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двумя сторонами принял угрожающие масштабы. Тем не менее, в отдаленной пер-
спективе отношения между ЕС и ЕАЭС все же будут нормализованы, но европей-
ским коллегам важно понять, что это уже будет происходить совершенно в других 
геоэкономических и геополитических условиях – не в в рамках проекта «Большая 
Европа от Лиссабона до Владивостока», а скорее в рамках «Большой Евразии от 
Лиссабона до Шанхая». 
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Агульная транспартная палітыка Еўрапейскай Супольнасці свой пачатак 
бярэ з 1958 г., паралельна з фармаваннем агульнаеўрапейскага рынку транспарт-
ных паслуг. Дамова аб стварэнні Еўрапейскай эканамічнай супольнасці (ЕЭС) 
забяспечвала свабоднае перамяшчэнне тавараў, паслуг, капіталаў і фізічных асоб 
на тэрыторыі згаданагаінтэграцыйнага аб’яднання. Сёння ў транспартнай сферы 
ЕС задзейнічана каля 10 млн чалавек (4,2% ад агульнай колькасці занятых), якія 
непасрэдна забяспечваюць транспартныя патрэбы эканомікі і насельніцтва ЕС. 
Палова із іх працуюць на аўтамабільным транспарце. Плануецца, што да 2020 г. 
працягласць транс'еўрапейскіх аўтадарог дасягне 96 тыс. км[1]. 

Галоўным органам ЕС па пытаннях транспарту з'яўляецца Генеральны 
дырэктарат Еўракамісіі па мабільнасці і транспарце, які адказвае за распрацоўку 
транспартнай палітыкі ў рамках Саюзу. Яго мэта – забеспячэнне мабільнасці ў 
еўрапейскім транспартным сектары і звядзенне да мінімуму неспрыяльнага 
тэхнагеннага ўздзеяння гэтай галіны на навакольнае асяроддзе. 

Для вырашэння гэтых мэт былі пастаўлены наступныя задачы: 
• забеспячэння максімальнай інтэграцыі ўсіх відаў транспарту ў адзіную 

канкурэнтаздольную транспартную сістэму ЕС; 
• распрацоўка агульнаеўрапейскага планавання па ўкараненню 

прагрэсіўных інавацый па далейшым развіцці транспартных тэхналогій новага 
пакалення; 

• пабудова транс'еўрапейскіх сетак, арыентаваных на мультымадальныя 
перавозкі; 

• абарона эканамічных і гандлёвых інтарэсаў ЕС на міжнародным рынку 
гэтых паслуг [2].  

У ЕС усе міжнародныя аўтаперавозкі, якiя ажыццяўляюцца перавозчыкамi 
ЕС, умоўна можна падзяліць на 3 віды: 

1) двухбаковыя міжнародныя перавозкі, якія складаюць асноўную частку 
перавозак (загрузка або разгрузка ажыццяўляецца ў краіне, у якой 
зарэгістраваны транспартны сродак); 

2) перавозка па схеме «crosstrade» (загрузка і разгрузка адбываюцца ў 
розных краінах, якія не зьяўляюцца краінай рэгістрацыі транспартнага сродку); 

3) кабатажныя перавозкі ў рамках нацыянальнага заканадаўства краін ЕС, 
якія выконваюцца перавозчыкам-нерэзідэнтам ЕС. 

Міжнародныя перавозкі ўнутры ЕС, што ажыццяўляюцца рэзедэнтами ЕС, 
складаць больш за 90% усіх міжнародных перавозак у Саюзе. Аднак гэты 
паказчык вызнаецца сярэднім, так як у «пагранічных» краінах (Фінляндыя, 
краіны Балтыі) доля перавозчыкаў-нерэзідэнтаў прадстаўлена значна больш за 
сярэднееўрапейскія паказнікі. Што тычыцца перавозак з выкарыстаннем 
транзітных працэдур, колькасць штогод выдадзеных дакументаў па працэдурах 
агульнага і камунітарнага транзіту складае каля 20 млн., а колькасць выдадзеных 
Кніжак TIR – 2,5 млн [3]. 

Міжнародныя аўтамабільныя перавозкі ў рамках ЕС складаюцца, у 
асноўным, з двухбаковых перавозак паміж членамі ЕС (82%), перавозак з трэцімі 
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дзяржавамі (15%) і кабатажу (3%). Для ЕС у цэлым, узровень пранікнення 
кабатажных перавозак складае не больш за 1% [5]. 

З улікам таго, што ў рамках ЕС інтэграваныя краіны з розным узроўнем 
эканамічнага развіцця і канкурэнтаздольнасці, новыя суб'екты ЕС імкнуцца 
абараніць свой нацыянальны рынак ад больш танных аўтаперавозчыкаў з краін-
лідараў Саюзу. Аднак у 2010–2011 гг. ўступіла ў дзеянне Пастанова ЕС 
№ 1072/2009 «Аб агульных правілах доступу да міжнародных аўтамабільных 
перавозках», дзе вызначаны адзіныя правілы ажыццяўлення кабатажных 
перавозак (выкананне транспартных паслуг ўнутры пэўнай краіны замежным 
перавозчыкам, калі месца пагрузкі і выгрузкі знаходзіцца ў дадзенай краіне). Як 
правіла, кабатажныя перавозкі ажыццяўляюцца нерэзідэнтамі транспартных 
аператараў на «часовай» аснове. Таму быў неабходны больш узгоднены падыход 
для вырашэння гэтага пытання. Паводле Пастановы № 1072/2009, паняцце 
«часовыя» вызначаецца як прадастаўленне больш за тры аперацый кабатажу на 
працягу 7 дзён пасля разгрузкі ў канцы ажыццяўлення міжнароднай перавозкі. 
Акрамя таго, існуе абмежаванне ў выглядзе адной кабатажныя перавозкі на 
кожную краіну ЕС за перыяд трох дзён (адлік пачынаецца з моманту ўезду 
транспартнага сродку на тэрыторыю гэтай краіны без грузу). Азначанае 
Пастанова распаўсюджваецца на ўсе краіны ЕС і кабатажныя перавозкі ўнутры 
Саюзу зараз могуць ажыццяўляць толькі транспартныя кампаніі, якія з'яўляюцца 
уладальнікам ліцэнзіі ЕС [4]. 

Сфармаваная сістэма квот шматбаковых дазволаў на перавозкі ў ЕС, 
уведзеная з 1 студзеня 1974 г., прывяло да значнай лібералізацыі аўтамабільных 
грузавых перавозак. Комплексны характар дадзеных квот паслужыў больш 
рацыянальнаму выкарыстанню транспартных сродкаў і значна скараціў 
колькасць парожніх прабегаў. Але да гэтага часу яшчэ не вырашаны шэраг 
сур'ёзных праблем, звязаных з перагружанасцю еўрапейскіх транспартных 
камунікацый. У першую чаргу гэта тычыцца транспартных развязак, якія 
злучаюць грузавыя тэрміналы буйнейшых аэрапортаў і марскіх акваторый краін 
ЕС. Актуальнымі застаюцца таксама пытанні экалогіі і бяспекі на дарогах. 
Рашэнне бачыцца ў значнай разгрузцы аўтамагістраляў і больш шырокім 
выкарыстанні мульцімадальных і інтэрмадальных перавозак з выкарыстаннем 
чыгуначнага і воднага транспарту. У адпаведнасці з прынятай 28 сакавіка 
2011 г., Еўрапейскай транспартнай праграмай на 2050 г., перавозкі 
аўтатранспартам на далёкія адлегласці будуць скарочаныя на 50 % і складуць 
каля 30 % ад агульнага аб'ёму ўсіх перавозак, якія ажыццяўляюцца на 
адлегласць боль шчым за 300 км [6]. 

Далучэнне да ЕС новых дзяржаў з УсходняйЕўропынадае транспартным 
праектам Саюзу яшчэ большую значнасць. Эфектыўнае злучэнне 
транс’еўрапейскіх сетак з сеткамі краін, якія мяжуюць з ЕС на Ўсходзе (Бела-
руссю, Украінай і Малдовай) і на Поўдні (Сербіяй, Албаніяй і Турцыяй), стане 
важным фактарам па стымуляванні эканамічнага развіцця ўсяго еўрапейскага 
рэгіёну. 

Асобна варта разгледзець створаную ў ЕС сістэму мытнага і ўнутранага 
транзіту. Створаная Адзіная працэдура транзіту ЕС дазваляе аформіць тавары на 
мытні па месцы знаходжання імпарцёра (экспарцёра). Тавары захоўваюць свой 
мытны статус: пры перасоўванні з аднаго пункта на мытнай тэрыторыі ЕС у 
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іншы пункт на мытнай тэрыторыі ЕС праз тэрыторыю трацін краіны; для замеж-
ных тавараў – пры транспарціроўцы па мытнай тэрыторыі ЕС [7]. 

У рамках мытнага заканадаўства ЕС вылучаюць наступныя віды працэдуры 
транзіту: 

- знешні транзіт (для замежных тавараў пад кодам «Т1»); 
- унутраны транзіт (для тавараў ЕС пад кодам «Т2»). 
Акрамя гэтага, у залежнасці ад маршруту руху транзітных тавараў, 

адрозніваюцца: 
- т. зв. «камунітарны транзіт» (пры перамяшчэнні тавараў паміж двума 

пунктамі на мытнай тэрыторыі ЕС); 
- міжнародны транзіт (пры перамяшчэнні тавараў у рамках міжнародных 

канвенцый - Канвенцый МДП (TIR), АТА; Канвенцыі аб навігацыі па Рэйну); 
- агульны транзіт –ж пры перамяшчэнні тавараў у рамках Канвенцыі аб 

агульным транзіце 1987 г. паміж ЕС, ЕАСГ (Ісландыяй, Нарвегіяй, 
Ліхтэнштэйнам, Швейцарыяй), Турцыяй, Македоніяй і Сербіяй [8]. 

Прававой асновай Працэдуры агульнага транзіту (ПАТ), які найбольш 
актуальны для Беларусі, з’яўляецца Канвенцыя аб агульнам транзіце ад 20 мая 
1987 г., якая разам з Канвенцыяй аб спрашчэнні фармальнасцяў у гандлі 
замацоўвае нормы Адзінага адміністрацыйнага дакумента ЕС [13].Як мы 
адзначалі вышэй, акрамя дзяржаў – членаў ЕС і ЕАСГ, ПАТ выкарыстоўваецца ў 
дачыненні з Турцыяй (ад 1 снежня 2012 г.), Македоніяй (з 1 ліпеня 2015 г.) і 
Сербіяй (з 1 лютага 2016 г.). Рашэнне аб далучэнні новых краін да Канвенцыі 
прымае Аб'яднаны камітэт ЕС / ЕАСГ (EC / EFTAJointCommittee) і толькі на 
аснове поўнага кансенсусу. Дадзеная працэдура забяспечвае магчымасць 
адтэрміноўкі выплаты мытаў, акцызаў, а таксама іншых збораў. Пры гэтым, 
упаўнаважаныя эканамічныя аператары, зарэгістраваныя ў ЕС, могуць не 
выкарыстоўваць дадзеную працэдуру і маюць права скарыстацца іншымі 
міжнароднымі транзітнымі сістэмамі [8]. 

Дзеянне дадзенай сістэмы пачынаецца ў мытні адпраўлення і заканчваецца 
тады, калі тавары і транзітная дэкларацыя падаюцца ў мытню прызначэння. 
Завераная копія транзітнай дэкларацыі накіроўваецца мытным органам 
прызначэння ў мытны орган адпраўлення (ці ў цэнтральны мытны орган краіны 
адпраўлення). Пасля прыёму дадзенай копіі мытны орган адпраўлення закрывае 
працэдуру транзіту і спыняе абавязак прынцыпала, пры адсутнасці парушэнняў 
працэдуры транзіту. Гарант перавозкі і выплаты мытных плацяжоў (прынцыпал) 
з'яўляецца асноўным адказнай асобай у працэдуры агульнага транзіту. 

Пасля падачы транзітнай дэкларацыі робіцца запыт у мытню адпраўлення 
для атрымання дазволу на памяшканне тавараў пад працэдуру транзіту. Пасля 
атрымання гэтага дазволу, прынцыпал становіцца адказным за прад'яўленне 
тавараў мытнаму органу ў нязменным выглядзе, а таксама за захаванасць 
пломбаў, а таксама з'яўляецца адказным за выплату плацяжоў у выпадку 
парушэння працэдуры транзіту. Ён таксама адказны за прадастаўленне гарантыі 
выплаты плацяжоў пры перамяшчэнні тавараў у адпаведнасці з працэдурай 
транзіту. Гарантыя можа быць у выглядзе грашовага дэпазіту або выдадзена 
фінансавым інстытутам, які выступае ў якасці гаранта. 

Працэдура агульнай ўключае тры асноватворных элемента: 
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1. Адзіны адміністрацыйны дакумент ААД / SAD (Single Administrative 
Document); 

2. Сістэму паручыцельства, якая забяспечвае гарантыю дастаўкі грузу ў 
месца прызначэння; 

3. Электронную сістэму апрацоўкі дадзеных NCTS (New Computerized 
Transit System). 

Базавым дакументам сістэмы агульнага транзіту з’яўляецца Адзіны 
адміністрацыйны дакумент SAD / ААД. Яго бланк прадстаўлены ў выглядзе 
збрашураванага камплекту з васьмі бланкаў, выкананых на адмысловай паперы. 
Калі SAD / ААД афармляецца з выкарыстаннем дзяржаўнай або прыватнай 
кампутарнай сістэмы апрацоўкі дэкларацый, то бланк ўяўляе сабой ужо дзве 
збрашураваныя кніжкі па 4 блака ў кожным. Кожны з бланкаў мае сваю 
каляровую афарбоўку і прызначаны для пэўнага этапу мытных працэдур. 
Акрамя асноўных бланкаў могуць выкарыстоўвацца і дадатковыя. 

Зараз афармленне ўсіх транзітных аперацый у ЕС ажыццяўляецца пры 
дапамозе Новай камп’ютэрызаванай транзітнай сістэмы (NCTS), якая налічвае 
больш за 150 стандартызаваных электронных дадзеных са сваімі індыкатарамі і 
кодамі, кіраванне якімі ажыццяўляецца ў аўтаматычным рэжыме. З 1 красавіка 
2006 г. выкарыстанне NCTS з'яўляецца абавязковай умовай для ўсіх 
ўпаўнаважаных грузаатрымальнікаў / грузаадправіцеляў [9]. Яна ўжываецца 
выключна для афармлення і кантролю транзітных перавозак. 

У адпаведнасці з Інструкцыяй па ўжыванні сістэмы суб'ектамі гаспада-
рання, вылучаюць асноўныя яе элементы: 

• «Дадзеныя дэкларацыі» (IE015), якія прадстаўляецца ў электроннай 
форме. NCTS адкажа паведамленнем аб прыняцці заяўкі, пацвердзіць, што дэталі 
знаходзяцца ў сістэме NCTS і выдасць нумар спасылкі на рух 
(TheMasterreferencenumber – MRN), які з’яўляецца унікальным рэгістрацыйным 
нумарам, што прысвойваецца транзітнай дэкларацыі, друкуецца на транзітным 
суправаджальным дакуменце TAD / TSAD (TransitAccompanyingDocument) і 
сьпісе элементаў LoI / TSLoI (ListofItems) і выкарыстоўваецца для ідэнтыфікацыі 
транзітнай аперацыі. NCTS далей правярае гэтую інфармацыю, і, пры адсутнасці 
парушэнняў, адпраўляе кліенту дазвол на адпраўку. Пасля пацверджання 
фармуецца неабходная дакументацыя, якая суправаджае груз. Гэтыя дазволы 
могуь мець наступныя вызначэнні: 

• «Чаканы запіс прыбыцця –AAR» (IE001), адпраўлены мытнай службай 
адпраўлення ў заяўленую мытню прызначэння, штоўказана ў дэкларацыі; 

• «Чаканы транзітны запіс –ATR» (IE050), адпраўленае мытным органам 
адпраўлення ў мытню транзіту для паведамлення пра меркаванае месца і дату 
перасячэння мытнай мяжы; 

• «Апавяшчэнне аб перасячэнні мяжы –NCF» 156 (IE118), адпраўленае 
фактычнай мытняй транзіту ў мытню адпраўлення з паведамленнем аб 
праходжанні грузу; 

• «Савет аб прыбыцці –AA» (IE006), адпраўлены мытняй прызначэння ў 
мытню адпраўлення з паведамленнем аб прыбыцці тавару; 

• «Вынікі мытнага кантролю ў месцы прызначэння» (IE018), адпраўленыя 
мытняй прызначэння ў мытню адпраўлення (пасля таго, як тавары, пры 
неабходнасці, прайшлі мытны кантроль). 
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Пасля таго, як тавары прыбываюць у пункт прызначэння, і працэдуры 
прыбыцця NCTS завершаны, сістэма адпраўляе дыспетчару паведамленне з 
інфармацыяй аб тым, што тавар прыбыў ва ўстаноўленым парадку[10]. 

Абавязковай умовай для выпуску тавараў па працэдуры транзіту з'яўляецца 
наяўнасць дзеючай фінансавай гарантыі, якая зможа пакрыць усе выдаткі, якія 
ўзнікаюць у сувязі з недастаўкай тавараў. Для гэтых мэтаў у ЕС створаны 
спецыяльныя гарантыйныя мытні. На любой стадыі афармлення тавару мытны 
орган, акрамя праверкі гарантыі, можа прыняць рашэнне аб правядзенні 
дадатковай праверкі якіх-небудзь дадзеных альбо адгляду тавара. У гэтым 
выпадку прыпыняецца працэдура апрацоўкі дэкларацыі [11]. 

Сістэма NCTS – важны элемент барацьбы з махлярствам, які забяпечвае 
бяспеку транзітных сістэм. Яна павышае якасць абслугоўвання, значна скарачае 
час чакання на мытні і дазваляе інтэграваць асноўныя працэдуры электроннага 
дэкларавання транзіту з існуючымі інфармацыйнымі сістэмамі прыватных 
кампаній; 

NCTS складаецца з 3 даменаў: агульнага; нацыянальнага і знешняга. 
Цэнтральны дамен размешчаны ў Бруселі. Еўракамісія кансультуе па пытаннях, 
якія ўзнікаюць пры распрацоўцы і выкарыстанні праграмнага забеспячэння і 
падае іх карыстальнікам. 

Нацыянальныя дамены і ндывідуальныя для кожнай краіны кіруюцца 
нацыянальнымі мытнымі адміністрацыямі і ўтрымліваюць нацыянальныя базы 
дадзеных транзітных дэкларацый канкрэтнай дзяржавы. Нацыянальныя 
адмiнiстрацыi маюць права адаптаваць прадстаўленае ім праграмнае 
забеспячэнне да сваіх умоў. Кожны нацыянальны дамен мае выхад на агульны 
дамен, што забяспечвае інфармацыйны абмен на ўзроўні ЕС і краін ЕАСГ. 
Знешні дамен распрацаваны для суб'ектаў гаспадарання з мэтай выкарыстання 
сістэмы. Карыстацца NCTS праз знешні дамен могуць толькі тыя суб'екты, якія 
атрымалі дазвол мытні[11]. 

У рамках NCTS даступныя два тыпупрацэдур: 

 Звычайныя працэдуры; 

 Спрошчаныя працэдуры. 
Выкарыстоўваючы звычайныя працэдуры, любая кампанія, звязаная з 

NCTS, можа падаць дэкларацыі ў любым мытным органе адпраўлення. Яны так-
сама валодаюць магчымасцю падаваць дэкларацыю да фактычнага 
прадстаўлення тавару. 

У рамках сістэмы агульнага транзіту з ужываннем NCTS прадугледжваюцца 
інстытуты ўпаўнаважанага атрымальніка і ўпаўнаважанага адпраўніка тавараў. У 
адпаведнасці з спрошчанымі працэдурамі ўпаўнаважаныя грузаадправіцелі / 
грузаатрымальнікі маюць магчымасць ажыццяўляць аперацыі па транзіце без 
прадстаўлення тавараў і адпаведных дакументаў у мытню. Аднак дадзеныя 
арганізацыі павінны быць падлучаныя да сістэмы NCTS, кааб усе таварасупра-
ваджальныя дакументы былі ў электронным выглядзе. 

Для палягчэння ажыццяўлення працэдуры міжнароднага транзіту была рас-
працавана і замацаваная міжнародна-прававымі сродкамі спецыяльная сістэма 
міжнароднага транзіту на аснове прымянення адзінага міжнароднага транзітнага 
дакумента, які прадстаўляе сабой адначасова і гарантыю выплаты мытных 
плацяжоў. Гэтая сістэма ўтварылася ў выніку прымянення Канвенцыі аб 
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міжнароднай перавозцы грузаў з прымяненнем кніжкі МДП (Carnet TIR) ад 14 
лiстапада 1975 г. Усе дзяржавы-члены ЕС з'яўляюцца ўдзельнікамі Канвенцыі 
МДП. 

З 1 студзеня 2009 г. NCTS-ТIR з'яўляецца абавязковай сістэмай для ўсіх 
дзяржаў-членаў ЕС. Дадзеныя павінны быць перададзены ў электронным вы-
глядзе мытным органам у пункт адпраўлення і прызначэння. Кніжка МДП заста-
ецца ў ранейшым выглядзе, паколькі яна выкарыстоўваецца ў якасці гаранта ў 
адпаведнасці з Канвенцыяй МДП[12]. 
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