article 9

,'

The guaranteeing association shall fix the period af validity of theTIR carnet

by specifying afinal date of validity after which the carnet may not be presented for
acceptance at the Customs office of departure.
2.

Provided that it has been accepted by the Customs office of departure on ar before

the final dat e of validity, as provided for in paragraph l of this article , the camet
shall remain valid until the termination of the TIR operation at the Customs office of
destination.
Article ' lO
1.

The TIR camet may be discharged uncondi bonally or conditionally; where aischarge

is conditional this shall be on account of facts connected wi th the TIR ope ra t iori itself.
These fact s shall be clearly indicated in the TIR camet.
2.

When the Customs authori ties of a country have discharged a TIR carnet

uncondi'tionally they can no longe r c;:laim from the guarante e ing a ssociation payment of
the sums mentioned in article 8; paragraphs l and 2, unl ess the certificate of discharge
was obtaine d in an improper ar fraudulent manner.
Art icle 11
1.

Where a TIR carnet has no t bee n discharged or has been dis charge d condi tionally ,

the compe t ent authorities' shall not have the right to claim payment of the sums
mentione d in article 8 , paragraphs l and 2 , from the guaranteeing a sso ciation unless ,
within a period of one year from the date of acceptance of the TIR camet by those
authoritie s , they have notified the association in writing of the non-discharge or
conditional discharge.

/

The same provision shall apply where the certificate of

discharge was obtained in an improper or fraudulent manner , save that the perio d shall
be two ye ars .
2.

The claim for payment of the sums referred to in article 8 , paragraphs l and 2,

shall be made to .the guaranteeing association at the earliest three months after the
date On which the a sso ciation was informed, that the carnet hąd no t been discharged or
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had been discharged conditionally or t hat t he certificate of di s charge had bee n
obtained in an imprope r or fraudulent manner and at the lates t not
after. tha t da te.

mo~e

than two years

However, in cases which, during the above-mentioned period of two

years, become t he subject of legal proceedings, any claim for payment sha1l be made'
within one year of t he date on which the decision of the court becomes enforceable .
3.

The guarantee ing association sha1l have a period of th r ee month s , from t he date

when a claim for payment is made upon i t , in which t o pay the amoun ts claimed.

'The

sums paid sha11 be r e imbursed to the a sso ciation if, within the t wo years following
the date on which the claim for payment was made, it has been es tab1ished to the
stttisfaction of the Customs authorit ies that no irregularity 'was committe d in connexion
with the transport operat ion in

question~

Chap te r III.
TRANSPORT OF GOODS UNDER TIR CARNET

l

(a) APPROVAL OF VEHICLES AND CONTAlNERS · ,

"./',\f'·';;',

.

Artic1e 12

In order to fall wi thin the provi sions of sections (a) and (b) ,of t his Chapte r,
e very road vehi cle must as regards its construction and e quipment fulfil the conditions
set out in annex 2 to this Convention and must have been approved according t o the
procedure laid down in annex 3 to this Convention.
conform to the spe cimen r eproduced in anne x 4.

The certifica te of appro val shall
,

.

Ar ti c1e 13
1.

To fall wi thin t he provisions of sections (a) and (b) of this Chap te r, containe r s

must be cons t ruc ted in conformity with t he conditions laid down in Part I of annex 7
and must have been approved according to the procedure laid down in Part II of that
annex.
2.

Cont aine rs approved f or t he transport of goOds under Customs se a1 in accordance

wi th the Customs Conven ti on on Containers, 19 56 , the agreemen ts arising the refrorn
concluded under the auspices of the Uni ted Nations , the Customs Convention on
Containers, 1972 or any international instruments that may supersede or modify the
latter Convention, shall be considered as

complyi~g

with the provisions of paragraph l

above and must be accepted for t.ransport under the TIR procedure wi thout fJ.rther
approval.
Artic1e 14
l.

Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize the va1idity of

the approva1 of road vehicles or containers 'which do not meet the condi tions set forth
in 'articles 12 and 13 above.

Reverthe1ess, Contracting Parties shall avoid delaying

traffic when the defects found are of minor importance and do ' not involve anyrisk of
smuggling.
2.

Before i t is used again for the transport of goods under Customs seal, any road

vehicle or container which no longer meets the conditions which jl.l.stified its approval,
shall be either restored to its original state, or presented for reapproval.
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(b) PROCEDUBE FOR TRANSPORTUNDER COVER OF A TIR CARNET
.

. .

~rticle

1.

15

No specia1 Customs document shall be required in respect of the temporary

importation of a road vehicle, combination of vehicles or container carrying goods under
cover of the TIR procedure.

No guarantee shal1 be required for the road vehicle or

combination of vehicles or container.
2.
The provisions of paragraph 1 of this article shall not prev@nt a Contracting
Party from requiring the fulfilment at the Customs office of destination of the
formalities laid down by its national regulations to ensure that, once the TIR operation
has been completed, the road vehicle, the combination of vehicles oI' the container will
be re-exported.
Article 16
~'"

When a road vehic1e or combination of vehicles is carrying out a TIR operation, one

rectangular plate bearing the inscription ~'TIR" and coriforming to the specifications

5 to this Convention, shall be affixed to the front and another to the
,

given .in annex

rear of the road. vehicle or combination of vehicles.

These plates shal1 be so placed

as to be clearly visible and shall be removable.
Article
1.

17

A single TIR. carnet shall be made out in respect of eaph road vehicle or container.

Roweyer, a single TIR carnet may be made out in respect of a combination of vehicles
or for several containers loo.ded on to a singleroad vehicle or on to a combination of
In that case the TIR manifes t of the goods covered by the TIR carnet shal1

vehicles.

list separately the contents of each vehicle in the combination of vehicles or of
each container.
2.

The TIR carnet shall be valid for one journey only.

It shall contain at least

the number of detachable vouchers for Customs acceptance and for discharge which are
necessary for the t ransport operation in question.
Article 1 8
A TIR operation may involve several Customs offices of departure and destination,
but, save as may otherwise be authorized by the Contracting Party or Parties concerned,
(a )

the Customs offices of departure shall be situated in only one country;

(b )

the Customs offices of destinationshall be situated in not more than two

count ries;
(c )

the total number of Customs offices of departure and destination shall not

exceed four.
,Artic1e 19
The goods and the road vehicle, the combination of vehicles or the container shall
be produced with the TIR carnet at the Customs office af departure.

The Customs

authorities of the country of departure ' shall take such measures as are necessary for
satisfying the mselves as to the accuracy of the geods manifest and either for affixing
the Customs se.als orfor checking Customs seals affixed under the responsibili ty of the
said Customs authorities by duly authorized persons.

\
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Article 20
For j oumeys in t he territory of their country, the Customs authori t ies may fix
a time-limi t an d

.

requ~re

the road veh;cle,
the combination ofvehicles or the container
~

t o f ollow a pre scribed route.
Article 21
At each Customs office en routeand at Customs offices of destination, the road
ve hicle, the combinat ion of vehicles or the container shall be produced for purposes of
cont rol to the Customs :authorities together with the load and the TiR camet relating
thereto.
Arti cle 22
l.

As a general rule and except when they examine the goods in accordance with

article :, paragraph 2, the Customs authoriti e s of the Customs offices en route of
each of the Contracting Parties shall accept the Customs seals of other Contracting
Parties, provided that they are intact.

The said Customs authorities

mąy,

however,

if control requirements malm i t necessary, add their own seals.
2.

The Customs seals thus accepted by a Contracting Party shall .have in the territory

of that Contracting Party the benefit of the same legal protection as is accorded to
th8 national seals.
Arti cle 23
The Customs authorities shall not
reg~re

road vehicles, combinations of vehi cles or containers t o be escorted

at the carriers I expense on the terri.t.?ry o.f . their .c ountr,r.
regllire examination en route of road vehi cles, combinatiorE of vehic.les or
containe;rs and their loa.ds
except in special cases.
Article 24
If the Customs authorities conduct an examination of the load of a ro.ad vehicle,
combination of vehicles or container in the course of the journey or at a Customs office
en route, they shall record on the TIR camet vouchers used in their country, on the
corresponding counterfoils, and on the vouchers r emaining in the TIR camet, particulars
of the new seals affixed and of the controls carried out.
Article 25
If the Customs seals are broken en route otherwise than in the circumstances of
articles 24 and

35, or if any goods are destroyed or damaged without breaking af Buch

seals, the procedure laid down in annexl to this Convention for the use of the
TIR camet shall, without prejudice to the possible application of the provisions of
national law, be followed, and the certified report in the TIRcarnet shall be completed.
Article 26
l • . When transport under cover of a TIR ~ amet takes place in part ~n the territory of ··
a State which is not a Contracting Party to this Convention, the TIR ope:r:ation shall be
suspendęd

during that part of the joumey.

In t hat case, the Customs au thorities of the

1()
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Contracting Party on whose terri tory the journey continues shall accept the TIR carnet
for the resumption of the TIR operation,provided that the Customs seals and/or
l

identifying marks have remained intact.
2.

The same shall apply where for a part of the journey the TIR carnet is not used

by the holder of the carnet in the territory of a Contracting Party because of the
existence of simpler Customs transit procedures or when the use of a Customs transit
regime is not necessary.

3.

In such cases the Customs offices where the TIR operation is suspended or resurned

shall be deemed to be Customs offices of exit en route and Customs offices of entry
en route r e spectively.
Artic1e 27

'I ,

'. .
.~ ' :

Subject to the provisions of this Convention and in particular of article lS,
another Customs office of destination may be substituted for a Customs office of
destination originally indicated.
Article 28
On arrival of the load at the Customs office of destination, and provide'd that the
goods are then placedunder another system of Customs control or are cleared for home,
use, discharge of the TIR carnet shall take place without delay.
(c) PROVISIONS CONCERNING TRANSPORT
OF HEAVY OR BULKY GOODS

/

Article 29
l.

The provisions of this section apply only to the transport of heavy or bulky goods

as defined in . article l, subparagraph (k), of this Convention.
2.

Where the provisions of this section apply, heavy or bulky goods may, if the

authori ties at the Customs office of departure so decide , be carried by means of

i

non-sealed vehicles or containers.

3.

The provisions of this section shall apply only if, in the opinion of the

authorities at the Customs office of departure, the heavy or bulky goods carried and
any accessories , carried with them can be easily identified by reference to the
description giv~n, or can be provided with Customs seals and/or identifying marks so as
to prevent any substitution, or removal of the goods, without it being obvious.
Article 30
AlI the provisions ,o f this Convention, save those to which the special provisions
of this section make an exception, shall apply 'to the transport of heavy or pulky goods
under the TIR procedure.
Article 31
The liability of the guaranteeing association shall cover not only the goods
enumerated in the TIR carnet, but also any goods which, though not enumerated in the
carnet, are on the load platform or among the goods enumerated in the TIR carnet. '
Article ' 32
The cover and alI vouchers 'of theTIR carnet shall bear the endorsement "heavy or
bulky goods" in bold letters in English or in French.
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Article 33
The authorities at the Customs office of departure may require su ch packing lists,
photographs, drawings, etc., as are necessary for the identification of the goods carried
to ,be appended to the TIR carnet.

In this case they shall endorse these documents, one

copy of the said documents shall be attached ,to the inside ofthe cover page of the
TIR carnet, and alI the manifests of the TIR carne t shall include a :reference to such
documents.
Article 34
The

authąri tiesat

the Customs offices en route of each of the Contracting Parties

shall accept the Customs seals and/or identif~ing marks affixed by the ,competent
authori ties of other Contracting Parties.
and/or identifying marks;

They may, however, affix addi;l;ional seals

they shall record particulars of the new seals and/or

identifying marks on the vou9hers of the 'TIR carnet used in their country, on the
corresponding counterfoils and on the vouchers remaining in the TIR carnet.
Article 35
If Customs authorities conducting an examination of the load at a Customs office
en route ar in , the course of the journey are obliged to break seals and/or remove
identifying marks, they shall' record the new s~als and/or identifying marks on the
vouchers df the TIR carnet used in their country, on the corresponding counterfoils and
on the vouchers remaining in t he TIR carnet.

Chapter IV
IRREGVLĄ.RITIES

Article 36
Any breach of the provisions of this Convention shall render the offender liable,
in the country where the offence was committed, to the penalties prescribed by the law

",

of that country.
Article 37

.. ... ,~...

When it is not possible to establish in which territory an

irregular~ty

occurred,

it shall be deemed to have been committed in the territory of the Contracting Party where
i t

is de tected .
Article 38

l.

Each of the Contracting Part'ies shall have the right to exclude temporarily or

permanently from the operation of this Conventicn any person guilty of a serious offence
against the Custqms laws or regulations applicable to the international transport of
goods.
2.

This exclusion shall be notified immediately to the Customs authorities of the

Contracting Party on whose territory the person concerned ts established or resident,
and also to the guaranteeing association(s ) in the country where the offence has been
commi tted . '

.'-".~ . -

ł.. .. ... ....

.~ . "

... ...-

<- - .

,

~'! .'/"('

•.•. ':" '"

\
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Article 39
When TIR operations are accepted as being otherwise in order:
l.

The ContractingParties shall disregard minor discrepancies in the observance of

time-limits or routes prescribed.
2.

Likewise , discrepanci!i,s betwe en the particulars on the goods manlfest of the

TIR camet and the actual c ontents of a road vehicle, combination of vehicles

OT

container shall no t be considere d as infri ngement s of t he Convention by the holder of the
TIR camet when evidence is produced to the satisfaction of the competent authorities that
these discrepancies were not due to miatakes committed knowingly or through negligence at
the time when the goods were loaded or dispa t ched or when the manifest was made out.
Article 40
The Customs administrations of t he count rie s of ' departure and of destination shall
not consider the holder of the TIR camet responsible for the ·discrepancies which may be
discovered in those countries, when the discrepancies in fact relate to the Customs
'procedures which preceded or followed a TIR operation and in which the holder was not
involved.
Article

41

When it is established to the satisfaction of the Customs authorities that goods
specified on the manifest of a TIR carnet have been destroyed or have been irrecoverably
lost by accident or force majeure or that they are short by reason of their nature,
payment of the duties and taxes normally due shall be waived.
Article 42
On receipt from a Contracting Party of a request giving the relevant rea:sons, the
con~emed

competent authorities of the ContraQting Parties
furnish that

Con~racting

in a TIRoperation shall

Party with all the available informationneeded for

implementation of the provisions of articles

39, 40

and

41

above.

7,

Part III, interpret certain

Chapter V
EXPLANATORY NOTES
Article 43
The Explanatory Notes set out in annex

6 and

provisions of this Convention and its annexes.

annex

They also describe certain recommended

practices.
Chap ter VI
MISCELLANEOUS PROVISIONS
Article

44

Each Contracting Party shall provide the guaranteeing associations concemed with
f'acili ties f'or:
(a)

the transfer of the currency necessary for the sums claimed by the authorities

of Contracting Parties by virtue of the provisions of article 8 of this Convention;
(b)

the transf'er pI' currenc~ for payment for TIR camet forms sentto the

guaranteeing associati.ons by th~ corresponding foreign associations or by the
international organizations.

fi'"""

'J

,.l"': ,, . •

and
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Article 45
Each Contracting

~arty

.'* ...:.-

shal1 cause to be pub1ished the list of the Customs offices

of departure, Customs offices en route and Customs offices ef destination approved by it
for accomplishing TIR opera tions.

The Contracting Partie s of adjacent territories

sha11 consult each other to agree upon corresponding frontier offices and upon their
opening hours.
o, f

Article 46
l.

No charge shall be made for Customs attendance in connexion with the Customs

operations mentioned in this Convention, save where it is provided on days or at times
or places other
2.

th~

those normally appointed for such operations.

/

Contracting Parties shal1 arrange to the ful1est extent possible for Customs

operations concerning perishable goods at Customs offices to be facilitated.
Article 47
l.

The provisions of, this Convention shal1 preclude neither the application of
I

restrictions and controls imposed under national regulations on grounds of public
morality, public security, hygiene or public health, or for veterinary or
.phytopathological reasons, nor the levy of dues chargeable by virtue of su ch regulations.
2.

The provisions of this Convention sha1l not preclude the application of other

provisions either na tional or international governing transport.
Arti cle 48
Nothing in this Convention shall prevent Cont racting Parties which form a Customs
or economic union from enacting special provisions in respect of transport operations
commencing or terminating in, or pass i ng through, their terr itories, provided that such '
provisions do not at te nuate the facilities provided for by this Convention.
Art:lcle 49
This Convention shall not prevent the application of greater facilities which
Con tracting Parties gran t or may wish to grant either by unilateral provisions or in
virtue of bilateralor multilateral agreements provided that such facilities
impede

the , appl~cation

~o

not

of the provisions of this Convention, and in particular,

TIR opera tions.

Article 50

(,

The Contracting Parties shall eommunicate to one another, on request, lnformation
necessary for implementing. the provisions of this Convention, and partieularly informat ion
relating to the approval of roaq vehicles or containers and to the technical
characteristics of their design.
Artiele 51
The a.nnexes to this Convention form an integral part of the Convention.
.

Chapter VII

}

Y

FINAL CLADSES
/

Article 52

Signature, ratification,· acceptance, approval and accession
l.

All States Members 'of the Dni ted Nations or members of any of the specialized

agencies or of the International Atomie Energy Agency or parties to the Statute of the
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International Court of Justice, and any other State. invi ted by the General Assembly of
theUnited Nations, may become Contracting Parties to this Convention:
"

(a)

by signing it without reservation of ratification, acceptance or approval,

(b)

by depositing an instrument of ratification, acceptance or approval after

I

signing it subject to ratification, acce ptance or approval, or
(c)
2.

by depositing an instrument of accession.

This Convention shall be open from l January 197 6 until 31 December 197 6 inclusive

for signature at the Office of the United Nations at Geneva by the States referred to in
paragraph l of this article.

3.

Thereafter it shall be open for the ir accession.

Customs or economic unlons may, together with all their member States or at anY

time after all their member States have become Contracting Parties to this Convention,
also become Contracting Parties to this Conven ti on in accordance wi th the pravisians af
paragraphs l and 2 of this article.

However, these unions shall nat have the right ta

vote.

4.

The instruments af ratificati on, acceptance, appraval ar accessian shall be

deposited with the Secretary-General of t he United Nations.
Article 53
En t ry inta force
1.

This Canventian shall enter into force six manths af ter the da te an wh ich five

States referred to in article 52, paragraph l, have signed it withaut reservatian af
ratificatian, acceptance or approval ar have depasi ted ·thei r ins t ruments af ratification,
acceptance, approval ar accession.
2.
After five States referred ta in article 52, paragraph l, have signed it without
reservation af ratification, aC'ceptance or approval, or have deposited their instruments
af ratification, acceptance, appraval or accession, this Convention shall enter into
force for further Contracting Parties six months after the date of the deposit af their
instruments af ratification, acceptance, approval ar accession.

3.

Any instrument af ratification, acceptance, apprayal ar accessian deposited after

the entry inta force of an amendment to this Convention shall be deemed ta apply ta this
"-

Conventian as amended.
4.

Any such instrument deposited after an amendment has been accepted but befare it

has entered into force shall bedeemed ta apply to this Canventian as amended on the
date when the amendmen t enters inta force.
Article 54
De nunciatian
l.

Any Cantracting Party may denaunce this Convention by so notifying the

Secretary-General of the United Natians.
2.

Denunciatian shall t ake effect fift ee n mon ths af te r the date of receipt by the

Secretary-Ge~eral

3.

of the notificatian of denunciation.

The validity af TIR carnets accepted by the Custams office of departure befare the

date when the denunciation t ake s effec t shall no t be affec ted thereby and the guarantee
of the guaranteeing associatian shall hold geod in aC00rdance with the provisians af
this Canvention.
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Article 55

-Termination
--- "- - If, after the entry into force of this Convention, the number of States which are
Contracting Parties is for any r'eriodof twe lve consecu-tive months r educed to less
than

fi ~e ,

the Convention shall cease to have effect from the end of the twelve-month

period.
Article 56
Termina tion of the operation of the TIR Convent ion, 1959
l.

Upon lts entry in to force, th is Convention shall terminate

a~d

replace, i n relations

between the Contrac"';ing Par ties to this Convention, the TIR Convention , 1959.
2.

Certificates of apprbval issued in respect of road vehicles and containers under

the condi tions of the TIR Convention, 1959, shall be accepted during the period of
their validity or any e:ictension thereof for the transport of goods under Customs seal
by Contracting Parties tG this Convention, provided that such vehicles and containers
continue to fulfilthe conditions under which they were originally approved.
Arti'c le

57

Settl ement of disputes
1.

Any dispute oetween two or more Contracting' Parties concerning the inte'rpretation

or application of this Convention shall, so far as possible, be settled by negotiation
be twe en them or , other means of settle1!lent.
2.

Any dispute , between two or more, Contracting Parties concerning the interpretation

or application of, this Converttion whichcannot be settled by the means indicated in
paragraph l of this article' shall, at the request of one of them, be referred to an
aTbitration tribunal composed as follows:

each party to the dispute shall appoint an

arbitrator and these arbitrators shallappoint another arbitrator, who shall be chairman.
If, three months after receipt of a reques t , one of the parties has failed to appoint an
arbi trator or if , the arbitra tors have failed to elect the chairman, any of the parties
may request the Se cretary-General of the Dni ted Nations to appbi.ht an arb i trator or

.

t he chairrilah of the arbi tra tion t ribunal .

3.

The decision of the arbitration tribunal

establiąhed

under the provisions of

paragraph 2, shall be binding on the parties to the dispute.

4.

The arbitra ti on tribunal shall determine its own rules of procedure.

5.
6.

Decisions of the arbitration tribunal shall be t aken by majority vote. ,
Any controversy which may arise between the parties to the dispute as regards the

interpretation and executi'on of the award may be submi tted by any of the parties for
judgment to ' the arbi tration tribunal which made the award .

Artic1~' 58

\

Reservations
1.

, Any State ,may, at the time of signing, ratifying or acceding to this Convention,

declare that it does not consider itself bound bY ,article
this Gonvention.
respect of any

57 , paragraphs 2 to 6 , cf

Oth~r Contracting Parties shan not be bound by these paragraphs in

C ontrącting

Party which hus.. ente r ed such a reservation.
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Any Contracting Party having entered a reservation as provided for in paragraph l

of this article may at any time withdraw such reservation by notifying the
Secretary-General of the United Nations.

3.

Apart from the reservations provided for in paragraph l of this article, no

reservation to this Convention shall be permitted.
Article 59
Procedure for amending thisConvention
l.

This Conven tion, including its anne xe s , may be amended upon the proposal of a

Contracting Party by the procedure specified in this article.
2.

Any proposed amendment to this Convention shall be considered in an Administrative

Committee composed of alI the Contracting Parties in accordance with the rules of
procedure set out in annex 8.

Any Buch amendment considered or prepared during the

meeting of the Administrative Committee and adopted by it by a two-thirds ' majority of
the members . present and voting shall be communicated by the Se cretary-General of the
United Nations to the Contracting Parties for
3.

the~r

acceptance.

Except as provided for under article 60 , any "-proposed amendment communicated in

accordance wi th the preceding paragraph shall come into force wi th respec 'i; to all
Contracting Parties three months after the expiry of a period of twel ve months
following the dat e of communication of the proposed amendment during which period no
objection to the proposed amendment has been communicated to the Secretary-General af
the United Nations by a State which is a Cont racting Party.

4.

If an objection to the proposed amendment has be en communicated in accordance with

paragraph 3 of this article, the amendment shall be deemed not t o have been accepted
and shall have no effect whatsoever .
Article 60
Special procedure for amending annexes l, 2, 3, 4, 5, 6 and 7
l.

Any proposed amendment to

~exes

l, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 considered in accordance
\

wi th paragraphs l and 2 of article 59 shall come into force ' on a date to be det.e rmined
by the Administrative Committee at the time of its adoption, unless by a prior date
determined by the Administrative Committee at the same time, one-fifth or five of the '
States which are Contracting Parties, \vhichever number is less, notify the
Secretary-General of the United Nations ·of their objection to the c:t.llU:::WllIlbl.t
Determination by the Administrative Committee of the dates referred to in this
paragraph shall be by a two-thirds majority of those present and voting.
2.

-...

On entry into force, any amendment adopted in accordance with the procedures set

out in paragraph l above shall for alI Contracting Parties replace and supersede any
previous provisions to which the amendment refers.
Article 61
Reguests, communications and objections
The Secretary-General of the United Nations shall inform alI Contracting iparties
and alI States referred to in article 52, paragraph l, of this Convention of any request,
communication or objection under articles 59 and 60 above and of the date on which any
nmendment enters into force.
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Article 62
Review Conference
l.

Any State which is a Contracting Party may, by notification to the

Secretary-General of the Uni ted Nations, request that a conference be convened for thEi
purpose of reviewing this Convention.
2.

A review conference to which all Contracting Parties and alI States referred to in

article 52, paragraph l, shall be invited, shall be convened by the Secretary-General

I
. ,i

of the United Nations if, within a period of six months fol10wing the date of
notification by the Secretary-General, not less than one-fourth of the

St atęs

which are

Contracting Part i es notify him of their concurrence with the request .
.3.

A review conference to which alI Contracting Parties and alI States referred to in

article 52, paragraph l, shall be invited shall also be convened by the
Secretary-General of the Uni t ed Nations upon notification of a request by the
Administrative Committee.

The Administrative Committee shall make a requ&st if agreed

to by a maj ority of those presen t and vo ting in the Commi ttee .
4.

If a conference is convened in pursuance of paragraphs l or 3 of this article,

the Secretary-General of the United Nations shall so advise alI the Contracting Parties
and invite them to su bmit, within a period af three months, the proposaIs which they
wish the conference to consider.
circulate to alI Contracting

The Secretary-General of the United Nations shall

Pą,rties

the provisional agenda for the conference,

together with the texts of such proposaIs, at least three months before the date on
which the conference is to meet.
Article 63

i ~.

Notifications
/~~

In addition to the notifications and communications provided for in

articles 61 and 62, the Secretary-General of the United Nations shall notify alI the
States referred to in article 52 of the foliowing:
t'

Ca)

signatures, ratifications, acceptances, approvals and accessions under

article 52;
Cb)

the dates of entry into force of this , Convention in accordance with
,, ' ,-

article 53;

(c)

denunciations under article 54;

(d)

the termination of this Convention under article 55;

(e)

reservations .under article 58.
Article 64
.'

.-. :'

Authentic text

After 31 December 1976, the original of this Convention shall be deposited
with the Secretary-General of the Utiited Nations, who shall transmit certified true
copies to each of the Contracting Partie s and to the States referred to in article 52,
paragraph l, which

~re

not Contracting Parties.

/
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned , being duly authorizećl thereto , have signed
this Convention.

DONE at Geneva, this fourteenth day of November one thousand nine hundred and
seventy-five, in a single copy in the English, French and Russian languages, the three
texts being equally authentic.
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Annex l
MODEL OF TIR CARNET
The TIR carnet is printed in French excep t for page l of the co ver where the items
The "Rul es r e garding the u se of the TIR carnet" given in

are also printed in English .

French on page 2 of the co ver are als o printed in English on page 3 of the c over.
(Nom de l'Organisation internationale)

CARNET TIR*l . Valable pour prlse en charge par le bureau de douane de depart Jusqu'au ... .................. .................................. Inclua
Valid for the acceptance ol goods by the Cusloms ollice oj departure up to and including
2.

Dellvre par

I"ued by

..
. . .... .. '(rioiri ' 'd'e" i;woc'lalion '','mettric'ii i

3.

"arne --o;"issijlng"ii"ocYiiiCiii;"

Tltulalre

Ho/der

4.

Slgnature du delegue de I'associallon
emettrlce
et cachet de cette assoclatlon :
Signature ol author;zed ollidal ol the
i:JSuing ossada/ion and stamp allhal

5.

Slgnature du .ecrótalre
de I'organl.allon Internatlonale :
Signature ol the ucretary ol the international
organization :

associalion :

(A ramplIr BYSnt I'utilisation par le titulaira du cernal I To be

6. Pays de depart

Country oj departu,.

completed

befora

use

by

the

hoJd,r

01

tha

carn't)

..

7. Pays
de destinatlon0/ dutiTUJllon (') ......_..... _................................ .
Country/Countri..

8.

No(.) d'lmmatrlculation du (des) vóhlcule(s) routler(.) (')

Regisrration No(s). oj road vehic/e(s) (')

9.

10.

Certillcat(.) d'agrement du (des) vehlcule(s) rouller(s) (No et data) (')

Certi/lcate(s) 0/ approva/ 0/ road vehic/e(s) (No. and dale) (')

No(s) d'lderitillcation du (das) contaneur(s) (')

Identi/ication No(s). 0/ conlainer(s) (')

11 . Observatlons dlversos
Remorks

\
12.
(')

Slgnature du titulalre du oarnet:

Sienatu,. 0/ th. carnet ho/d., :

Blller la menIlon Inullle.

Strike out whlchever does not app/y

• VoIr annexe l de la Convention TIR, 1975, ólaboree sous les au.plces de la Comml.slon 6conomlque des Natlons Unie.
pour l'Europe.
• Sas annex l ol ·the TIR CQnventlon, 1975, prepored under the ausplćes o.~ the Unfted Natlons Economlc Commlsslon for
~urop. ,

!

l---'
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RULES REGAROING THE USE OF THE TIR CARNET
A. General
1.

Issue: The TIR carnet may be issued either in I.he country ot departu re ar
established ar resident.

2.

language: The TIR carnet is printed in Fren ch except f or page 1 ot the cover where the items are also printed in
Engl,ish; th is page is a translation ot the "Rules regarding the use ot the TIR carnet .. given in French on page 2 ot
the cover. Add itional sheets g iving a tran slation of the printcd texl may aiso be inserted .

3.

Validlty : The TIR carne t remains vali d unlil the com ple tion of the TI R operation at the Cus to ms oWce ot destination ,
provicfed that it has been take n under Cust oms control at tile Cl;lstoms offlee ot departu re with in the li me-lim it set by
th e issuing asso ciation (item 1 ot page 1 ot the cover and ite m 4 ot the vouchers).

4.

Number ol earnet. : Only one TIR carnet shall be required lor a combinali an ol vehic les (coupled vehicles) ar lor
several containers loaded either on a single vehicle ar on a combination ot vehicles (see 81so ru !e 10 (d) below).

5.

Number ot Customs offices of departure and Cusłoms offices of destlnation: Transp ort under cover 01 a TIR carnet
may in volve several Cu stoms offices ot departure and destina tion, but. unless otherwise autho ri zed :
(a) the Custo ms off ices ot de partu re must be s;tua ted in 1t1P. same country ;
(b) the Cus to ms o lfices ot destin ation may n0~ be siluated in more th an two count ries ;
(e) the total number ot Customs office s ol departure a'ld dest lf'lation may not exceed tour (se e als o rule 10 (e) below)

6.

Number of forms: Wh ere there is only one Custorns office o f departure, and one Customs offlce ot destination , the TIR
carnet must conta in at least 2 sheet s for the country ol d epartu re, 3 sh eets for the countrx ot destination and 2 sheets
for each country traversed , For each addi1io"al Cus!oms clf:ce ol departure 2 extra sheets and for each addition a!
Customs off ice ot destinat io n 3 extra sheets sha ll be rec..;urred . in add ition, there must be 2 mora sheets ił the Customs
offices ot destinat io n are situated in twa diff erent coun tries

7.

PresentaJion at Customs offices: The TI R carne t shall be presented wit h the road ve hicle, combi nation ot vehicles.
ar contai ner(s) al each Cus toms off ice ot departu:e. Customs office l' lI mu le and Customs office ot destination. At the
last Customs office ot departure, tlle Cus torns \ Office r sha :l sigr. an d date slamp ilem 19 below the manifest on all vou·
c hers to be use d on the remairtder ot the journey .

8.

Erasure ~,

over·writing : No erasures ar over-w riti ng· sha !1 be made on the TI R carnet. Any corre c tions shall be made by
cross ing out the incorrec t particu!a.rs and addi"g, if necessary. the req uired par tic ulars. Any change shall be in itial1ed
by the person making i1 and endorsc·d by tr.e Customs auHlorities,

9.

Information concernlng registration : Whcn national legislati.:;,n does not provide for reg istration of trailers and sem i·
trailers. th e identi1icatio:i ar mal~u ! r::.C'J~cr S no shal! be sho wn instead 01 the registration no.

10.

The manilesI:
(a) The manife5t m usI be cO rPpleted in Ihe language of ihe c0un try of depart ure, unless the Custom s au thorities allow
::;H1other language to be uSt:d. Tt- c Cusloms Cl'Jlhcrities of ttl e other countries trav ersed reserve th e right to require
its tra nslation into their own ló1 rig~;age In order lo i;1\10 id delays which mi gh t ensue trom this req uirement, carriers
are advised to supply the dr iver Ol tt'le V(:~ljc!e w ;th !he requisite. trans latiO:"lS.
(b) The in10rmation on the manifest shou !d be Iyped or multieopled in such a way as to be clearly leglble on all the
shce~s. IIlegible she et s will nol I:.e accepted by ~ he Cusloms aułho rities .
(e) Whf n there is r.o t enough spa ce in the manifes t to enter al1 the goods carried , separate shee ts ot the same
model as the manifest or cOf11rne r cial doo:urnents providing ali the in10rmation requ ired by the mani fest may be
atta chcd to the vouchers In su::::h cases , a;l the vou chers must contain the fo·llowing partic ula rs:
(i) tne number ot shects a~tachcd {box 1CI
(ii) the num ber and Iype of packages o r arUcles and the tota l grass weight ot the goods listed on the attached
sheels (boxes 11 lo 13)
(d) When th e TIR carnet cov ers a .co~bi:1 a t!on ot veh icles o r several co ntainers . the contents ot each vehicle or
each contalner . sh all be indicat ed sef!)ilrately on the manifesl. This info rm atio n sha ll be preeeded by 1he registration no. of the veh;cle o r the ident i!ication no. ot the eonta iner (item 11 ot tlle manifest) .
(e) Li kew lse, lf th ere are sever;tl Cus! oms olfi ces ot departu re or ot destina tion, the entries concerni ng the goods
taken lInder Cus,to rn s ClJntrol at. o r int(>nded for, each Customs office shall be clearly separated tram each other
on the manifest.

11

Packing lists. photogr aphs, plans. etc.: When such docu menl s are required by the Cuslo ms authorities for the jdenti1i~
calion ol heavy ar bulky goods. Ih ey sha ll be en dorse d by th e Customs authorities an d attached lo page 2 ol Ihe co·
ve r of the carnet. In add ition , a referenee shall be mad e to thes e documents in box 10 of al i vouchars.

12.

Slgnature: A li vouchers (it ems 16 and 1'l) musi be datec! an d signed by Ihe ho lder ol Ihe TIR carnet a r his agent.

13.

In the event of Customs sea ls being broken ar goods be ing destroyed or damaged by accident en rOLtle the carrier
shall immediately contact the Custom s authori ti es, if there are any near at hand, or. ił not, any other eompetent
3uthorities 01 th e country he is in . Tha aulhorities concerned shall . draw up with the minimum dalay the eertified
report which is eonta lned in the TIR carnet.

14.

In the event ot an acc :dent necessitating transfer ot the load to another veh icle ar another eonta iner, th is 't ransfer ma)'
be carried out only in the presenee 01 one ot th e authorit ies meniion ed in ru·le 13 above. The said al.Jthority shali draw
up the certified report . Unless the carnet ca rries the words -- Heavy ar bulky good s .. , the vehic le or contai ner substitu~
łed must be one approved fo r the transport ot goods unde r Cu slo ms seals. Furth ermore, i ł sha ~1 be se·al ed and, details
ot the seal aHixed shall be indicated in the cert itied rep on . However. i ł no approved vehicle or conlainer is avai"lable,
the goods may be tran sferre d to an un approved vehicle or container; provlded il affords adequate safeguards. In the
ratter event. the Customs authoriti es ot succeed,ing countr ies sha ~ 1 judge whether they. too, can allow the transport
under cover 01 the TIR carnet to continue in that veh icl e or container.

15.

In the event ot imminent danger necessitating immediate unloading ot the whole or ot part ot the load, the carrier
may take action on his own initiative without requesting . or waiting for action by the authorities mentioned in rule 13
obove. II shalf Ihen be lor him lo lurnish proallhal he wa s compelled to lake such aclion in Ihe inleresls ot the vehiofe
ar eontainer ar ot th e load and , as soon as he has tak en such preven tive measures as the emergeney may requrre, he
shall noWy one 01 the authorities mentioned in ru~e 13 above in order that the faels may be verif ied. the ~oad checked
the vehicle or container seailed and the certitied report drawn up .

16.

The certi/ied report shall remain attached lo Ihe TIR carne l until Ihe Cu sloms office ol deslinaiion is reached.

17.

In addition to the model form inserted in the TIR carnet itself. associations are recommended to turnish carriers with
a supply ol certiliod report lorms in Ihe language ar languages ol Ihe counlries ollranslt.

111

the country in which the haJder is

B.Haw to fili in the TIR carnet

C. Incidents ar accidents

•

...
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( odd - numbe r ed ' pages, "h ite ) of the, 'CB Came t

No .

by the Cu s toms off i ce a t .. ...... ....... . ........... .. ....... .... ....................

1.

A~ce p ted

2.

TTnder No • • • •• ...•.••• • •••• • ••

3.

Se al s or identifi ca tion marks app lied

6.

Cu stoms office r 's
signa ture and Cu stoms
,o"

4.
5·

o

stamp

o ffice .g~ ~e

Sea l s ar identi fi ca tion marks

f o~~ d

.....

"

to be int a c t

Mi s ~ ellaneou s ( r out e pres c ribed , C~ s t oms off i ce a t wti ch t~e 10ad mu e t be

produc ed , et c . )

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - -- -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

V!2l!CJ!E.ą)~o.·__1_

... l

L

TIR Camet (number

3.

I ssued by (n ame ar issuing as s o(.:i ation )

4.

Valid for the a cc ept an ce of goods by the
Cu stoms office of de parture up to and inc l uding

5.

lIolder of the came t (n ame, addre ss

6.

Country of departure

10.

Document s a tt ached to the m-a'1ifest

)

2.

For

Customs office {s ) ar departure
L

... .. . ....... .. ... ..

3·

..... .. .. .. .. .. . . ...

o f fi ~ ia1

2.

. .. . ... .. .. .. .....

use

8.

Regist ration No {s) . of ro ad vehiole {s )

9.

Ce rtific a te{s ) of 'approva l (Ho. and da te \,

... . . .....

count ry l

-- - - --------

I 7.

Count ry leoun tr.ie s af
destinati on

I

..

a~ d

.._ -

GOODS MANIFEST
- 11.

(a ) Load compar tmen t ( s ) ar 12.
eon t a iner{s )

Number ar,d t ype of packages or ar ticle s ;
of good s

13 .

des c r i ption

(b) Mar ks and Nos. of

18 .

Cross
weight
in kg

Sea1s a r
i d en tif ic a'tion marks

applied
(number ,
iden tir i cat i on )

packages or articles

,

I

14 .

1.

Cu stoms offi ce

II

2.

Customs offi ce

I

3·

-

-

20.

O

Number

Total number of packages entered
on the man ifest ,
Destina tion:

Cu stoms offi ce

15 .
16 .

17 .

i

I de cl are t he information
in items 1- 14 to be
correct and complete
Place and date
Signa tu r e of hol der ar
agent

19 .

i

Cu stoms off i ce of departu re
Cu st oms officer ' s signature and
Cus toms office date stamp

,.

.

I

,

- - --

,

....... .. ....... .... . .. .. .. . . .
. . ....... .. ... . ........... ....

, ,

.. .. .. . ... . ...... . ............

-.

,,

Ce r ti fi cate of a ~(' e p t an ('; e of geods (Cu stoms
off if"e of de partu r e ar of entry en r aute )

21. Sea l s or identification 22.
marks found to be
intad

Time - limi t f or t rans it

iunde
r No.
. ... . ... .

23·

Registered by the Customs offi ce a t

24.

Miscellaneous (it inera ry s ti pulated , C'u s toms offi ce
a t " hi ch the 10ad must be produced , etc . )

. ... .. ...... . . . .. .. . .... ... .. .. ... .

.. ' .... ..
25·

Customs offic er ' s signature and
Customs off i ce da te stamp

.......... ... .... .. ... ..........

:
"

. . . .. .. .

I
I

l
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Counterf oil No . 2 (even- numbered pages, green ) of the TIR Carnet
6.
1.

Arriv al certified by the Cust oms offi ce at ............ ..... ...... . ..................... . .. .

2.

D

Customs officer ' s
signature and Customs
off ice date stamp

Seals or identlficati on marks f ound to be ir.tact

3. Discharged . •.... . .•• packages or arti cl es (as specified in the manifest )
4.

New seals affixed . ... ...... • •..•••.. ..• •...•.•.. .... . . ..•.... • .•..••.• . • .• •. • •. .•... •... •..

).

Conditions of dischar ge (if any ) .. ...... . ... . ..... .... .... . .. . .... ............ . ........... .

VOUCHER No . 2
2.

Customs office(s ) of departure

1.

... .............. .. .. ...

2.

... ... ..... .... ... .... .. .
~

TIR Carnet (numbe r .... )

3·

Issued by (nam'; of issuing association)

•

•

••

•

•

•

•

•• 0

•

••

•• 0

•

•••

I

~.

3·

•

I

1.

Valid f or the

accep t ancę

of

good~

by t he

..... .. ..

Customs offi ce of departure up t o and including

••

For official use

8.

Regis tration No(s) . of r oad vehicle(s )

9.

Ce r tificate(s ) of approval ( No . and date )

5·

Holder of the carne t (name, address and country )

6.

Country of departure

I 7.

Coun try / countries of

i

destination

10 . Pocu.ments attached to the manife s t

GOODS MANIFEST

n.

(a) Load compartmen t (s )
or container( s)

12 .

Number and type of packages or artlcles ; desc ription of
goods

13·

(b ) Marks and Nos. of
packages or articles

I 14.
--

Customs office

I dec l are the

15·

compl ete
Place and date
Signature of holder or
agent

16.

Customs offi ce
•

I

3 • .Customs office

19.

information in items
1-14 to be correct and

17.
2.

weight
in kg

Seals or
identifi cation
marks

applied
(number ,
identificati on)

Total number of packages entered! Number
I
on the manifes t,
\
Destination:
L

18.

Gr oss

•

•

•

•

•• •• •••• 0

••••• 0 ••

Customs office of departur e
Customs off icer ' s signature
and Customs offi ce date
stamp

,,

..

:

'.

•• ••• ••

..•... .• ...••.. • •• . • ••. ••••.•

.... -.

• ... .... .. ... . . . ..... . . ..... . .. .

,
,,

I

-.. .. .. .

I
I

I

. ~----------- -- --_ . _-- --- ------- -------- --- -- - --- ----- -------20 . Certificate of a cceptance of ·goods (Cust oms office of
26 . Certificate of discharge (Cus t oms offi ce of exit
departure or of entry en route )
en route or of de stination)

D

21 . Seals or i dentifi -

23.

Regi stered by the Customs office at

24 .

Miscellane ous (route prescribed, Cus t oms office at
whi ch the .load must be produced , etc . )

cation marks found to
be intac t

122. Time - limit f or transit

D

I
I under

No.

27 . Se als or identification marks found to be intact

28.

Number of packages discharged

29 .

Conditions of dis charge (if any)
........
'.

25.

Customs officer 's signature and
Custo~ office date stamp

30 .

Customs off icer ' s signature and
Customs office date stamp
. .....

i

Dziennik Ustaw Nr 17

58

l

Poz. 't6

l

VOUCHER lNlENDED EXCLUSIVELY
f or the Customs Office of destinati on
if so re guired

,
Voucher No. 2 (pink)
CUstoms office(s) of departure

2.
1.

.... .. ... .. ....... ... .... ....

3.

. ........ ....................

2.

......)

1.

TIR carnet (number

3.

Issued by (name of issuing associati on)

4.

Valid for the acceptance of goods by the CUstoms
office of departure up t o and inc1uding . ...... .. ......

5.

Kolder of the carnet (name, address and country)

6.

Country of departure

10 .

Documents attached to the manifest

...... . .. .. ..... . .. . . .

For officia1 use

8.

Registration No(s) . of road vehic1e (s)

9.

CertUicate(s) of approval (No . and date)

I

7.

Country/c ountrie s of
destination

GOODS MANIFEST

11.

(a) Load compartment (s)
or container(s)
(b) Marks and Nos. of
packages or artic1es
\

Number and type of packages ar articles;
of goods

12.

descripti on

13·

Gross
18.
weight i n
kg

Sea1s or
identUication marks
applied
(number ,
identUication)

"

I

\I
1I

I

14.

Total nwnber of packages
entered on the ma.I)ife st,
DestJ IlatjoIlo
1.

I

15. I dec1are the j,nformation
in items 1-14 to be
correct and comp1ete
Place
16.
and date
17. Signature of holder or
agent

Number

CUstoms off ice

----

20.

O
23·

2.

CUstoms office

- 3-

CUstoms office

-

"

,

I

I

............................ 1 .... .. ..... ...... ......... ... ..

i

26.

,,

--- -- -

Cer tificate of di scharge (CUstoms office of exit
en route or of destinati on)

O

Time-limit for t ransit

27- Seals or identification marks found to be intact

.. _--

I under no.

Register ed by the CUstoms of fice at

28.

Number of packages discharged

29·

Conditions of dischafge (U any)

. ........

Misce11aneous (r oute prescribed\customs office at which
the load must be produced, etc .
. ... -

CUBtoms officer' s signature and CUstoms
office date stamp

.......................................

.......
:

\

:
25 .

-

,

. ............... . .............

............... ................... .
24.

Customs office of departure
CUstoms officer ' s signature and
.- - CUstoms office date stamp

\

Certific a te of acceptance of goods (CUstoms office of
depa;rture or of entry en r oute)
21. Sea1s or identificati on~ 22.
marks f ound to be intac

19.

30.
:
"o

•• _

CUstoms offi cer' s signature and
CUstoms office date stamp

........................................

'.

i
"

...... . . o'
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--------------------------- - -------- -------- ---- -- ---- -- -GERTIFIED REPORT (Yellaw)

Drawn up in a cc:o rdance wi th arti cle 25 af the ~'In Ganvention
(See also Ru1e s 13 t o 17 r cgarding the use of thc TIR cam e t)

l l.

No .

TIR cam et

Gustoms offi ce(s ) of departure

1-3:- ~ I ssued by •••••••••••
-------_·------1·-·
. 5.
Holder of camet

-~-- -- ----------

Registration No(s). af road vehicle (s)
Identification No(s). of container(s)

I

Is.
I

f-.- - - - - - - - , - - , -- - , - - - - - - - - - -

6.

7.

o

The Gustoms seal(s) is/are

_ __i_n_o_a_c_t ______n_o_t _ 1_.n_t_ac_t__

The load compartment(s) or
container(s) is/are

O

intact

not intact

O

No geods appeared to be missing

In.

O

O

13

The goods indicated in- ite~O to
' .r e mi ss ing (M) or have
destroyed (D) as indicated l.n column '1;'

- - - -- - - - ---,----- - ---lO.

(a)

Load compartment(s)
or container(s)

(b)

Marks and Nos. of
packages or articles

Remarks

b-;;;;-;;-·-------

----- --- ----- ----r-::----

Number and type of packages or arhcles;
descr1pt10n of geods

12.
M ar D-

13.

--

Remarks (give particulars of
quantzties.missing or destroyed)

- --------------- -----i--------f-------- - -- - - - -+

I

----I

I - - - - -- - - -- --L- -- - -- - -- - - - - - - -- - 14. Date, place and circumstances of the accidcnt.

15. Measures taken to enable the TIR operation to continue

O
O
O

affixing .of l.ew seals:

number •••••

desc ription

transfer of load (see item 16 pe1ow)
other

16. ·If the geods have been transferred:

description of road vehicle{s)/contai;'er(s) subslltuted - - - - --

Registration No.
(a)

vehicl e

Approved
Yes
No

O
O

O
O

O
O

O
O

Ńo.

of certificate
of approval

............................ ....
~

Number and particulars
af seals affixed

...../ ............... .
..... / ............... .

Identification No.
(b)

container

..... / ........... .... .
... .. / ............... .

---------~---------- ----

17. Authority which drew up this certified report.

10.

Endorsement of next Customs office
reached by the TIR transport

-- -- ...
"

.I

\

\
I

,,
PlacejDate/Stamp

O

Signature

Signature

-------------------~-------·--~--· - - -- --- - - Mark the appropriate boxes wito a cross

-
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Annex 2
REGULATIONS ON TE~ńNICAL CONDITIONS APPLICABLE TO ROAD VEHICLES WHICH
MAY BE ACCEPTED FOR INTERNATIONAL TRANSPORT UNDER CUSTOMS SEAL
Article l
Basic principl es
Approval ' for the international transport of goods under Customs seal may be granted
onI y to vehicles, the load compartments of whi ch are cons truc ted and equipped in such a
manner tha t:
(a) no goods can be removed from, or introduced into, y he sealed part of the
vehicle ,without leaving obvious traces of tampering or without break ing the Customs seal;
(b)

Customs seals can be simply and effectively affixed to them;

(c)

they contain no concealed spaces where goods may be hidden;

(d)

alI spaces capable of holding goods are readily accessible for Customs
Article 2

inspection.

Structure of load compartments
l.

To meet the requirements of article l of these Regulations:
(a)

the constituent parts of the load compartment (sides, floor, doors, roof,

upr i ght s , frames, cross-pieces, etc .) shall b e assembled either by means of devices which
cannot be removed and replaced from the outside without leaving obvious traces or by such
methods as will produce a
traces.

s~ru c ture

which cannot be modified without leaving obvious

When the sides, floor, doors and roo f are made up of vari ous components, these

shall meet the same requirements and be of sufficient strength;
(b)

doors and alI other ciosing systems (including stopcocks, manhole-covers,

flanges etc.) shall be fitted with a device on which Customs seals can be fi~ed.

This

device must be such that it cannot be r emoved and replaced from the outside without
leaving obvious traces, or the door or fastening be 0pened without break ing the Customs
seals.

The latter shall be adequately protected.

Opening roofs shall be permitted;
"

(c)

apertures for, ventilation and drainage shall be provided with a device

preventing access to the interior of the load compartment.

This device must be such that

it cannot be removed and replaced from the outside without leaving obvious traces.
2.
Notwithstanding the provisions of articlę l (c) of these Regulations, constituent
parts of the load compartment which, for practical reasons, have to include empty spaces
(for example, betweenthe partitions of a doublewall) shall be permitted.

In order that

the said spaces cannot be used to conceal goods:
(i) where it covers the fulI height from floor to roof, or, in other cases, where
the space between it and the outer wall is completely enclosed the lining inside
the load compartment shall be so fitted that it cannot be removed and replaced
without leaving obvious traces; and
(ii) where alining is of less than fulI height and the spaces between the lining and
the outer wall are not completely enclosed, and in alI other cases where spaces
occur in the construction of a load compartment, the number of such spacesshall
be kept to a minimum and these spaces shall be readily accessiblefor Customs
inspection.

I
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Windows shall be allowed provided that they are made of materials of sufficient

strength and that they cannot be removed and replaced from the outside without leaving
obvious traces.

Glass shall neverthel ess be permitted, but in this case the window shall

.b e fi tted wi th a fixed metal grille which cannot be removed from the ou tside; the mesh of
the grille shall not exceed 10 mm.

4.

Openings made in the floor for t echnical purposes, such as lubrication, maintenance

and filling· of the sand-box, shall be allowed only on condi tion that theyare fitted with
a cover

cap~ble

of being fixed in such a way as to render the 'l oad compartment

inaccessible Srom the outside.
Article 3
Sheeted vehicles
Where applicable , t he provisions of articles l and 2 of these Regulations shall

1.

apply tosheeted vehicles.

In addition, these vehicles shall conform to the provisions

of this article.
2.

The sheet shall be either of strong canvas Dr of plastic-covered or rubberized

cloth, which shall be of sufficient strength and unstretchable.

·1

It shall be in good

condition and made up in such a way that once the closing device has been secured, it is
impossible to gain access to the load compartment without leaving obvious traces.
3.
If the sheet is made up of several pieces, their edges shall be folded into one another
and sewn, together with two . seams at

lęast

15 mm apart.

These seams shall be made as shown

in sketch No. l appende& to these Regulations; however, wher e in thecase of certain parts
of the sheet (such as flapsand reinfor ced córners) it is not possible to as semble the
pieces .in that way, it shall be sufficient to f old the edge of the top section and make
the seams as shown in $ketches Nos. 2 or 2 (a) appended to these Regul~tion$.

One of the

seams shall be visible only from the inside and the colour of the thread u8ed for that
seam shall be clearly different from the colóur of the sheet it self and from the colour of
the

thr~ad

4.

used for the other seam.

AlI seams shall be machine-sewn.

If thesheet is of plastic-covered cl oth , and is made up of several pieces, the

pieces may altematively be welded together in the manner shown in sketch 'No. 3 appended
I

to these Regulations.

The edges of the pieces shall overlap by at . least 15 mm.

pieces shall be fused together over the whole width of the overlap.

The

The edge of the

outer sheet shall be covered with a band of plastic material at least 7 .mm wide,
by the same welding process.

i

affix~d

The plastic band and the sheet oJt-each side' of i t for a .

width of at least 3 mm shall have a cl early-defined uniform r el ief pattem stamped on
them.

The pieces shall be welded in such a way that they eannot be separat ed and rejoined

without leaving obvious traees.

5.

'. r .

Repairs shall be made in accordanee with the method deseribed in sketeh No . 4

appended to ·these Regulations; the edges shall be folded into bne another and sewn '
together with two visible . seams at least 15 mm apart; the eol our of the thread visible
from. the inside shall be dif1'erent from that of the thread vi.s ible from the outside and

frOm. that ,of the sheet itself; alI seams shall be maehine-sewn.

When a sheet which

h~s

been damaged. ~ear the edges is repair.e d by replaeing the damaged part by a pateh , the
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seam can also'be made in accordance with the provisions of paragraph 3 ·of this artic.1e
and sketch No. l appended to these Regulations.

Sheets of plastic-covered cloth.may

alternatively be repaired in accordancewith the method described in paragraph 4 of this
article, but in that case the plastic band must be affixed to boih sides of the sheet,
the patch being fitted on the inside of the sheet .

6.

(a)

The sheet shall be fixed to the vehi cl e in strict complianQe with the

conditions set forth in article l (a) and (b) of these Regulations.

The follówing types

of fastening shall be provided:
, (i)
(ii)
(iii)

metal rings fixed to the vehicleq
eyelets let into the edge of thę sheet;
a fastening passing through the rings above the sheet aild visible from the
outside for i ts entire length.

. ..

c.

The sheet shall overlap solid parts of the vehicle by at least 250 mm, measured from the
centre of the securing rings, unless the system of construction of the vehicle in itself
prevents alI access to the load compartment.

r

(b)

When any edge of a sheet is to be permanently secured to avehicie, the joint'

shall be continuous and effected by means of solid devices.

7.

.

I

The sheet shalI be supported by an adeQuate superstructure (uprights, sides, arches,

slats, etc.).
"

8.

The spaces oetween the rings and the spaces between the eyelets shall not

200 mm.

9.

e~ceed

!

The eyelets shall be reinforced.

The following fastenings 'shall be used:
(a )

steel wire ropes of at least 3 mm diameter; or

(b)

ropes of hemp or sisal of at least 8 mm diameter encased in a transparent sheath

of unstretchable plastic.
Wire ropes may have a transparent sheath of.unstretchable
10.

plastic~

Each rope shall be in one piece and have a hard metal enp,-piece at each end •. : The

fastener of each metal end-piece shall include a hollow rivet passing through the +ope
so as to allow the intrqduction of the thread or strap of the Customs seal.

Tne rope

s.hall remain visible on either side of the hollow rivet sa that it is possible .to ensure
that ·the rope js in one piece (see sketch No. 5 appended to these Regulations) •
.11.

At the openings L.. the sheet, used for loading and unlbadiilg, ·the two edges af the )

sheet shall have an adeQuate overlap.

They shall also be fastened by:

(a)

a flap sewn or welded in accordance wi th paragraphs 3 and 4 of thi§; art.icle;

(b)

rings and eyelets meeting the condi tions of paragraph 8 ~f this artiole; arid

(o)

a thong made of appropriate material,in one pieo r andunstretohable, at least

20 mm wide and 3 mm thick, passing through the rings and holding together the ";wo edges
of the sheet and the flap; the thong shall be seoured inside the sheet and fi"J;ted witl} an
ey~let

to take the rope rnentioned in'paragraph 9 of this article.

A flap snal.l .not be :i:'eQuired i f a special
whioh pre:yents a cce ss to the load

d8vi ~e,

cornpartmęnt

such as a baffle }>late, ts fi tted,

without leaving obvious traces.

,

Dziennik Ustaw Nr 17

-

63

Poz. 76

~

Sketch No . l

SHEET MADE OF SEVERAL PIECES SEWN TOGETHER
\

. Outside v iew

Seam

i
a

a

l

Inside view

l

1!

/
"

Section a - a

Seam

Seam
(thread of a colour diff~rent
from that of the sheet and from
that 01' the other se am)

l

Doubl e flat seam
At 1east

15

mm

Thread visible from the inside
only and of a colour differ e nt
from that of th e shee t and
;'
fr om thatof the other s 8aJn
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Ske tch No. 2

SHEET MADE OF SEVERAL PIECES SEWN TOGETHER
"

-

Corne r seam
Se am

-,- -- -'

--

-- -----

- - ... -...

Ou t s ide
view

Inside
vi eVl

Seam ( thread of a col our different
fr om that of the shee t and from
that of t he other seam)

•
a

Sec ti on a - a

l

Thrcad visibl e from the
inside only and of a colour
different from that of the
sheet and from that of the
other seam

a

l

poz. .78
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Sketch No . 2(a )
SHEET MArlE OF SEVERAL PIECES SEWN TOGETHER
'\ .

Corner seam

"

Ou t side
view

. . ------

-:..-!'~;; ':--~~t-'-~ ~

--

-Inside
view

- ~.,."."""

Seam

.............

.,.".

..

~ ............. .......

---

- - - , Seam ( thre ad of. a col our
different from 1tha t of the sheet and
from t h at of the other seam)

.,
.~\ .

Sect i on a - a

': (~:', .'

,

l

/

Thread visible fr om t he i ns ide
only and of a colour diffe r ent from
that of the shee t a nd fr om that of
t he other seam

•

/
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Sketch No. 3
SHEET MAnE OF SEVERAL PIECES 'WE1DED TOGETHER
\

\

a _.

I Section

l

a

Outside v iew

a _al

'----13 - - - . o t
Band of plastic material
· t·lon a -al
S ec

•

The figures shown
are millime tres
----15--~

Inside view
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Ske t ch No.

4

REPAIR OF THE SHEET
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Section a - a

1
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Outside
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At least
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V

Thr8ads visible from in8ide shall be of a colour diffenmt from that af
Lhe thre ads v isible from the outside and. from that af the shee t .

i
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POIZ.

Ske t ch No . 5

EXAMPLE OF END- PIECE
l.

Side v.i_ew:

Front

Ho l law rivet for pass ing the
thread ar strap of the
Customs sea l (minimum
dimensions of the ho l e :
width 3 mm , l ength
II mm)

Trans parent
plas tic
s heath

Solid rivet
Hard metal
end- piece

/

Hole for cl os ing
by carrier
2.

Side ~ iew : ' Back
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Annex 3

/

PROCEDURE FOR THE APPROVAL OF ROAD VERIC LES COMP1YING WITE: THE
TECHNICAL CONDITIONS SET FORTR IN THE REGULATIONS
,.
CONTAINED IN ANNEX 2
GENERAL
l.

Road vehicles may be approved by one of the folIowing procedures:
(a)

individually, or

(b~ by design type (seri~s of road vehicles)
2.

An approval certificat'e conforming to the standard form of annex 4 shall be issued

for approved vehicles.

This certificate shall be printed in the language of the country

of issue and in French or English.

When the authority which has granted the approval

deems it necessary, photographs or diagrams authenticated by that autho rity shall be
attached to the certificate.

j

The number of those documents shall then be inserted by

that authority under item No. 6 of the approval certificate.

3.

The approval certificate shall be kept on the road vehicle.

4.

Road vehicles shall be produced every two years, for the purposes of inspection

and of renewal of approval where appropriate, to the competent autho~ities of the country
in which the vehidle is registered or, in the case of unregistered vehicles, of the
country in which the owner or user is resident.

5.

If a road vehicle no longer complies with the technical conditions prescribed for \

its approval, it . shall, before it can be used for the transport of goods under cover of
TIR camets, be restored to the condition which had justified its approval so as to
comply again with the said technical conditions .

6.

I

If the essential characteristics of . a road vehicle are changed, the vehicle shall

cease to be covered by the approval and shall be reapproved by the competent authority
before it can be used f or the transport of goods under cover of TIR camets.

7.

The competent aut horities of the country of registration of the vehicle or, in the

case ofvehicles f or which registration is not reg:uired, the competent authori ties

or

.J

the c01mtry 'w here t he owner or user of the vehicle is . established may, as' the case may

l

be, wi thdraw or renew the approval certificate or issue a new approval certificate in

1

the Circumstances set out in article

14 of this Convention and in paragraphs 4, 5 and 6

of ·this annex.
PROCEDURE FOR INDIVIDUAL APPROVAL
8.

The owner , the operator or the representative of ei t her shall apply to the " "-..

competent authori t y for individual approval.

The competent authori ty sha1l inspect the .

road vehi cle produced in accordance with the general rules laid down in paragraphs l to

7

above and shall satisfy itself t hat the vehicle complies with the technical conditions

,/

pres cribed in annex 2, and after approval shall issue a certificate conforming to the /
model in ann ex 4.
.

PROCEDURE FOR APPROVAL BY DESIGN TYPE (SERIES. OF ROAD VEHICLES)

9.

.'

,;-

..J

Where road vehi cl es are manuf actured by typ e seri es, the manufacturer may applyto

the competent authority of the c0untry of manufacture

fo~

approval by design-type.

-
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The manuf acturer shall state in his application the identification numbers or

letters wr.ich he assi gns to the type of r oad vehicle to which hi s a ppl i cation f or
a ppr oval re l ates .
11 .

The appI i cat i on shall be a ccompanied by drawings and a detailed desi gn s peci fi cation

of the type of ro ad vehicl e to be approved .
12 .

The manufacturer shall giv e an und ertaking in wri ting that he will :
(a)

that

produce t o th e competent

autharit~

(b )

~uthority

such vehicIes of the type concer ned as

may wish to examine;

permit the competent authority to examine fur ther units at any time during

the production of the type seri es conceTIled;
(c)

advise the competent authority of any change , however smal l , in the design

or s pecifi cati on before pr oceeding wi th such change ;
(d)

mar k the ro ad vehi cl es in a visi bI e place wi t h the ident i fi cation number s or

let t ers of the de sign-type and the seri al number of the vehicl e in the t y pe s eri es
(manuf ac t ur er' s number );
(e)

13 . The

ke ep a record of vehicles manufactured to the a pproved design- type .
~o mp etent

aut hori ty shall s t a t e what changes , i f any , mus t be made to the

pr opo sed design- type in order that approv a l may be grant ed .

14.

No a pproval by de sign- type shal l be granted

uńless

the competent authority has

sat:L sfi ed its elf by examination of one or more vehicIes manuf actur ed t o the design- type
-

.::oncerned that vehi cI es of that type comply wi t h the technical conditions presc ribed
i.n . annex :?

15.

The competent authority shall notify t he manufac turer in writing of its de cision

to grant approva1 by design-type .

This deci si on sha11be dated and numbered.

The

authority whi ch t ook t he decisi on shal l be clearly desi gnated.
16.

The competent authori ty shall take t he ne cessary s teps t o issue an approva1

certificate, which it has du1y signed, in respec t of every vehi cle built inconformity
with an approved design-type .
17.

The ho lder of t he approval cert ifi cate shall, bef ore u sing t hevehicle for the

carriage of goods imder th e cover of a TIR c ar ne t , fi l l in, a s may be required, on the
approval certifi cate:
the registration number giv en t o the vehi cl e . (item No . l )or,
in the case of a vehi ~l e no t sub j ec t to registration, particulars of his name
and business addr e s s (it e~ No . 8)
18.

When a vehi clewhi ch ha s been approved by de sign-type is exported to another

countrywhich is a Contracting Party to t hi s Convention, no further approval procedure
shall be required in t hat country on ac count of its importation.
PROCEDURE FOR ENDORSEMENT OF THE CERTI FICATE OF APPROVAL
19.

Whenan approved vehicle, carrying goods under ' cover of a TIR carnet, is found to

have major defects, the competent authorities of Contracting Parties may either refuse
to a:J.low 'the v ehicle to continue its journey under .a TIR carnet,or allow the vehicle
to continue its journey under a TIR carne t on its territoly while taking the necessary

\

j
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security precautions.

The approved vehicle must be restored to a satisfactor,y state

as rapidly as possible, and in any case before it is again used for the transport of
goods under cover of a TIR camet.
20.

In each of these cases the Customs authorities shall make an appropriate

endorsement in item No. 10 of the certificate of approval ofthe vehicle.
vehicle has been restored to a condition which

just~fies

When the

approval, it shall be

presented to the cOmpetent authorities of a Contracting Party who shall revalidate the
certificate by adding an endorsement to item No. 11 cancelling the earlier observations.
No vebicle, the certificate of which has been endorsed at item No. 10 under the
provisions of the preceding paragraph, may again be used for the transport of goods
under a TIR camet until it has been restored to a . satisfactor,y condition and until
the endo'r sement in i tem No. 10 has been cancelled as stated above.
r---

21.

Each endorsement made on the certificate shall be dated and authenticated by the

Customs authorities.
22.

When avehicIe is found to have defects which the Customs authorities consider to

be of minor importance and not involving 'the risk of smuggling, the continued use of
the vehicle for the transport of goods under coverofa TIR camet can be authorized.
The holder of the approval certificate shall be notified of the defects and shall
restore his vehicle to a satisfactor,y state within a reasonable time.

o

If the esseritial characteristics of a road
vehicle are changed, the vehicle shall cease to
becovered by the approval and shall be
reapproved by the qompetent au tho r i t y before it
can be used f or the transport of goods under
cover of TIR c~ne ts.

5·

If a road vehicle no longer complies with
the t echnical conditions pres cribed for its
approval, it shal l; before it can be used for
the transport of goods under cover of TIR carnets ,
be restored to the condition which had justified
its approval so as to comply again with the said
technical conditions.

4.
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3. Road vehicles shall be pro duced every
two years, for the purposes of inspection and of
rene wal of approval where appropriate , to the
competent authori ties of .the country in which the
vehicle is registered or, in ·the case of
unregistered. vehicles, of the country in which the -;;;
owner or user is resident.
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2.
The certi ficate shall be kept on the road
vehicle.

1.

When the authori ty which has granted the
approval deems it necessary, photographs or
diagrams authenticated by that authority, shall
be attached to the approval certificate.
The
number of those documents shall then be inserted
by the competent authority, under item No. 6 of
the certificate.
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Annex

5

TIR PLATES
l.

The dimensions of the plates shall be 250 mm by 400 mm.

2.

The letters TIR in capi tal Latin characters shall be 200 mm high and their
strokes at least 20 mm wideo

The letters shall be white on a blue ground.

Annex 6
EXPLANATORY NOTES
INTRODUCTION
(i)

In accordanc e with the provisions of article 43 of this Convention, the

explanatory notes interpret certain provisions of this Convention and of its annexes.
They also describe certain recommended practices .

(ii)

The explanatory notes do not modify the provisions of . this Convention or

of its annexes but merely make their contents, meaning and scope more precise.

(iii)

In particular, having regard to the provisions of article 12 of this

Convention and of annex 2 re1ating to the technical conditions for the approval of
road vehicles for transport under Customs seal,

th~

explanatory notes specify, where

appropriate, the construction techniques to be accepted by the Contracting Part ies
as complying with those·provisions.

The explanatory notes also specify, where

appropriate, which const ruction techniques do not comply with those provisions.
(iv)

The explanatory notes provide a means of applying the provisions of this

Convention and of its ann ex e s iso as to take into account the developmen~ of technology
and economic requirements.
O

MAIN TEXT OF THECmTVENTION

0.1

Article l

0.1 (b)

i

, . The f eLS and charges excepted in article l, . subparagraph (b)
mean alI sum s , other than import or export duties and taxes, levied
by Contracting Parties on or in connexion with importation or
exportation.

These sums.shall be limit ed in amount to the approximate

cost of the services rendered and, shall not represent an indirect
protection to dome stic products or .a tax on imports orexports for
\

fiscal purposes.· Such fees and charge s include inter alia payments
relating to:
certificat es of origin if they are requlred for tran s it
analyses carried out by Customs laboratories for contral

;'

:
Customs fnspectionsand other clearance operations carried
p~rposes

out outside normal working hours or away from Customs offices
inspections for sani tąry, vekrinary or phytopathological
reasons.

/

•
-
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The term "demountable body" means a load compartment which has no
means of locomotion and which is designed to be transported upon a road
vehicle, the chassis of which, together with the

under-fram~ng

of the

body, is spec ially adapted for this purpose.
0.1 (e)(i)

The term "partially enclosed", as appli ed to e quipment in article l,
subparagraph (e)(i), relates to e'q uipment generally consisting of a floor
and a superstructure marking off a loading space equivalent to that of a '
closed cont ainer.

The superstructure is general1y made up of metal

members forming the fram e ofa cont ainer.
also comprise one

Ol'

Containers of this type may

more lateralor frontal walls.

is only a roof attacher,i to the floor by uprights.

In some cases there
This type of cont ainer

is used in particular for the transport of bulky gp~ds (motor cars,
for example).
Article 2

0.2
0.2-1

>___

Article 2 provides that a transport operation lmder co ver of a TIR
'\

r

V carnet may be gin and end in the same country on co ndition that part of
the journey is performed in foreign territory.

In such cases there is

no thing to prevent the Customs authoritie s of the co untry of departure
from re qui ring, in addi tion to the TIR carnet , a national do cwnent,
intended t o ensure duty-fre e reimportation of the gpods .

I t is

neverthel e s s recommend ed that Customs authorities should not insist on
the use of such a doclJJllent but acce pt instead an appropriat e endo rsement
on the TIR carne t.
0 .2-2

The provisi ons of this article

al1 o 'Ń

gpods to be carri ed under co ver

of a TI R carne t when only part of the j ourney is made by roan.

They

d.o not specifywhat part of the journey has to b e made by r o a.d and i t

/

is suffic i ent that this should occur at S jme point between tn e be gi nni ng
and the end of the TIR operation. However, it may happen that , f or
1illforeseen reasons of a

ć ommer c ial Ol'

accident al nature, no part of the

journey can be made bY. road, despite the intentions of the sender at
the start of the journey.

In these exce ptional cas es the Contracting

Parties shallnevertheless a ccept the TIR carnet · and the liabili ty of

.

the guaranteeing ..associations shal1 remain in for ce .

0.5

Article 5
This articIe doesnot exclude the. right to carry out spot checks
on the gp.ods but stresses tha t these checks should be very limi ted in
number.

The international TIR carnet procedure , in fact , provides

protection greater than t hat given by national pro cedures .

FirstIy

the particulars on the .TIR carnet relating t o the gpods must agree with
the .particulars gi ven on the Cus toms do cuments >,rhi ch may be re quired
in the country of departure.

In addition the countries of transit and

destination are given protection by the controls which

arę

carried out

-

Dziennik Ustaw Nr 17

76 -

POIL.

at departur,::' and which are cert i1"ied by the Cus"toms- au"thorl "tles a"t tn(::
office of departure.

0.6.2

(See note below to article 19.)

Article 6, paragraph 2
Under the provisions of this paragraph , the Customs aut horities of
a country may approve more than one a ssoci a tion, e ac h of which may inc ur
liabili ty aris ing from the dis charge of the c arnets issued by i t or by
its co rresponding assoc iations .

0.8.3

Arti c le 8, par agraph 3
Customs au thorities are recomme nd ed to limit to a sum equal t o
$US50 ,000 per TIR carnet the maximum amount whicb may be c laimed from the
guaranteeing assoc iation .

0.8.6

Artic le 8 , paragraph 6
1.

In the absence ' in the TIR c arnet of particulars det ail ed eno1Jgh to

enable charges on the gDods t o be de t ermined , the parties

conce~n ed

may

produce evidence of their precis e nature .
2.

If no evidence is furnished, duties and taxes will be charged, not at

a fIat rat e unre lated to t he natur e of the gDods, but at the highest rate
applicable to the kind of gDods co vered by the parti culars in the TIR
c arnet .
0.10

Article 10
The certific at e of discharge of the TIR carnet shall be regarded as
h aving been obtained in an improper or f r audul e nt manner when the TIR
operation has be e n carried out . by means of l oad compartments or containers
adapt ed for fraudulent purposes , or wb en such malpr act i ces as the use of
false or inaccurate doc ume nts , the substitution of gDods, tampering with
Cus toms seals , e tc ., have be en disco vered , or when the certifi cate has
been obt ained by other illicit me ans .

O.ll
O.ll-l

Artic l e 11
In dec iding whether or not to rele a se the gooas or vehi cle , Customs
autho r ities should not , when they h av e other me ans in law of protecting
the intere s ts for ..~hich they ar e responsibl e , b e influenced by t he fac t
that the guarant e eing association is liable for the pa yment of duties,
taxes and defaul t interes t payabl e by the holder of the carne t .

0.11-2

If a guaran te oing as soci ation is asked , in accordance wi th the
pro cedur,," ::;et out in arti cl e 11 , to pay the sums referred t o in
arti cl e 8 , paragr aphs l and 2 , and fails to do so wi thin the time- limi t
of three months prescribed by the Convention, the competent authorities
may rely on national r e gulab ons in requir ing pa yment of the sums in
C]uestion b e cause what is i nvolved in such cases is a failur e to c arry

\,

.out a co ntr act of guarantee ei1tered into by the guaranteeing a ssoc iation
und er nati onal l aw .
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Article 15
Certain difficulties may aris e in the c ase of vehicles not subject
to registration, such as in som e countries, trailers or. semi-tr ailers,
when Customs documents are not r equired f or temporary admission.

In

that c ase, the provisions of arti cle 15 may be observed, while assuring
adequate protection for the Customs authorities, by recording
particulars of these vehicles (make and numbers) on vouchers l and 2
of the TIR carnet used by the countries concerned and on the
correspOnding counterfoils.
0.17

Article 17
The provision that the manifest of the gJods covered by the TIR

0.17-1

carnet shall show separately the contents of each vehicle of a
combination of vehicles, or of each container, is only intended to
simplify Customs inspection of the contents of each vehi cle or container.
This provision shall not therefore be interpreted so rigidly that each
variation between the actual contents of a vehicle or container and the
contents of that vehicle or container as shown on the manifest is
considered a breach of the provisions of the Convention.

If the carr ier

can satisfy the rel e vant authorities that, notwithstanding such a
variation, all the gJods shown on the manifest agree with the total of
gJods loaded in the combination of vehi cles or in alI the containers
covered by the TIR

arnet, this shall not normally b e considered a

breach of Customs requirements.
In the case of household removals, the pro cedure laid down in

0.17-2

paragraph 10(c) of the Rules for the use of the TIR carnet can be applied,
the list of articles concerned being reasonably condensed.
0.18

" .._. c~'

Article 18
It is essential for the smoothoperation of the TIR procedure that

0.18-1

the Customs authorities of one country should refuse to designate a
Customs office of exit as a Customs office of destination for a transport
operation which is gJing on to a neighbouring co untry when that country is
,

also a Contracting Party to this Convention, unl ess there are some special
circumstances to justify the request.
0.18-2

1.

Goods should be so loaded that the consignment to be lmloaded at the

first unloading point can be taken out of the vehicle or the container
wi thout i t being ne cessary to unload the other consigriment or consigrunents
of gJods due to be unloaded at the other unloading points.
2.

Where a transport operation involves unloading at more than one

office it is necessary that, arter a partial unloading, a record of
it should be made in box 12 on alI the remaining manifests of the

TIR carnet, and at the same time another record should be made on the
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remaining vouchers and ' the corresponding counterfoils to the effe ct
that new seals have been affixed .
0 .1 9

Article 19
The r e quirement that the Customs offi ce of departure should check the
accuracy of the goods manifest impli es the need to verify at least that the
particulars in the goods manifest tally wi th thos e in the export documents
and in the transport Ol' other commercial documents relating to the goods;
the Customs offi ce of departure may also have to examine the goods .
The Customs office of departure mus t als~, ł?efore affixing seals, check
the condit i on of the road vehicle Ol' cont ainer and, in the case of
sheeted vehic1es Ol' containers , the co ndition of the sheets and sheet
fastenings, as this equipment is not inc1uded in the certific ate of
approval.

0.20

Artic1e 20
When fixing time-limi ts f or the transport.of goods wi thin their
terri tory, Customs authori ties must likewise take into a ccolmt intel' al i a
any special Tegulations to which c arr iers are subject, particularly
reglilations concerning working hours and rnandatory rest periods for
drivers of road vehicles.

It is recommended that these authorities

·s hould exercise their right to prescr"ibe a route only when they co nsider
i i essenti3.1.

0.21

Articl e 21

0 . 21-1

0 . 21- 2

The provisions of this arti cle do not restrict the right of Customs
authorities to examine alI parts of avehicIe other than the sealed load
~
compartment.
<
. ,
The Customs office of entry may turn back the carri er to the Customs
offi ce of exit of the adjacent co untry if it finds that no clearance has
been given by that offic e or that c learance has no t been given in dile
lorm .

In such cases the Customs office of entry inserts a note in the

TIR carnet for the Customsoffice of exit concerned .
0 . 21 - 3

If in the course of an examinatio n; Customs authori ties draw sampIes
of goods , a note record ing f ulI particulars of the goods taken must be
made by those authori ties on the goods manifest of the TIR c arnet .

0 . 28

\l.

Artic1e 28
1.

~

..

Artic l e 28 provides that discharge of the TIR carne t at tlle offi ce

of destination shall t ake plac e

vIi ihout

delay, on conai tion 1;hat the goods

are placed under another Cu.stoms procedure or cleared fo r home use .
2.

The use oi' the TIR c arnet must be restricted to the Lmciion whi ch

i t· ,-las inccnded to C'over, narnely the transit opera tion .

The TIR carnet

must not , f or example, be used to co ver the storage of goods llnder Customs
co ntro l at dest ination .

Where no irregulari ty has taken place , the office

of destination must
discharg'e the TIR carnet a as soon as the onods covered
,
~

o~
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- 7 9 -b y the c arnet h ave come und er another Cus tom s procedure
cleare d f or home .u se .

O l'

h ave b een

In pract i ce dischar ge must be give n a s soon a s the

go ods hav e b e en d irect l y r e - exported ( a s , f or e xalTlp1e , ",he n the y ar e
shi ppe d on arr i v a l a t a port) , or a s soon as a decl aration f or C1)s toms
purpo s es ha s b een madp a t 1,he p l ac:e af des ti nation ,

O l'

as s oo n as th8

go ods hav e b ee n r ecei ved into a place a ppro ved f or stora gs 'Jh i1 e ai.Jai ting
a de claration for Custom2 purpo s es ( f or e xample , a transi + shed) , i:'1
' a ccordance vlith th., regJla t ions in fon:(o in the country o f d,::,stination .

0 . 29

Arti cle 29
No certif ic at e of approval i s re quire d f or r o ad ve hi c le G or
co nta iners trans port i n g h e avy or bulk y goo d s .

I t i s , n e ver the l e ss, the

r es ponsibi lity of the Cus t oms offi c e of d e parture to make sure t hat the
ot her co nditi ons laid down i n t hi s art i c l e f or t his type of t r a nsport
opera t i on are me t. · Customs off ice s of o ther Contra c ting Part ies sha l l
a cc ept t he d ec i s.i on of the Customs offi ce o f de p artur e unl e ss in t heir
opini on i t is c 1earl y in confli c t wit h the provis i ons of arti cle 29 .
Art ic1 e 38 , par agr aph l

0 . 38 . 1

A bUs iness e n terprise should no t b e e x c1ud ed f ro m t he TIR s ys t em
because o f o ff e n ces committed by o n e of its driv ers wit ho u t t h e knowle d ge
of t h e managemen t .
Ar ti cl e 38 , par agraph 2

0 . 38 . 2

Where a Contrac t i ng Par ty h a s been notified tha t a p e rs on
e stabli s he d or residen t i n i t s t erritory h a s commi tte d an offe nce on t he
terr i tory o f a f ore i gn country, i t need not ce ase to al loH t he issue o f
TI R car ne ts t o that person.

0.39

Article

39

The e xpression "mis t akes comm it t ed through n egl igence " i s to b e take n
t o me an ac t s Hhi ch , a l though no t commi tted deli b er a te l y and i n f ulI
knoi'Jl edge of the f ac t s , are due to a fai 1ure t o take re a so nab1 e a nd
n ecess a ry s t e ps t o e nsure t he acclrr a c y af t he f a c t s in any p a rti c ular
c a se .

0.45

,.

Arti c1 e 45
Contra cti ng Parties are recomme nd ed to make t he lar ge s t possib l e
numb e r ·o f Cus tom s offi c8S , b oth inland and a t the f ronti e r , a vailabl e
:(or de a lin g with TIR operati ons . -

2

Ai"mEX 2

2. 2

Artic1e 2

2 . 2 . 1 (a )

Subparagraph l (a ) - Assemb l y af cons ti t ue nt par ts
" '''''<;,;

(a )

Where j oini ng de v ices (rivets , screw8 , b o l ts a nd nuts , e t c . ) a re
used , a suffi c i e,n t n1Jmb er o f suc h devi C2S shall b e i nser t e d f rom
outsid e , travers e the as sembled const ituent parts , protrud e
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inside and there be firmly secured (e.g. riveted, welded, bushed
or bolted and swaged or welded on the nut).

However, coventional

rivets (i.e. rivets whos e placing requires handling from both
sides of the assembly of co nstituent parts) mayaIso be inserted
from the inside.

Notwithstanding the above , load compartment

floors may be secured by means of self-tapping scr ews, or selfdrilling rivets or rivets inserted by means of an explosive
charge, when plac ed from inside and passing at right-angles
through the floor and the metallic cross - pieces underneath, on
condition, exccpt in the c ase of self-tapping screws, that some
of their ends be flush with the level of the outside part of the
cross -pi ece or be welded on to it.

(b)

The competent authority shall det ermine what joining devic es, and
how many of them, must fulfil the requirements of subparagraph ( a)
of this note;

they shall do so by making sure that the

constituent parts so as sembled cannot be displac ed and
without leaving obvious ' traces.
joining
\

(c)

~evices

replac~d

The choice and placing of other

are not subj ect t o any restriction .

Joining devices whi ch c an be removed and replaced from one side
wi thollt leaving obvious traces , i. e . wi thout requiring handling
from both sides of the constituent parts to be assembled, shall
not be allowed under subparagraph (a) of this no t e .

Ex&~pl es

of such devices are expansion rivets, blind rive t s and the like.
(d)

The assembly methods described above shall apply to speci al
vehic l es , for exampl e to insulated vehi cles , refrigerat ed vehi cles
and tank-vehicles in so far as theyare not incompatible with the
tec hni cal requirements which such vehicles must · fulfil having
regard to their use .

Where , due t o t e chnical' reasons, it i s

not practicable t o secure par'ts in the manner described in
subparagraph (a) of this note, the co nst ituent parts may be
joined by means of the devices mentioned in subparagraph (c) 01:,
this note provided that the devi ces used on the inner face of the
wall are not ac cessibl e frorn the outside .
2.2.1 (b)

Subparagraph l (b) - Doors and other cIosing systems . . . .
(a)

The devi ce on which custorns seals can b e fixed must:
(i)

be secured by welding, or by not less than two
joining devices conforming to subparagraph (a) of
explanatory not e 2.2.1 (a);

(ii)

or

be so designed that when theload compartment has been
closed and sealed the device c anno t be removed without
leaving obvious traces
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It must als o :
(iii)

inco rpor ate ho l es of not less than 11 mm in d!iametsr or
slots of at least 11 mm in l ength by

(i v)
(b)

3 mm in width, and

afford e qual security vrhatever type of s e al i s used .

Butt hinges , s trap hinges , hinge-pins and other dev i ces for
hanging do ors and the like must be se cured i n co~orm ity with
the r e quirements of subparagraphs ( a ) (i) and (ii) of this note .
Moreover , the various componen t s of such devi ces (2 . g. ' hinge plat es , pins or swive l s) must be so fi tted tha t the y c annot be

,

removed or dismantled when the load compartment i s closed and
se al ed without l e av ing obvious traces .

Howe ver, where Buch a

dev i ce is not access ibl e from outs ide it wil l suffice if, when
the door or the like .bas b een cl osed and seal ed, it c anno t be
de tached from the hinge or similar device without l e aving
obvious t races .

Where a door or c l oslrre- device has .more than

two. hinges , only thos e two hinges nearest· t o the Bxtremi ties
of the door n eed to b e fixed in co nformity vrlth the re quireme nts
of subparagraph ( a ) (i) and (ii) abo ve .
(c)

Exc e pt i onally, in the c as e of vehicles having i ns ulated l oad
compartroents , the Customs se al i ng de vi ce , the hinges and any
fi ttings , the removal of ,,,,hi ch Hould gi ve a ccess t o the
interior of the load compartment

to spaces in Hhic h goods

Ol'

coul d be co nce al ed , may be fix ed to the doors of such l o ad
compartments by means of s et bolts or set screws Hhich are
inserted from the outside but which do not otherwise meet the
requiremehts of Explanat ory Note 2 . 2 .1 (a), subparagraph (a)
above, on co ndition that :
(i)

the tails of the se t bolts or set screws are fixed into
a tapping plate or similar device fitted behind the outer
layer or layers of the door structure;

(ii)

and

the he ads of the appropri at e number of se t bolts or set
screws are so we lded t o the Customs sealing devic e ,
hinges etc., that they ar e completely deformed and that
the set bolts or set screws c annot be removed without

leaving vis ible signs of tampering. lI

The term "insulated l oad compartment" i s to be takento include
,

refrigerated and isothermi c load compartments.
(d)

Vehic l es comprising a large numb e-r of s uch c losures as valves ,
st ~ pco c ks,

manhole co vers, flanges and the like must be designed

s o as t o ke ep the numb er of Cus t oms seal s to a minimum.

li

~ ee s ke t ch No .l appended to t hi s anriex.

-To "this
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end, neighbouring c10sures must be interconnected by a common
device requiring only one Customs seal, 0r must be providedwi th
a cover me e ting the s ame purpose.

(e)

Vehicles with opening roofs must be co nstructe d in s uch a manner
as t o permit sealing with a minimum number of Customs seals .

2.2.1 (c)-l

Subparagraph l ( c) -

Venti lation apertures

(a)

Their greates t dimens ion must, in principl e , not exceed 400 mm .

(b)

AIJertures permitting direc t a c;:cess to the l oad compartment,
must b e obstructed by me ans of wire gauze or perforated me t al
screens (maximum dimension of holes :

3 mm i n bo th c ases) and

protected by we1ded metal lattice work (maximum dimension of
holes: la mm).
(c)

Apertures not permitting dire c t 'a ctess to the load compartment
(e.g. bec aus e of e lbow or baffle-plate systems) must be provided
with the same devi ces ,

iń

which, however, the dimens ions of

the hol es may be as much as la mm and 20 mm r es pectively.
(d)

Where openin gs are made in sheets, the devices referred to in
subparagraph (b) of this note must in princ iple be

p~es c rib e d.

However, blocking devic es in the f orm of a perforated metal s,creert
fitted outside , and wire or other gauze fitt ed inside , will be
allO'tled .
(e)

I dentical non-met al devic e s may be allowed provided that the
holes are of the requisite dimensions and 'the material used is
strong, enough to prevent the 1101es from being substant ially
enlarged without visibl e damage .

In addition, it must be

i mpossib l e to replace the ventilation devi ce by working from one
s ide of the sheet only.
2.2 .1 (C) -2

Subparagraph l (c) - ])rainage apertures
gre atest dimension must, in principle, not exceed 35 mm.

(a )

~heir

( b)

Apertur es permitting dir ec t access f o the load compartment must
b e pro vided with the devi ce s described in s ubparagraph (b) of
explana tory not e 2 . 2 .1 (c) -l for ventilat ion ape rtureso

(c)

When drainage apertures do no t permi t direc t access to the 10ad
compartment , the devices referred to in subparagraph (b ) of
thi,8 no te will no t b e prescribed , on co ndi tion that the
aper tures ar e pro vi ded with a reliable baffle s ystem r e adily
acces sible from inside the l oad compartme nt.

Article 3
Paragraph 3 - Shee ts made up of several ,pieces
': a)

The several pie ces co nsti tuting one s heet may be made of
diff erent mater ials confor ming to the provis i ons of ,annex 2 ,
artic}e 3, paragraph 2 .

(ił
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(b)

Any arrangement of the pieceswhich adequatelyguarantees
securi ty ,,,iII be allowed in making up the sheet, on condi tion
that the piec es are assembled in conformity with the requirements
of annex 2, arti cle 3.

-:

..

~

Subparagraph 6 (a) - Vehicles wi th sliding rings
Metal securing rings sliding on metal bars fixed to the vehicles
are acceptable for t he purpos e of thi s paragraph (see skekh No. 2
appended to this annex) provided that :
(a)

the bars are affixed to the vehicle at maximum spacings of
60 cms and in such a manner that they c anno t ,be removed and
replaced without l eaving obvious trac'es;

(b)

the rings are made with a double hoop or equipped with a central
bar and made in one piece wi thout the use 01' welding;

(c)

and

the sheet is fixed · tO the vehicle in striCt compliance wi th the
conditionsset forth in annex 2, article l (a) of this Convention.

SubparG>.graph 6 (b) - Permanently-secured sheets
Where one or more edges 01' the she e t are permanently attached to
the body of the vehicle , the shee t shall be held in place by one
strip of metalor other sui tabl e material secured to t he body of the
vehicle by joining devices meeting the r e quirements of subpar agraph (a)
of note 2.2.1 (a) 01' this anneJt .
Paragraph 9 - T,e xtile-cored steel fastening ropes
For purposes of this paragraph, ropes comprising a textile core
surrounded by sixstrands consisting solely of steel wire and completely
covering the core will be allowed on condition that the ropes (without
taking in to account the transparent plastic sheath, i f any) are not
less than 3 mm in diameter .
2.3.11 (a)

Subparagraph 11 (a) - Sheet-tensioningflaps
, '~'\,

The sheets 01' many vehicl es , ar e provided on the outside wi th a
horizontal flap pierced by eyelets runnin g along the length of the
,

side of th€ vehicle. Such flaps, knoWD as tensioning flaps, are
used to tauten the sheet by means of tensioning cords or similar
devi ces .

Such flaps have been us ed to conce al horizontal slits made

in the sheets giving, improper access to the gpods carri ed in the
vehicle .

It is therefore recommended 'that the use of flaps of tf1is

type should not be allowed.

The following devices may be used

instead:
(a)

tensioning flaps of similar design fixed on the inside of the
sheet;

(b)

or

smalI individual flaps each pierced by one eyelet secured to the
outside surface of the sheet and spaced at such distances as
will permit an adequate tensioning of the sheet.

84
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Alt ernatively, it may be possible in certain cases to avoid the
use of tensioning flap s on shee t s .
2. 3.11 (e)
2.3.11 (e) -l

Subparagraph 11 (c) - Shee t tho ngs
The f ol lo vri ng materi al s are r e gar ded as s ui table for making
thongs:
(a)
(b )

leather;
non-tensile texti l e materials including plastic -covered or
rubberized cloth, provided that s uch materi als cannot af ter
severanc e b e vrelded or re cons t i t ut ed vri thout leaving obyious
trac es •

Furthermore , the plas t i c material use d to co ve r

thongs s hall be trans parent and smoo t h- s urf aced.
The devi ce ShOVlD in s ke tch No . 3 appended t o thi s annex meets

2 ~ 3 • 11 (e) - 2

the r equirements of the last part of annex 2, arti cle 3, paragraph 11.
It also meets the requirements of annex 2 , article 3, paragraph 6 .

3

ANNEX 3

3.0.17

Approval proc~dure
l.
Annex 3 provides that the compe t ent autho rities of a ContTactin g
Party may issue a certifi cat e of approval in respect of a vehicle
constructed vri t hin i t s terri tory and that no addi tional approval
procedures s hall b e applied in r es pec t of such a vehicle in the
coUntry vrhere i t isregister ed . or, as the cas e may be, vrhere the
owner i s resident.
2.

These provisions are not intended to restrict the right of the

competen1 authori ties of the Contrac ting Party where the vehicle is
registered or where the o'Vmer i s resident to r e quire the production
of such a certifica t e of approval ei ther at importation or .
subs equently for purposes connected with the registration or control
of the vehic l e or

3. O. 20

",i th

s imilar legal requirements.

Pro cedure f or endorsement of the certificate of approval
When an endorsement concerning defec ts is to b e cancelled after
the vehicle has bean restored to a satisfactory state, it is
s1..Lfficient to stat'e ,. under item No. 11 provided for the . purpose,
"Defe cts re c tifi ed" folloved by the name, signature and stamp or the
competent authority concerned .
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EXAMPLE OF HINGE AND CUSTOMS SEALING DEVlCE ON DOORS OF
VEHICLES HAVING INSULATED LOAD COMPARTMENTS

Sketch No . l

'

~
....§
:>I"
c::
.....
'"

o

Ol

~

'tI

ffi

- .J

-

~

~

@

Dziennik Ustaw Nr 17

Poz. 76

86

, ~~==~~~~~~~----------------------------~~-------------------------------------------------

Ske t ch No. 2
SHEETED VEHI CLES
WITH S1ID ING RINGS
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, Sketch No. 3

EXAMPLE OF'A DEVlCE FOR .FASTENING VEHICLE SHEETS
The device illustrated belaw meets the requirements af the last part
of paragraph 11 of annex 2, article 3.
annex 2, article 3, paragraph

It also meets the requirements of

6.

,," '.., .'

',~

Sheet
.

).~~:.~ ~
l.

Sheet-f~stening

rope

Securing ring

'Part of Shee t

Eyelets

Metal bar, riveted

--

-----------------/
Wall
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Sketch No.
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4

DEVICE FOR FASTENING SHEETS
The de vice illustrated beIow meets the reguirements of annex 2, article ) ,
8U

bparagraph 6 (a) ,

-

Sheet

Iron girder

Securing ring

Fastening
rope

FIoor
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Annex 7
ANNEX REGARDING APPROVAL OF CONTAINERS
Part I
REGULATIONS ON TECHNICAL CONDITIONS APPLICABLE TO CONTAINERS
WHICH MAY BE ACCEPTED FOR INTERNATIONAL TRANSPORT UNDER CUSTOMS SEAL
Article l
Basic principles
Approval for the international transport of goods under Customs seal may be .
granted. only to containers cons tructed and equip'p ed in such a manner that:
(a )

no goods can be removed from, or introduced into, the se aled part of the

container without leaving visible traces of tampe ring or without breaking the Customs
seal;

".) .-;

\. ,

.' "

.

"

. /

(b)

Customs seals Can be simply and effectively affixed to them;

(c)

they contain no concealed spaces where goods may be hidden ;

(d )

all spaces capable of holding goods are readily ac ce ss ible for Customs

inspection.
Article 2

'
Structure of containe r s
l.

"

'. -'

To mee t the requirements of article l of these Regulatipns :
(a)

the conśtituent part s ofthe container (sides , floor, doors , roof, upri ght s ,

frames, cross-pieces, etc.) shall be a ssembl ed e i ther by means of de vices ~hich cannot
be r emoved and r eplaced from the outside without leaving vi sibl e traces or by such
methods as will produce a struc ture which cannot be modifi ed withou t leaving visible
traces.

When the sides, flo or , doors and roof are made up of various components,

these shall meet the same requirements and b e of sufficient strength;
(b)

doors and all othe r cIosing systems ( including stopcocks" manhole-covers, ,

flanges, e tc.) shall be fitted wit h a device on which Customs se als can be fixed .
This device must be such that it cannot be removed and replaced from outside the
container without l e aving visible trac e s , or the door or fast ening be opened withont
breaking the Customs seals.

The lat ter shall be adequately protected .

Opening roofs

shall be pe rmitted ;
(c) apertures for ventilation and drainage shall be provided wit h a device
preventing access to the interior of the containe r.

This device must be such that

it cannot be removed and replaced from outside the container without l eaving visible
traces.
2.
Notwithstanding the provisions of article l ( c ) of these Regulations, constituent
parts of the container which, fo~ practical reasons, have to i nclude empty spaces
(for example, betwee n the partiti ons of a double wall) shall be ,pe rmitted.
that the said spaces cannot be u sed to conceal goods:
(i)

it shall not be possible to remove and replac e the lining
inside the container without leaving visibl e tracesj

(ii)

or

the number of the said spac ~s shall be kept to a minimum and
these spaces shall be r e adily accessible for Customs inspection.

In order
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Article 3
Containers capabl e of being f olded or dismantle d
Containe rs capable of being folded ordismantled shall be subj ect t o the
provisions of articles l and 2 of the s e Regulations ;

i n additi on, t hey shall be

fitted with a bolting system which locks t he various parts togethe r onc e t he
container has been el.'e cted.

This boI ting system must be capable of being sealed

by the Customs if it is on the out s ide of t he container when the latter has been
erected.

Article 4
Shee ted containe r s

.~.~.

l.

Where applicable, the provisions of articles l, 2 and 3 of these Regulations

shall apply to sheeted containers.

In addition, the se containers shall conform

to the provisions of this article.
2.

The sheet shall be either of s t rong canvas or of plastic-covered or rubberi zed

cloth, which shall be of sufficient strength and unstretchable .

It shal l be in

good condit i on and made up in such a way that once the cIosing device has been
secured, it is impossible to gain access to the load without leaving vi s ible traces .

3.

If the sheet is made up of several pi ece s, their edges shall be folded int o

one another and sewn toget he r with two s eams at l e ast 1 5 mm apart.

These se ams

s hall be made as s hown in sketc h No. l appended to t hese Regulati ons ;

however,

wher e in the case of ce r t ai n part s of t he s heet (suc h a s fl aps at the r ear and
reinfo;r:'ced corners) it is not possible -to assembIe the pieces in that way, it shall be
sufficient to fold the edge of the top section and make the seams as shown in
sketch No.2 appended to these Regulations.

One af the seams shall be visibIe onlj

from the inside and the colour of the thread used for that seam shall be cIearly
different from the colour of the sheet itseIf and from the colourof the thread used
for the other seam.
4.

AlI seams shall be machine-sewn.

If the sheet is of plastic-covered cloth, arid is made up of several pieces,

the pieces may alternativeIy be weIded together ih the manner shown in sketch No.3
appended to these ReguIations.

The edges of the pieces shall overlap by at Ieast 15 mm.

The pieces 'shall be fused together over the whole width of the overlap.
the outer sheet shall be covered with a
affixed by the same welding proce ss.

b~d

of plastic material at least

The edge of

7 mm wide,

The plastic band and a width of at least 3 mm

on each side shall have a well-markeduniform relief stamped on it.

The pieces

shall be welded in such a way that they cannot be separated .and rejoined without
leaving visible traces.

5.

Repairs shall be

mad~

-!

in accordance with the method described in sketch No.4

appended to these Regulations;

the edges shall be folded into one another and sewn

toge ther with two visible seams at l east 15 mm apart;

the colour of the thread visible

from the inside shall be different from that of the thread visible from the outside and
from that of the sheet itself;

all seams shall be machine-sewn.

When a sheet which has

be en damaged near the edges is repaired by replacing the damaged part by a patch, the
se ~

can also be

madę

in accordance with the provisions of paragraph 3 of this article
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' and sk et ch No .l appende d to these Regulations., Sheets of plast ic-co ve r ed' clo th may
alternatively be repaired in accordance with the method described in paragraph 4 of
ł

this articl e , but in that case the weld must be made on bo t h side s of the sheet, the
patch being fi tted on the inside of the sheet .

6.

(a )

The sheet shall be fixed to the container in stric t compliance with the

conditions set fort h in articl e l (a) and (b) of these Regul ations.

The following

__ f'

types of fastening shal l be provided :

1

(i )
( ii )
( ii i)

metal rings fi xed to the cont a ine r;
eye l ets in the edge of the sheet;
'a fastening passing through the r ings above the sheet and
visibl e fr om the outside f or it s entire l ength .

The sheet shall 'overlap solid parts of the containe r by a t l east 250 mm, measured
from the centre of the securing

r~ngs ,

unle ss the sys tem of construction of the

container by i tse lf prevents all access to t he gooda.
Cb)

When the edge of a shee t i s to be pe rmanentl y secured to a container, the

joint shall be continuous and effecte'd by means of solid devic es .

7.

The interval between rings and between eye l ets shall not exce ed 200 mm.

The

eyele ts shall be reinforce d .
8.

The f oll owing fastenings shall be used:
(a)

stp.el wire rope , of at l east 3 mm diamet er;

(b )

a rope of hemp or sisal. of at l east 8 mm diameter encased in a t r ansparent

or

unstretchabl e plastic sheath .
vlire ropes may have a transparent

9.

unstretchąble .

plastic sheath.

Each rope shall be in one piece and have a har d metal end-piece at eac h end .

The fast ene r of e ac h metal end-pi e ce shall include a holl ow riv et passing through the
rope so as to allow the' in troduction of the thr ead or the strap of the Customs se al.
The r ope s hall r emain visibl e on e it he r side of t he hollow rivet so that it i s
possibl e to ensure t ha t the rope is in one piece (see sketch No.5 appended to these
Regulat ions) .
10.

At the openings in the sheet , used f or l oading and unloading, the two edge s of

the she et shall have an ade quat€"-,.overl ap.
(a )
arti cle- ;
(b)
(c)

They shall al so be fastened by :

a flap sewn or welded in accordanc e wi th paragraphs 3 and 4 of this
rings and eye l ets meeting the condi tions 0 1 paragraph 7 of this article;

and

a thong made of appropriate mat erial , in one piece and unstretchable,

at le a st 20 mm wide and 3 mm thick , passing through the rings and holding together
the t wo edges of the sheet and the flap;

the thong shall be secured ins ide the sheet

and fitt ed with an eyelet to take the rope mentioned in paragraph 8 of this article.
A flap shall not be r equired if a special de vic e , such as a baffle plate, i 's fi tted,
which prevents access t o the

geodĘ>

\'li thout

l eĘł.V

mg vis i bl e

t rĘł.c es,
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The iden tificat io n mark s , whi c h mu st appear on t he cont ai~e r, and the approval

plate provided for in Part II of t his anne x, s hall i n no circumstances be cover ed
by the she e t.
Article 5
Transitional provisions
Until l January 1977, end-pieces shall be allowed which conform to
sketch No.5 appended to these Regulations, even if they include hollow rivets
of a type previously accepted with holes of dimensions less than those given in
the sketch.

Part I - Sketch No.l
SHEETS MADE OF SEVERAL PIECES
Sewn

to~ther

by means of seams

1

••
I
ł

••
I
I

Outside view

•I
ł

I
I
I
ł

!I'\.

Seam

--

i ·

a

a

l

Inside vi ew

L

./
Se am

Section

l
a-a

Double flat seam

a

Seam
( tbread of a colour di~fere nt
from that of the sheet and from
that of the other seam)

~}

- - -====-Wi!Y#

~At least~ ~Thread
15 mm

visible from the inside
only and of a colour different
from that of the sheet and from
that of the other seam
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Part I - Sketch No . 2
SHEETS MAJ)E OF SEVERAL PIECES

Co rne r se arn
Se arn

."

...

...... ..... ....

...... ..... --

_... ......

---

Outside
vi ew

\

Inside view

Seam ( thread of a colour differ ent
fr om that of the sheet and fr om
that of the othe r se am)

l

Section a-a

Thread visibl e from the
inside only and of a colour
diffe r ent from that of the
shęet and from that of the
other se arn

About
40 mm

a

Note:

l

The corner searns made acco rding to the me thod illu s trat ed in
Sketch No.2 (a) in annex 2 of thi s Conventi on are also allowed .

94

Dziennik Ustaw Nr 11

Poz. 16

Part I - Sketch No . 3
SHEETS MADE OF SEVERAL PIE CES
Wel ded toge t he r

a _.

a

l

Outside
view

Section
a- al

1---- 13 -

--.j

Band of plas tic mat erial
Section
a- al

--- -15 - -----.j

The f igures
shown are
millimetres

Inside
view
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Part I - Ske tch No .4
REPAIR OF rfHE SHEET

----------------------,
r--- --------------- ., ,
łł

I

I
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I
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.

I~

:

,

Outside vi ew
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i _ ----'-.

I~'!_--------rl~--

a

"
,

- - ------ -'

ł

SealllS

l

a

:

'----------__________________
_ __ .J

r------------------- --I
j------------ - -- - - -.I I
,
I

I

,

I

I

Inside vi ew

Seams

V

ł
ł

•,

,

'I

I

Sect.l.on a-a

I

Out s l. dE-

l

Insid!:-

At l e a s t
,

l S mm

Threads ITl. s l.b le from the inside shall be of a colC(ur differ ent from that
the thre ads visl.blp from the outside and from that of the shee t

l1
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Part I - Ske tch No . 5
SPECIMEN OF END-PIECE

Hollow ri~ ~ t for passing the
thre ad or the s trap of the
Customs s e al (minimum di mensions
of the hole : width 3 mm,
l e ngth 11 mm)
Transparent
plastic
sheath

Sol i d rive t
Hard me tal
end- 'p i e ce

l.

Side vi ew:

Front

Hole for cl osing
by carrie r

,~

2.

Side view :

Back
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Part II
PROCEDURESFOR THE APPROVAL OF CONTAlNERS" COMPLYING
WITH THE TECHNICAL CONJHTIONS PRESCRIBED IN PART I

General
l.

Containers may be approved for the transport of goods under Customs seal either:
(a)

at the manufacturing stage, by design type (procedure for approval at the

manufacturing stage);
(b)

or

at a stage subsequent to manufacture, either individually or in respect. of

a specified number of containers of the ' same type (prccedure for approval at a stage
subsequent to manufacture).
Provisions common to both approval prccedures
2.

The competent authority responsible for grant ing approval shall issue to the

applicant, after approval, a certificate of approval valid, as the case may be, either
for an unlimited serie s of containers of the approved type or for a specified number
of containers.

3.

The beneficiary of approval shall affix an approval plate to the approved container

or containers before their use for the transport of goods under Customs seal.

4.

The approval plate shall be affixed permanently and in a clearly visible place

adjacent to any other approval plate issued for official purposes.

5.

The approval plate, conforming to model No.I reproduced in appendix l to this

Part, shall take the form of a metal plate measuring not less than 20 cm by 10 cm.
The following particulars shall be stamped into or embossed on the plate or indicated
on its surface in any other permanent and legible way, in at least the English or
the French language:
(a)

the words "Approved for transport under Customs seal";

(b )

anindication of the country in which approval was granted either by narne

or by means of the distinguishing sign used to irtdicate the coentry of 'registration
Gf motor vehicles in international road traffic, and the number '(figures, 'letters, etc~)
of the certificate of approval and the year (e.g. "NL/26/73" means "Netherlands,
certificate of a:pproval No.26, issued in 1973");
(c)

the serial

numbe~

assigned to the container by the manufacturer

(manufacturer's number);
(d) if the container has been approved by ct;ype, the identification numbers or
letters of the type of container.

6.

If acontainerno longer complies with thetechnical conditionsprescribedfor

its approval, it shall, before it canbe used for the transport of goods under Customs
seal, be restored tothe conditionwhich had justified its approval,so as to pomPly
again with the said technicalconditions.

7.

If the essential characteristics of ·a container are changed, ,thecontainershall , '

cease to becovered by the approval and shall bereapprovedby' thecompetent , authorit;'f'
before i tcan be used for the transport of goods under Customs ' seal.

i ,
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Special provisions for approval by design type at the manufacturing stage
8.

Where the containers are ma.nu:factured by ty'pe series, the manufacturer may apply

to the competent authori ty

9.

ot

!

.,

, .

t11e country of manufacture. for approval by design type.

The manufacturer shall state in his application the identification numbers or·

letters which he assigns to the ' type of container' to which his applic~tion ' for approval
relates.
10.

The application shall be accompanied by drawings and a detailed design

specification or the container type to be approved.
11.

The manufacturer shall give an undertaking in writing ,that he will:
(a)

produce to the competent authority such coptainers of the type concerned

as that authority may wish to examine;
(b)

permit the competent authorit y to examine further units at any time during

the production of the type series concerned;
(c)

advise the competent authority of any change, of whatever magnitude, in the

design or specification before proceeding with such change;
(d)

mark the containers in a vis i ble place with, in addition to the markings

required on the approyal plate, the identification numbers or letters of the design
type and the serial number oT the container in t he ,type s eri es (manufacturer's number);
(e)
12.

keep a record of containers manufactured to the approved design type.

The competent authority shall state what changes, if any, must be made to the

proposed design type so that approval may be granted.
13.

No type-approval by design type sha11 be granted unless the competent authority

has satisfied itse1f by examination of one or more containers manufactured to the
design type concerned that containers of that type comply with the technical
conditions prescribed in Part I.
14.

When a container type is approved there shall be issued to the applicant a single

certificate

ot

approval conforming to model No.II reproduced in appendix 2 to this

Part and valid for all containers manufactured in conformity with the specifications
or the type so approved.

Such certificate shall entitle the manufacturer to affix

to every container of the type series an approval plate in the form prescribed in
paragraph 5 ef this Part.
Special provisions for approval at a stage subseguent to manu1-acture
15.

If approval has not been applied for at the 'manufacturing stage, the owner, the

operator, or the representative of either, may apply for approval to the competent
authority to which he is able to produce the contai ner or containers and for which
he seeks approval.

16.

An application -for approval submitted under paragraph 15 of this Part shall state

the serial number (manufacturer's number) placed on each container by the man~facturer.

17. When the competent authority has ascertained that the container or containers
tomply with the technical conditions prescribed in Part I, by examination of as many

,

containers as it considers necessary, it shall issue a certificate of

approv~
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conforming to model No . III reproduced in appendix 3 to this Part and validsolely for
the number of (;ontainers approved.

Such certificate, which shall bear the

manufacturer's serial number or numbers ass i gned to the container or containers to
which it relates, shall entitle the applicant to affix to each container so approved
the approval plate prescribed in ,paragraph 5 of this Part.
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Appendix 2 to Part II
MODEL No. II
CUSTOMS CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS
UNDER COVER OF TIR CARNETS (1975)
Certificate of approval by design type

................................................................

l.

Certificate No.!!

2.

This is to certify that the container design type described be10w has
been approved and that containers manufactured to this type can be accepted
for the transport of goods under Customs seal.

................................................................. .

3.
4.

Kindof container

5.

Identification number of the working drawings •••••••••••••••••.••••••••.•.••.••••

6.
1.

IdeI}tification number of the design specifications ••.•, ••.••.•••••••••••••••••••••
Tare weigh t •..........•....•.•...............................•...•...... -........ .

8.

External dimensions in cm

9.

Essential characteristics of structure (nature of materials, kind of

Identification number or letters of the design type ••••.•.••••••••••••~••.•.•••••

.........................................................

construction, etc.) ••••.••••••••.•• -••••.• .. ••••••.•. a . a

• • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • ..

~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e ••••

10. ' This certificate is va1id for alI containers manufactured in conformity with the

drawings and specifications referred t o above.
11.

IS8ued to •••••

e • • .• • • e e • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • e • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(manufacturer's name and address)
who is authorized to affix an approval plate to each container of the approved
design type manufactured by him,

at •••••••••••••••••••••••••••••••••• on
(place)
by •• .• e

• • • e • • • • • • .• • • • • • • • • •

J•

•

e ••• e •••• e •

19

e ,e • •

(date)

• e • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • e • • • •

(sigrature and stamp of issuing service or organization)
(See notice overleaf)

21

Insert the letters and figures, which are to be marked on the approval plate
(see annex 7, part II, paragraph 5 (b), to the Customs Convention on the International
Transport of Goods under cover of TIR Ca~nets, 1975).
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IMPORTANT NOTIGK
(Annex 7, part II, paragraphs 6 and 7, to the Cus toms Con ven t ion
on the International Transport of Goods under co ver of TIR Camets, 1975 )

6.

If a container no longęr complies with the technical conditions prescribed for its
approval, it shall, before it, can be . used for the transport of goods under Customs
seal, be restored to the ~nditi()n wh;ich bad justified its approval, so as to cOf1l{Jly
again with the said tecbrtical conditions.

7.

If the essential characteristics of a container are changed, the container shall
cease to be covered by the approval and shall be reapproved by the competent
authority before it can be used for the transport of goods under Customsseal.

"

-
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Appendix 3 to Part II
MODEL No. III
CUSTOMS CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRANSPORT
OF GOODS UNDER COVER OF TIR CARNETS (1975)
Certifi cat e of approva1
granted at a stage sub sequent .· to rnanufacture
L

Certificate No. ~

2.

This is to certify that the container (containers) specifi ed be10w has (have) been

• • • • • • • • • • • • • • • 4! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

approved for the transport of goods under Cus toms seal.

3.

Kind of container(s) •................•.............•.....•....•.. : ...........•....••

4.

Serial number(s) assigned to the container(s ) by the manufacturer ••...•..•.•..•..•••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o' ••••

5.
6.
7.

Tare weight ••.•.•••.•.•.•.•..•...•.......•.........• -••...•......•..

0• • • • • • • • • • • • • • • • •

External dimensions in cm
Essentia1 characteristics of stru c ture (nature of materia1 s , kind of
cons'truction, etc.) ••.••...•.•...•..........•....•.......•........................••

8.

Issued to
(applicantls name and address)
who is authorized to affix an approva1 p1ate to the above-mentioned container(s),
at ••...•.•..••..•.......•...•.•......•• on •....•.•....•..............••..••••• 19 ..

(place)
by

(date )

................ ,. ................................................................. .
(signature and stamp of issuing service or organi zation )
(See notice overleaf )

~ Insert the letters and figures, which are to be marked on t he approval plate
(see annex 7, part II, paragraph 5 (b), to the Customs Conventi on on the International
Transport of Goods under cover of TIR Carnets, 1975).
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OOORTANT NOTlCE
(Annex 7, part II, paragraphs 6 and 7, to the Cu'stoms Convention
on the International Transport of Goods under caver of TIR Carnets, 1975)

6. " If a container no longer complies wi th the technical condi hons prescribed for its
approval, it shall, before it can be used for the transport bf goods under Customs
seal , be restored to the condition Which had justified i ts a'p proval, so as to
comply again wi th the said', technical condi tions.

7.

If the essential characteristics af a container are changed, the container shall
cease to be co ve red by the approval and shall be reapproved by the competent
authority before it can be used for the transport of goods under Customs seal.

"
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Part III

EXPLANATORY NOTES
l.

The Explanator,y Notes to annex 2 set out in annex 6 of this Convention apply

mutatis mutandis to containers approved for transport under Customs seal for the
-application or this Convention •.
2.

Part I - article 4. paragraph 6, sUbparagraph (a)
Example ot: a ::'Ystemof affixing sheets aropnd containers' corner-castings,

acceptable from a Customs poi,ntof view, is given in the sketch appended to this
Part III.

3.

Part II - parAATaph 5,
_ ~f twa sheeted containers, approvedfor transport under Customs seal have been __ _

joined together in such a way that : they form one container, cO,v ered by a single sheet
and fulfilling the conditions for transport under Customs seal, a separate certificate
of apProval, or apprOve.l plate, shall not be required for the combination.

,

' j
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Annex 8
COMPOSITION .AND RULES OF PROCEDURE OF THE ADMINISTRATlVE COMMITTEE
Article l
(i)

The Contracting Parties

(ii) The Committ ee

mąy

shall be members of the Administrative Committee.

decide that the competent administrati ons of States referred to

in arti cle 52, paragraph l of this"tonvention 'which are not Contracting Parties or
representatives of international organizations

mąy,

for quest ions which intere st them,

attend the sessions of the Committee as observers .
Article 2
The Secretar,y-General of the United Nati@ns shall provide the Committee with
secretariat services.
Article 3
The Committee

~hall,

at its first session each year , elect a

cha~rman

and a

vice-chairman.
Article 4
The

~ecretary-General of the United Nations shall convene under the auspices of the
C o~itt ee

Economic Commission for Europe the

annually and also at the request of the

competent ' administrations of at least five States which a re Contrac ting Farties.
Arti cle 5
ProposaI s shall be put to the vote.

Each State which is a Contracting Farty

repre sented at the se,ssion shall have one vote .

ProposaIs other thail amendment s to this

Convention shall be adopted by the COI!1.mit t ee by a majority of those pre sent ani voting .
Amendments to thi s Convention and the decisions referred to in articles 59 and 60 of
this Convention shall be adopted by a two- thirds majority of those pre sent and voting.
Article 6
A quorum consisting of not less than half of the S tates which are Contracting
Parties is required for the purposes of taking decisions .
Article 7
Before the closur e of i ts session, the Committe e shall ado pt its report .
Article 8
In the absence of relevant provisions i n this

~ex,

the Rules of Procedure of

the Economi c Commission for Europe shall be appli cable unless the Committee decides
otherwise.
Opłata

za prenumeratę Dzienilika Ustaw wynosi rocznie 1600,- zł. półrocznie 1000,-zł.
za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi 300,- zł. . /

Opłata

Reklamacje z powodu niedoręc'zenid poszczególnych numerów zgłaszać należ? na
piśmie do Wydziału Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (ul. Powsiń
ska 69171. 00-979 Warszawa, skrytka pocztowa 81) po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
Redakcja : Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja : Wydział Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69171. 00-979 Warszawa (skrytka pocztowa 81), tel. 28-90-01 w. 608 i 42-14-78.
Tłoczono

w

Z akładach

z polecenia Prezesa Rady Ministrów
Graficznych "Tamka", Zakład I).r L 'Warszawa, ul. Tamka 3

Zam. 0752-1 300-84.

Cena 216,00

zł

