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Tullverkets tillkännagivande (TFS 2002:12) av 1975 års TIR-konvention, samt beslutade kommentarer till TIR-konventionen
Uppdaterad:

[3261] Enligt ECE:s resolution nr 46 ang. åtgärder för att
säkerställa att containrar ständigt uppfyller standardkraven för
transport under tullförsegling gäller följande
1. När en container har ett allvarligt fel och därför inte längre uppfyller kraven enligt
vilka den blev godkänd för transport under tullförsegling, skall tullmyndighet
underrätta den som är ansvarig för containern och bereda honom tillfälle att
återställa containern till det skick den hade när den godkändes om detta kan ske
omgående. Efter erforderliga reparationer av containern får den fortsätta transporten
under tullförsegling. Om inte containern blir riktigt reparerad eller om den ansvarige
föredrar att reparera containern i det land där godkännandet lämnades skall
tullmyndigheten antingen:
a) vägra tullförsegling och tillstånd till transport om tullförsegling anses
nödvändig, eller
b) hindra fortsatt användning av containern och låta innehållet överflyttas till ett
annat transportmedel, eller
c) tillåta containern att transporteras enligt lämpligt förfarande som inte medför
någon risk för smuggling eller förlust eller skada på containerns innehåll. I detta fall
skall felaktigheten vara antecknad på transitdokumenten.
Om det bedöms nödvändigt att försäkra sig om att containern blir riktigt
reparerad bör tullmyndigheten låta avlägsna godkännandeskylten.
2. När en tullmyndighet låter godkännandeskylten avlägsnas eller när ett
allvarligt fel upptäcks i en serie av containrar som gör att de inte längre uppfyller
kraven
för godkännande av transport under tullförsegling, skall
godkännandemyndigheten eller, i tillämpliga fall, den tullmyndighet som är ansvarig
för godkännandet underrättas. Den myndighet som ursprungligen utfärdade bevis
om godkännande skall anmodas att delta i det nya godkännandeförfarandet när det
sker utanför denna stats territorium.
En container skall anses ha ett betydande fel om:
a) gods kan tas ur eller föras in i den förseglade delen av containern utan att
synliga spår av manipulation uppkommer eller tullförseglingen brytes;
b) tullförsegling inte kan anbringas på den lätt och effektivt;
c) den innehåller några dolda utrymmen där gods kan gömmas undan;
d) alla utrymmen som kan innehålla gods inte är lätt åtkomliga för
tullundersökning.
Anm. Enligt rådets beslut (89/285/EEG) har resolution nr 46 antagits på gemenskapens
vägnar.

