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2014. évi . . . . törvény

az áruknak TIR-igazolvánnyal történ ő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben ,
1975 . november 14-61 kelt vámegyezmény módosításának kihirdetésérő l

1. § Az Országgyűlés felhatalmazást ad az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetköz i
fuvarozására vonatkozó, Оепfьen, 1975 . november 14-én kelt vámegyezmény mellékleteine k
módosításai (а továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére .
2. § Az Országgyűlés а Módosítást е tőrvénnyel kihirdeti .
3. § А Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása а
következő :

,,Аппех 1, рае 11, point (5) wi11 read as follows:

гот

	

HS

	

соде :

	

24.03 .10

	

read
(ЕСЕ/TRANS/WP .30/АС .2/113, рага. 35)

HS

	

соде : 24.03 .11 and 24.03 .1 9

Аппех 6, Explanatory Note 0.8.3, point (5) wi11 read as follows :

гот

	

HS

	

соде :

	

24 .03 .10

	

теай
(ЕСЕ/TRANS/WP .30/АС .2/113, рага. 35)

Аппех 6, New Explanatory Note 0.38.2

HS

	

соде : 24 .03 .11 and 24.03 .19

Add а пет Explanatory Note to Article 38, paragraph 2 to теай

Explanatory Note to~h 2

0.38.2 The 1ega1 provision to notify the TIR Executive Board that а person has been
temporarily or permanently ехс lидед from the operation of the Convention is деетед to be
fu1fi11ed by means of the ргорег use of electronic applications developed to this end by the
TIR secretariat under the supervision of the TIR Executive Board.
(ЕСЕ/TRANS/WP.30/АС .2/115, para . 43)

Аппех 6, New Explanatory Note 8 .9 . 1

Адд а new Explanatory Note to Annex 8, Article 9, paragraph 1 to теай

8 .9 .1 The members of the TIR Executive Board sha11 be competent and experienced i п the
application of Customs procedures, particulary the TIR transit procedure, both at national an d
international 1evels . Board members sha11 be nominated by their respective Govermnents o r
organizations being Contracting Parties to the Convention . They sha11 represent the interests
of the Contracting Parties to the Convention and not the specific interests of апу individual
Government or organization. (ЕСЕ/TRANS/WP .30/АС .2/117, para. 29)

Аппех 6, New Explanatory Note 8 .9 .2

Add а new Explanatory Note to Annex 8, Article 9, paragraph 1 to read
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8 .9 .2 In case а member of the TIR Executive Board resigns before the completion of his/her
mandated term of office, the TIR Administrative Commi ttee тау elect а replacement
member. In that case the еlессед member sha11 only hold office Гог the unexpired portion o f
the term of office of his/her predecessor. In the event that а member of the TIR Executive
Board is ипаЫе , Гог reasons other than resignation, to complete his or her term of offi се, this
information should be transmitted iп wricing со the TIR Executive Board md the TIR
secretariat by the national administration of the member concerned. In this case, th e
Administrative Committee тау е lесс а replacement member Гог the unexpired portion of th e
term of offi се . (ЕСЕ/TRANS/WP .30/АС .2 /117, para. 29)

Annex б , New Explanatory Note 9.11.4

Add а new Explanatory Note to Annex 9, Part II, paragraph 4 to read

Explanatory Noteсо paragraph4

9.11 .4 The 1ega1 provisions Гог даса submission, as set out in paragraph 4 аге деетед to be
fu1fi11ed by means of the ргорег use of electronic application developed to this end by the TIR
secretariat under the supervision of the TIR Executive Board.
(ЕСЕ/TRANS/WP .30/АС .2 /113, para. 30)

Аплех 6, New Explanatory Note 9. II . 5

Add а new Explanatory Note to Аппех 9, Part II, paragraph 5 со read

Explanatory Noteсо paragraph5

9. II. 5 Explanatory Note 9 .II.4 applies mutatis mutandis to paragraph 5 .
(ЕСЕ/TRANS/WP.30/АС .2/ 113, para. 30)

Annex 9, Part I, paragraph 3 (vi)

For the existing text read

(уi) provide the TIR Executive Воard, аnnиаllу , before 1 Marсh with the ргiсе of each суре of
TIR Carnet issues ;"

„Az I . melléklet 11 . oldalán található 5 . pontja
А

	

24 .03 .10

	

HR-kód

	

helyébe

	

а
(ЕСЕ/TRANS/WP.30/АС .2/113, 35 . bekezdés)

24.03 .11 és 24 .03 .19 HR-kód lép

А 6. melléklet 0 .8 .3. értelmező rendelkezésének 5 . pontj a
А

	

24.03 .10

	

HR-kód

	

helyébe

	

а
(ЕСЕ /TRANS/WP .30/АС .2/113, 35 . bekezdés)

24.03 .11 és 24.03.19 H1{-kód lép

А 6. melléklet új 0 .38.2. értelmező rendelkezés e
А szöveg а következő új, а 38. cikk (2) bekezdéséhez fűzött értelmező rendelkezéssel egészü l
kl :
Értelmező rendelkezésа (2) bekezdéshez
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0.38.2 . А jogi követelmény, miszerint а TIR Végrehajtó Testületet értesíteni kell arról ,
ha egy személyt ideiglenesen vagy tartósan kizárnak az egyezmény alkalmazásából, akko r
minősül teljesítettnek, ha az értesítés а TIR titkársága által а TIR Végrehajtó Testület
felügyelete mellett е célból kifejlesztett elektronikus alkalmazások megfelelő használata révén
történik . (ЕСЕ/TRANS/WP.30/АС .2/115, 43 . bekezdés)

А 6. melléklet új 8.9 .1. értelmező rendelkezés e
А 8 . melléklet 9 . cikkének (1) bekezdése új értelmező rendelkezéssel egészül ki :
8 .9 .1 . А TIR Végrehajtó Testület tagjainak mind nemzeti, mind nemzetközi szint ű
szakértelemmel és tapasztalattal kell rendelkezniük а vámeljárások, különösen а TIR
árutovábbítási eljárások terén. А Testület tagjait az egyezmény szerz ődő feleként fellépő
kormányok vagy szervezetek jelölik ki . А tagok az egyes kormányok vagy szervezete k
konkrét érdekei helyett az egyezmény szerződő feleinek érdekeit képviselik.
(ЕСЕ/TRANS/WP .30/АС .2/117, 29 . bekezdés)

А 6. melléklet új 8.9.2. értelmező rendelkezés e
А 8 . melléklet 9 . cikkének (2) bekezdése új értelmez ő rendelkezéssel egészül ki :
8 .9 .2. Amennyiben а TIR Végrehajtó Testület tagja hivatali megbízatási idejének letöltésé t
megelőzően lemond, а TIR Intéző Bizottság helyettesítő tagot választhat. Ilyen esetben а
megválasztott tag а hivatalt előző leg betöltő személy hivatali idejének fennmaradó részér e
tölti be а pozíciót. Amennyiben а TIR Végrehajtó Testület tagja а lemondáson kívüli egyéb
okból nem képes hivatali idejét letölteni, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást az érintett tag
felelős nemzeti hatóságának kell írásban eljuttatnia а TIR Végrehajtó Testületnek és а TIR
titkárságának . Ilyen esetben а TIR Intéző Bizottság helyettesít ő tagot választhat а hivatali idő
fennmaradó részére . (ЕСЕ/TRANS/WP .30/АС .2/117, 29 . bekezdés)

А 6. melléklet új 9.II.4. értelmező rendelkezés e
А szöveg а következő új, а 9. melléklet II . része (4) bekezdéséhez fűzött értelmező
rendelkezéssel egészül ki :
Értelmező rendelkezésа (4) bekezdéshez
9 .11 .4. Az adatok benyújtásának (4) bekezdés szerinti jogi követelményei akkor min ősülnek
teljesítettnek, ha az adatokat а TIR titkársága által а TIR Végrehajtó Testület felügyelete
mellett е célból kifejlesztett elektronikus alkalmazások megfelelő használata révén juttatják
el . (ЕСЕ/TRANS/WP .30/АС .2/113, 30. bekezdés)

А 6. melléklet új 9 .II .5. értelmező rendelkezés e
А szöveg а következő új, а 9. melléklet II . része (5) bekezdéséhez fűzö tt értelmező
rendelkezéssel egészül ki :
Értelmező rendelkezésа (5) bekezdéshez
9 .II .5 . А 9 .11 .4. értelmező rendelkezés értelemszerűen alkalmazandó az (5) bekezdésre .
(ECE/TRANS/WP .30/АС .2/113, 30 . bekezdés )

А 9. melléklet I . része (3) bekezdésének vi) pontj a
А meglévő szövegrész helyébe а következő szöveg lép :
„vi . а TIR Végrehajtó Testület számára évente, március 1-jét megel őzően megadja az általa
kiadott TIR-igazolványok érvényes árait;”

4. § (1) Е törvény 2015 . január 1 j én lép hatályba .
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(2) А törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrő l az adópolitikáért felel ős miniszter
gondoskodik.

(3) Az Egyezmény módosítással egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövege és annak

hivatalos magyar nyelvű fordítása közzétételérő l а külpolitikáért felelős miniszter és az
igazságügyért felelős miniszter egyetértésével az adópolitikáért felel ős miniszter
gondoskodik.
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

А TIR Egyezmény Intéző Bizottsága а 2014. februári és а 2014. júniusi ülésén az egyezmény
1 ., 6. és а 9. mellékletét érintő módosításokat elfogadta, így az egyezmény 60. cikke alapján
azok tekintetében а 2015 . január 1-i hatályba lépésről döntött .

А TIR Egyezmény módosítása során jogi alapot teremtenek а TIR titkárság által kidolgozot t
elektronikus applikáció használatára, melyen keresztül értesíteni lehet а TIR Végrehajtó
Testületet egy TIR-igazolvány birtokos TIR-eljárásból történ ő kizárásáról . További
követelmények és elő írások kerülnek meghatározásra а TIR Végrehajtó Testület tagjaival
szemben. Időkorlát kerül meghatározásra а Nemzetközi Közúti Fuvarozók Egyesületének
éves tájékoztatási kötelezettsége tekintetében, melynek során а TIR Végrehajtó Testületet
értesíti az egyes TIR-igazolvány típusok áráról .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1 . §-hoz

Az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről rendelkezik .

a 2. §-hoz

Az Egyezmény módosításának törvényi kihirdetéséről rendelkezik .

a 3. §-hoz

А módosítás hiteles angol nyelvű szövegét és magyar nyelvű fordítását tartalmazza.

a 4. §-hoz

А módosítás hatálybalépésérő l rendelkezik .

5


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6

