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1975 Tır Sözleşmesi'nin Değişiklikleri
(II. Aşama Tır Revizyon Süreci)
TIR İdari Komitesi'nce 20 Ekim 2000 tarihinde kabul edilmiştir.
--------------------------------------------------------------Madde 1, fıkra (a)
-----------------"TIR işlemi" ibaresi, "TIR taşıması" ibaresi ile değiştirilmiştir.
"TIR rejimi" ibaresinin kenarındaki tırnak işaretleri kaldırılmıştır.
Madde 1, fıkra (b) ila (e)
-------------------------Mevcut (b) ila (e) fıkraları yeniden harflendirilerek (f) ila (j)
olmuştur.
Madde 1, yeni fıkra (b) ila (e)
------------------------------Aşağıdaki yeni fıkralar eklenmiştir:
"(b) "TIR işlemi" deyiminden; bir TIR taşımasının, belli bir ülkenin bir
hareket veya giriş (yol boyu) Gümrük idaresi ile bir varış veya çıkış (yol
boyu) Gümrük idaresi arasında gerçekleştirilen kısmı;
(c) "Bir TIR işleminin başlaması" deyiminden; bir karayolu taşıtının,
taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile
birlikte kontrol amacıyla hareket veya giriş (yol boyu) Gümrük idaresine
sunulması ve TIR karnesinin Gümrük idaresince kabul edilmesi;
(d) "Bir TIR işleminin sonlandırılması" deyiminden; bir karayolu
taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR
karnesi ile birlikte kontrol amacıyla varış veya çıkış (yol boyu) Gümrük
idaresine sunulması;
(e) "Bir TIR işleminin ibrası" deyiminden; TIR işleminin bir Akit Tarafta
usulüne uygun olarak sonlandırıldığının Gümrük makamları tarafından tescili
anlaşılır; bu husus Gümrük makamlarınca, varış veya çıkış (yol boyu) Gümrük
idaresinde mevcut veri veya bilgilerin hareket veya giriş (yol boyu) Gümrük
idaresindeki veri veya bilgilerle karşılaştırılması suretiyle saptanır;"
Madde 1, fıkra (f) ila (j)
-------------------------Mevcut (f) ila (j) fıkraları yeniden harflendirilerek (k) ila (n)
olmuştur. Yeni (k) ila (m) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"(k) "Hareket Gümrük idaresi" deyiminden; yükün tamamı veya bir kısmı ile
ilgili TIR taşımasının başladığı yerdeki Akit Taraflardan birine ait Gümrük
idaresi;
(l) "Varış Gümrük idaresi" deyiminden; yükün tamamı veya bir kısmı ile
ilgili TIR taşımasının sona erdiği yerdeki Akit Taraflardan birine ait Gümrük
idaresi;
(m) "Yol boyu Gümrük idaresi" deyiminden; bir karayolu taşıtının, taşıt
dizisinin veya konteynerin bir TIR taşıması sırasında giriş veya çıkış yaptığı
Akit Taraflardan birine ait Gümrük idaresi;"
Madde 1, fıkra (k) ve (l)
------------------------Mevcut (k) ve (l) fıkraları yeniden harflendirilerek (p) ve (q) olmuştur.
Madde 1, yeni fıkra (o)
----------------------Aşağıdaki yeni fıkra eklenmiştir:
"(o) "TIR karnesi hamili" deyiminden; Sözleşme'nin ilgili hükümlerine
uygun olarak kendisine TIR karnesi verilen ve hareket Gümrük idaresinde eşyayı
TIR rejimine tabi tutma isteğini belirten bir TIR karnesi formunda adına
beyanda bulunulan kişi anlaşılır; TIR karnesi hamili, karayolu taşıtının,
taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile
birlikte hareket Gümrük idaresine, yol boyu Gümrük idaresine ve varış Gümrük
idaresine sunulmasından ve Sözleşme'nin diğer ilgili hükümlerine tam olarak
uyulmasından sorumludur,"

Madde 2
------"TIR işleminin" ibaresi, "TIR taşımasının" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Madde 3
------Madde 3 metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 3
Bu Sözleşme hükümlerinden yararlanabilmek için:
(a) Taşıma işlemi,
(i) III (a) bölümünde öngörülen şartlarla daha önce onaylanmış bulunan
karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerle, veya
(ii) III (c) bölümünde öngörülen şartlar altında diğer karayolu taşıtları,
taşıt dizileri veya konteynerlerle, veya
(iii) III (c) bölümünde öngörülen şartlar altında bir hareket gümrük
idaresinden bir varış gümrük idaresine kendiliğinden seyahat eden ve
kendileri eşya olarak kabul edilen ihraca konu karayolu taşıtları veya
otobüsler, vinçler, yol süpürücüler, betoniyerler, vb. özel taşıtlarla
yapılmalıdır. Bu tür taşıtların başka eşya taşımaları halinde yukarıdaki (i)
ve (ii) de öngörülen şartlar uygulanacaktır.
(b) Taşıma işlemleri, 6 ncı madde hükümlerine göre onaylanan kuruluşlar
tarafından teminata bağlanmalı ve bu Sözleşme'nin 1 sayılı ekinde gösterilen
örneğe uygun TIR karnesi himayesinde yapılmalıdır."
Madde 6, yeni mükerrer fıkra 2
-----------------------------Aşağıdaki yeni fıkra eklenmiştir:
"Mükerrer 2. Bir uluslararası kuruluş, 2 nci fıkrada zikredildiği şekilde,
uluslararası kefalet sisteminin etkin bir biçimde tesisi ve işletilmesiyle
yükümlü olmak üzere, bu yükümlülüğü kabulü halinde, İdari Komite tarafından
yetkilendirilir."
Madde 8, fıkra 4
---------------İkinci cümlede iki kez geçen "TIR işleminin" ibaresi, "TIR taşımasının"
ibaresi ile değiştirilmiştir.
Madde 8, fıkra 4
---------------İkinci cümlede geçen "eşyanın girişi ile" ibaresi, "eşya bu ülkelere
girdiğinde" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Madde 10, fıkra 1
----------------Fıkra metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"1. Bir TIR işleminin ibrası gecikmeksizin yapılır."
Madde 10, fıkra 2
----------------Fıkra 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"2. Bir ülkenin Gümrük makamları bir TIR işlemini ibra ettiğinde, TIR
işlemini sonlandırma belgesi usulsüz veya hile yolu ile elde edilmiş veya
sonlandırma gerçekleşmemiş olmadıkca, 8 inci maddenin birinci ve ikinci
fıkralarında sözü edilen paraların ödenmesini kefil kuruluştan talep
edemezler."
Madde 11, fıkra 1
----------------İlk cümlenin başlangıcı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"1. Bir TIR işleminin ibra edilmemiş olması halinde, yetkili makamlar..."
İlk cümlede "veya şarta bağlı olarak ibra edilme" ibaresi kaldırılmıştır.
İkinci cümlede "ibra belgesinin" ibaresi, "TIR işlemini sonlandırma
belgesi" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Madde 11, fıkra 2
----------------İlk cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"2. 8 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sözü edilen para

tutarlarının ödenmesi talebi, TIR işleminin ibra edilmediği veya TIR işlemini
sonlandırma belgesinin usulsüz veya hile yolu ile temin edilmiş olduğu kefil
kuruluşa bildirildikten itibaren en az üç ay sonra ve en geç iki yıl içinde bu
kuruluşa yapılır."
Madde 16
-------"TIR işlemi" ibaresi, "TIR taşıması" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Madde 17, fıkra 2
----------------Fıkra 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"2. TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili TIR
taşıması için yeterli sayıda koparılabilir varak bulunur."
Madde 18
-------"TIR işlemi" ibaresi, "TIR taşıması" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Madde 26, fıkra 1
----------------İlk cümlede geçen "TIR işlemi" ibaresi, "TIR taşıması" ibaresi ile
değiştirilmiştir. İkinci cümlede geçen "TIR işleminin" ibaresi, "TIR
taşımasının" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Madde 26, fıkra 3
----------------"TIR işleminin" ibaresi, "TIR taşımasının" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Madde 28
-------Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"1. Bir TIR işleminin sonlandırılması Gümrük makamlarınca gecikmeksizin
tasdik edilir. Bir TIR işleminin sonlandırılması şartsız veya şarta bağlı
olarak tasdik edilebilir. Sonlandırmanın şarta bağlı olarak tasdiki ancak TIR
işlemi ile ilgili olaylara dayandırılabilir. Bu olaylar TIR karnesi üzerinde
açıkça gösterilir.
2. Eşyanın başka bir gümrük rejimi veya başka bir gümrük kontrol sistemi
altına alındığı hallerde, bu gümrük rejimi veya gümrük kontrol sistemi
kapsamında tespit edilen tüm usulsüzlükler TIR karnesi hamiline veya karne
hamili adına hareket eden herhangi bir kişiye yüklenemez."
Madde 29, fıkra 1
----------------"1 nci maddesinin (k) alt paragrafında" ibaresi, "1 nci maddesinin (p) alt
paragrafında" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Madde 40
-------"TIR işleminden" ibaresi, "TIR taşımasından" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Madde 42
-------"TIR işlemi" ibaresi, "TIR taşıması" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Sözleşme Ek 1
------------TIR Karnesi Model 1 ve Model 2
-----------------------------Kapak, sayfa 1, kutu 6'da, "Hareket ülkesi" ibaresi, "Hareket
ülkesi/ülkeleri" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Tüm yapraklar, kutu 5'te, "Hareket ülkesi" ibaresi, "Hareket
ülkesi/ülkeleri" ibaresi ile değiştirilmiştir.
2 no'lu yapraklar, kutu 24'te, "Boşaltma belgesi" ibaresi, "TIR işlemini
sonlandırma belgesi" ibaresi ile değiştirilmiştir.
2 no'lu yapraklar, kutu 26'da, "Boşaltılan kapların sayısı" ibaresi, "TIR
işleminin sonlandırıldığı belgelenen kap adedi" ibaresi ile değiştirilmiştir.

2 no'lu dipkoçan, 3'te, "Boşaltılan kap veya eşyanın sayısı (manifestoda
belirtildiği gibi)" ibaresi, "TIR işleminin sonlandırıldığı belgelenen kap
adedi (manifestoda belirtildiği gibi)" ibaresi ile değiştirilmiştir.
TIR Karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar, 2'de, "TIR işlemlerinde"
ibaresi, "TIR taşımasında" ibaresi ile değiştirilmiştir.
TIR Karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar, 3'te, "TIR işleminin"
ibaresi, "TIR taşımasının" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Ek 6, Açıklayıcı Not 0.1 (b), 0.1 (e) ve 0.1 (e) (i)
---------------------------------------------------Mevcut 0.1 (b), 0.1 (e) ve 0.1 (e) (i) açıklayıcı notları yeniden
numaralandırılarak sırası ile 0.1 (f), 0.1 (j) ve 0.1 (j) (i) olmuştur.
Ek 6, yeni Açıklayıcı Not 0.1 (f)
--------------------------------"1 nci maddenin (b) şıkkında" ibaresi, "1 nci maddenin (f) alt
paragrafında" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Ek 6, yeni Açıklayıcı Not 0.1 (j) (i)
------------------------------------"1 nci maddenin (e) (i) alt paragrafındaki" ibaresi, "1 nci maddenin (j)
(i) alt paragrafındaki" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Ek 6, Açıklayıcı Not 0.2-2
-------------------------"TIR işleminin" ibaresi, "TIR taşımasının" ibaresi ile değiştirilmiştir.
Ek 6, yeni Açıklayıcı Not mükerrer 0.6.2
---------------------------------------Madde 6, yeni mükerrer fıkra 2'ye yeni bir açıklayıcı not aşağıdaki
şekilde eklenmiştir:
"Mükerrer 0.6.2. Uluslararası kuruluş ile üye kuruluşları arasındaki
ilişki uluslararası kefalet sisteminin işleyişini konu alan yazılı
anlaşmalarla belirlenir."
Ek 6, yeni Açıklayıcı Not 0.8.7
------------------------------Madde 8, fıkra 7'ye yeni açıklayıcı not aşağıdaki şekilde eklenmiştir:
"0.8.7 Yetkili makamların doğrudan sorumlu kişi veya kişilerden ödeme
talebinde bulunmak maksadıyla alacakları önlemler, en azından, TIR Karnesi
hamiline TIR işleminin ibra edilmediğinin bildirilmesi ve/veya ödeme talebinin
gönderilmesini kapsar."
Ek 6, Açıklayıcı Not 0.10
------------------------"TIR Karnesinin ibra belgesi" ibaresi, "TIR işlemini sonlandırma belgesi"
ibaresi ile değiştirilmiştir.
Ek 6, Açıklayıcı Notlar 0.11-1 ve 0.11-2
---------------------------------------Mevcut 0.11-1 ve 0.11-2 açıklayıcı notları yeniden numaralandırılarak
sırası ile 0.11-2 ve 0.11-3 olmuştur.
Ek 6, yeni Açıklayıcı Not 0.11-1
-------------------------------Madde 11, fıkra 1'e yeni açıklayıcı not aşağıdaki şekilde eklenmiştir:
"0.11-1 TIR işleminin ibra edilmemesi halinde Gümrük makamları kefil
kuruluşa yapılacak bildirime ek olarak, TIR Karnesi hamilini de en kısa sürede
haberdar etmelidir. Bu bildirim, kefil kuruluşa yapılacak bildirimle eş
zamanlı yapılabilir."
Ek 6, Açıklayıcı Not 0.21-1
--------------------------"yükleme kısmından başka" ibaresi, "yükleme kısmına ilave olarak" ibaresi
ile değiştirilmiştir.

Ek 6, Açıklayıcı Not 0.28
------------------------Açıklayıcı Not 0.28, fıkra 1 kaldırılmıştır.
Açıklayıcı Not 0.28, fıkra 2'deki üçüncü cümle ve fıkra numarası
kaldırılmıştır.
Açıklayıcı Not 0.28, fıkra 2'deki son cümle kaldırılmıştır.

AMENDMENT PROPOSALS TO THE TIR CONVENTION, 1975
adopted by the
Administrative Committee for the TIR Convention, 1975
----------------------------------------------------on 20 October 2000
-----------------Article 1, paragraph (a)
-----------------------Replace the words "TIR operation" by "TIR transport".
Delete inverted commas around the words "TIR procedure"
Article 1, paragraphs (b) to (e)
-------------------------------Existing paragraphs (b) to (e) are to be re-numbered and become (f) to (j)
Article 1, new paragraphs (b) to (e)
-----------------------------------Add the following new paragraphs:
"(b) the term "TIR operation" shall mean the part of a TIR transport that
is carried out in a Contracting Party from a Customs office of departure or
entry (en route) to a Customs office of destination or exit (en route);
(c) the term "start of a TIR operation" shall mean that the road vehicle,
the combination of vehicles or the container have been presented for purposes
of control to the Customs office of departure or of entry (en route) together
with the load and the TIR Carnet relating thereto and that the TIR Carnet has
been accepted by the Customs office;
(d) the term "termination of a TIR operation" shall mean that the road
vehicle, the combination of vehicles or the container have been presented for
purposes of control to the Customs office of destination or of exit (en route)
together with the load and the TIR Carnet relating thereto;
(e) the term "discharge of a TIR operation" shall mean the recognition by
Customs authorities that the TIR operation has been terminated correctly in a
Contracting Party. This is established by the Customs authorities on the basis
of a comparison of the data or information available at the Customs office of
destination or exit (en route) and that available at the Customs office of
departure or entry (en route);"
Article 1, paragraphs (f) to (j)
-------------------------------Existing paragraphs (f) to (j) are to be re-numbered and become (k) to
(n). Modify the following new paragraphs (k) to (m) to read as follows:
"(k) the term "Customs office of departure" shall mean any Customs office
of a Contracting Party where the TIR transport of a load or part load of goods
begins;
(l) the term "Customs office of destination" shall mean any Customs office
of a Contracting Party where the TIR transport of a load or part load of goods
ends;
(m) the term "Customs office en route" shall mean any Customs office of a
Contracting Party through which a road vehicle, combination of vehicles or
container enters or leaves this Contracting Party in the course of a TIR
transport;"
Article 1, paragraphs (k) and (l)
--------------------------------Existing paragraphs (k) and (l) are to be re-numbered and become (p) and
(q).
Article 1, new paragraphs (o)
----------------------------Add the following new paragraph:
"(o) the term "holder" of a TIR Carnet shall mean the person to whom a TIR
Carnet has been issued in accordance with the relevant provisions of the
Convention and on whose behalf a Customs declaration has been made in the form
of a TIR Carnet indicating a wish to place goods under the TIR procedure at
the Customs office of departure. He shall be responsible for presentation of
the road vehicle, the combination of vehicles or the container together with
the load and the TIR Carnet relating thereto at the Customs office of
departure, the Customs office en route and the Customs office of destination
and for due observance of the other relevant provisions of the Convention;"

Article 2
--------Replace the words "TIR operation" by "TIR transport".
Article 3
--------Replace the text of Article 3 by the following:
"Article 3
---------For the provisions of this Convention to become applicable:
(a) the transport operation must be performed
(i) by means of road vehicles, combinations of vehicles or containers
previously approved under the conditions set forth in Chapter III (a), or
(ii) by means of other road vehicles, other combinations of vehicles or
other containers under the conditions set forth in Chapter III (c), or
(iii) by road vehicles or special vehicles such as buses, cranes,
sweepers, concretelaying machines, etc. exported and therefore themselves
considered as goods travelling by their own means from a Customs office of
departure to a Customs office of destination under the conditions set forth in
Chapter III (c). In case such vehicles are carrying other goods, the
conditions as referred to under (i) or (ii) above shall apply accordingly;
(b) the transport operations must be guaranteed by associations approved
in accordance with the provisions of Article 6 and must be performed under
cover of a TIR Carnet, which shall conform to the model reproduced in Annex 1
to this Convention."
Article 6, new paragraph 2 bis
-----------------------------Add the following new paragraph:
"2 bis. An international organization, as referred to in paragraph 2,
shall be authorized by the Administrative Committee to take on responsibility
for the effective organization and functioning of an international guarantee
system provided that it accepts this responsibility."
Article 8, paragraph 4
---------------------Replace twice in the second sentence the words "TIR operation" by "TIR
transport".
Article 8, paragraph 4
---------------------Replace in the second sentence the words "when the goods are imported" by
"when the goods enter these countries".
Article 10, paragraph 1
----------------------Replace the text of the paragraph by the following text:
"1. Discharge of a TIR operation has to take place without delay."
Article 10, paragraph 2
----------------------Modify paragraph 2 to read as follows:
"2. When the Customs authorities of a country have discharged a TIR
operation they can no longer claim from the guaranteeing association payment
of the sums mentioned in Article 8, paragraphs 1 and 2, unless the certificate
of termination of the TIR operation was obtained in an improper or fraudulent
manner or no termination has taken place."
Article 11, paragraph 1
----------------------Modify the beginning of the first sentence to read as follows:
"1. Where a TIR operation has not been discharged, the competent
authorities...".
Delete at the end of the first sentence the wording "or conditional
discharge".
Replace in the second sentence the words "certificate of discharge" by
"certificate of termination of the TIR operation".

Article 11, paragraph 2
----------------------Modify the first sentence to read as follows:
"2. The claim for payment of the sums referred to in Article 8, paragraphs
1 and 2 shall be made to the guaranteeing association at the earliest three
months after the date on which the association was informed that the TIR
operation had not been discharged or that the certificate of termination of
the TIR operation had been obtained in an improper or fraudulent manner and at
the latest not more than two years after that date."
Article 16
---------In the first sentence replace the words "TIR operation" by "TIR
transport".
Article 17, paragraph 2
----------------------Modify paragraph 2 to read as follows:
"2. The TIR Carnet shall be valid for one journey only. It shall contain
at least the number of detachable vouchers which are necessary for the TIR
transport in question."
Article 18
---------In the first sentence replace the words "TIR operation" by "TIR
transport".
Article 26, paragraph 1
----------------------In the first and second sentences replace the words "TIR operation" by
"TIR transport".
Article 26, paragraph 3
----------------------Replace the words "TIR operation" by the words "TIR transport".
Article 28
---------Replace the existing text by the following text:
"1. Termination of a TIR operation shall be certified by the Customs
authorities without delay. Termination of a TIR operation may be certified
without or with reservation: where termination is certified with reservation
this shall be on account of facts connected with the TIR operation itself.
These facts shall be clearly indicated in the TIR Carnet.
2. In cases where the goods are placed under another Customs procedure or
another system of Customs control, all irregularities that may be committed
under that other Customs procedure or system of Customs control shall not be
attributed to the TIR Carnet holder as such or any person acting on his
behalf."
Article 29, paragraph 1
----------------------Replace the words "Article 1, subparagraph (k)" by "Article 1,
subparagraph (p)".
Article 40
---------Replace the words "TIR operation" by "TIR transport".
Article 42
---------Replace the words "TIR operation" by "TIR transport".

Annex 1 to the Convention
------------------------Model of TIR Carnet, Version 1 and Version 2
-------------------------------------------Replace in box 6 on page 1 of the cover the words "Country of departure"
by "Country/countries of departure".
Replace in box 5 on all vouchers the words "Country of departure" by
"Country/countries of departure".
Replace in box 24 on voucher No. 2 the words "Certificate of discharge" by
"Certificate of termination of the TIR operation".
Modify in box 26 on voucher No. 2 the words "Number of packages
discharged" by "Number of packages for which the termination of the TIR
operation is certified".
Modify under item 3 on the counterfoil No. 2 the words "Discharged .....
packages or articles (as specified in the manifest)" by "Number of packages
for which the termination of the TIR operation is certified (as specified in
the manifest)".
Replace in No. 2 of the Rules regarding the use of the TIR Carnet the
words "TIR operations" by "TIR transports".
Replace in No. 3 of the Rules regarding the use of the TIR Carnet the
words "TIR operation" by
Annex 6, Explanatory Notes 0.1 (b), 0.1 (e) and 0.1 (e) (i)
----------------------------------------------------------Renumber existing Explanatory Notes 0.1 (b), 0.1 (e) and 0.1 (e) (i) to
become Explanatory Notes 0.1 (f), 0.1 (j) and 0.1 (j) (i), respectively.
Annex 6, new Explanatory Note 0.1 (f)
------------------------------------Replace the words "Article 1, subparagraph (b)" by "Article 1,
subparagraph (f)".
Annex 6, new Explanatory Note 0.1 (j) (i)
----------------------------------------Replace the words "Article 1, subparagraph (e) (i)" by "Article 1,
subparagraph (j) (i)".
Annex 6, Explanatory Note 0.2-2
------------------------------In the second sentence replace the words "TIR operation" by "TIR
transport".
Annex 6, new Explanatory Note 0.6.2 bis
--------------------------------------Add a new Explanatory Note to Article 6, new paragraph 2 bis to read as
follows:
"0.6.2 bis. The relationship between an international organization and its
member associations shall be defined in written agreements on the functioning
of the international guarantee system."
Annex 6, new Explanatory Note 0.8.7
----------------------------------Add a new Explanatory Note to Article 8, paragraph 7 to read as follows:
"0.8.7 Measures to be taken by the competent authorities in order to
require payment from the person or persons directly liable shall include at
least notification of the non-discharge of the TIR operation and/or
transmission of the claim for payment to the TIR Carnet holder."
Annex 6, Explanatory Note 0.10
-----------------------------Replace the words "certificate of discharge of the TIR Carnet" by
"certificate of termination of the TIR operation".
Annex 6, Explanatory Notes 0.11-1 and 0.11-2
-------------------------------------------Renumber existing Explanatory Notes 0.11-1 and 0.11-2 to become
Explanatory Notes 0.11-2 and 0.11-3 respectively.

Annex 6, new Explanatory Note 0.11-1
-----------------------------------Add a new Explanatory Note to Article 11, paragraph 1 to read as follows:
"0.11-1 In addition to the notification to the guaranteeing association,
Customs authorities should also notify the TIR Carnet holder as soon as
possible when a TIR operation has not been discharged. This could be done at
the same time as the notification to the guaranteeing association."
Annex 6, Explanatory Note 0.21-1
-------------------------------Replace the words "other than" by "in addition to".
Annex 6, Explanatory Note 0.28
-----------------------------Delete paragraph 1 of Explanatory Note 0.28.
Delete the third sentence in paragraph 2 of Explanatory Note 0.28 as well
as the paragraph number.
Delete the third (unnumbered) paragraph of Explanatory Note 0.28.

