
 
 

 

Бириккен Улуттар Уюму  ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/7 

    Экономикалык жана  

Коомдук кеӊеш 

 

 

       Округ: Жалпы 

       28-Ноябрь, 2019 жыл 

       Түпнуска: Англис тилинде 
 

 
 

Европалык экономикалык комиссия 

 

1975-жылкы ЭАТ Конвенциясынын 

Административдик комитети 

 

Жетимиш экинчи сессия 

Женева, 6-февраль, 2020-жыл 

Алдын ала күн тартибинин 5 с) пункту 

Конвенцияны кайра кароо 

Азырынча расмий кабыл алынбаган,  

бирок жактырылган  

Конвенцияга түзөтүүлөр боюнча  

сунуштар 

 

 

Конвенциясынын негизги текстине түзөтүүлөр боюнча 

ар кыл сунуштар жана 11-тиркемеге киришүү 

 

Катчылыктын каты 

 

I. Маалымдамалык маалымат жана мандат 

 

1. Өзүнүн жетимиш биринчи сессиясында (октябрь, 2019-жыл) Комитет ЭАТ 

Конвенциясынын айрым жоболоруна түзөтүүлөрдү киргизүү жөнүндө жана 

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/9/Rev.2 документинде камтылган жаӊы 11-тиркемени 

2020-жылдын февралындагы сессияда расмий кабыл алынганга чейин киргизилген 

түзөтүүлөрү менен киргизүү жөнүӊдө сунуштарды акыр аягында кабыл алды. Улуттук 

деӊгээлде чечимдерди кабыл алуу процессин жеӊилдетүү максатында Комитет бирге 

туюнтулган жана сессияда кабыл алынган туюнтмаларды акыркы текст катары сунуштоо 

керек деп чечти. Комитет 2020-жылдын февралындагы сессиясында расмий кабыл алууга 

көмөктөшүү үчүн акыркы текстти сессиянын иши жөнүндө жыйынтыктоочу баяндамага 

тиркеме катары кошууну жана расмий документ катары басып чыгарууну катчылыктан 

өтүнгөн (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/145, 38-пункт). 

2. Тиркемеде катчылык ЭАТ Конвенциясынын негизги текстине түзөтүүлөр боюнча 

кабыл алынган сунуштардын акыркы текстин, ошондой эле жаӊы 11-тиркемени келтирет, 

бул тиркеме Комитеттин жетимиш биринчи сессиясынын иши жөнүндө акыркы 

баяндаманын тиркемесинде да камтылган (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/145, I тиркемени 

караӊыз). 

3. Комитетке бул түзөтүүлөр боюнча сунуштарды расмий кабыл алуу сунушталат. 
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Тиркеме 
 

1. 1-берене, жаӊы s) пункту 

 

1-берененин r) пунктунан кийин төмөнкү пункт кошулсун: 

 s) «eTIR процедурасы» термини электрондук маалымат алмашуу аркылуу 

жүргүзүлгөн, ЭАТ китепчесинин функционалдык эквиваленти болуп кызмат кылган ЭАТ 

процедурасын билдирет. ЭАТ Конвенциясынын жоболорун колдонуудагы eTIR 

процедурасынын өзгөчөлүгү 11-тиркемеде берилет. 

 

2. 3 b) беренеси 

 

Беренедеги текст төмөнкү текст менен алмаштырылсын: 

 b) ташуулар 6-берененин жоболоруна ылайык ыйгарым укуктар ыйгарылган 

бирикмелер тарабынан кепилденет. Алар ушул Конвенциянын 1-тиркемесинде 

келтирилген үлгүгө туура келген ЭАТ китепчесин колдонуу менен жүргүзүлүүгө тийиш 

же eTIR процедурасына ылайык аткарылууга тийиш. 

 

3. 43-берене, биринчи сап 

 

«7-тиркеменин III  бөлүгүндө» сөздөрү  «7-тиркеменин III  бөлүгүндө жана 11-

тиркеменин  II бөлүгүндө» сөздөрү менен алмаштырылсын. 

 
4. Жаӊы 58-кватер беренеси 

 

 

58-тер беренесинен кийин төмөнкү берене кошулсун: 

 

58-кватер беренеси 

 

Ишке ашыруу боюнча Техникалык орган 

Ишке ашыруу боюнча Техникалык орган түзүлөт. Анын курамы, функциялары жана 

процедурасынын эрежелери 11-тиркемеде баяндалган. 

 

5. 59-берене, 2-пункт, биринчи сап 

 

 «Ар бир» сөзү «60-бис беренесинде каралган учурлардан тышкары, ар бир» сөз 

айкашына алмаштырылсын. 

 

6. 59-берене, 3-пункт, биринчи сап 

 

«60-беренеде» деген сөздөр «60 жана 60-бис беренелеринде» деген сөз айкашы менен 

алмаштырылсын. 

 

7. Жаӊы 60-бис беренеси 

 

60-беренеден кийин төмөнкү берене кошулсун: 

 

60-бис беренеси 

 

11-тиркеменин жана ага түзөтүүлөрдүн күчүнө киришинин өзгөчө процедурасы 
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1. 59-берененин 1 жана 2-пункттарына ылайык каралуучу 11-тиркеме, төмөндө айтылган 

үч айлык мезгил ичинде 11-тиркемени өзүнүн кабыл албай турганы жөнүндө Генералдык 

катчыга билдирген Келишүүчү тараптардан тышкары бардык Келишүүчү тараптар үчүн 

Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысы тарабынан бул тиркеме жөнүндө 

билдирилген күндөн кийинки он эки айлык мезгилден кийинки үч айдан кийин күчүнө 

кирет. 11-тиркеме өзүнүн кабыл албай турганы жөнүндө билдирүүсүн кайра чакыртып 

алган Келишүүчү тараптар үчүн бул билдирүүнү кайра чакыртып алуу жөнүндө кабарлоо 

депозитарий тарабынан кабыл алынган күндөн алты айдан кийин күчүнө кирет. 

 

2. 11-тиркемеге сунушталган ар бир түзөтүү Административдик комитет тарабынан 

каралат. Мындай түзөтүүлөр 11-тиркемеге байланышкан, отурумга катышып, добуш 

берген Келишүүчү тараптардын көпчүлүгү менен кабыл алынат. 

 

3. Ушул берененин 2-пунктуна ылайык каралган жана бекитилген 11-тиркемеге 

түзөтүүлөр Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысы тарабынан бардык 

Келишүүчү тараптарга маалымат үчүн же – 11-тиркемеге байланышкан Келишүүчү 

тараптарга – кабыл алуу үчүн жөнөтүлөт. 

 

4. Мындай түзөтүүлөрдүн күчүнө кирүү күнү 11-тиркемеге байланышкан, катышып, 

добуш берген Келишүүчү тараптардын көпчүлүгү менен бекитилген учурда аныкталат. 

 

5. Эгер 11-тиркемеге байланышкан Келишүүчү тарап болуп саналган мамлекеттердин 

бештен бири же бешөө, бул учурда азыраак саны эсепке алынат, бекитүү учурунда 

аныкталган эрте күнгө чейин Генералдык катчыга түзөтүүлөргө каршы пикирлери 

жөнүндө билдирбесе, түзөтүүлөр ушул берененин 4-пунктуна ылайык күчүнө кирет. 

 

6. Ушул берененин 2-5-пункттарында баяндалган процедураларга ылайык кабыл алынган 

ар кандай түзөтүү 11-тиркемеге байланышкан бардык Келишүүчү тараптар үчүн күчүнө 

кирген учурда бул түзөтүү байланышкан бардык мурунку жоболорду алмаштырат жана 

жокко чыгарат. 

 

8. 61-берене, үчүнчү сап 

 

«Жана 60-» сөздөрү «60 жана 60-бис» сөздөрүнө алмаштырылсын. 

 

9. 9-тиркеме, I бөлүк, 3-пункт, жаӊы xi) пунктчасы 

 

х) пунктчасынан кийин төмөнкү пунктча кошулсун: 

 

xi) компетенттүү органдардын суроо-талабы боюнча, 11-тиркемеге байланышкан 

Келишүүчү тараптар үчүн, 11-тиркеменин 10-беренесинин 2-пунктунда сүрөттөлгөн 

резервдик процедура жүргүзүлгөн учурда, кепилдиктин жарамдуулугун жана ЭАТ 

ташуусу eTIR процедурасына ылайык жүргүзүлүп жатканын тастыктоо жана ЭАТ 

ташуусуна тиешеси бар башка маалыматтарды тапшыруу. 

 

10. 11-тиркеме 

 

10-тиркемеден кийин төмөнкү тиркеме кошулсун: 
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11-тиркеме 

 

eTIR процедурасы 

 

I бөлүк 

 

1-берене 

 

Колдонулуу аймагы 

 

1. Бул тиркеменин жоболору Конвенциянын 1-беренесинин s) тиркемесинде аныктамасы 

берилген eTIR процедурасынын жүргүзүлүшүн жөнгө салат жана, 60-бис беренесинин 1-

пунктунда каралгандай, ушул тиркемеге байланышкан Келишүүчү тараптардын 

ортосундагы мамилелерде колдонулат.  

 

2. eTIR процедурасы 11-тиркемеге байланышпаган жана бирдиктүү бажылык аймагы бар 

бажылык же экономикалык биримдиктин мүчө-мамлекети болуп саналган Келишүүчү 

тараптын аймагында жарым-жартылай жүргүзүлгөн ташууларга колдонулбайт. 

 

2-берене 

 

Аныктамалар 

 

Бул тиркеменин максаттары үчүн: 

а) «eTIR эл аралык тутуму» термини eTIR процедурасына катышкан тараптардын 

ортосундагы электрондук маалымат алмашуу үчүн иштелип чыккан маалыматтык-

коммуникациялык технологиялык (МКТ) тутумду билдирет. 

b) «eTIR спецификациялары» термини ушул тиркеменин 5-беренесинин жоболоруна 

ылайык кабыл алынган жана өзгөртүлгөн eTIR процедурасынын концептуалдык, 

функционалдык жана техникалык спецификацияларын билдирет. 

с) «ЭАТтын алдын ала маалыматтары» термини ЭАТ китепчесинин ээсинин жүктөрдү 

eTIR процедурасына жайгаштыруу ниетине байланыштуу, eTIR спецификацияларына 

ылайык, жөнөтүү өлкөсүнүн компетенттүү органдары тарабынан тапшырылган 

маалыматтарды билдирет.  

d) «Өзгөртүүлөр жөнүндө алдын ала маалыматтар» термини ЭАТ китепчесинин ээсинин 

декларациянын маалыматтарын өзгөртүү ниетине байланыштуу, eTIR 

спецификацияларына ылайык, декларациянын маалыматтарын өзгөртүү суралып жаткан 

өлкөнүн компетенттүү органдары тарабынан тапшырылган маалыматтарды билдирет. 

е) «Декларациянын маалыматтары» термини компетенттүү органдар тарабынан кабыл 

алынган ЭАТтын алдын ала маалыматтарын жана өзгөртүүлөр жөнүндө алдын ала 

маалыматтарды билдирет. 

f) «Декларация» термини ЭАТ китепчесинин ээси же анын өкүлү өзүнүн жүктү eTIR 

процедурасына жайгаштыруу ниети жөнүндө eTIR спецификацияларына ылайык 

кабарлаган актысын билдирет. Декларация ЭАТтын алдын ала маалыматтарынын же 

өзгөртүүлөр жөнүндө алдын ала маалыматтардын негизинде компетенттүү органдар 

тарабынан кабыл алынган жана декларациянын маалыматтары эл аралык eTIR тутумуна 

өткөрүп берилген учурдан баштап кабыл алынган ЭАТ китепчесинин юридикалык 

эквиваленти болуп саналат.  

g) «Коштоочу документ» термини бажылык тутум тарабынан декларация кабыл 

алынгандан кийин eTIRдин техникалык спецификацияларында камтылган жетектөөчү 

принциптерге ылайык электрондук түрдө түзүлгөн басылма документти билдирет. 
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Коштоочу документ сапардын маршруту боюнча инциденттерди каттоо үчүн 

колдонулушу мүмкүн жана ушул Конвенциянын 25-беренесине, ошондой эле резервдик 

процедуранын максаттарына ылайык протоколду алмаштырат. 

h) «Аутентификация» термини физикалык же юридикалык жактын электрондук 

идентификациясын жана тастыктоого жатуучу электрондук формадагы маалыматтардын 

бүтүндүгүн камсыз кылуучу электрондук процесстерди билдирет. 

 

3-берене 

 

eTIR процедурасын ишке ашыруу 

1. 11-тиркемеге байланышкан Келишүүчү тараптар өздөрүнүн бажылык тутумдарын эл 

аралык eTIR тутумуна eTIR спецификацияларына ылайык кошушат. 

2. Ар бир Келишүүчү тарап өзүнүн бажылык тутумун эл аралык eTIR тутумуна кошуунун 

мөөнөтүн өзү аныктоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Кошулуу күнү 11-тиркемеге байланышкан 

бардык башка Келишүүчү тараптарга кошулуунун иш жүзүндөгү күнүнө аз дегенде алты 

ай калганга чейин кабарланат. 

 

4-берене 

 

Ишке ашыруу боюнча Техникалык органдын курамы, функциялары жана 

процедурасынын эрежелери 

1. Ишке ашыруу боюнча Техникалык органдын мүчөлөрү болуп 11-тиркемеге 

байланышкан Келишүүчү тараптар эсептелет. Анын сессиялары туруктуу негизде же 

Административдик комитеттин eTIR спецификацияларын сактоону камсыз кылуу боюнча 

керектөөлөрүнө жараша чакырылат. Ишке ашыруу боюнча Техникалык органдын 

ишмердиги жана көз караштары жөнүндө маалымат Административдик комитетке 

туруктуу тапшырылып турат. 

2. 11-тиркемени кабыл албаган Келишүүчү тараптар жана эл аралык уюмдардын 

өкүлдөрү, 60-бис беренесинде каралгандай, Ишке ашыруу боюнча Техникалык органдын 

сессияларында байкоочу катары катыша алышат. 

3. Ишке ашыруу боюнча Техникалык орган eTIR процедурасын ишке ашыруунун 

техникалык жана функционалдык аспектилерине мониторинг менен алектенет, ошондой 

эле өз компетенциясына кирген маселелер боюнча маалымат алмашууну координациялайт 

жана маалымат алмашуунун өнүгүшүнө көмөктөшөт. 

4. Ишке ашыруу боюнча Техникалык орган өзүнүн биринчи сессиясында өз 

процедураларынын эрежелерин бекитет жана аларды Административдик комитетке, 11-

тиркемеге байланышкан Келишүүчү тараптардын жактыруусу үчүн тапшырат.  

 

5-берене 

 

eTIR спецификацияларын кабыл алуу жана өзгөртүүнүн тартиби 

Ишке ашыруу боюнча Техникалык орган: 

а) eTIR процедурасынын техникалык спецификацияларын жана аларга түзөтүүлөрдү, 

алардын eTIR процедурасынын функционалдык спецификацияларына шайкеш болуусун 

камсыз кылуу үчүн, кабыл алат; 

b) eTIR процедурасынын функционалдык спецификацияларын жана аларга түзөтүүлөрдү, 

алардын eTIR процедурасынын концептуалдык спецификацияларына шайкеш болуусун 

камсыз кылуу үчүн, даярдайт. Алар Административдик комитетке, катышып, добуш 

берген 11-тиркемеге байланышкан Келишүүчү тараптардын көпчүлүгү тарабынан кабыл 

алыныш үчүн, жөнөтүлөт, ошондой эле ишке киргизилет жана зарыл учурда кабыл алуу 
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мезгилинде аныкталган күнгө карата абалы боюнча техникалык спецификацияларга 

айлантылат; 

с) Административдик комитеттин тапшырмасы боюнча eTIR процедурасынын 

концептуалдык спецификацияларына түзөтүүлөрдү карап чыгат. eTIR процедурасынын 

концептуалдык спецификациялары жана аларга түзөтүүлөр катышып, добуш берген 11-

тиркемеге байланышкан Келишүүчү тараптардын көпчүлүгү тарабынан кабыл алынат, 

ошондой эле ишке киргизилет жана зарыл учурда кабыл алуу мезгилинде аныкталган 

күнгө карата абалы боюнча функционалдык спецификацияларга айлантылат. 

 

6-берене 

 

ЭАТтын алдын ала маалыматтарын жана өзгөртүүлөр жөнүндө алдын ала маалыматтарды 

тапшыруу 

1. ЭАТтын алдын ала маалыматтары жана өзгөртүүлөр жөнүндө алдын ала маалыматтар 

ЭАТ китепчесинин ээси же анын өкүлү тарабынан жөнөтүү өлкөсүнүн жана 

декларациянын маалыматтарын өзгөртүү суралып жаткан өлкөнүн компетенттүү 

органдарына тапшырылат. Декларация же өзгөртүүлөр улуттук мыйзамдарга ылайык 

кабыл алынгандан кийин компетенттүү органдар декларациянын же өзгөртүүлөрдүн 

маалыматтарын эл аралык eTIR тутумуна жөнөтүшөт. 

2. 1-пунктта айтылган ЭАТтын алдын ала маалыматтары жана өзгөртүүлөр жөнүндө 

алдын ала маалыматтар түздөн-түз компетенттүү органдарга же эл аралык eTIR тутуму 

аркылуу жөнөтүлүшү мүмкүн. 

3. 11-тиркемеге байланышкан Келишүүчү тараптар ЭАТтын алдын ала маалыматтарынын 

жана өзгөртүүлөр жөнүндө алдын ала маалыматтарды эл аралык eTIR тутуму аркылуу 

тапшырууну таанышат.  

4. Компетенттүү органдар ЭАТтын алдын ала маалыматтарын жана өзгөртүүлөр жөнүндө 

алдын ала маалыматтарды тапшырууда колдонууга мүмкүн болгон бардык электрондук 

каражаттардын тизмегин жарыялашат.  
 

7-берене 

 

Ээни аутентификациялоо 

1. Жөнөтүү өлкөсүндө декларацияны кабыл алуу учурунда же сапардын маршрутундагы 

ар кандай өлкөдө декларациянын маалыматтарына өзгөртүүлөрдү кабыл алуу учурунда 

компетенттүү органдар ЭАТтын алдын ала маалыматтарын же өзгөртүүлөр жөнүӊдө 

алдын ала маалыматты жана ЭАТ китепчесинин ээсинин маалыматтарын улуттук 

мыйзамдарга ылайык аутентификациялашат. 

2. 11-тиркемеге байланышкан Келишүүчү тараптар ЭАТ китепчесинин ээсинин эл аралык 

eTIR тутуму тарабынан жүргүзүлгөн аутентификациясын таанышат.  

3. Компетенттүү органдар аутентификациялоо үчү колдонулуучу аутентификациялоонун – 

ушул берененин 2-пунктунда көрсөтүлгөндөрдөн тышкары – механизмдеринин тизмегин 

жарыялашат. 

4. 11-тиркемеге байланышкан Келишүүчү тараптар жөнөтүү өлкөсүнөн жана 

декларациянын маалыматтарын өзгөртүү суралып жаткан өлкөдөн эл аралык eTIR тутуму 

аркылуу алынган декларациянын маалыматтарын кабыл алынган ЭАТ китепчесинин 

юридикалык эквиваленти катары таанышат. 

 

8-берене 

 

Ээнин аутентификациясын өз ара таануу 

Декларацияны жана декларациянын маалыматтарын өзгөртүүлөрдү кабыл алып жаткан 

11-тиркемеге байланышкан Келишүүчү тараптардын компетенттүү органдары тарабынан 
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аткарылган ээнин аутентификациясы 11-тиркемеге байланышкан бардык кийинки 

Келишүүчү тараптардын компетенттүү органдары тарабынан ЭАТ ташуусунун бүткүл 

процессинде таанылат.  

 

9-берене 

 

Кошумча маалыматтарга болгон керектөө 

 

1. Функционалдык жана техникалык спецификацияларда көрсөтүлгөн маалыматтарга 

кошумча катары компетенттүү органдар улуттук мыйзамдарда каралган кошумча 

маалыматтарды көрсөтүүнү талап кыла алышат. 

 

2. Компетенттүү органдарга талап кылынган маалыматтарды мүмкүн болушунча 

функционалдык жана техникалык спецификаларда көрсөтүлгөн маалыматтар менен 

чектөөгө тийиш жана ушул тиркемеге ылайык жүргүзүлүп жаткан ЭАТ ташуулары үчүн 

тоскоолдуктарды түзбөш үчүн кошумча маалыматтарды тапшырууну жеӊилдетүүгө 

чараларды көрүүгө тийиш. 

 

10-берене 

 

Резервдик процедура 

1. Эгер техникалык себептер боюнча жөнөтүү ордундагы бажыда eTIR процедурасын 

баштоого мүмкүн эмес болсо, ЭАТ китепчесинин ээси ЭАТ процедурасына кайтышы 

мүмкүн. 

2. Эгер eTIR процедурасы башталган болсо, бирок анын улантылышы техникалык 

себептерден улам кыйындатылса, функционалдык жана техникалык спецификацияларда 

көрсөтүлгөндөй, альтернативдик электрондук тутумдардан алынган кошумча 

маалыматтар бар болгон учурда компетенттүү органдар коштоочу документти eTIR 

процедурасынын спецификацияларында көрсөтүлгөн процедурага ылайык кабыл алышат 

жана иштетишет. 

3. Келишүүчү тараптардын компетенттүү органдары улуттук кепилдөөчү бирикмелерден 

кепилдиктин жарамдуулугун жана ЭАТ ташуусу eTIR процедурасына ылайык жүргүзүлүп 

жатканын тастыктоону, ошондой эле ЭАТ ташуусуна тиешеси бар башка маалыматтарды 

тапшырууну талап кыла алышат.  

4. 3-пунктта сүрөттөлгөн тартип компетенттүү органдар менен улуттук кепилдөөчү 

бирикменин ортосундагы макулдашууда, 9-тиркеменин I бөлүгүнүн 1 d) пунктунда 

каралгандай, аныкталат. 

 

11-берене 

 

Эл аралык eTIR тутумунун хостинги 

1. Эл аралык eTIR тутумунун хостинги жана аны административдик башкаруу Бириккен 

Улуттар Уюмунун Европалык экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) колдоосу алдында 

камсыз кылынат. 

2. ЕЭК өлкөлөргө алардын бажылык тутумдарын эл аралык eTIR тутумуна кошууга, анын 

ичинде оперативдик кошулуу алдында алардын талаптагыдай иштөөсүн камсыз кылуу 

үчүн шайкештигин текшерүүлөрдү жүргүзүү аркылуу жардам көрсөтөт. 

3. ЕЭК тарабынан ушул берененин 1 жана 2-пункттарында каралган өз милдеттенмелерин 

аткаруу үчүн зарыл ресурстар бөлүнөт. Эгер эл аралык eTIR тутуму Бириккен Улуттар 

Уюмунун туруктуу бюджетинин каражаттарынын эсебинен каржыланбаса, анда 

ресурстарга керектөөлөр Бириккен Улуттар Уюмунун бюджеттен тышкаркы каражаттары 
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жана долбоорлору үчүн каржылык эрежелерге жана жоболорго ылайык камсыздалат. 

Административдик комитет ЕЭКте эл аралык eTIR тутумунун иштөөсүн камсыз кылуу 

үчүн каржылоо механизмин аныктайт жана бекитет. 

 

12-берене 

 

Эл аралык eTIR тутумун административдик башкаруу  

1. ЕЭК эл аралык eTIR тутумундагы маалыматтарды минимум 10 жыл сактоо жана 

архивдөө үчүн талаптагыдай чараларды көрөт. 

2. Эл аралык eTIR тутумунда сакталган бардык маалыматтар агрегацияланган 

статистикалык маалыматтарды алуу үчүн ЕЭК тарабынан ушул Конвенциянын 

компетенттүү органдарынын атынан колдонула алат. 

3. Түздөн-түз жооптуу жактын же ушундай жактардын же улуттук кепилдөөчү 

бирикмелердин төлөмдүк милдеттенмелерине байланыштуу административдик же соттук 

териштирүүнүн предмети болуп калган eTIR процедурасына ылайык ташуу аймагында 

жүргүзүлүп жаткан Келишүүчү тараптардын компетенттүү органдары эл аралык eTIR 

тутумунда сакталган жана талаштын предмети болгон төлөө жөнүндө талапка тиешеси 

бар маалыматтарды, текшерүү максатында, алуу үчүн суроо-талап менен ЕЭКке кайрыла 

алышат. Бул маалымат улуттук административдик же соттук териштирүүлөрдө далил 

катары колдонулушу мүмкүн. 

4. Ушул беренеде көрсөтүлгөн учурларга тиешеси жок башка учурларда эл аралык eTIR 

тутумунда сакталган маалыматтарды таратуу же аларды ыйгарым укуксуз жактарга же 

уюмдарга жарыялоого тыюу салынат. 

 

13-берене 

 

eTIR ташууларын иштете алган бажылардын тизмегин жарыялоо 

Компетенттүү органдар ЭАТ Аткаруу кеӊеши тарабынан түзүлгөн жана иштетилүүчү 

ыйгарым укуктуу бажылар жөнүндө электрондук маалыматтык базага киргизилген, ЭАТ 

операцияларын eTIR процедурасына ылайык аткарууга уруксат берилген жөнөтүү 

ордундагы бажылардын, аралык бажылардын жана көздөгөн орундагы бажылардын 

тизмегин туруктуу текшерип турууну жана жаӊыртууну камсыз кылышат. 

 

14-берене 

 

ЭАТ Конвенциясынын 10-тиркемесине ылайык маалыматтарды тапшырууга карата 

укуктук талаптар 

ЭАТ Конвенциясынын 10-тиркемесинин 1, 3 жана 4-пункттарында баяндалган, 

маалыматтарды тапшырууга карата укуктук талаптар, eTIR процедурасы ишке ашырылган 

шартта аткарылган болуп эсептелет. 

 

II бөлүк 

 

11-тиркеменин 2 h) беренесине түшүндүрмө каттар 

 

11.2 h)-1 eTIR спецификацияларында сүрөттөлгөн макулдашылган мамиле 

орнотулганга чейин 11-тиркемеге байланышкан Келишүүчү тараптар ЭАТ китепчесинин 

ээсин алардын улуттук мыйзамдарында каралган, анын ичинде, мисалы, колдонуучунун 

аты/паролу же электрондук колтамгасы сыяктуу каалаган процесстин жардамы менен 

аутентификациялай алышат. 
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11.2 h)-2 Эл аралык eTIR тутуму менен компетенттүү органдар алмашуучу 

маалыматтардын бүтүндүгү, ошондой эле маалыматтык-коммуникациялык технологиялык 

тутумдардын (МКТ) аутентификациясы, eTIRдин техникалык спецификацияларында 

аныкталгандай, коопсуз кошулуулар аркылуу жүргүзүлөт. 

 

11-тиркеменин 3-беренесинин 2-пунктуна түшүндүрмө кат 

 

11.3.2. 11-тиркемеге байланышкан Келишүүчү тараптарга, 11-тиркеме алар үчүн күчүнө 

кирер замат, өздөрүнүн улуттук бажылык тутумдарын жаӊыртуу жана алардын эл аралык 

eTIR тутуму менен байланышын камсыз кылуу сунушталат. Бажылык же экономикалык 

биримдиктер бир аз кечирээк күндү дайындай алышат, бул аларга өздөрүнүн бардык 

мүчө-мамлекеттеринин улуттук бажылык тутумдарын эл аралык eTIR тутумуна кошуу 

үчүн зарыл убакытты берет.  

 

11-тиркеменин 6-беренесинин 3-пунктуна түшүндүрмө кат 

 

11.6.3.  11-тиркемеге байланышкан Келишүүчү тараптарга, мүмкүн болушунча, 

ЭАТтын алдын ала маалыматтарын жана өзгөртүүлөр жөнүндө алдын ала маалыматтарды 

функционалдык жана техникалык спецификацияларда көрсөтүлгөн ыкмалардын жардамы 

менен тапшырууга мүмкүн экенин таануу сунуш кылынат. 

 

11-тиркеменин 7-беренесинин 2-пунктуна түшүндүрмө кат 

 

11.7.2.  eTIR спецификацияларында сүрөттөлгөн каражаттардын жардамы менен эл 

аралык eTIR тутуму ЭАТтын алдын ала маалыматтарынын же өзгөртүүлөр жөнүндө 

алдын ала маалыматтардын жана бул маалыматтардын ЭАТ китепчесинин ээси тарабынан 

жиберилгенинин бүтүндүгүн камсыз кылат. 

 

11-тиркеменин 7-беренесинин 4-пуктуна түшүндүрмө кат 

 

11.7.4.  eTIR спецификацияларында сүрөттөлгөн каражаттардын жардамы менен эл 

аралык eTIR тутуму декларациянын маалыматтарынын жана бул маалыматтар ташууга 

катышуучу өлкөлөрдүн компетенттүү органдары тарабынан жиберилгендигинин 

бүтүндүгүн камсыз кылат. 

 

11-тиркеменин 8-беренесине түшүндүрмө кат 

 

11.8 eTIR спецификацияларында сүрөттөлгөн каражаттардын жардамы менен эл аралык 

eTIR тутуму компетенттүү органдардан алынган жана компетенттүү органдарга берилген 

декларациянын маалыматтарынын, анын ичинде декларацияны кабыл алган компетенттүү 

органдар тарабынан аутентификацияланган ЭАТ китепчесинин ээсине шилтеменин 

бүтүндүгүн камсыз кылат. 

 

11-тиркеменин 11-беренесинин 3-пунктуна түшүндүрмө кат 

 

11.11.3. Зарыл учурда Келишүүчү тараптар эл аралык eTIR тутумун пайдаланууга 

кеткен чыгымдарды ЭАТ ташуусу үчүн жыйымдардын негизинде каржылоого 

байланыштуу чечим кабыл ала алышат. Мындай учурда Келишүүчү тараптар 

каржылоонун альтернативдүү механизмдерин киргизүү үчүн зарыл болгон тиешелүү 

убакыт жөнүндө жана аларды колдонуунун шарттары жөнүндө чечим кабыл алышат. 
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Талап кылынган бюджет ЕЭК тарабынан түзүлөт, Ишке ашыруу боюнча Технологиялык 

орган тарабынан каралып чыгат жана Административдик комитет тарабынан бекитилет. 

_____________________ 
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