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VEDTAK Nr. 2/2005 AV EF/EFTAS FELLESKOMITÉ FOR
FELLES TRANSITTERING
av 17. juni 2005
vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre
av 20. mai 1987

FELLESKOMITEEN
Under henvisning til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre,1 av 20. mai 1987 og
særlig artikkel 15(3)(a),
Som tar i betraktning:
(1)

Transportmiddelets identitet og nasjonalitet ved avgang anses som obligatorisk
informasjon som må oppgis i rubrikk 18 på transitteringsdeklarasjonen;

(2)

Ved container terminaler som har en stor trafikk kan det forekomme at opplysninger
om kjøretøyet som skal benyttes til transporten ikke er tilgjengelige når transitteringsformalitetene utføres. Likevel vil containerens identifikasjonsnummer for gjeldende
transport være tilgjengelig, og er allerede indikert i rubrikk 31 på transitteringsdeklarasjonen.

(3)

I slike tilfeller og tatt i betraktning at varene kan kontrolleres på basis av dette, er det
nødvendig å tilby en passende grad av fleksibilitet ved å tillate at rubrikk 18 på
transitteringsdeklarasjonen ikke fylles ut, når det kan garanteres at de nødvendige
detaljer vil bli tilføyd den relevante rubrikk i ettertid.

(4)

Konvensjonen endres som følger;

HAR VEDTATT FØLGENDE:
Artikkel 1
(1)

1

Bilag A7 skal endres i samsvar med Bilag 1 til dette vedtak.

OJ L 226, 13.8.1987, s.2

2

Artikkel 2
(1)

Dette vedtak skal tre i kraft fra vedtaksdato.

(2)

Det skal anvendes fra 1. juli 2005.

Bern, 17. juni 2005

For Felleskomiteen
formannen
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BILAG 1

I Bilag A7, Avsnitt II, Punkt I til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre, er
følgende andre avsnitt inntatt i den forklarende merknaden til rubrikk 18:

Når varer fraktes i containere som skal transporteres ved veitransport, kan
imidlertid avtalepartene autorisere den hovedansvarlige til å unnlate å fylle ut
denne rubrikken når logistikk mønsteret ved avgang kan forhindre at
identiteten og nasjonaliteten oppgis når transitteringsdeklarasjonen ”opprettes”
(fylles ut), og hvor de kan forsikre at den riktige informasjon vedrørende
transportmiddelet etterpå påføres rubrikk 55.

4

