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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 
Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на 
карнети ТИР („Конвенцията ТИР“) от 14 ноември 1975 г. бе приета от името на 
Европейския съюз с Регламент (ЕИО) № 2112/78 на Съвета. Конвенцията влезе в сила в 
Европейския съюз на 20 юни 1983 г. 

Целта на предложеното решение е Европейският съюз да приеме най-новите изменения 
на Конвенцията ТИР, договорени от Работната група на Икономическата комисия за 
Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) по митническите 
въпроси, свързани с транспорта, и впоследствие приети от Административния комитет 
за Конвенцията ТИР.  

• Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на 
политиката 

Не съществуват разпоредби в областта на настоящото предложение.  

• Съгласуваност с други политики на Съюза 
Предложеното решение е съвместимо с общата политика в областта на търговията и 
транспорта. Системата ТИР, предоставяща улеснения при автомобилния транспорт, 
позволява стоките да пътуват през териториите на 68-те договарящи страни с 
минимална намеса от страна на митническите администрации и предоставя, чрез 
международната гаранционна верига, сравнително лесен достъп до необходимите 
гаранции. Облекченията, постигнати чрез Конвенцията ТИР, са в съответствие с 
преразгледаната Лисабонска стратегия.  

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание 
Член 207 и член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз. 

• Пропорционалност 

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност. То позволява да се 
внесе изменение в международното споразумение, което като такова се придържа към 
принципа на пропорционалност.  

• Избор на инструмент 
Предложен инструмент: решение. 

Международните споразумения и измененията на тези споразумения обикновено се 
внасят в правния ред на Европейския съюз посредством решение.  
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3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Консултации със заинтересованите страни 
В рамките на заседанията на Комитета по митническо законодателство („Координиране 
Женева“) бяха проведени консултации с държавите членки и предложенията бяха 
одобрени. Консултации бяха проведени по време на сесиите на Работната група на ИКЕ 
на ООН по митническите въпроси, свързани с транспорта, и на Административния 
комитет за Конвенцията ТИР. 

• Събиране и използване на експертни становища 
Предложението за нова обяснителна бележка към член 42а от Конвенцията ТИР беше 
изготвено от Изпълнителния съвет ТИР (TIRExB) по време на обсъжданията в неговите 
рамки на необходимостта от изясняване на смисъла на член 42а относно задължението 
за съобщаване на Изпълнителния съвет ТИР на националните мерки за контрол, които 
могат да се отразят върху функционирането на системата ТИР. 

Предложението за изменение на приложения 2 и 7 към Конвенцията ТИР беше 
изготвено от секретариата по ТИР в тясно сътрудничество с Международната 
асоциация на производителите на каросерии и ремаркета (CLCCR), както и с 
правителството на Германия.  

• Оценка на въздействието 
Предложението за изменение на приложение 6 към Конвенцията ТИР, като се добави 
нова обяснителна бележка към член 42а, ще изясни задължението на дадена 
договаряща страна да съобщава националните мерки за контрол, които могат да окажат 
влияние върху функционирането на системата ТИР. То не променя съществено 
Конвенцията ТИР, тъй като съгласно член 43 от същата конвенция обяснителните 
бележки тълкуват някои разпоредби на Конвенцията ТИР и приложенията ѝ, както и 
описват някои препоръчителни практики.  

С предложението за изменение на приложения 2 и 7 към Конвенцията ТИР се въвежда 
нова конструкция на превозните средства и контейнерите (с подвижни покриви с 
покривало или с плъзгащи се покривала) в Конвенцията ТИР, като същевременно се 
предоставят максимални гаранции за митническите администрации, понеже е 
необходимо стоките под покритието на карнет ТИР да пътуват в превозни средства или 
контейнери, които отговарят на изискванията за митническа сигурност. Тази нова 
транспортна техника ще подобри ефективността и ефикасността на пътния транспорт. 

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 
Предложението няма отражение върху бюджета на Европейския съюз.  
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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките 
на Административния комитет за Конвенцията ТИР по отношение на 

предложението за изменение на Митническата конвенция относно международния 
превоз на стоки под покритието на карнети ТИР  

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 207 във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под 
покритието на карнети ТИР („Конвенцията ТИР“) от 14 ноември 1975 г. беше 
одобрена от името на Европейската икономическа общност с Регламент (ЕИО) 
№ 2112/781 на Съвета и влезе в сила в Общността на 20 юни 1983 г.2 

(2) Консолидиран текст на Конвенцията ТИР беше публикуван като приложение 
към Решение 2009/477/ЕО на Съвета3, съгласно което бъдещи изменения на 
Конвенцията ТИР се публикуват от Комисията в Официален вестник на 
Европейския съюз, като се посочва датата на влизането им в сила. 

(3) След обсъждането от Изпълнителния съвет ТИР относно правилното прилагане 
на член 42 от Конвенцията ТИР, Изпълнителният съвет ТИР предаде на 
Административния комитет за Конвенцията ТИР предложение за нова 
обяснителна бележка към член 42а, с която ще се поясни процедурата за 
комуникация между Изпълнителния съвет ТИР и договарящите страни относно 
националните мерки за контрол, които могат да повлияят на прилагането на 
Конвенцията ТИР или функционирането на системата ТИР. Насоките за 
съобщаване и въвеждане на нови мерки за контрол бяха приети на 61-ата сесия 
на Административния комитет за Конвенцията ТИР и ще бъдат включени в 
глава 5 от Ръководството за ТИР.  

(4) Работната група на Икономическата комисия за Европа на Организацията на 
обединените нации по митническите въпроси, свързани с транспорта, предложи 
на Административния комитет за Конвенцията ТИР изменение, с което се 
въвежда нова транспортна техника за превозни средства и контейнери, която ще 

                                                 
1 Регламент (EИО) № 2112/78 на Съвета от 25юли 1978 г. относно сключване на Митническа 

конвенция за международен превоз на стоки под знака на ТИР карнети (Конвенция ТИР) от 14 
ноември 1975 г. в Женева (ОВ L 252, 14.9.1978 г., стр. 1). 

2 ОВ L 31, 2.2.1983 г., стр. 13. 
3 Решение 2009/477/ЕО на Съвета от 28 май 2009 г. за публикуване в консолидиран вид на текста 

на Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети 
ТИР (Конвенция ТИР) от 14 ноември 1975 г. , както е изменена след тази дата (ОВ L 165, 
26.6.2009 г., стр. 1). 
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подобри ефективността и ефикасността на пътния транспорт. Според 
Административния комитет новата конструкция на превозните средства и 
контейнерите — с подвижни покриви с покривало или с плъзгащи се покривала, 
отговаря на изискванията за митническа сигурност и може да бъде включена в 
приложения 2 и 7 към Конвенцията ТИР. 

(5) Всички държави — членки на Европейския съюз, изразиха своето положително 
становище относно предложените изменения в рамките на Комитета по 
митническо законодателство („Координиране Женева“). 

(6) Следващата сесия на Административния комитет за Конвенцията ТИР, по време 
на която предложените изменения трябва да бъдат представени за приемане, е 
насрочена за октомври 2015 г. 

(7) Поради това позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в 
рамките на Административния комитет за Конвенцията ТИР, следва да се 
основава на проекта за изменения, приложен към настоящото решение,  

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 
Позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на 
Административния комитет за Конвенцията ТИР, се основава на проекта за изменения, 
приложен към настоящото решение. 

Незначителни промени в проекта за изменения може да бъдат одобрени от 
представителите на Съюза в Административния комитет за Конвенцията ТИР, без да е 
необходимо допълнително решение на Съвета. 

Член 2 
След приемане на измененията те се публикуват в Официален вестник на Европейския 
Съюз, като се посочва датата на тяхното влизане в сила. 

Член 3 
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.  

 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 
 Председател 
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