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Bilaga 8
Sammansättning, funktion och procedurregler för administrativa kommittén
samt verkställande TIR-utskottet
Sammansättning, funktion och procedurregler för administrativa kommittén

Artikel 1
[3231] i) De fördragsslutande parterna skall vara medlemmar av den administrativa
kommittén.
ii) Kommittén kan besluta att vederbörande administrationer hos i moment 1 av
artikel 52 [3066] i denna konvention avsedda stater, som ej tillträtt denna
konvention, samt representanter för internationella organisationer får närvara vid
kommitténs sammanträden såsom observatörer beträffande frågor som är av intresse
för dem.
Artikel 1 a
[3232] 1. Kommittén skall behandla varje förslag till ändring av konventionen i
enlighet med artikel 59 [3075], moment 1 och 2.
2. Kommittén skall övervaka tillämpningen av konventionen och skall granska
varje åtgärd som vidtagits av fördragsslutande parter, sammanslutningar och
internationella organisationer inom ramen för konventionen och dess
överensstämmelse med denna.
3. Kommittén skall, genom verkställande TIR-utskottet, övervaka och erbjuda
stöd för tillämpningen av konventionen på såväl nationell som internationell nivå.
Artikel 2
[3233] Förenta Nationernas generalsekreterare skall bistå kommittén med
sekretariatsgöromål.
Artikel 3
[3234] Kommittén skall vid sitt första sammanträde varje år utse en ordförande och
en vice ordförande.
Artikel 4
[3235] Förenta Nationernas generalsekreterare skall sammankalla kommittén årligen
under beskydd av Ekonomiska kommissionen för Europa och även på begäran av
vederbörande administrationer i minst fem stater som är fördragsslutande parter.
Artikel 5
[3236] Förslag skall bli föremål för omröstning. Varje stat som är fördragsslutande
part och representerad vid sammanträdet skall ha en röst. Förslag som icke gäller
ändring av denna konvention skall antagas av kommittén med en majoritet av dem
som är närvarande och deltar i omröstningen. Ändringar av denna konvention och
sådana beslut som avses i artiklarna 59 [3075] och 60 [3076] i denna konvention
skall antagas med två tredjedelars majoritet av dem som är närvarande och deltar i
omröstningen.
Artikel 6
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[3237] Ett beslutsmässigt antal bestående av minst en tredjedel av de stater som är
fördragsslutande parter erfordras för att beslut skall kunna fattas.
Artikel 7
[3238] Kommittén skall godkänna sin rapport innan dess sammanträde avslutas.
Artikel 8
[3239] Om tillämpliga bestämmelser saknas i denna bilaga, skall procedurreglerna
för Ekonomiska kommissionen för Europa gälla om kommittén ej beslutar annat.
Sammansättning, funktion och procedurregler för verkställande TIR-utskottet
Artikel 9
[3240] 1. Verkställande TIR-utskottet, inrättat av den administrativa kommittén i
enlighet med artikel 58 b [3074], skall bestå av nio ledamöter, var och en från olika
fördragsslutande parter till konventionen. TIR-sekreteraren deltar i utskottets möten.
2. Ledamöterna i verkställande TIR-utskottet skall väljas av den administrativa
kommittén, av en majoritet av dem som är närvarande och deltar i omröstningen.
Mandatperioden för varje ledamot av verkställande TIR-utskottet skall vara två år.
Ledamöterna i verkställande TIR-utskottet kan väljas om. Direktiven för
verkställande TIR-utskottet skall upprättas av den administrativa kommittén.
Artikel 10
[3241] Verkställande TIR-utskottet skall:
a) övervaka tillämpningen av konventionen, inklusive användningen av
garantisystemet, och fullgöra de uppgifter som ålagts det av den administrativa
kommittén;
b) övervaka den centrala tryckningen och distributionen till sammanslutningarna
av TIR-carneter som får utföras av godkänd internationell organisation enligt artikel
6 [3008];
c) samordna och främja utbyte av underrättelser och annan information mellan
fördragsslutande parters behöriga myndigheter;
d) samordna och främja utbyte av information mellan fördragsslutande parter,
sammanslutningar och internationella organisationer;
e) underlätta biläggande av tvister mellan fördragsslutande parters behöriga
myndigheter, sammanslutningar, försäkringsbolag och internationella organisationer
utan att det påverkar tillämpningen av artikel 57 [3071] om biläggande av tvister;
f) stödja utbildning av personal från tullmyndigheter och andra intressenter
involverade i TIR-förfarandet;
g) upprätthålla en central förteckning, för spridande till de fördragsslutande
parterna av information från de internationella organisationerna som avses i artikel 6
[3006], över föreskrivna regler och förfaranden gällande sammanslutningars
utfärdande av TIR-carneter, såvida de avser minimivillkoren och minimikraven i
bilaga 9 [3251];
h) övervaka priset på TIR-carneter.
Förklarande anmärkning till artikel 10 b)
[3241:1] Det avtal som nämns i den förklarande anmärkningen till artikel 6.2 a skall också
omfatta det ansvar som den internationella organisationen har enligt led b till denna artikel, då
den centrala tryckningen och distributionen av TIR-carneter utförs av ovannämnda
internationella organisation. TFS 2008:1.
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Artikel 11
[3242] 1. Ett sammanträde i utskottet skall sammankallas av TIR-sekreteraren på
begäran av den administrativa kommittén eller av minst tre ledamöter av utskottet.
2. Utskottet skall sträva efter att fatta beslut enhälligt. Om enighet inte kan nås
skall votering ske och beslut fattas av en majoritet av dem som är närvarande och
deltar i omröstningen. Minsta beslutsmässiga antal ledamöter är fem. TIRsekreteraren har ingen röst.
3. Utskottet skall välja en ordförande och skall antaga eventuella ytterligare
procedurregler.
4. Utskottet skall rapportera om sin verksamhet, inklusive ingivande av
reviderade räkenskaper, till den administrativa kommittén minst en gång per år eller
på begäran av den administrativa kommittén. Utskottet representeras i administrativa
kommittén av sin ordförande.
5. Utskottet skall behandla all information och varje förfrågan som överlämnas
till det av den administrativa kommittén, fördragsslutande parter, TIR-sekreteraren,
nationella sammanslutningar och internationella organisationer som avses i artikel 6
[3008] i konventionen. Dessa internationella organisationer skall ha rätt att närvara
vid verkställande TIR-utskottets sammanträden såsom observatörer såvida inte dess
ordförande beslutar annorlunda. Om det behövs kan varje annan organisation
närvara vid utskottets sammanträden såsom observatör på inbjudan från
ordföranden.
Artikel 12
[3243] TIR-sekreteraren skall vara ledamot av sekretariatet för Förenta Nationernas
ekonomiska kommission för Europa och skall genomföra verkställande TIRutskottets beslut inom ramen för direktiven för utskottet. TIR-sekreteraren assisteras
av ett TIR-sekretariat vars storlek skall beslutas av den administrativa kommittén.
Artikel 13
[3244] 1. Verksamheten i verkställande TIR-utskottet och TIR-sekretariatet skall
finansieras, tills det att alternativa finansieringskällor erhålls, genom en avgift på
varje TIR-carnet som distribueras av den internationella organisation som avses i
artikel 6 [3008].
Förklarande anmärkningar till artikel 13, moment 1
8.13.1–1 Finansiering
[3244:1] Efter en inledande period på två år förutser de fördragsslutande parterna till
konventionen att verksamheten i verkställande TIR-utskottet samt i TIR-sekretariatet
finansieras genom Förenta Nationernas ordinarie budget. Detta utesluter inte en förlängning
av det inledande ekonomiska arrangemanget om finansiering från Förenta Nationerna eller
andra källor inte skulle föreligga.

Artikel 13 (forts.)
[3245] 2. Avgiftens storlek och förfarandet för uppbörden av denna skall bestämmas
av den administrativa kommittén efter samråd med den internationella organisation
som avses i artikel 6 [3008]. Varje förslag till ändring av avgiften skall godkännas
av den administrativa kommittén.
Förklarande anmärkning till artikel 13, moment 2
8.13.1–2 Verkställande TIR-utskottets verksamhet
[3245:1] Verkställande TIR-utskottets ledamöters arbete finansieras av deras respektive
regeringar.

