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ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στις 7 ∆εκεµβρίου 1995, το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να
διαπραγµατευθεί µε τις τρίτες χώρες µέλη της ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης υπουργών
µεταφορών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ευρωπαϊκή συµφωνία για τις
έκτακτες διεθνείς µεταφορές επιβατών που εκτελούνται µε πούλµαν και λεωφορεία.
Ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις µε τις 14 χώρες, οι οποίες είναι: η Βοσνία Ερζεγοβίνη,
η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η
Λεττονία, η Λιθουανία, η Μολδαβία, η Πολωνία, η Ρουµανία, η ∆ηµοκρατία της
Σλοβακίας, η Σλοβενία, η Τουρκία.
Ο κύριος στόχος ήταν η εξασφάλιση του ίδιου βαθµού ελευθέρωσης, όπως αυτός
που επιτυγχάνεται µε τη συµφωνία σχετικά µε τις έκτακτες διεθνείς επιβατικές
οδικές γραµµές που εκτελούνται µε πούλµαν ή λεωφορεία (ASOR), η οποία
υπεγράφη στο ∆ουβλίνο στις 26 Μαΐου 19821 για ορισµένες έκτακτες οδικές
γραµµές, ενώ οι άλλες έκτακτες οδικές γραµµές εξακολουθούν να υπόκεινται σε
αδειοδότηση. Η ανάγκη σύναψης νέας συµφωνίας προέρχεται από το γεγονός ότι η
συµφωνία ASOR υπεγράφη µε χώρες οι οποίες από τότε έχουν γίνει µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εποµένως η συµφωνία ASOR εξακολουθεί να αφορά µόνο τη
Νορβηγία, την Τουρκία και την Ελβετία, για τις οποίες δεν προβλέπεται µελλοντική
ένταξη.
Εποµένως, η παρούσα συµφωνία INTERBUS περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος
των µέτρων ελευθέρωσης της συµφωνίας ASOR προσθέτοντας µέτρα κοινωνικά,
δηµοσιονοµικά και τεχνικά που βασίζονται στην αρχή της ισοτιµίας µεταξύ των
διαφόρων συµβαλλοµένων µερών. Η συµφωνία αυτή πρόκειται να ρυθµίζει όχι µόνο
την κυκλοφορία µεταξύ της Κοινότητας και των σχετικών τρίτων χωρών, αλλά
επίσης την κυκλοφορία µεταξύ των ιδίων των τρίτων χωρών, δηµιουργώντας έτσι
κάποια εναρµόνιση των δηµοσιονοµικών κοινωνικών και τεχνικών συνθηκών,
επιπλέον των κανόνων πρόσβασης στην αγορά. Οµοίως, η συµφωνία INTERBUS,
σε αντίθεση προς τη συµφωνία ASOR, προβλέπει εντάξεις µετά την έναρξη ισχύος,
για όλα τα µέλη της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Υπουργών Μεταφορών, καθώς και
για τη ∆ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου, το Πριγκηπάτο του Μονακό και το
Πριγκηπάτο της Ανδόρας. Η συµφωνία INTERBUS αντικαθιστά τις διµερείς
συµφωνίες που έχουν συναφθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.
Οργανώθηκαν έξι σύνοδοι διαπραγµατεύσεων µε τα συµβαλλόµενα µέρη, σε
διαβούλευση µε επιτροπή που έχει συσταθεί από το Συµβούλιο, κατά τη διάρκεια
των οποίων συζητήθηκαν τα διάφορα κεφάλαια της συµφωνίας. Η Τουρκία δεν
απήντησε ποτέ στις προσκλήσεις να συµµετάσχει στις διαπραγµατεύσεις. Τα κράτη
µέλη κάθε φορά εκλήθησαν να συµµετάσχουν ως παρατηρητές. Οργανώθηκαν
επίσης συνεδριάσεις εµπειρογνωµόνων µε τα κράτη µέλη για ορισµένα τεχνικά
ζητήµατα της συµφωνίας. Η Επιτροπή απέστειλε τα επακόλουθα σχέδια συµφωνίας

Κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 56/83 της 16.12.1982 σχετικά µε την εκτέλεση της συµφωνίας περί των
εκτάκτων διεθνών επιβατικών οδικών γραµµών που εκτελούνται µε πούλµαν ή λεωφορία - ΕΕ L 10 της
13.1.1983.
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στα κράτη µέλη και στις συµµετέχουσες χώρες. Σε δύο περιπτώσεις, το σχέδιο
συµφωνίας υπεβλήθη στην οµάδα µεταφορών του Συµβουλίου.
5.

Στις 13 Απριλίου 2000, οργανώθηκε τελική σύνοδος των διαπραγµατεύσεων, κατά
τη διάρκεια της οποίας τα συµµετέχοντα κράτη που παρευρίσκοντο εδήλωσαν τη
συµφωνία τους επί του κειµένου. Ήταν παρούσες 12 χώρες, εκ των οποίων 6 έδωσαν
τη µονογραφή τους στη συµφωνία (Βουλγαρία, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Μολδαβία,
Πολωνία, Ρουµανία, Λεττονία) και άλλες 6 εδήλωσαν την πρόθεσή τους να
υπογράψουν τη συµφωνία (Εσθονία, Λιθουανία, ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας,
Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη). Η Ουγγαρία και η Τουρκία δεν
συµµετείχαν στην εν λόγω τελετή µονογραφής.

6.

Η περίοδος υπογραφής της συµφωνίας ξεκίνησε την
πρόκειται να λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου 2000.

2.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

7.

Η αρχή της ισοτιµίας.

14η

Απριλίου

2000

και

Η συµφωνία προβλέπει κατά γενικό τρόπο ότι τα συµβαλλόµενα µέρη φροντίζουν
για την εφαρµογή της αρχής της ισοτιµίας για λόγους που συνδέονται µε την
εθνικότητα ή µε τον τόπο εγκατάστασης του µεταφορέα, καθώς και την προέλευση ή
τον προορισµό του λεωφορείου ή του πούλµαν.
8.

Η πρόσβαση στην αγορά.
Η συµφωνία προβλέπει ότι εξαιρούνται της αδειοδότησης: οι κυκλικές διαδροµές
χωρίς επιβίβαση - αποβίβαση µε κλειστές πόρτες), οι υπηρεσίες που περιλαµβάνουν
το ταξίδι αναχώρησης µε το όχηµα φορτωµένο και το ταξίδι επιστροφής µε το όχηµα
κενό, τις υπηρεσίες που περιλαµβάνουν το ταξίδι αναχώρησης µε το όχηµα κενό,
στις οποίες όλοι οι επιβάτες παραλαµβάνονται στον ίδιο τόπο, οι επιχειρήσεις
διαµετακόµισης, τα λεωφορεία ή τα πούλµαν που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν
για την αντικατάσταση οχήµατος που έχει υποστεί βλάβη. Οι υπηρεσίες αυτές
εκτελούνται υπό την κάλυψη εγγράφων ελέγχου που χορηγούνται από τις αρµόδιες
αρχές και των οποίων τα υποδείγµατα καθορίζονται από τη συµφωνία.
Οι άλλες έκτακτες υπηρεσίες υπόκεινται σε αδειοδότηση. Οι λεπτοµέρειες και οι
διαδικασίες της αδειοδότησης καθορίζονται από τη συµφωνία.

9.

Νοµοθετική εναρµόνιση
Όσον αφορά τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους µεταφορείς, η συµφωνία
προβλέπει ότι τα συµβαλλόµενα µέρη εφαρµόζουν διατάξεις ισοδύναµες προς
εκείνες που θεσπίζονται από την κοινοτική οδηγία που αφορά την πρόσβαση στο
επάγγελµα (παράρτηµα 1 της συµφωνίας).
Οµοίως, για τις τεχνικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τα οχήµατα, προβλέπεται
χρονοδιάγραµµα προσαρµογής σε διάφορες κοινοτικές οδηγίες (παράρτηµα ΙΙ της
συµφωνίας) προκειµένου να επιτευχθεί κυκλοφορία πούλµαν και λεωφορείων
ισοδυνάµων µόνον προς το πρότυπο EURO 1 το αργότερο το 2010.

3

Εξάλλου, η συµφωνία προβλέπει ότι τα συµβαλλόµενα µέρη που δεν το έχουν κάνει
ακόµα, εντάσσονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία σχετικά µε την εργασία των
πληρωµάτων των οχηµάτων που πραγµατοποιούν διεθνείς οδικές µεταφορές
(AETR).
10.

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις
Προκειµένου να αποφεύγονται διπλές επιβαρύνσεις και να διατηρηθεί η αρχή της
ισοτιµίας, η συµφωνία προβλέπει ότι δεν θα επιβληθεί ουδείς φόρος επί της
κυκλοφορίας ή της ιδιοκτησίας, ούτε ειδικός φόρος επί των επιχειρήσεων µεταφοράς
στο έδαφος άλλων συµβαλλοµένων µερών. Η µικτή επιτροπή αναλαµβάνει να
απευθύνει κατάλογο των φόρων που µπορούν να επιβάλλονται µόνο από το
συµβαλλόµενο µέρος, εντός του οποίου είναι ταξινοµηµένο το όχηµα. Σε αντίθεση
προς αυτά, οι φόροι και οι εισφορές που ισχύουν για τα καύσιµα, ο φόρος
προστιθεµένης αξίας, τα διόδια και άλλα τέλη χρήσεως της υποδοµής ισχύουν κατά
ισότιµο τρόπο. Η υποχρέωση αυτή, εντούτοις, δεν παρεµποδίζει, την εφαρµογή
ορισµένων διαδικασιών και την εκπλήρωση ορισµένων υποχρεώσεων φορολογικής
φύσεως (π.χ. της υποχρέωσης να ορίζεται εκπρόσωπος φορολογικών θεµάτων),
συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής της 13ης οδηγίας για τον ΦΠΑ, σύµφωνα µε
τον τόπο όπου εδρεύει ο µεταφορέας.
Προβλέπεται ατέλεια επί των φόρων εισαγωγής σε περιορισµένη ποσότητα
καυσίµων την οποία περιέχουν τα οχήµατα, καθώς και επί των λιπαντικών. Οµοίως,
τα ανταλλακτικά µπορούν να εισάγονται µε ατέλεια επί των φόρων εισαγωγής.

11.

Οι έλεγχοι
Τα συµβαλλόµενα µέρη είναι υπεύθυνα του ελέγχου των επιχειρήσεων µεταφορών
επί του εδάφους τους. Είναι υπεύθυνα να επαληθεύουν ότι τα έγγραφα ελέγχου είναι
σωστά συµπληρωµένα και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις πραγµατοποιούµενες
υπηρεσίες. Τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει επίσης να προβλέπουν σύστηµα
προστίµων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της συµφωνίας, το οποίο
µπορεί να φθάνει µέχρι την προσωρινή απαγόρευση από το έδαφός τους.

12.

Η διαχείριση της συµφωνίας
Η συµφωνία προβλέπει µικτή επιτροπή, που απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους
των συµβαλλοµένων µερών. Έχει ως καθήκον µεταξύ άλλων να φροντίζει για την
ορθή εφαρµογή της συµφωνίας· επίσης έχει ρόλο παροχής πληροφοριών µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών, είναι επιφορτισµένη να προσαρµόζει τα έγγραφα ελέγχου
στα νέα µέτρα που εγκρίνονται στην Κοινότητα, επιδιώκει να επιλύει τις διαφορές
που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρµογή της συµφωνίας.

13.

Νέες εντάξεις
Η συµφωνία Interbus προβλέπει ότι οι χώρες µέλη της ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης
υπουργών µεταφορών µπορούν να εντάσσονται στη συµφωνία µετά την έναρξη
ισχύος της.
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3.
14.

15.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή εκτιµά ότι οι διαπραγµατεύσεις επιτρέπουν την επίτευξη σχεδίου
συµφωνίας αποδεκτού από την Κοινότητα. Κατά συνέπεια, προτείνει στο
Συµβούλιο :
(1)

Να εγκρίνει τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων

(2)

Να αποφασίσει να υπογράψει τη συµφωνία.

Κατά συνέπεια, υποβάλει στο Συµβούλιο την παρούσα πρόταση απόφασης του
Συµβουλίου για την υπογραφή της συµφωνίας INTERBUS σχετικά µε τις έκτακτες
διεθνείς µεταφορές επιβατών µε πούλµαν ή λεωφορείο, µεταξύ της Κοινότητας και
των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
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Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την υπογραφή της συµφωνίας Interbus που αφορά τις έκτακτες διεθνείς
µεταφορές επιβατών µε πούλµαν ή λεωφορεία
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο
παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2, πρώτη πρόταση,
την πρόταση της Επιτροπής2,

71,

εκτιµώντας ότι είναι απαραίτητο να δοθεί άδεια για την υπογραφή της συµφωνίας
Interbus σχετικά µε τις έκτακτες διεθνείς µεταφορές επιβατών µε πούλµαν ή λεωφορεία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο 1

Υπό την επιφύλαξη της συνάψεώς της, εγκρίνεται η υπογραφή της συµφωνίας
INTERBUS σχετικά µε τις έκτακτες διεθνείς µεταφορές επιβατών µε πούλµαν ή
λεωφορεία εξ ονόµατος της Κοινότητας.
Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα κατάλληλα πρόσωπα για την
υπογραφή της συµφωνίας εξ ονόµατος της Κοινότητας
Βρυξέλλες […]
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]

2

ΕΕ C […] της […], σ. […].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συµφωνία INTERBUS σχετικά µε τις έκτακτες διεθνείς µεταφορές επιβατών
µε πούλµαν και λεωφορεία
Τα συµβαλλόµενα µέρη:
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυµία να προωθηθεί η ανάπτυξη των διεθνών
µεταφορών στην Ευρώπη, και πιο συγκεκριµένα να διευκολυνθεί η οργάνωση
και επιχειρησιακή διεξαγωγή αυτών.
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυµία να διευκολυνθούν οι τουριστικές και
πολιτιστικές ανταλλαγές µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η συµφωνία "σχετικά µε τις έκτακτες διεθνείς επιβατικές
οδικές γραµµές που εκτελούνται µε πούλµαν ή λεωφορεία" (ASOR), η οποία
υπεγράφη στο ∆ουβλίνο στις 26 Μαρτίου 1982, δεν προβλέπει την προσχώρηση
νέων µερών.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι πρέπει να διαφυλαχθούν η πείρα που αποκτήθηκε και η
απελευθέρωση που επιτεύχθηκε βάσει της τελευταίας αυτής συµφωνίας.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι ευκταίο να προβλεφθεί η εναρµονισµένη
απελευθέρωση ορισµένων έκτακτων διεθνών µεταφορών µε πούλµαν και
λεωφορεία και οι σχετικές διαµετακοµιστικές υπηρεσίες.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι ευκταίο να προβλεφθούν ορισµένοι εναρµονισµένοι
διαδικαστικοί κανόνες για µη απελευθερωµένες έκτακτες διεθνείς υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτείται ακόµη η έκδοση άδειας.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι ανάγκη να προβλεφθεί υψηλού βαθµού εναρµόνιση
των τεχνικών όρων που ισχύουν για πούλµαν και λεωφορεία τα οποία
εξυπηρετούν έκτακτες διεθνείς µεταφορές µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών,
µε σκοπό να βελτιωθούν η οδική ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι ανάγκη όπως τα συµβαλλόµενα µέρη εφαρµόζουν
οµοιόµορφα µέτρα για την εργασία των πληρωµάτων σε πούλµαν και
λεωφορεία που εξυπηρετούν διεθνείς οδικές µεταφορές.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι ευκταίο να προβλεφθεί η εναρµόνιση των όρων
πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα επιβατών.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η αρχή περί µη εισαγωγής διακρίσεων µε βάση την
εθνικότητα ή τον τόπο εγκατάστασης του µεταφορέα και την καταγωγή ή τον
προορισµό του λεωφορείου ή του πούλµαν πρέπει να θεωρούνται ως βασική
προϋπόθεση για την παροχή διεθνών µεταφορικών υπηρεσιών.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι ανάγκη να προβλεφθούν οµοιόµορφα µοντέλα για
έγγραφα µεταφοράς όπως είναι το έγγραφο ελέγχων για έκτακτες
απελευθερωµένες υπηρεσίες καθώς και το έντυπο εξουσιοδότησης και αίτησης
για µη απελευθερωµένες υπηρεσίες, προς διευκόλυνση και απλοποίηση των
διαδικασιών ελέγχου.
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ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι ανάγκη να προβλεφθούν ορισµένα εναρµονισµένα
µέτρα για την υποχρεωτική εφαρµογή της συµφωνίας, σε ό,τι κυρίως αφορά τις
διαδικασίες ελέγχου, τις κυρώσεις και την αµοιβαία βοήθεια.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι σκόπιµο να καθιερωθούν κάποιες διαδικασίες για τη
διαχείριση της συµφωνίας ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση αυτής και να
δοθεί η δυνατότητα τεχνικής προσαρµογής των παραρτηµάτων.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η συµφωνία θα πρέπει να είναι ανοικτή ώστε να
προσχωρήσουν τα µελλοντικά µέλη της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Υπουργών
Μεταφορών και ορισµένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να θεσπίσουν οµοιόµορφους κανόνες για τις έκτακτες διεθνείς
µεταφορές επιβατών µε πούλµαν και λεωφορεία.
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:
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ΜΕΡΟΣ Ι

Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
Άρθρο 1

1.

2.

3.

4.

Πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα συµφωνία έχει εφαρµογή:
α) για διεθνείς οδικές µεταφορές επιβατών, ανεξαρτήτως εθνικότητας,
εξυπηρετούµενες µε έκτακτες γραµµές:
- ανάµεσα στα εδάφη δύο συµβαλλόµενων µερών, ή που εκκινούν και
καταλήγουν στο έδαφος ενός και του αυτού συµβαλλόµενου µέρους ή,
αναλόγως των αναγκών που θα προκύψουν στη διάρκεια παροχής των
υπόψη υπηρεσιών, κατά τη διαµετακόµιση µέσω του εδάφους άλλου
συµβαλλόµενου µέρους ή µέσω του εδάφους µη συµβαλλόµενου
µέρους·
- που διεξάγονται για λογαριασµό άλλων από µεταφορείς
εγκατεστηµένους σε ένα συµβαλλόµενο µέρος σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία του τελευταίου και οι οποίοι έχουν άδεια να πραγµατοποιούν
µεταφορές µε πούλµαν και λεωφορεία υπό µορφή έκτακτων διεθνών
υπηρεσιών·
- κατά τις οποίες χρησιµοποιούνται λεωφορεία και πούλµαν ταξινοµηµένα
στο συµβαλλόµενο µέρος όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
β) για λεωφορεία και πούλµαν χρησιµοποιούµενα για τις υπόψη υπηρεσίες,
όταν δεν µεταφέρουν επιβάτες.
Καµία από τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως
παρέχουσα τη δυνατότητα σε µεταφορείς εγκατεστηµένους στο έδαφος κράτους
µέλους να έχει την εκµετάλλευση έκτακτων υπηρεσιών στο έδαφος άλλου
συµβαλλόµενου µέρους.
Από το πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας αποκλείεται η εξυπηρέτηση
εµπορευµατικών µεταφορών µε λεωφορεία και πούλµαν προοριζόµενα για τη
µεταφορά επιβατών.
Η παρούσα συµφωνία δεν αφορά έκτακτες υπηρεσίες που λαµβάνουν χώρα για
ίδιο λογαριασµό.
Άρθρο 2
Μη εισαγωγή διακρίσεων

Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να µεριµνούν ώστε να εφαρµόζεται η αρχή
της µη εισαγωγής διακρίσεων µε βάση την εθνικότητα ή τον τόπο
εγκατάστασης του µεταφορέα ή τον τόπο καταγωγής και προορισµού των
λεωφορείων και πούλµαν, αναφορικά κυρίως µε φορολογικές διατάξεις όπως
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προβλέπονται στο µέρος VI καθώς και µε τους ελέγχους και τις κυρώσεις όπως
προβλέπονται στο µέρος IX.
Άρθρο 3
Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1.

2.

3.

4.

5.

Νοούνται ως “λεωφορεία και πούλµαν” οχήµατα τα οποία, ως εκ της
κατασκευής και του εξοπλισµού τους, προσφέρονται για τη µεταφορά
περισσοτέρων των εννέα επιβατών µαζί µε τον οδηγό, και τα οποία
προορίζονται για τον σκοπό αυτόν.
Νοούνται ως “έκτακτες διεθνείς υπηρεσίες” µεταφορές που λαµβάνουν χώρα
ανάµεσα στα εδάφη δύο τουλάχιστον συµβαλλόµενων µερών και οι οποίες δεν
εµπίπτουν ούτε στον ορισµό των τακτικών υπηρεσιών ή ειδικών τακτικών
υπηρεσιών ούτε στον ορισµό των γραµµών κλειστής διαδροµής
(επαναλαµβανόµενα δροµολόγια µετ’ επιστροφής). Οι υπόψη υπηρεσίες
µπορούν να εκτελούνται µε ορισµένη συχνότητα χωρίς ωστόσο να παύσουν να
θεωρούνται έκτακτες υπηρεσίες.
Νοούνται ως “τακτικές υπηρεσίες” υπηρεσίες οι οποίες εξυπηρετούν τη
µεταφορά επιβατών µε καθορισµένη συχνότητα και κατά µήκος καθορισµένης
διαδροµής εφόσον οι επιβάτες επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε
προκαθορισµένες στάσεις. Για τις τακτικές υπηρεσίες ενδέχεται να προβλέπεται
η υποχρέωση τήρησης προκαθορισµένων χρονοδιαγραµµάτων και τιµολογίων.
Νοούνται ως “ειδικές τακτικές υπηρεσίες” υπηρεσίες οι οποίες, ανεξαρτήτως
διοργανωτή, προβλέπουν τη µεταφορά ειδικών κατηγοριών επιβατών µε τον
αποκλεισµό άλλων, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σύµφωνα µε τους
όρους που περιγράφονται υπό 3. Στις ειδικές τακτικές υπηρεσίες
περιλαµβάνονται:
–
η µεταφορά εργαζοµένων από το σπίτι στη δουλειά και αντίστροφα·
–
η µεταφορά µαθητών και σπουδαστών από και προς το εκπαιδευτικό
ίδρυµα.
Το γεγονός ότι µια ειδική τακτική υπηρεσία ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα µε
τις ανάγκες των χρηστών δεν θίγει την ταξινόµησή της ως τακτικής υπηρεσίας.
Νοούνται ως “γραµµές κλειστής διαδροµής” γραµµές οι οποίες εξυπηρετούν, µε
επαναλαµβανόµενα δροµολόγια µετ’ επιστροφής, τη µεταφορά οµάδων
επιβατών που έχουν συσταθεί εκ των προτέρων, από συγκεκριµένο σηµείο
αναχώρησης προς συγκεκριµένο προορισµό. Κάθε οµάδα, αποτελούµενη από
τους επιβάτες που πραγµατοποίησαν τη διαδροµή µετάβασης, µεταφέρεται στο
σηµείο αναχώρησης µε µεταγενέστερο δροµολόγιο από τον ίδιο µεταφορέα. Ως
σηµεία αναχώρησης και προορισµού νοούνται αντιστοίχως το σηµείο εκκίνησης
και το σηµείο τερµατισµού της διαδροµής σε ακτίνα 50 χιλιοµέτρων.
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Στις γραµµές κλειστής διαδροµής, δεν επιτρέπεται η επιβίβαση και αποβίβαση
επιβατών κατά τη διάρκεια της διαδροµής.
Η πρώτη διαδροµή επιστροφής και η τελευταία διαδροµή µετάβασης σε µια
σειρά γραµµών κλειστής διαδροµής πραγµατοποιούνται χωρίς επιβάτες.
Εντούτοις, η ταξινόµηση µιας µεταφοράς ως γραµµής κλειστής διαδροµής δεν
θίγεται εάν, µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων αρχών του συµβαλλόµενου
µέρους ή των ενδιαφερόµενων συµβαλλόµενων µερών:
και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιβάτες
πραγµατοποιούν τη διαδροµή της επιστροφής µε άλλη οµάδα επιβατών ή
µε άλλο µεταφορέα·
–
και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (2), επιβιβάζονται ή
αποβιβάζονται επιβάτες στη διάρκεια της διαδροµής·
–
και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (3), η πρώτη
διαδροµή µετάβασης και η τελευταία διαδροµή επιστροφής
πραγµατοποιούνται χωρίς επιβάτες.
Νοούνται ως “συµβαλλόµενα µέρη” οι συµβαλλόµενοι οι οποίοι δεσµεύονται µε
την παρούσα συµφωνία και για τους οποίους η τελευταία βρίσκεται σε ισχύ.
–

6.

7.

8.

Η παρούσα συµφωνία έχει εφαρµογή στα εδάφη όπου εφαρµόζεται η συνθήκη
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και µε τους όρους που καθορίζονται
σ’αυτήν καθώς και στα εδάφη της ΒΟΣΝΙΑΣ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ, της
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, της ΚΡΟΑΤΙΑΣ, της ΤΣΕΧΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, της
ΕΣΘΟΝΙΑΣ, της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, της ΛΕΤΟΝΙΑΣ, της ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, της
ΜΟΛ∆ΑΒΙΑΣ, της ΠΟΛΩΝΙΑΣ, της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ, της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, της
ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ και της ΤΟΥΡΚΙΑΣ, εφόσον έχουν συνάψει την παρούσα
συµφωνία.
Νοούνται ως “αρµόδιες αρχές” οι αρχές που έχουν ορισθεί από τα κράτη µέλη
της Κοινότητας και από τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη για να φέρουν σε πέρας
τα καθήκοντα που περιγράφονται στα µέρη V, VI, VII, VIII και IX της
παρούσας συµφωνίας.
Νοείται ως “διαµετακόµιση” το τµήµα µιας µεταφοράς µέσω του εδάφους ενός
συµβαλλόµενου µέρους, κατά το οποίο δεν επιβιβάζονται ούτε αποβιβάζονται
επιβάτες.

ΜΕΡΟΣ II
Όροι που ισχύουν για τους οδικούς µεταφορείς επιβατών
Άρθρο 4
1.

Τα συµβαλλόµενα µέρη θέτουν σε εφαρµογή, εάν δεν εφαρµόζουν ήδη,
διατάξεις ισοδύναµες προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας που
µνηµονεύεται στο παράρτηµα 1.
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2.

Αναφορικά µε τον όρο της χρηµατοοικονοµικής επιφάνειας ο οποίος
µνηµονεύεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, τα
συµβαλλόµενα µέρη έχουν τη δυνατότητα, µέχρι 1.1.2003 ή ακόµη 1.1.2005, να
καθορίσουν ως ελάχιστο διαθέσιµο κεφάλαιο και αποθεµατικά ένα ποσό
χαµηλότερο από το προβλεπόµενο υπό (γ) υπό τον όρο ότι στην περίπτωση της
δεύτερης προθεσµίας θα γίνει σχετική δήλωση κατά την κύρωση της
συµφωνίας, και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της ευρωπαϊκής συµφωνίας
σύνδεσης ανάµεσα στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα κράτη µέλη αυτών και
ορισµένα συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας συµφωνίας.

ΜΕΡΟΣ III
Τεχνικοί όροι που ισχύουν για τα οχήµατα
Άρθρο 5

Λεωφορεία και πούλµαν χρησιµοποιούµενα για την εξυπηρέτηση έκτακτων
διεθνών γραµµών που καλύπτονται από την παρούσα συµφωνία
συµµορφώνονται προς τα τεχνικά πρότυπα του παραρτήµατος 2.

ΜΕΡΟΣ IV
Πρόσβαση στην αγορά
Άρθρο 6

1.

2.

3.

Απελευθερωµένες υπηρεσίες έκτακτων γραµµών
Για τις υπηρεσίες έκτακτου χαρακτήρα που περιγράφονται στη συνέχεια δεν
προϋποτίθεται έγκριση στο έδαφος συµβαλλόµενου µέρους άλλου από εκείνο
στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
∆ιαδροµές κεκλεισµένων των θυρών,
υπηρεσίες δηλαδή κατά τις οποίες το ίδιο λεωφορείο ή πούλµαν
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά της ίδιας οµάδας επιβατών σε όλη τη
διαδροµή και για την επιστροφή τους στο σηµείο αναχώρησης. Το σηµείο
αναχώρησης βρίσκεται στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι
εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
Γραµµές κατά τις οποίες η διαδροµή µετάβασης γίνεται µε επιβάτες και η
διαδροµή επιστροφής χωρίς επιβάτες.
Το σηµείο αναχώρησης βρίσκεται στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου
είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
Γραµµές κατά τις οποίες η διαδροµή µετάβασης γίνεται χωρίς επιβάτες και όλοι
οι επιβάτες επιβιβάζονται στο ίδιο σηµείο, υπό τον όρο ότι ισχύουν οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
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α) Οι επιβάτες έχουν συσταθεί σε οµάδες στο έδαφος ενός µη συµβαλλόµενου
µέρους ή συµβαλλόµενου µέρους άλλου από εκείνο στο οποίο είναι
εγκατεστηµένος ο µεταφορέας ή από εκείνο όπου επιβιβάζονται οι επιβάτες,
βάσει συµβάσεων οι οποίες συνήφθησαν πριν την άφιξη στο έδαφος του
τελευταίου αυτού. Οι επιβάτες µεταφέρονται στο έδαφος του συµβαλλόµενου
µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
β) Οι επιβάτες έχουν προηγουµένως οδηγηθεί από τον ίδιο µεταφορέα και υπό
τις συνθήκες που προβλέπονται υπό 2 στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους
όπου επιβιβάζονται εκ νέου και µεταφέρονται στο έδαφος του συµβαλλόµενου
µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
γ) Οι επιβάτες έχουν προσκληθεί να ταξιδέψουν στο έδαφος άλλου
συµβαλλόµενου µέρους µε έξοδα αυτού που έκανε την πρόσκληση. Οι επιβάτες
πρέπει να αποτελούν οµοιογενή οµάδα που δεν σχηµατίστηκε αποκλειστικά για
το συγκεκριµένο ταξίδι και που µεταφέρεται στο έδαφος του συµβαλλόµενου
µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
4.
5.

∆εν προβλέπεται επίσης έγκριση:
Για διαµετακόµιση µέσω του εδάφους συµβαλλόµενων µερών στο πλαίσιο
έκτακτων υπηρεσιών για τις οποίες επίσης δεν προβλέπεται έγκριση.
Για λεωφορεία και πούλµαν κενά επιβατών που θα χρησιµοποιηθούν
αποκλειστικά σε αντικατάσταση άλλων που έπαθαν ζηµιές ή που χάλασαν ενώ
εκτελούσαν διεθνή γραµµή καλυπτόµενη από την παρούσα συµφωνία.
Για υπηρεσίες παρεχόµενες από µεταφορείς εγκατεστηµένους στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, τα σηµεία αναχώρησης ή/και προορισµού µπορούν να βρίσκονται
σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ανεξαρτήτως
κράτους µέλους στο οποίο έχει ταξινοµηθεί το όχηµα ή κράτους µέλους στο
οποίο είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
Άρθρο 7
Μη απελευθερωµένες υπηρεσίες έκτακτων γραµµών

1.
2.

Έκτακτες γραµµές άλλες πλην εκείνων που περιγράφονται στο άρθρο 6
υπόκεινται σε υποχρεωτική έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 15.
Για υπηρεσίες παρεχόµενες από µεταφορείς εγκατεστηµένους στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, τα σηµεία αναχώρησης ή/και προορισµού µπορούν να βρίσκονται
σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ανεξαρτήτως
κράτους µέλους στο οποίο έχει ταξινοµηθεί το όχηµα ή κράτους µέλους στο
οποίο είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
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ΜΕΡΟΣ V
Κοινωνικές διατάξεις
Άρθρο 8

Τα συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας συµφωνίας προσχωρούν, εφόσον δεν
έχουν ακόµη προσχωρήσει, στην από 1ης Ιουλίου 1970 Ευρωπαϊκή Συµφωνία
που διέπει την εργασία Πληρωµάτων Οχηµάτων τα οποία εκτελούν ∆ιεθνείς
Οδικές Μεταφορές (AETR), όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια, ή εφαρµόζουν
τους κοινοτικούς κανονισµούς 3820/85 και 3821/85 όπως αυτοί είχαν όταν
τέθηκε σε ισχύ η παρούσα συµφωνία.

ΜΕΡΟΣ VI
Τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις
Άρθρο 9
1.

2.

3.

4.

Λεωφορεία και πούλµαν χρησιµοποιούµενα για µεταφορές σύµφωνα µε την
παρούσα συµφωνία απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρους και τέλη που
εισπράττονται για την κυκλοφορία ή κατοχή οχηµάτων καθώς και από κάθε
είδους ειδικούς φόρους και τέλη που εισπράττονται για µεταφορές
πραγµατοποιούµενες στο έδαφος των άλλων συµβαλλόµενων µερών.
Λεωφορεία και πούλµαν δεν απαλλάσσονται από την καταβολή φόρων και
δασµών επί των υγρών καυσίµων, ΦΠΑ επί των υπηρεσιών µεταφοράς, διοδίων
και τελών χρήσεως που εισπράττονται για τη χρησιµοποίηση της υποδοµής
µεταφορών.
Τα συµβαλλόµενα µέρη µεριµνούν ώστε να µην επιβάλλονται ταυτοχρόνως για
τη χρησιµοποίηση ενός τµήµατος οδού διόδια και κάθε άλλου είδους τέλη
χρήσεως. Εντούτοις, τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν τη δυνατότητα να
επιβάλλουν διόδια για δίκτυα όπου εισπράττονται τέλη χρήσεως, για τη
χρησιµοποίηση γεφυρών, σηράγγων και ορεινών διαβάσεων.
Τα καύσιµα λεωφορείων και πούλµαν, τα οποία περιέχονται στις δεξαµενές
καυσίµων που έχει τοποθετήσει προς τούτο ο κατασκευαστής, και τα οποία σε
καµία περίπτωση δεν υπερβαίνουν τα 600 λίτρα, καθώς και τα λιπαντικά που
περιέχονται στα λεωφορεία και πούλµαν µε αποκλειστικό σκοπό να
χρησιµοποιηθούν για τη λειτουργία τους, απαλλάσσονται από εισαγωγικούς
δασµούς και άλλου είδους φόρους και επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σε άλλα
συµβαλλόµενα µέρη.
Η µεικτή επιτροπή του άρθρου 23 θα καταρτίσει κατάλογο των φόρων που
εισπράττονται σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος για τις οδικές µεταφορές επιβατών
µε πούλµαν και λεωφορεία. Στον εν λόγω κατάλογο θα εµφαίνονται οι φόροι
που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οι οποίοι
µπορούν να εισπράττονται µόνο στο συµβαλλόµενο µέρος όπου έχει
ταξινοµηθεί το όχηµα. Θα εµφαίνονται επίσης οι φόροι που εµπίπτουν στις
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5.

διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου που µπορούν να
εισπράττονται σε συµβαλλόµενα µέρη άλλα πλην του συµβαλλόµενου µέρους
όπου έχει ταξινοµηθεί το όχηµα. Συµβαλλόµενα µέρη που αντικαθιστούν
οποιονδήποτε φόρο του εν λόγω καταλόγου µε άλλο φόρο παρεµφερή ή
διαφορετικό, ενηµερώνουν τη µεικτή επιτροπή για να επιφέρει τις αναγκαίες
τροπολογίες.
Ανταλλακτικά και εργαλεία που εισάγονται προς επισκευή λεωφορείων ή
πούλµαν που υφίστανται βλάβη ενώ εκτελούν διεθνή οδική µεταφορά
απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασµούς και κάθε είδους φόρους και
επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή τους στο έδαφος του άλλου συµβαλλόµενου
µέρους, µε τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία του τελευταίου η
οποία διέπει την προσωρινή εισαγωγή τέτοιων εµπορευµάτων. Τα ανταλλακτικά
που αντικαθίστανται θα πρέπει να επανεξάγονται ή να καταστρέφονται υπό τον
έλεγχο της αρµόδιας τελωνειακής αρχής του άλλου συµβαλλόµενου µέρους.

ΜΕΡΟΣ VII
Έγγραφα ελέγχου για έκτακτες γραµµές για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση
Άρθρο 10

Η παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στο άρθρο 6 πραγµατοποιείται µε
την κάλυψη ενός εγγράφου ελέγχου που εκδίδουν οι αρµόδιες αρχές ή άλλος
δεόντως εξουσιοδοτηµένος οργανισµός του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι
εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
Άρθρο 11
1.

2.
3.

Το έγγραφο ελέγχου περιλαµβάνει καταστάσεις επιβατών µε αποσπώµενα
φύλλα, σε τεύχη των 25 φύλλων µε το κάθε φύλλο εις διπλούν. Για το έγγραφο
ελέγχου χρησιµοποιείται το υπόδειγµα του παραρτήµατος 3 της παρούσας
συµφωνίας.
Τα τεύχη και οι καταστάσεις επιβατών είναι αριθµηµένα. Οι καταστάσεις
επιβατών αριθµούνται επίσης µε τη σειρά, από το 1 έως το 25.
Το κείµενο στο εξώφυλλο και στα φύλλα τυπώνεται στις επίσηµες γλώσσες του
συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
Άρθρο 12

1.
2.

Το τεύχος του άρθρου 11 εκδίδεται στο όνοµα του µεταφορέα και δεν
µεταβιβάζεται.
Το πρωτότυπο της κατάστασης επιβατών παραµένει στο λεωφορείο ή το
πούλµαν σε όλη τη διάρκεια της διαδροµής την οποία καλύπτει.
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3.

Ο µεταφορέας έχει την ευθύνη για την ορθή τήρηση των καταστάσεων
επιβατών.
Άρθρο 13

1.
2.

3.

Η κατάσταση επιβατών συµπληρώνεται εις διπλούν από τον µεταφορέα για
κάθε διαδροµή και πριν την εκκίνηση.
Ο µεταφορέας έχει τη δυνατότητα να καταρτίζει εκ των προτέρων κατάλογο
των επιβατών σε χωριστό φύλλο, το οποίο και επισυνάπτεται στην κανονική
κατάσταση επιβατών. Η σφραγίδα του µεταφορέα ή κατά περίπτωση η
υπογραφή του µεταφορέα ή του οδηγού τίθενται τόσο στον κατάλογο όσο και
στην κατάσταση επιβατών.
Για τις γραµµές που περιλαµβάνουν διαδροµή µετάβασης χωρίς επιβάτες όπως
προβλέπεται στο άρθρο 6 υπό 3 της παρούσας συµφωνίας, ο κατάλογος των
επιβατών µπορεί να καταρτιστεί κατά την επιβίβαση όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 14

Οι αρµόδιες αρχές δύο ή περισσότερων συµβαλλόµενων µερών µπορούν να
κρίνουν από κοινού κατά πόσον χρειάζεται ή όχι να καταρτιστεί κατάλογος των
επιβατών. Σε µια τέτοια περίπτωση, ο αριθµός των επιβατών πρέπει να
εµφαίνεται στο έγγραφο ελέγχου.
Η µεικτή επιτροπή του άρθρου 23 ενηµερώνεται σχετικά µε τις εν λόγω
συνεννοήσεις.

ΜΕΡΟΣ VIII
Έγκριση για µη απελευθερωµένες υπηρεσίες έκτακτων γραµµών
Άρθρο 15
1.

2.

Με τη σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων αρχών των συµβαλλόµενων µερών όπου
επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται οι επιβάτες καθώς και των αρµόδιων αρχών των
συµβαλλόµενων µερών µέσα από το έδαφος των οποίων διέρχεται το
δροµολόγιο, εκδίδεται έγκριση για κάθε έκτακτη γραµµή της οποίας οι
υπηρεσίες δεν έχουν απελευθερωθεί κατά την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 6. Όταν το σηµείο αναχώρησης ή προορισµού βρίσκεται σε κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η διαµετακόµιση µέσω άλλων κρατών
µελών της Κοινότητας δεν προϋποθέτει έγκριση.
Για την έγκριση χρησιµοποιείται το υπόδειγµα του παραρτήµατος 5.
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Άρθρο 16
Αίτηση έγκρισης
1.

2.

3.

4.

5.

Η αίτηση έγκρισης υποβάλλεται από τον µεταφορέα στις αρµόδιες αρχές του
συµβαλλόµενου µέρους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το σηµείο
αναχώρησης.
Για τις αιτήσεις χρησιµοποιείται το υπόδειγµα του παραρτήµατος 4.
Οι µεταφορείς συµπληρώνουν το έντυπο της αίτησης και επισυνάπτουν
αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία ο αιτών έχει άδεια να
πραγµατοποιεί έκτακτες διεθνείς µεταφορές µε πούλµαν και λεωφορεία κατά
την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 υπό α) δεύτερη περίπτωση.
Οι αρµόδιες αρχές του συµβαλλόµενου µέρους στο έδαφος του οποίου
βρίσκεται το σηµείο αναχώρησης εξετάζουν την εκάστοτε αίτηση έγκρισης και,
εφόσον την εγκρίνουν, την προωθούν στις αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων
µερών προορισµού καθώς και στις αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων µερών
διαµετακόµισης.
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1, τα
συµβαλλόµενα µέρη διαµετακόµισης έχουν τη δυνατότητα να αποφανθούν ότι
δεν απαιτείται πλέον η σύµφωνη γνώµη τους για την παροχή των υπηρεσιών. Σε
µια τέτοια περίπτωση, η µεικτή επιτροπή του άρθρου 23 ενηµερώνεται σχετικά.
Οι αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων µερών των οποίων έχει ζητηθεί η
σύµφωνη γνώµη εκδίδουν την έγκριση εντός µηνός, χωρίς διακρίσεις ως προς
την εθνικότητα ή τον τόπο εγκατάστασης του µεταφορέα. Εάν οι εν λόγω αρχές
δεν συµφωνήσουν ως προς τους όρους της έγκρισης, ενηµερώνουν σχετικά µε
τους λόγους της µη συνεννόησης τις αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων
µερών που ενδιαφέρονται.
Άρθρο 17

Οι αρµόδιες αρχές δύο ή περισσότερων συµβαλλόµενων µερών έχουν τη
δυνατότητα να συµφωνήσουν προκειµένου να απλουστευθούν η διαδικασία της
έγκρισης, το υπόδειγµα της αίτησης έγκρισης και το υπόδειγµα έγκρισης
έκτακτων υπηρεσιών που παρέχονται µεταξύ των εν λόγω συµβαλλόµενων
µερών. Η µεικτή επιτροπή του άρθρου 23 ενηµερώνεται σχετικά.

ΜΕΡΟΣ IX
Έλεγχοι, κυρώσεις και αµοιβαία βοήθεια
Άρθρο 18

Τα έγγραφα ελέγχου του άρθρου 10 και οι εγκρίσεις του άρθρου 15 βρίσκονται
στο όχηµα και τίθενται στη διάθεση παντός εξουσιοδοτηµένου ελεγκτή που θα
τα ζητήσει.
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Άρθρο 19

Οι αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων µερών µεριµνούν ώστε οι µεταφορείς
να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 20

Ακριβές αντίγραφο της άδειας εκτέλεσης έκτακτων διεθνών µεταφορών µε
λεωφορεία και πούλµαν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1
παράγραφος 1 υπό α) δεύτερη περίπτωση, βρίσκεται στο όχηµα και τίθεται στη
διάθεση παντός εξουσιοδοτηµένου ελεγκτή που θα το ζητήσει.
Η µεικτή επιτροπή του άρθρου 23 ενηµερώνεται σχετικά µε τα υποδείγµατα
ενός τέτοιου εγγράφου εκδιδόµενου από τις αρµόδιες αρχές των
συµβαλλόµενων µερών.
Άρθρο 21

Οι αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων µερών θεσπίζουν ένα σύστηµα
κυρώσεων για περιπτώσεις παραβίασης της παρούσας συµφωνίας. Οι κυρώσεις
είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες µε τη σοβαρότητα της παράβασης και
αποτρεπτικές.
Άρθρο 22
1.

2.

Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειληµµένων παραβιάσεων των κανονισµών που
διέπουν τις οδικές µεταφορές, και µάλιστα εκείνων που αφορούν τον χρόνο
οδήγησης και ανάπαυσης και την οδική ασφάλεια, εκ µέρους µεταφορέων που
δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι, και οι οποίες θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε
αφαίρεση της άδειας του µεταφορέα, οι αρµόδιες αρχές του ενδιαφερόµενου
συµβαλλόµενου µέρους ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές του συµβαλλόµενου
µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας µε όλες τις πληροφορίες που
έχουν στη διάθεσή τους σχετικά µε τις παραβάσεις που έγιναν και τις κυρώσεις
που επιβλήθηκαν.
Οι αρµόδιες αρχές του συµβαλλόµενου µέρους στο έδαφος του οποίου έλαβαν
χώρα οι σοβαρές ή επανειληµµένες παραβιάσεις των κανονισµών που διέπουν
τις οδικές µεταφορές, και µάλιστα εκείνων που αφορούν τον χρόνο οδήγησης
και ανάπαυσης και την οδική ασφάλεια, έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύουν
προσωρινά την πρόσβαση του µεταφορέα στο έδαφος του υπόψη
συµβαλλόµενου µέρους.
Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους
µπορεί προσωρινά µόνο να απαγορεύει την πρόσβαση στο έδαφός του. Οι
αρµόδιες αρχές του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο
µεταφορέας και η µεικτή επιτροπή του άρθρου 23 ενηµερώνονται σχετικά µε τη
λήψη τέτοιων µέτρων.
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3.

4.

Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειληµµένων παραβιάσεων των κανονισµών που
διέπουν τις οδικές µεταφορές, και µάλιστα εκείνων που αφορούν τον χρόνο
οδήγησης και ανάπαυσης και την οδική ασφάλεια, εκ µέρους ενός µεταφορέα,
οι αρµόδιες αρχές του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο
µεταφορέας λαµβάνουν ενδεδειγµένα µέτρα προς αποτροπή επανάληψης των
παραβιάσεων· µεταξύ των µέτρων ενδέχεται να συµπεριληφθούν η αναστολή ή
και η αφαίρεση της άδειας οδικών µεταφορών. Η µεικτή επιτροπή του
άρθρου 23 ενηµερώνεται σχετικά µε τη λήψη τέτοιων µέτρων.
Τα συµβαλλόµενα µέρη εγγυώνται το δικαίωµα του µεταφορέα να ασκήσει
έφεση εναντίων των κυρώσεων που του επιβλήθηκαν.

ΜΕΡΟΣ X
Η µεικτή επιτροπή
Άρθρο 23
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Για να διευκολυνθεί η διαχείριση της παρούσας συµφωνίας, συγκροτείται
µεικτή επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους των συµβαλλόµενων µερών.
Η µεικτή επιτροπή συνεδριάζει για πρώτη φορά µέσα σε έξι µήνες αφότου τεθεί
σε ισχύ η παρούσα συµφωνία.
Η µεικτή επιτροπή θεσπίζει εσωτερικό κανονισµό.
Η µεικτή επιτροπή συνεδριάζει εφόσον το ζητήσει ένα τουλάχιστον
συµβαλλόµενο µέρος.
Η µεικτή επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκδώσει απόφαση µόνο εφόσον στις
συνεδριάσεις της παρίστανται τα δύο τρίτα των συµβαλλόµενων µερών, της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας συµπεριλαµβανοµένης.
Όταν η µεικτή επιτροπή είναι υποχρεωµένη να λάβει αποφάσεις, απαιτείται
οµοφωνία των παρόντων µερών. Σε περίπτωση µη οµοφωνίας, και εφόσον το
ζητήσουν ένα ή περισσότερα από τα ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα µέρη, οι
αρµόδιες αρχές συνεδριάζουν για να ανταλλάξουν απόψεις µέσα σε προθεσµία
έξι εβδοµάδων.
Άρθρο 24

1.

Η µεικτή επιτροπή µεριµνά για την ορθή εφαρµογή της παρούσας συµφωνίας. Η
µεικτή επιτροπή ενηµερώνεται για κάθε µέτρο που θεσπίζεται ή πρόκειται να
θεσπιστεί µε σκοπό την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας.
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2.

Συγκεκριµένα, η µεικτή επιτροπή:
(α) Με βάση τις πληροφορίες που της παρέχουν τα συµβαλλόµενα µέρη,
καταρτίζει κατάλογο των αρµόδιων αρχών των συµβαλλόµενων µερών οι
οποίες είναι αρµόδιες για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων που
περιγράφονται στα µέρη V, VI VII, VIII και IX της παρούσας συµφωνίας.
(β) Τροποποιεί ή αναπροσαρµόζει τα έγγραφα ελέγχου και λοιπά
υποδείγµατα εγγράφων προβλεπόµενα στα παραρτήµατα της παρούσας
συµφωνίας.
(γ) Τροποποιεί ή αναπροσαρµόζει τα παραρτήµατα που αφορούν τα τεχνικά
πρότυπα λεωφορείων και πούλµαν, καθώς και το παράρτηµα 1 σχετικά µε
τους όρους που ισχύουν για τους οδικούς µεταφορείς επιβατών κατά την
έννοια των διατάξεων του άρθρου 4, µε σκοπό να ενσωµατωθούν
µελλοντικά µέτρα που θα ληφθούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
(δ)

3.

4.

Με βάση τις πληροφορίες που της παρέχουν τα συµβαλλόµενα µέρη, και
για ενηµερωτικούς σκοπούς, καταρτίζει κατάλογο όλων των τελωνειακών
δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων για τις οποίες γίνεται λόγος
στο άρθρο 9 παράγραφοι 4 και 5.
(ε) Τροποποιεί ή αναπροσαρµόζει τις απαιτήσεις σχετικά µε τις κοινωνικές
διατάξεις του άρθρου 8, µε σκοπό να ενσωµατωθούν µελλοντικά µέτρα
που θα ληφθούν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
(στ) Επιλύουν τυχόν διαφορές που αναφύονται σχετικά µε την εφαρµογή και
ερµηνεία της παρούσας συµφωνίας.
(ζ) Υποβάλλουν συστάσεις περαιτέρω µέτρων προς την κατεύθυνση της
απελευθέρωσης εκείνων των έκτακτων υπηρεσιών για τις οποίες
απαιτείται ακόµη έγκριση.
Τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν τα µέτρα που κρίνονται αναγκαία για την
εφαρµογή των αποφάσεων της µεικτής επιτροπής σύµφωνα µε τις δικές τους
εσωτερικές διαδικασίες.
Σε περίπτωση µη διευθέτησης τυχόν διαφωνίας κατά την έννοια της
παραγράφου 2 υπό (στ) του παρόντος άρθρου, τα ενδιαφερόµενα συµβαλλόµενα
µέρη παραπέµπουν τη διαφορά σε οµάδα διαιτησίας. Κάθε ενδιαφερόµενο
συµβαλλόµενο µέρος διορίζει ένα διαιτητή.
∆ιαιτητή ορίζει επίσης και η ίδια η µεικτή επιτροπή.
Οι αποφάσεις των διαιτητών λαµβάνονται κατά πλειοψηφία.
Τα συµβαλλόµενα µέρη που εµπλέκονται στη διαφωνία λαµβάνουν τα µέτρα
που απαιτούνται για την υλοποίηση των αποφάσεων των διαιτητών.
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ΜΕΡΟΣ XI
Γενικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 25
∆ιµερείς συµφωνίες
1.

2.

3.

Οι διατάξεις της παρούσας συµφωνίας αντικαθιστούν άλλες σχετικές διατάξεις
συµφωνιών που έχουν συναφθεί ανάµεσα στα συµβαλλόµενα µέρη. Σε ό,τι
αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται για
συµφωνίες που έχουν συναφθεί ανάµεσα σε ένα κράτος µέλος και σε ένα
συµβαλλόµενο µέρος.
Συµβαλλόµενα µέρη άλλα πλην της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν τη
δυνατότητα να συνεννοηθούν ώστε να µην εφαρµόζουν το άρθρο 5 και το
παράρτηµα 2 της παρούσας συµφωνίας και να εφαρµόζουν άλλα τεχνικά
πρότυπα λεωφορείων και πούλµαν που εκτελούν έκτακτες µεταφορές ανάµεσα
στα εν λόγω συµβαλλόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της διαµετακόµισης
µέσω του εδάφους τους.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του παραρτήµατος 2, οι
διατάξεις της παρούσας συµφωνίας αντικαθιστούν άλλες σχετικές διατάξεις
συµφωνιών που έχουν συναφθεί ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και σε άλλα συµβαλλόµενα µέρη. Εντούτοις, οι διατάξεις
απαλλαγής από την έγκριση που περιέχονται σε ισχύουσες διµερείς συµφωνίες
µεταξύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και άλλων συµβαλλόµενων
µερών σε ό,τι αφορά τις έκτακτες υπηρεσίες του άρθρου 7 µπορούν να
διατηρηθούν και να ανανεωθούν. Σε µια τέτοια περίπτωση, τα ενδιαφερόµενα
συµβαλλόµενα µέρη ενηµερώνουν αµέσως τη µεικτή επιτροπή του άρθρου 23
σχετικά.
Άρθρο 26
Υπογραφή

Η παρούσα συµφωνία είναι ανοικτή προς υπογραφή στις Βρυξέλλες από
14 Απριλίου 2000 έως 31 ∆εκεµβρίου 2000, και στη συνέχεια στη Γενική
Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενεργεί ως
θεµατοφύλακας της παρούσας συµφωνίας.
Άρθρο 27
Κύρωση ή έγκριση και θεµατοφύλακας της συµφωνίας
Tα

συµβαλλόµενα µέρη εγκρίνουν ή κυρώνουν την παρούσα συµφωνία
ακολουθώντας τις δικές τους διαδικασίες. Τα όργανα έγκρισης ή κύρωσης
κατατίθενται από τα συµβαλλόµενα µέρη στη Γενική Γραµµατεία του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία και ενηµερώνει όλα τα άλλα
συµβαλλόµενα µέρη.
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Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος
1.

2.

Η παρούσα συµφωνία τίθεται σε ισχύ για τα συµβαλλόµενα µέρη που την έχουν
εγκρίνει ή κυρώσει, και µε την προϋπόθεση ότι την έχουν εγκρίνει ή κυρώσει
τέσσερα συµβαλλόµενα µέρη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
συµπεριλαµβανοµένης, την πρώτη ηµέρα του τρίτου µήνα αφότου κατατέθηκε
το τέταρτο όργανο έγκρισης ή κύρωσης, ή ακόµη την πρώτη ηµέρα του έκτου
µήνα υπό τον όρο ότι κατά τη στιγµή κύρωσης της συµφωνίας έγινε αντίστοιχη
δήλωση.
Για κάθε συµβαλλόµενο µέρος που την εγκρίνει ή την κυρώνει, η παρούσα
συµφωνία τίθεται σε ισχύ µετά την έναρξη ισχύος την προβλεπόµενη στην
παράγραφο 1 την πρώτη ηµέρα του τρίτου µήνα αφότου το ενδιαφερόµενο
µέρος κατέθεσε το όργανο έγκρισης ή κύρωσης.
Άρθρο 29
∆ιάρκεια της συµφωνίας - αξιολόγηση της λειτουργίας της συµφωνίας

1.
2.

3.

Η παρούσα συµφωνία συνάπτεται για χρονική διάρκεια πέντε ετών, αρχής
γενοµένης από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής.
Η διάρκεια της συµφωνίας παρατείνεται αυτοµάτως για µια ακόµη πενταετία
ανάµεσα σε όσα συµβαλλόµενα µέρη δεν εκδηλώσουν αντίθετη επιθυµία. Στην
τελευταία περίπτωση, το ενδιαφερόµενο συµβαλλόµενο µέρος ενηµερώνει τον
θεµατοφύλακα για την πρόθεσή του, σύµφωνα µε το άρθρο 31.
Προτού λήξει η πενταετία, η µεικτή επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της
λειτουργίας της συµφωνίας.
Άρθρο 30
Προσχώρηση

1.

2.

3.

Αφού τεθεί σε ισχύ, η παρούσα συµφωνία είναι ανοικτή για προσχώρηση σε
χώρες που είναι πλήρη µέλη της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Υπουργών
Μεταφορών. Σε περίπτωση προσχώρησης χωρών που είναι µέλη της συµφωνίας
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, η παρούσα συµφωνία δεν έχει εφαρµογή
ανάµεσα στα συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου
Η παρούσα συµφωνία είναι επίσης ανοικτή για προσχώρηση στη ∆ηµοκρατία
του Αγίου Μαρίνου, στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας και στο Πριγκιπάτο του
Μονακό.
Για κάθε κράτος που προσχωρεί στη συµφωνία µετά την έναρξη ισχύος κατά
την έννοια των διατάξεων του άρθρου 28, η συµφωνία τίθεται σε ισχύ την
πρώτη µέρα του τρίτου µήνα µετά την κατάθεση του οργάνου προσχώρησης
από το εκάστοτε κράτος.
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4.

Σε κάθε κράτος που προσχωρεί στη συµφωνία µετά την έναρξη ισχύος αυτής
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 28, µπορεί να δοθεί περίοδος τριών
ετών κατ’ ανώτατο όριο για τη θέσπιση διατάξεων που θα ισοδυναµούν προς τις
κατευθυντήριες του παραρτήµατος 1. Η µεικτή επιτροπή ενηµερώνεται για τα
µέτρα που θεσπίζονται σχετικά.
Άρθρο 31
Καταγγελία

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει µονοµερώς την
παρούσα συµφωνία µετά από προειδοποίηση που θα κοινοποιηθεί ένα χρόνο
πριν, ταυτοχρόνως δε στα άλλα συµβαλλόµενα µέρη µέσω του θεµατοφύλακα.
Ενηµερώνεται επίσης και η µεικτή επιτροπή σχετικά µε τους λόγους της
καταγγελίας. Εντούτοις, η συµφωνία δεν µπορεί να καταγγελθεί µέσα στην
πρώτη τετραετία µετά την έναρξη ισχύος κατά την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 28.
Εάν η συµφωνία καταγγελθεί από ένα ή περισσότερα συµβαλλόµενα µέρη και ο
αριθµός των συµβαλλόµενων µερών που θα παραµείνουν υπολείπεται του
αρχικώς συµφωνηθέντος για την έναρξη ισχύος της συµφωνίας κατά την έννοια
των διατάξεων του άρθρου 28, η συµφωνία παραµένει σε ισχύ εκτός εάν
αποφασίσει διαφορετικά η µεικτή επιτροπή, αποτελούµενη πλέον από τα
αποµένοντα συµβαλλόµενα µέρη.
Άρθρο 32
Λύση

Συµβαλλόµενο µέρος που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση παύει να
θεωρείται ως συµβαλλόµενο µέρος αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία της
προσχώρησης.
Άρθρο 33
Παραρτήµατα

Τα παραρτήµατα της παρούσας συµφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτής.
Άρθρο 34
Γλώσσες

Η παρούσα συµφωνία, συντεταγµένη στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερµανικά
και µε τα κείµενα αυτά να θεωρούνται αυθεντικά, κατατίθεται στα αρχεία της
Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και
διαβιβάζει ακριβές αντίγραφο σε καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µεριµνά για την ορθή µετάφραση της συµφωνίας
στις επίσηµες γλώσσες αυτού. Αντίγραφο της µετάφρασης κατατίθεται στα
αρχεία της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Αντίγραφα όλων των µεταφράσεων της συµφωνίας και των παραρτηµάτων της
αποστέλλονται από τον θεµατοφύλακα σε όλα τα συµβαλλόµενα µέρη.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα
συµφωνία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Όροι που ισχύουν για οδικούς µεταφορείς επιβατών
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4
Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4 είναι η εξής:

Οδηγία 96/26/EΚ του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1996, για την πρόσβαση στο
επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων και επιβατών και για την αµοιβαία
αναγνώριση διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που αποσκοπούν σε
εξυπηρέτηση του δικαιώµατος πρόσβασης στις εσωτερικές και διεθνείς µεταφορές
(Επίσηµη Εφηµερίδα L 124, 23.5.1996, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά µε την
οδηγία 98/76/EΚ του Συµβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 1998 (Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 277, 14.10.1998, σ.17).

-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Τεχνικά πρότυπα που ισχύουν για λεωφορεία και πούλµαν
Άρθρο 1

Με την έναρξη ισχύος της συµφωνίας INTERBUS για κάθε συµβαλλόµενο µέρος,
λεωφορεία και πούλµαν που εκτελούν έκτακτες διεθνείς µεταφορές επιβατών
συµµορφώνονται µε τους κανόνες που θεσπίζονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα:
α) Οδηγία 96/96/EΚ του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1996, για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον τεχνικό έλεγχο των µηχανοκίνητων
οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων L 46, 17.02.1997, σ. 1).

β) Οδηγία 92/6/EOK του Συµβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά µε την
εγκατάσταση και χρήση διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας σε ορισµένες κατηγορίες
µηχανοκίνητων οχηµάτων στην Κοινότητα (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων L 57, 2.3.1997, σ. 27).

γ) Οδηγία 96/53/EΚ του Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996, σχετικά µε το βάρος, τις
διαστάσεις και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισµένων οχηµάτων οδικών µεταφορών
(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 235, 17.9.1996, σ.59).

δ) Οδηγία 3821/85 του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, σχετικά µε τη συσκευή
ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων L 370, 31.12.1985, σ.8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά µε τον
κανονισµό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2135/98, 24.9.1998 (Επίσηµη Εφηµερίδα L 274,
09.10.1998, σ 1.) ή ισοδύναµοι κανόνες που έχουν θεσπιστεί βάσει της συµφωνίας
AETR, των πρωτοκόλλων αυτής συµπεριλαµβανοµένων.
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Άρθρο 2

Με την έναρξη ισχύος της συµφωνίας INTERBUS για κάθε συµβαλλόµενο µέρος,
συµβαλλόµενα µέρη άλλα πλην της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συµµορφώνονται, σε ό,τι
αφορά λεωφορεία και πούλµαν που εκτελούν έκτακτες διεθνείς µεταφορές επιβατών, µε
τις απαιτήσεις των κάτωθι κοινοτικών οδηγιών ή ισοδύναµων κανονιστικών ρυθµίσεων
της Οικονοµικής Eπιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη (UN-ECE) σχετικά µε
οµοιόµορφες διατάξεις που αφορούν την έγκριση τύπου για νέα οχήµατα µαζί µε τον
εξοπλισµό τους.
Αντικείµενο
ρύθµισης

Εκποµπές
καυσαερίων
Καπνός
Εκποµπές θορύβων
Σύστηµα πέδησης
Ελαστικά
Φώτα και διατάξεις
φωτεινής
σηµατοδότησης

UN-ECE

κοινοτική οδηγία

Κανονιστική
ρύθµιση/

(αρχική—όπως

τροποποιήθηκε
λ
ί
ά)

ηµεροµηνία
ενεργοποίησης στην
ΕΕ

49/01
49/02, έγκριση A
49/02, έγκριση B

-88/77
-91/542 στάδιο 1
-91/542 στάδιο 2
-96/1

01/10/1993
01/10/1996

24/03

72/306

02/08/1972

51/02

-70/157
-84/424
-92/97

01/10/1989
01/10/1996

13/09

-71/320
-88/194
-91/422
-98/12

01/10/1991
01/10/1994

54

92/23

01/01/1993

48/01

-76/756
-91/663
-97/28

01/01/1994

Άρθρο 3

Λεωφορεία και πούλµαν που χρησιµοποιούνται για τις παρακάτω υπηρεσίες:
α) από κράτος µέλος της Κοινότητας (πλην Ελλάδος) προς συµβαλλόµενο µέρος της
συµφωνίας INTERBUS·
β) από κράτος µέλος της INTERBUS προς κράτος µέλος της Κοινότητας (πλην
Ελλάδος)·
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γ) από κράτος µέλος της INTERBUS προς την Ελλάδα µέσω κράτους µέλους της
Κοινότητας, παρεχόµενες από µεταφορείς εγκατεστηµένους σε συµβαλλόµενο µέρος της
συµφωνίας INTERBUS,
υπόκεινται στους παρακάτω κανόνες:
Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά προ της 1.1.1980 δεν
χρησιµοποιούνται για παροχή έκτακτων υπηρεσιών τις οποίες καλύπτει η παρούσα
συµφωνία.
2.- Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά µεταξύ 1.1.1980 και
31.12.1981 χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι 31.12.2000.
3.- Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά µεταξύ 1.1.1982 και
31.12.1983 χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι 31.12.2001.
4.- Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά µεταξύ 1.1.1984 και
31.12.1985 χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι 31.12.2002.
5.- Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά µεταξύ 1.1.1986 και
31.12.1987 χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι 31.12.2003.
6.- Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά µεταξύ 1.1.1988 και
31.12.1989 χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι 31.12.2004.
7.- Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά από 1.1.1990 και µετά
(EURO 0) χρησιµοποιούνται από 1.1.2005 και µετά.
8.- Από 1.1.2007 και µετά, χρησιµοποιούνται µόνο λεωφορεία και πούλµαν που
ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά από 1.10.1993 και µετά (EURO 1).
1.-

Άρθρο 4

Λεωφορεία και πούλµαν που χρησιµοποιούνται για τις παρακάτω υπηρεσίες:
α) από την Ελλάδα προς συµβαλλόµενα µέρη της INTERBUS·
β) από συµβαλλόµενα µέρη της INTERBUS προς την Ελλάδα,
υπόκεινται στους παρακάτω κανόνες:
1.- Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά προ της 1.1.1980 δεν
χρησιµοποιούνται για παροχή έκτακτων υπηρεσιών τις οποίες καλύπτει η παρούσα
συµφωνία.
2.- Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά µεταξύ 1.1.1980 και
31.12.1981 χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι 31.12.2000.
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3.- Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν για
31.12.1983 χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι 31.12.2001.

πρώτη φορά µεταξύ 1.1.1982 και

4.- Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν για
31.12.1985 χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι 31.12.2003.

πρώτη φορά µεταξύ 1.1.1984 και

5.- Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν για
31.12.1987 χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι 31.12.2005.

πρώτη φορά µεταξύ 1.1.1986 και

6.- Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν για
31.12.1989 χρησιµοποιούνται µόνο µέχρι 31.12.2007.

πρώτη φορά µεταξύ 1.1.1988 και

Λεωφορεία και πούλµαν που ταξινοµήθηκαν από 1.1.1990 (EURO 0) και µετά
χρησιµοποιούνται από 1.1.2008 και µετά.
8.- Από 1.1.2010 και µετά, χρησιµοποιούνται µόνο λεωφορεία και πούλµαν που
ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά από 1.10.1993 και µετά (EURO 1).

7.-

Άρθρο 5

Κοινοτικά λεωφορεία και πούλµαν χρησιµοποιούµενα για διαδροµές από την Ελλάδα
προς άλλες κοινοτικές χώρες και αντιστρόφως µέσω συµβαλλόµενων µερών της
συµφωνίας INTERBUS δεν καλύπτονται από τους τωρινούς κανόνες περί τεχνικών
προτύπων, υπόκεινται όµως στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Άρθρο 6

Οι περί τεχνικών προτύπων κανόνες που περιέχονται σε διµερείς συµφωνίες ή
διακανονισµούς µεταξύ κρατών µελών της Κοινότητας και συµβαλλόµενων µερών της
συµφωνίας INTERBUS αναφορικά µε τη διµερή κίνηση και διαµετακόµιση, και οι
οποίοι είναι αυστηρότεροι από τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει της παρούσας
συµφωνίας, µπορούν να εφαρµόζονται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006.

1.-

2.- Ενδιαφερόµενα κράτη µέλη της Κοινότητας και συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας
INTERBUS ενηµερώνουν τη µεικτή επιτροπή του άρθρου 23 της συµφωνίας σχετικά µε
το περιεχόµενο τέτοιων διµερών συµφωνιών ή διακανονισµών.

Άρθρο 7

Τηρείται επί του οχήµατος και τίθεται στη διάθεση παντός εξουσιοδοτηµένου
ελεγκτή έγγραφο που αποδεικνύει την ηµεροµηνία πρώτης ταξινόµησης του οχήµατος.
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, όπου γίνεται λόγος για «ηµεροµηνία
πρώτης ταξινόµησης του οχήµατος» νοείται η πρώτη ταξινόµηση του οχήµατος µετά την
κατασκευή. Όταν δεν είναι γνωστή η ηµεροµηνία πρώτης ταξινόµησης, λαµβάνεται
υπόψη η ηµεροµηνία κατασκευής.

1.-
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Σε περίπτωση κατά την οποία ο αρχικός κινητήρας έχει αντικατασταθεί από νέο, το
έγγραφο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται από άλλο που
αποδεικνύει ότι ο νέος κινητήρας συµµορφώνεται προς τους κανόνες έγκρισης τύπου του
άρθρου 3.

2.-

Άρθρο 8
1.- Με την επιφύλαξη της διάταξης για την οποία γίνεται λόγος υπό α) του άρθρου 1 του
παρόντος παραρτήµατος, τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν τη

διενέργεια αιφνίδιων επιθεωρήσεων ώστε να ελέγχεται κατά πόσον τα υπόψη λεωφορεία
και πούλµαν συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/96/EΚ. Για τους
σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, «αιφνίδια επιθεώρηση» σηµαίνει
απρογραµµάτιστη (και συνεπώς µη αναµενόµενη) καθ’οδόν επιθεώρηση λεωφορείου ή
πούλµαν που κυκλοφορεί στο έδαφος συµβαλλόµενου µέρους, διενεργούµενη από τις
αρµόδιες αρχές.

Κατά τη διενέργεια των υπόψη επιθεωρήσεων, οι αρµόδιες αρχές των
συµβαλλόµενων µερών συµπληρώνουν τον κατάλογο ελέγχου που περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα II a και II β. Αντίγραφο του συµπληρωµένου καταλόγου ελέγχου δίδεται
στον οδηγό του λεωφορείου ή πούλµαν, για να το επιδεικνύει κάθε φορά που του
ζητείται και να απλουστεύονται έτσι ή ακόµη να αποφεύγονται, εάν είναι δυνατόν, άλλες
επιθεωρήσεις µέσα σε υπερβολικά σύντοµο χρόνο.
3.- Εάν ο ελεγκτής κρίνει ότι η συντήρηση του λεωφορείου ή πούλµαν είναι ανεπαρκής
και ότι η διενέργεια περαιτέρω ελέγχου είναι αιτιολογηµένη, το λεωφορείο ή πούλµαν
µπορεί να υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο σε εγκεκριµένο κέντρο τεχνικού ελέγχου
οχηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της οδηγίας 96/96/EΚ.
4.- Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων κυρώσεων, εάν από την αιφνίδια επιθεώρηση
προκύψει ότι το λεωφορείο ή πούλµαν δεν συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της
οδηγίας 96/96/EΚ, και ότι συνεπώς είναι δυνάµει επικίνδυνο για τους επιβαίνοντες ή για
άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, τότε ενδέχεται να απαγορευθεί αµέσως η
χρησιµοποίηση του λεωφορείου ή πούλµαν στο οδικό δίκτυο.
5.- Οι οδικοί έλεγχοι διεξάγονται χωρίς διακρίσεις ανάλογα µε την εθνικότητα ή τον τόπο
διαµονής του οδηγού ή τη χώρα ταξινόµησης του λεωφορείου ή πούλµαν.
2.-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II a
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.

4.
5.

Τόπος ελέγχου .....................

2.

Ηµεροµηνία ..........

∆ιακριτικό σήµα εθνικότητας του οχήµατος και αριθµός κυκλοφορίας
Κατηγορία οχήµατος



3.

Ώρα ........
………...

Πούλµαν3

6.

Όνοµα και διεύθυνση του µεταφορέα ......................................................................

7.

Εθνικότητα ...................................………………………............................................

8.

Οδηγός ....................................……………….............................................................

9.

Mεικτή µάζα της µονάδας...............................……......................................................

10. Λόγοι απόρριψης:
• Σύστηµα πέδησης και µέρη αυτού
• Ράβδοι διεύθυνσης
• Φώτα, διατάξεις φωτισµού και σηµατοδότησης
• Τροχοί/πλήµνες/ελαστικά
• Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων (εξάτµιση)
• Θολερότητα του καπνού (ντίζελ)
• Εκποµπές αερίων (βενζίνη)

3

Μηχανοκίνητο όχηµα µε τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, χρησιµοποιούµενο για τη µεταφορά
επιβατών, το οποίο, επιπλέον της θέσεως του οδηγού, διαθέτει πλέον των οκτώ θέσεων
καθηµένων (κατηγορίες M2, M3)
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11. ∆ιάφορα/παρατηρήσεις

12. Αρµόδια αρχή/υπάλληλος που διενήργησε τον έλεγχο

13. Αποτέλεσµα του ελέγχου
• επιτυχώς
• επιτυχώς µε ανεπάρκειες ήσσονος σηµασίας
• σοβαρές ανεπάρκειες
• άµεση απαγόρευση κυκλοφορίας

Υπογραφή του ελεγκτή/έγκριση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II β
Τεχνικά πρότυπα για τους καθ’οδόν ελέγχους
Λεωφορεία και πούλµαν, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, πρέπει να διατηρούνται σε κατάσταση τέτοια που
να επιτρέπει στις ελεγκτικές αρχές να τα κρίνει ως τεχνικώς αξιόπιστα.
Ελέγχονται τα µέρη εκείνα που θεωρούνται σηµαντικά για την ασφαλή και οικολογική λειτουργία του
λεωφορείου ή πούλµαν. Επιπλέον των απλών ελέγχων λειτουργίας (φωτισµός, σηµατοδότηση,
κατάσταση ελαστικών, κλπ.), γίνονται ειδικές δοκιµές ή/και έλεγχοι στα συστήµατα πέδησης και στα
καυσαέρια, ως εξής:
1. Συστήµατα πέδησης

Κάθε µέρος του συστήµατος πέδησης και τα µέσα ενεργοποίησης αυτού πρέπει να διατηρούνται σε
ικανοποιητική και αποτελεσµατική κατάσταση λειτουργίας και να είναι καταλλήλως ρυθµισµένα.
Το σύστηµα πέδησης του λεωφορείου ή πούλµαν πρέπει να είναι σε θέση να επιτελεί τις ακόλουθες τρεις
λειτουργίες πέδησης:
(α) για λεωφορεία ή πούλµαν και τα ρυµουλκούµενα αυτών, το κύριο σύστηµα πέδησης πρέπει να είναι
σε θέση να επιβραδύνει το όχηµα και να το ακινητοποιεί µε ασφάλεια, ταχύτητα και
αποτελεσµατικότητα, ανεξαρτήτως συνθηκών φόρτωσης ή κλίσεως (ανωφερούς ή κατωφερούς) της οδού
στην οποία κινείται·
(β) για λεωφορεία ή πούλµαν και τα ρυµουλκούµενα αυτών, η πέδη στάθµευσης πρέπει να είναι σε θέση
να κρατάει το λεωφορείο ή πούλµαν ακινητοποιηµένο, ανεξαρτήτως συνθηκών φόρτωσης, σε αισθητή
ανωφέρεια ή κατωφέρεια, ενώ οι ενεργές επιφάνειες της πέδης διατηρούνται στη θέση πέδησης µε τη
βοήθεια ενός συστήµατος του οποίου η δράση είναι καθαρά µηχανική
(γ) για λεωφορεία ή πούλµαν, η βοηθητική πέδη (πέδη ανάγκης) πρέπει να είναι σε θέση να επιβραδύνει
και να ακινητοποιεί το λεωφορείο ή πούλµαν, ανεξαρτήτως συνθηκών φόρτωσης, µετά από εύλογη
απόσταση, ακόµη και σε περίπτωση αστοχίας του κύριου συστήµατος πέδησης.
Σε περίπτωση που η κατάσταση συντήρησης του λεωφορείου ή πούλµαν είναι επισφαλής, οι ελεγκτικές
αρχές µπορούν να ελέγχουν τις επιδόσεις πέδησης του λεωφορείου ή πούλµαν δυνάµει µέρους ή του
συνόλου των διατάξεων της οδηγίας 96/96/ΕΚ παράρτηµα ΙΙ υπό 1.
2. Εκποµπές εξάτµισης
2.1 Εκποµπές εξάτµισης
2.1.1 Λεωφορεία ή πούλµαν µε (βενζινο)κινητήρα επιβαλλόµενης ανάφλεξης
α)
Όταν οι εκποµπές εξάτµισης δεν ρυθµίζονται από κάποιο προηγµένο σύστηµα ελέγχου των
καυσαερίων, όπως τριοδικό καταλυτικό µετατροπέα ελεγχόµενο µε αισθητήρα λάµδα:

Οπτική εξέταση του συστήµατος εξάτµισης, προκειµένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν
διαρροές.

1.
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Κατά περίπτωση, οπτική εξέταση του συστήµατος ελέγχου εκποµπών, προκειµένου να
διαπιστωθεί εάν είναι εφοδιασµένο µε τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισµό.
Μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να φτάσει ο κινητήρας στην
κανονική κατάσταση λειτουργίας (λαµβανοµένων υπόψη των συστάσεων του κατασκευαστή),
µετρείται η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε µονοξείδιο του άνθρακα (CO) µε τον κινητήρα
στο ρελαντί (ταχύτητα λειτουργίας εν κενώ).
Η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO είναι εκείνη που καθορίζει ο
κατασκευαστής του λεωφορείου ή πούλµαν. Σε περίπτωση που το δεδοµένο αυτό δεν είναι
διαθέσιµο ή όταν οι αρµόδιες υπηρεσίες των συµβαλλόµενων µερών αποφασίσουν να µην το
χρησιµοποιήσουν ως τιµή αναφοράς, η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO δεν πρέπει να
υπερβαίνει:

2.

κατ' όγκον, για λεωφορεία ή πούλµαν που έχουν ταξινοµηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία για
πρώτη φορά στο χρονικό διάστηµα από τότε που θα ενεργοποιηθεί στα συµβαλλόµενα µέρη η
οδηγία 70/220/ΕΟΚ4 έως την 1η Οκτωβρίου 1986·
- 3,5 % κατ' όγκον, για λεωφορεία ή πούλµαν που έχουν ταξινοµηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία για
πρώτη φορά µετά την 1η Οκτωβρίου 1986.
- 4,5 %

β)
Όταν οι εκποµπές εξάτµισης ρυθµίζονται από κάποιο προηγµένο σύστηµα ελέγχου των
καυσαερίων, όπως τριοδικό καταλυτικό µετατροπέα ελεγχόµενο µε αισθητήρα λάµδα:

Οπτική εξέταση του συστήµατος εξάτµισης, προκειµένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν
διαρροές και εάν όλα τα µέρη είναι πλήρη.
2.
Οπτική εξέταση του συστήµατος ελέγχου εκποµπών, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν
είναι εφοδιασµένο µε τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισµό.
3.
Προσδιορισµός της απόδοσης του συστήµατος ελέγχου εκποµπών του λεωφορείου ή
πούλµαν, µε µέτρηση της τιµής λάµδα και της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε CO όπως
περιγράφεται στη συνέχεια υπό 4 ή σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προτείνει ο κατασκευαστής
και έχουν γίνει δεκτές κατά την έγκριση τύπου. Για καθεµιά από τις δοκιµές, ο κινητήρας του
οχήµατος φέρεται στην κανονική κατάσταση λειτουργίας, σύµφωνα µε τις συστάσεις του
κατασκευαστή.
4.
Εκποµπές στην απόληξη του συστήµατος εξάτµισης - οριακές τιµές
Μέτρηση µε τον κινητήρα στο ρελαντί:
Η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO είναι εκείνη που καθορίζει ο
κατασκευαστής του λεωφορείου ή πούλµαν. Σε περίπτωση που η τιµή αυτή δεν είναι γνωστή, η
περιεκτικότητα σε CO δεν πρέπει να υπερβαίνει 0,5 % κατ' όγκον.

1.

4

Οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα καταπολέµησης της ρύπανσης της ατµόσφαιρας από τα µηχανοκίνητα αχήµατα
(ΕΕ L76, 09.3 1970, σ. 1) και διορθωτικό (ΕΕ L 81, 11.4.1970, σ. 15), όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά µε την
οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 100, 19.4.1994, σ.42)
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Μέτρηση µε τον κινητήρα σε επιταχυνόµενο ρελαντί και µε ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον
2000 στροφές/λεπτό:
περιεκτικότητα σε CO: όχι µεγαλύτερη από 0,3 % κατ' όγκον.
2.1.2

λάµδα: 1 ± 0,03 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Λεωφορεία ή πούλµαν µε κινητήρα ντίζελ (ανάφλεξη µε συµπίεση)
Μέτρηση της θολερότητας των καυσαερίων κατά την ελεύθερη επιτάχυνση του
αποσυµπλεγµένου κινητήρα από την ταχύτητα βραδυπορίας (ρελαντί) µέχρι την ταχύτητα στην
οποία ανακόπτεται η παροχή καυσίµου. Η συγκέντρωση δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνη που
αναγράφεται στην πινακίδα σύµφωνα µε την οδηγία 72/306/ΕΟΚ5. Σε περίπτωση που το
δεδοµένο αυτό δεν είναι διαθέσιµο ή όταν οι αρµόδιες υπηρεσίες των συµβαλλόµενων µερών
αποφασίσουν να µην το χρησιµοποιήσουν ως τιµή αναφοράς, οι οριακές τιµές του συντελεστή
απορρόφησης είναι οι ακόλουθες:
Μέγιστος συντελεστής απορρόφησης για:
κινητήρες ντίζελ µε φυσική αναρρόφηση =- 2,5 mκινητήρες ντίζελ µε υπερπλήρωση = 3,0 m
ή τιµές ισοδύναµες εάν χρησιµοποιείται άλλου τύπου µηχανή από εκείνη που χρησιµοποιείται για
την έγκριση τύπου ΕΚ.
∆οκιµαστικός εξοπλισµός
Οι εκποµπές λεωφορείων ή πούλµαν ελέγχονται µε τη βοήθεια εξοπλισµού που επιτρέπει να
εξακριβώνεται κατά πόσον τηρούνται οι οριακές τιµές που προβλέπει ή υποδεικνύει ο
κατασκευαστής.

-

2.1.3

1

1

2.2
Όπου ενδείκνυται, ελέγχεται η ορθή λειτουργία του
(OBD) για την παρακολούθηση των εκπεµπόµενων ρύπων.

5

ενσωµατωµένου συστήµατος διάγνωσης

Οδηγία 72/306/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Αυγούστου 1972, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα καταπολέµησης της ρύπανσης της ατµόσφαιρας από διζελοκινητήρες οχηµάτων
(ΕΕ L 190, 20.8.1972, σ. 1), οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά µε την οδηγία 89/491/ΕΟΚ της Επιτροπής
(ΕΕ L 238, 15.8.1989, σ. 43)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Υπόδειγµα του εγγράφου ελέγχου έκτακτων υπηρεσιών για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση
(χαρτί πράσινου χρώµατος: DIN A4 + 29,7 x 21 cm)
(Πρόσθια όψη του εξωφύλλου)
(Συµπληρώνεται στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες
του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας)
Πώς εµφανίζεται το έγγραφο ελέγχου κατά την έκδοσή
του

Αρµόδια αρχή ή εξουσιοδοτηµένος οργανισµός

Τεύχος αριθ. ..................................

- ∆ιακριτικό χώρας -6

ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
INTERBUS
Για έκτακτες διεθνείς µεταφορές επιβατών µε πούλµαν και λεωφορεία

προβλεπόµενο µε βάση τα:
- Άρθρα 6 και 10 της συµφωνίας INTERBUS σχετικά µε τις έκτακτες διεθνείς µεταφορές επιβατών µε πούλµαν και

λεωφορεία

Όνοµα ή εµπορική επωνυµία του µεταφορέα:
......................................................................................................................................................................................................................

∆ιεύθυνση: ...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................
(Τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης του τεύχους)

6

. ..................................................................................
(Υπογραφή και σφραγίδα της αρµόδιας αρχής ή του φορέα που εξέδωσε το τεύχος)

Βέλγιο (B), ∆ανία (DK), Γερµανία (D), Ελλάδα (GR), Ισπανία (E), Γαλλία (F), Ιρλανδία (IRL), Ιταλία
(I), Λουξεµβούργο (L), Κάτω Χώρες (NL), Πορτογαλία (P), Ηνωµένο Βασίλειο (UK), Φινλανδία (FIN),
Aυστρία (A), Σουηδία (S), Βουλγαρία (BG), Τσεχική ∆ηµοκρατία (CZ), Εσθονία (EST), Ουγγαρία (H),
Λιθουανία (LT), Λετονία (LV), Πολωνία (PL), Ρουµανία (RO), Σλοβακική ∆ηµοκρατία (SK), Σλοβενία
(SLO), προς συµπλήρωση.
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(χαρτί πράσινου χρώµατος : DIN A4 = 29,7 x 21 cm)
(κενό φύλλο στην αρχή του τεύχους)
(Συντάσσεται στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες
του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.

Καλύπτονται από τη συµφωνία INTERBUS οι παρακάτω υπηρεσίες:
1) ∆ιεθνείς οδικές µεταφορές επιβατών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, εξυπηρετούµενες µε έκτακτες
γραµµές :
- ανάµεσα στα εδάφη δύο συµβαλλόµενων µερών, ή που εκκινούν και καταλήγουν στο έδαφος
ενός και του αυτού συµβαλλόµενου µέρους ή, αναλόγως των αναγκών που θα προκύψουν στη
διάρκεια παροχής των υπόψη υπηρεσιών, κατά τη διαµετακόµιση µέσω του εδάφους άλλου
συµβαλλόµενου µέρους ή µέσω του εδάφους µη συµβαλλόµενου µέρους·
- που διεξάγονται για λογαριασµό άλλων από µεταφορείς εγκατεστηµένους σε ένα
συµβαλλόµενο µέρος σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του τελευταίου και οι οποίοι έχουν άδεια να
πραγµατοποιούν µεταφορές µε πούλµαν και λεωφορεία υπό µορφή έκτακτων διεθνών
υπηρεσιών·
- κατά τις οποίες χρησιµοποιούνται λεωφορεία και πούλµαν ταξινοµηµένα στο συµβαλλόµενο
µέρος όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας, και τα οποία ως εκ της κατασκευής και του
εξοπλισµού τους προσφέρονται για τη µεταφορά πλέον των εννέα ατόµων µαζί µε τον οδηγό,
και τα οποία προορίζονται για τον σκοπό αυτόν.

Για υπηρεσίες παρεχόµενες από µεταφορείς εγκατεστηµένους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα
σηµεία αναχώρησης ή/και προορισµού µπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ανεξαρτήτως κράτους µέλους στο οποίο έχει ταξινοµηθεί το
όχηµα ή κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
3.

Λεωφορεία και οχήµατα χρησιµοποιούµενα για την εξυπηρέτηση έκτακτων διεθνών
γραµµών που καλύπτονται από τη συµφωνία INTERBUS συµµορφώνονται προς τα τεχνικά
πρότυπα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 5 και του παραρτήµατος 2 αυτής.
4.

Κατάσταση επιβατών
1.

Για κάθε διαδροµή που αποτελεί µέρος έκτακτης γραµµής, και πριν την εκκίνηση, ο
µεταφορέας συµπληρώνει κατάσταση επιβατών εις διπλούν.
Ο µεταφορέας έχει τη δυνατότητα να καταρτίζει εκ των προτέρων κατάλογο των
επιβατών σε χωριστό φύλλο, το οποίο και επισυνάπτεται στην κανονική κατάσταση
επιβατών. Η σφραγίδα του µεταφορέα ή κατά περίπτωση η υπογραφή του µεταφορέα
ή του οδηγού τίθενται τόσο στον κατάλογο όσο και στην κατάσταση επιβατών.

2) ∆ιαδροµές χωρίς επιβάτες
3) Για τους σκοπούς της συµφωνίας INTERBUS, η διατύπωση «έδαφος συµβαλλόµενου µέρους»
καλύπτει, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα εδάφη όπου έχει εφαρµογή η συνθήκη
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και µε τους όρους που προβλέπονται σ’αυτήν.
4) Αποκλείεται από το πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας INTERBUS η δυνατότητα

Για υπηρεσίες όπου η διαδροµή µετάβασης γίνεται χωρίς επιβάτες, ο κατάλογος των
επιβατών κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να καταρτιστεί κατά την
επιβίβαση.

5) Αποκλείεται από το πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας INTERBUS η εξυπηρέτηση

Το πρωτότυπο της κατάστασης επιβατών παραµένει στο λεωφορείο ή το πούλµαν σε
όλη τη διάρκεια της διαδροµής και τίθεται στη διάθεση παντός εξουσιοδοτηµένου
ελεγκτή.

εκµετάλλευσης έκτακτων εθνικών υπηρεσιών στο έδαφος συµβαλλόµενου µέρους από
µεταφορείς εγκατεστηµένους σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος.

εµπορευµατικών µεταφορών µε λεωφορεία και πούλµαν προοριζόµενα για τη µεταφορά
επιβατών.

2.

6) Η συµφωνία INTERBUS δεν αφορά έκτακτες υπηρεσίες που λαµβάνουν χώρα για ίδιο
λογαριασµό.
2.

Όροι που ισχύουν για λεωφορεία και πούλµαν

- για τις υπηρεσίες υπό 4 C1: αντίγραφο της σύµβασης µεταφοράς εφόσον υπάρχουν
χώρες που το απαιτούν, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο το οποίο να εµφαίνει τα κύρια
δεδοµένα της σύµβασης (χώρα, τόπο και ηµεροµηνία σύναψης, χώρα, τόπο και
ηµεροµηνία επιβίβασης των επιβατών, χώρα και τόπο προορισµού)·

Έκτακτες διεθνείς υπηρεσίες για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση στο έδαφος
συµβαλλόµενου µέρους άλλου από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας,
είναι δυνάµει του άρθρου 6 της συµφωνίαςINTERBUS οι ακόλουθες:
1.

2.

∆ιαδροµές κεκλεισµένων των θυρών, υπηρεσίες δηλαδή κατά τις οποίες το ίδιο λεωφορείο

3.

- για τις υπηρεσίες υπό 4 C2: την κατάσταση επιβατών της διαδροµής µετάβασης µε
επιβάτες / επιστροφής χωρίς επιβάτες που πραγµατοποίησε ο µεταφορέας για να

ή πούλµαν χρησιµοποιείται για τη µεταφορά της ίδιας οµάδας επιβατών σε όλη τη διαδροµή
και για την επιστροφή τους στο σηµείο αναχώρησης. Το σηµείο αναχώρησης βρίσκεται στο
έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.

µεταφέρει τους επιβάτες στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου επιβιβάζονται
εκ νέου·

Γραµµές κατά τις οποίες η διαδροµή µετάβασης γίνεται µε επιβάτες και η διαδροµή
επιστροφής χωρίς επιβάτες. Το σηµείο αναχώρησης βρίσκεται στο έδαφος του

συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.

- για τις υπηρεσίες υπό 4 C.3: την επιστολή πρόσκλησης ή φωτοαντίγραφο αυτής.
3.

Στο πλαίσιο των υπόψη έκτακτων µεταφορών, δεν επιτρέπεται η επιβίβαση και
αποβίβαση επιβατών κατά τη διάρκεια της διαδροµής, εκτός εάν υπάρχει έγκριση από
τις αρµόδιες αρχές, η οποία και επισυνάπτεται.

4.

Ο µεταφορέας έχει την ευθύνη για την ορθή τήρηση της κατάστασης επιβατών, η οποία
συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα και µε ανεξίτηλη µελάνη.

5.

Το τεύχος µε τις καταστάσεις επιβατών δεν µεταβιβάζεται.

Γραµµές κατά τις οποίες η διαδροµή µετάβασης γίνεται χωρίς επιβάτες και όλοι οι
επιβάτες επιβιβάζονται στο ίδιο σηµείο, υπό τον όρο ότι ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Οι επιβάτες έχουν συσταθεί σε οµάδες στο έδαφος ενός µη συµβαλλόµενου µέρους ή
συµβαλλόµενου µέρους άλλου από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας ή
εκείνου όπου επιβιβάζονται οι επιβάτες, βάσει συµβάσεων οι οποίες συνήφθησαν πριν την
άφιξη στο έδαφος του τελευταίου αυτού. Οι επιβάτες µεταφέρονται στο έδαφος του
συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
β) Οι επιβάτες έχουν προηγουµένως οδηγηθεί από τον ίδιο µεταφορέα και υπό τις συνθήκες
που προβλέπονται υπό 2 στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου επιβιβάζονται εκ
νέου και µεταφέρονται στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος
ο µεταφορέας.
γ) Οι επιβάτες έχουν προσκληθεί να ταξιδέψουν στο έδαφος άλλου συµβαλλόµενου µέρους
µε έξοδα αυτού που έκανε την πρόσκληση. Οι επιβάτες πρέπει να αποτελούν οµοιογενή
οµάδα που δεν σχηµατίστηκε αποκλειστικά για το συγκεκριµένο ταξίδι και που
µεταφέρεται στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο
µεταφορέας.

διαµετακόµιση µέσω του εδάφους συµβαλλόµενων µερών στο
πλαίσιο έκτακτων υπηρεσιών για τις οποίες επίσης δεν προβλέπεται έγκριση.

4. ∆εν προβλέπεται έγκριση για

5. Απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση να λάβουν έγκριση λεωφορεία και πούλµαν κενά

επιβατών που θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά σε αντικατάσταση άλλων που έπαθαν ζηµιές
ή που χάλασαν ενώ εκτελούσαν διεθνή γραµµή καλυπτόµενη από την παρούσα συµφωνία .
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Για υπηρεσίες όπου η διαδροµή µετάβασης γίνεται χωρίς επιβάτες (4C της
κατάστασης επιβατών), ο µεταφορέας επισυνάπτει στο έγγραφο ελέγχου επιβατών τα
ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα:

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ -- ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ)

INTERBUS

(χαρτί πράσινου χρώµατος- DIN A4 = 29,7 X 21 cm)

(Συµπληρώνεται στις επίσηµες γλώσσες

του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας)

τεύχος αριθ.
κατάσταση επιβατών αριθ,

(Πώς εµφανίζεται το έγγραφο ελέγχου κατά την έκδοσή του)
- ∆ιακριτικό χώρας

αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος

αριθµός καθηµένων

2

..............................................................................................................
..............................................................................................................
όνοµα ή εµπορική επωνυµία του µεταφορέα

..............................................................................................................
1 ........................................................................................................

3

2 ........................................................................................................
3 ........................................................................................................

ονόµατα των οδηγών
είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας (βάλτε σταυρό στην αντίστοιχη θέση και προσθέστε τις απαιτούµενες πληροφορίες)

Α

Β

∆ιαδροµές κεκλεισµένων των θυρών
διαδροµή µετάβασης µε επιβάτες/
διαδροµή επιστροφής χωρίς επιβάτες

 τόπος αποβίβασης και διακριτικό χώρας ........................................

C

διαδροµή µετάβασης χωρίς επιβάτες, όλοι οι επιβάτες επιβιβάζονται στο ίδιο σηµείο
και µεταφέρονται στη χώρα όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας

 τόπος αποβίβασης και διακριτικό χώρας ...................................
C1

α)

4
β)

C2

(ηµεροµηνία)

µε ............................................................................................................................................................

(ταξιδιωτικό γραφείο, σύλλογος, κ.λπ.)

Οι επιβάτες συστάθηκαν σε οµάδα στο έδαφος:
α) µη συµβαλλόµενο µέρος .................................................................................................................................................................................................................................

(όνοµα της χώρας)

β) συµβαλλόµενο µέρος άλλο από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας ...........................................................................................................................

(όνοµα της χώρας)

γ)

τόπος και συµβαλλόµενο µέρος όπου επιβιβάζονται οι επιβάτες .......................................................................................................................................................................

(όνοµα της χώρας)

δ)

για να µεταφερθούν στο συµβαλλόµενο µέρος όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας...............................................................................................................................

(όνοµα της χώρας)

o

Επισυνάπτεται αντίγραφο της σύµβασης ή ισοδύναµο έγγραφο (βλ . ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπό 4).

Οι επιβάτες έχουν προηγουµένως µεταφερθεί από τον ίδιο µεταφορέα στο πλαίσιο υπηρεσίας που περιγράφεται υπό Β στο συµβαλλόµενο µέρος όπου επιβιβάζονται εκ νέου και µεταφέρονται στο
έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας
o

C3

Οι επιβάτες συστάθηκαν σε οµάδα στο πλαίσιο σύµβασης η οποία συνήφθη στις.......................

Επισυνάπτεται κατάσταση επιβατών της προηγούµενης διαδροµής µετάβασης µε επιβάτες και της διαδροµής επιστροφής χωρίς επιβάτες

Οι επιβάτες έχουν προσκληθεί να ταξιδέψουν στ ...................................................................................................... (χώρα και τόπος)
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Το κόστος της µεταφοράς βαρύνει το άτοµο που προσκαλεί. Οι επιβάτες συνιστούν οµοιογενή οµάδα η οποία συστάθηκε αποκλειστικά για το συγκεκριµένο ταξίδι. Επισυνάπτεται η επιστολή
πρόσκλησης ή φωτοαντίγραφο αυτής.
Η οµάδα µεταφέρεται στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.

∆ροµολόγιο
Ηµεροµηνίες

Στάδια του δροµολογίου σε ηµερήσια βάση
από

προς

τόπος / χώρα

τόπος / χώρα

(Εάν χρειαστεί, το 6 µπορεί να συµπληρωθεί σε χωριστό φύλλο και να επικολληθεί σταθερά στο παρόν .)
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km

km

µε επιβάτες

χωρίς επιβάτες

Μεθοριακοί σταθµοί

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ -- ΠΙΣΩ ΟΨΗ)

∆ροµολόγιο
Ηµεροµηνίες

Στάδια του δροµολογίου σε ηµερήσια βάση
από

προς

τόπος / χώρα

τόπος / χώρα

km

km

µε επιβάτες

χωρίς
επιβάτες

5

Κατάλογος των επιβατών

6

1

22

43

2

23

44

3

24

45

4

25

46

5

26

47

6

27

48

7

28

49

8

29

50

9

30

51

10

31

52

11

32

53

12

33

54

13

34

55

14

35

56

15

36

57

16

37

58

17

38

59

18

39

60

19

40

61

20

41

62

21

42

63

40

Μεθοριακοί
σταθµοί

7

Ηµεροµηνία συµπλήρωσης της κατάστασης επιβατών

8

Απρόβλεπτες µεταβολές

9

Σφραγίδες ελέγχου

Υπογραφή του µεταφορέα
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Παράρτηµα 4
Υπόδειγµα αιτήσεως έγκρισης έκτακτης διεθνούς γραµµής
(λευκό χαρτί - A4)

Συµπληρώνεται στις (ή σε µία από τις) επίσηµες γλώσσες
του συµβαλλόµενου µέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
µεταφορών µε πούλµαν ή λεωφορεία
ανάµεσα στα συµβαλλόµενα µέρη
σύµφωνα µε το άρθρο 7 της συµφωνίας
σχετικά µε τις έκτακτες διεθνείς µεταφορές επιβατών µε πούλµαν ή λεωφορεία
(Συµφωνία INTERBUS)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Αρµόδια αρχή του κράτους µέλους από όπου εκκινεί η υπηρεσία,

όπου δηλαδή βρίσκεται το πρώτο σηµείο επιβίβασης)

1.

Στοιχεία του αιτούντος

Όνοµα ή
εµπορική επωνυµία: .................................................................
∆ιεύθυνση:
...........................................................
Χώρα:
.......................................................................
Tηλέφωνο:

...........................

Tηλεοµοιοτυπία:

...........................
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(∆εύτερη σελίδα της αίτησης)
2.

Σκοπός, αιτιολογία και περιγραφή της έκτακτης γραµµής
......................................................................................................................................................................
................................................……………………………………............................................................
......................................................................................................................................................................
................................................……………………………………............................................................

3.

Στοιχεία που αφορούν τη διαδροµή:
α) Τόπος εκκίνησης: ..................................... Χώρα ...............………..
β) Τόπος προορισµού: .................................. Χώρα ...............……….
Βασική διαδροµή και µεθοριακοί σταθµοί
......................................................................................................................................................................
................................................……………………………………..
......................................................................................................................................................................
................................................……………………………………..

Χώρες µέσω των οποίων διέρχεται το όχηµα χωρίς όµως στάσεις επιβίβασης ή αποβίβασης
....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

4.

Ηµεροµηνία του δροµολογίου:

.......................................................................................................

5.

Αριθµός κυκλοφορίας των οχηµάτων

.........................................................................................
.......................................................………….................
...........................................................………..................

6.

Άλλες πληροφορίες:

7.
(Τόπος και ηµεροµηνία)

(υπογραφή του αιτούντος)
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(Tρίτη σελίδα της αίτησης)

Σηµαντική ανακοίνωση

Οι µεταφορείς συµπληρώνουν το έντυπο της αίτησης και επισυνάπτουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αιτών
είναι κάτοχος άδειας παροχής έκτακτων διεθνών υπηρεσιών µεταφοράς µε πούλµαν και λεωφορεία κατά την έννοια των
διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της συµφωνίας INTERBUS.

1.

Για έκτακτες υπηρεσίες άλλες απ’αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 6 της συµφωνίας INTERBUS απαιτείται
έγκριση, για υπηρεσίες δηλαδή άλλες από τις ακόλουθες:

2.

1.
∆ιαδροµές κεκλεισµένων των θυρών, υπηρεσίες δηλαδή κατά τις οποίες το ίδιο λεωφορείο ή πούλµαν χρησιµοποιείται
για τη µεταφορά της ίδιας οµάδας επιβατών σε όλη τη διαδροµή και για την επιστροφή τους στο σηµείο αναχώρησης. Το σηµείο
αναχώρησης βρίσκεται στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
2.

Γραµµές κατά τις οποίες η διαδροµή µετάβασης γίνεται µε επιβάτες και η διαδροµή επιστροφής χωρίς επιβάτες.

3.

Γραµµές κατά τις οποίες η διαδροµή µετάβασης γίνεται χωρίς επιβάτες και όλοι οι επιβάτες επιβιβάζονται στο ίδιο

Το σηµείο αναχώρησης βρίσκεται στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.

σηµείο, υπό τον όρο ότι ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Οι επιβάτες έχουν συσταθεί σε οµάδες στο έδαφος ενός µη συµβαλλόµενου µέρους ή συµβαλλόµενου µέρους άλλου
από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας ή από εκείνο όπου επιβιβάζονται οι επιβάτες, βάσει
συµβάσεων οι οποίες συνήφθησαν πριν την άφιξη στο έδαφος του τελευταίου αυτού. Οι επιβάτες µεταφέρονται στο
έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
β) Οι επιβάτες έχουν προηγουµένως οδηγηθεί από τον ίδιο µεταφορέα και υπό τις συνθήκες που προβλέπονται υπό 2 στο
έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου επιβιβάζονται εκ νέου και µεταφέρονται στο έδαφος του συµβαλλόµενου
µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.
γ) Οι επιβάτες έχουν προσκληθεί να ταξιδέψουν στο έδαφος άλλου συµβαλλόµενου µέρους µε έξοδα αυτού που έκανε
την πρόσκληση. Οι επιβάτες πρέπει να αποτελούν οµοιογενή οµάδα που δεν σχηµατίστηκε αποκλειστικά για το
συγκεκριµένο ταξίδι και που µεταφέρεται στο έδαφος του συµβαλλόµενου µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο
µεταφορέας.
∆εν προβλέπεται έγκριση για διαµετακόµιση µέσω του εδάφους συµβαλλόµενων µερών στο πλαίσιο έκτακτων
υπηρεσιών για τις οποίες επίσης δεν προβλέπεται έγκριση.

4.

Απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση να λάβουν έγκριση λεωφορεία και πούλµαν κενά επιβατών που θα
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά σε αντικατάσταση άλλων που έπαθαν βλάβη ή χάλασαν ενώ εκτελούσαν διεθνή γραµµή
καλυπτόµενη από την παρούσα συµφωνία.

5.

Για υπηρεσίες παρεχόµενες από µεταφορείς εγκατεστηµένους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τα σηµεία αναχώρησης
ή/και προορισµού µπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ανεξαρτήτως
κράτους µέλους στο οποίο έχει ταξινοµηθεί το όχηµα ή κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.

3.

Η αίτηση υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή του συµβαλλόµενου µέρους από όπου εκκινεί η υπηρεσία, όπου

δηλαδή βρίσκεται το πρώτο σηµείο επιβίβασης.

Τα χρησιµοποιούµενα λεωφορεία και πούλµαν ταξινοµούνται στο έδαφος του συµβαλλόµενου
4.
µέρους όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεταφορέας.

Λεωφορεία και οχήµατα χρησιµοποιούµενα για την εξυπηρέτηση έκτακτων διεθνών γραµµών που
καλύπτονται από τη συµφωνία INTERBUS συµµορφώνονται προς τα τεχνικά πρότυπα του παραρτήµατος 2.

5.
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Παράρτηµα 5
Έντυπο έγκρισης για µη απελευθερωµένες υπηρεσίες έκτακτων γραµµών
(Πρώτη σελίδα του εντύπου)
(Ροζ χαρτί - A4)

Συµπληρώνεται στις (ή σε µία από τις) επίσηµες γλώσσες
του συµβαλλόµενου µέρους που εκδίδει την έγκριση

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
- διακριτικό της χώρας -7

(Σφραγίδα)

......................................................

ΕΓΚΡΙΣΗ αριθ.........
παροχής έκτακτων διεθνών υπηρεσιών µεταφοράς µε πούλµαν και λεωφορεία
ανάµεσα στα συµβαλλόµενα µέρη
σύµφωνα µε το άρθρο 7 της συµφωνίας
σχετικά µε τις έκτακτες διεθνείς µεταφορές επιβατών µε πούλµαν ή λεωφορεία
(Συµφωνία INTERBUS)
προς:

....................................................................................…..............
(Επώνυµο και όνοµα ή εµπορική επωνυµία του µεταφορέα)

∆ιεύθυνση:
Χώρα:
Tηλέφωνο:
Tηλεοµοιοτυπία:

7

.......................................................................
.......................................................................
...........................
...........................

Βέλγιο (B), ∆ανία (DK), Γερµανία (D), Ελλάδα (GR), Ισπανία (E), Γαλλία (F), Ιρλανδία (IRL), Ιταλία
(I), Λουξεµβούργο (L), Κάτω Χώρες (NL), Πορτογαλία (P), Ηνωµένο Βασίλειο (UK), Φινλανδία (FIN),
Aυστρία (A), Σουηδία (S), Βουλγαρία (BG), Τσεχική ∆ηµοκρατία (CZ), Εσθονία (EST), Ουγγαρία (H),
Λιθουανία (LT), Λετονία (LV), Πολωνία (PL), Ρουµανία (RO), Σλοβακική ∆ηµοκρατία (SK), Σλοβενία
(SLO), προς συµπλήρωση.
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...................................................

...................................................

(Τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης)

(Υπογραφή και σφραγίδα
της εκδούσας αρχής)

___________________
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(∆εύτερη σελίδα του εντύπου)

1.

Σκοπός, αιτιολογία και περιγραφή της έκτακτης γραµµής
......................................................................................................................................................................
................................................……………………………………
......................................................................................................................................................................
................................................…………………………………….

2.

Στοιχεία που αφορούν τη διαδροµή:
α) Τόπος εκκίνησης: ..................................... Χώρα ...............………..
β) Τόπος προορισµού: .................................. Χώρα ...............……….
Βασική διαδροµή και µεθοριακοί σταθµοί
......................................................................................................................................................................
................................................……………………………………..
......................................................................................................................................................................
................................................……………………………………..

3.

Ηµεροµηνία του δροµολογίου:

...........................................................

4.

Αριθµός κυκλοφορίας των οχηµάτων

...............................................
.......................................................…………
...........................................................………

5.

Άλλοι όροι:

...................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
6.

Επισυνάπτεται κατάλογος των επιβατών
......................................………...........
(Σφραγίδα της αρχής που εκδίδει την έγκριση)
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(Tρίτη σελίδα του εντύπου)

Συµπληρώνεται στις (ή σε µία από τις) επίσηµες γλώσσες
του συµβαλλόµενου µέρους που εκδίδει την έγκριση

Σηµαντική ανακοίνωση

Η έγκριση ισχύει για ολόκληρη τη διαδροµή και µπορεί να τη χρησιµοποιεί µόνο
µεταφορέας του οποίου το όνοµα, καθώς και ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος,
εµφαίνονται επ’αυτής.
1.

Η έγκριση τηρείται επί του οχήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδροµής και τίθεται
στη διάθεση παντός εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου που θα τη ζητήσει.
2.

3.

Ο κατάλογος των επιβατών επισυνάπτεται στην έγκριση.
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ΕΝΤΥΠΟ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ INTERBUS
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Όροι που ισχύουν για τους οδικούς µεταφορείς επιβατών
∆ΗΛΩΣΗ τ.. ................................................(όνοµα του συµβαλλόµενου µέρους)
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

1.-Οι τρεις όροι που θεσπίζονται στον τίτλο Ι της οδηγίας 96/26/EΚ του Συµβουλίου της
29ης Aπριλίου 1996, για την πρόσβαση στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων
και επιβατών και την αµοιβαία αναγνώριση διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων

που εξυπηρετούν το δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης στις εσωτερικές και διεθνείς µεταφορές
(Επίσηµη Εφηµερίδα L 124, 23.5.1996, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά µε την
οδηγία 98/76/EΚ του Συµβουλίου της 1ης Oκτωβρίου 1998, (Επίσηµη Εφηµερίδα L 277,
14.10.1998, σ.17),

α)

µεταφέρθηκαν στην εθνική νοµοθεσία µε

β)

θα µεταφερθούν στην εθνική νοµοθεσία

..........................……………………………………....(αναφέρεται το σχετικό νοµοθέτηµα)
..........................…………………………………...................................................(ηµεροµηνία)
2.- Σε ό,τι αφορά τη χρηµατοοικονοµική επιφάνεια, η ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπει ότι ο
µεταφορέας πρέπει να διαθέτει κεφάλαιο και αποθεµατικό ύψους τουλάχιστον:
-.................... ευρώ (ή το ισοδύναµο σε εθνικό νόµισµα) ανά χρησιµοποιούµενο όχηµα ή
-.................... ευρώ.(ή το ισοδύναµο σε εθνικό νόµισµα) ανά για κάθε θέση µεταφοράς
επιβατών στα οχήµατα που χρησιµοποιεί ο µεταφορέας.
Αναµένεται ότι η χρηµατοοικονοµική επιφάνεια θα έχει προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της
οδηγίας 96/26/EΚ στις .........................(ηµεροµηνία, ή το αργότερο έως 1.1.2005).
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
1.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Απόφαση του Συµβουλίου για την υπογραφή συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των 14 χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σχετικά µε τις έκτακτες διεθνείς
µεταφορές επιβατών µε πούλµαν ή λεωφορεία.
2.

ΣΧΕΤΙΚΟ(Α) ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ(Α) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
A-7010
A-7031

3.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Άρθρο 71, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300
4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

4.1

Γενικός στόχος της δράσης

Η συµφωνία επιδιώκει την προώθηση της ανάπτυξης των διεθνών µεταφορών στην Ευρώπη και
την διευκόλυνση της οργάνωσης και της εκτέλεσής τους. Η συµφωνία επιδιώκει την καθιέρωση
ορισµένου βαθµού ελευθέρωσης, ισοδύναµου προς αυτόν που επιτυγχάνεται µε τη συµφωνία η
οποία αφορά τις έκτακτες διεθνές επιβατικές οδικές γραµµές που εκτελούνται µε πούλµαν ή
λεωφορεία (ASOR), η οποία υπεγράφη στο ∆ουβλίνο το 1982. Ωστόσο, η συµφωνία αυτή δεν
προβλέπει την δυνατότητα νέων εντάξεων.
4.2

Χρονικό διάστηµα που καλύπτει η δράση και προβλεπόµενες διαδικασίες για την
ανανέωσή της

Η συµφωνία συνάπτεται για χρονικό διάστηµα πέντε ετών, υπολογιζοµένων από την ηµεροµηνία
θέσεως σε ισχύ. Η διάρκεια της συµφωνίας παρατείνεται αυτοµάτως για νέο χρονικό διάστηµα
πέντε ετών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, τα οποία δεν εκφράζουν την επιθυµία να µην
παρατείνουν τη συµφωνία.
5.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ/ΤΟΥ ΕΣΟ∆ΟΥ

5.1

ΜΥ∆

5.2

∆Π/Μ∆Π
A – 7010 Μ∆Π
A – 7031 Μ∆Π

5.3

Τύπος προβλεποµένων εσόδων

∆εν ισχύει.
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6.

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ/ΤΟΥ ΕΣΟ∆ΟΥ
–

∆ιοικητικές δαπάνες (Μέρος A του προϋπολογισµού)

7.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

7.1

Μέθοδος υπολογισµού του συνολικού κόστους της δράσης (σχέση µεταξύ των επιµέρους
δαπανών και του συνολικού κόστους)

εµπειρογνώµονες για µία ηµέρα 1 φορά ετησίως, δηλαδή 15 x 670 €, συµπεριλαµβανοµένων
των ταξιδίων = 10.050 €

15
7.2

Ανάλυση ανά στοιχείο δράσης

∆εν ισχύει.
7.3

Λειτουργικές δαπάνες µελετών, εµπειρογνωµόνων κλπ. που περιλαµβάνονται στο µέρος Β
του προϋπολογισµού

∆εν ισχύει.
7.4

Προθεσµίες πιστώσεων υποχρεώσεων / πιστώσεων πληρωµών

Γενική πίστωση υποχρεώσεων στο κονδύλιο A 07031, εκ των οποίων 10.050 € ετησίως για την
παρούσα δράση.
8.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

∆εν ισχύει.
9.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

9.1

Ειδικοί ποσοτικοί στόχοι, στοχοθετούµενο τµήµα του πληθυσµού

∆εν ισχύει.
9.2

Αιτιολόγηση της δράσης

∆εν ισχύει.
9.3

Συνέχεια και αξιολόγηση της δράσης

∆εν ισχύει.
10.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους και διοικητικής φύσεως πόρους πρέπει να καλυφθούν από το
εγκεκριµένο κονδύλιο που διαθέτει η υπεύθυνη για τη διαχείριση Γ∆.
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10.1

Επίπτωση στον αριθµό θέσεων εργασίας

Τύπος απασχόλησης

Μόνιµοι ή
προσωρινοί
υπάλληλοι
Άλλοι πόροι
Σύνολο
10.2

Προσωπικό που θα αναλάβει
εκ των οποίων
την διαχείριση της δράσης
µόνιµες θέσεις προσωρινές µε τη χρήση καταφεύγοντας σε
εργασίας
θέσεις
υπαρχόντων συµπληρωµατικούς
εργασίας πόρων στο
πόρους
πλαίσιο της
σχετικής Γ∆ ή
της υπηρεσίας
A
B
C

0.025
0.050

0.025
0.050

0.075

0.075

∆ιάρκεια

ακαθόριστη

Γενική δηµοσιονοµική επίπτωση των συµπληρωµατικών ανθρώπινων πόρων
(EUR)

Ποσά
Μόνιµοι υπάλληλοι
Προσωρινοί υπάλληλοι
Άλλοι πόροι (αναφέρατε
το κονδύλιο του
προϋπολογισµού)
Σύνολο

8100

Μέθοδος υπολογισµού
0.075 x 108 000 (µοναδιαίο κόστος)

8100

Τα ποσά εκφράζουν το συνολικό κόστος των συµπληρωµατικών θέσεων εργασίας για την συνολική
διάρκεια της δράσεως, εφόσον αυτή έχει προκαθορισµένη διάρκεια και για 12 µήνες, εάν η διάρκεια είναι
ακαθόριστη.
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10.3

Αύξηση άλλων δαπανών λειτουργίας που προκύπτουν από τη δράση, ιδίως έξοδα που
αφορούν συνεδριάσεις επιτροπών και οµάδες εµπειρογνωµόνων
(EUR)

Κονδύλιο του
προϋπολογισµού (αριθ.
και τίτλος)
A-7030 αποστολές

Ποσά

2000

Μέθοδος υπολογισµού

€

A-7031

Σύνολο

10050

€

12050

€

Για τα έτη κατά τα οποία οι συνεδριάσεις θα διοργανωθούν εκτός
Βρυξελλών
1 ετήσια συνεδρίαση της µικτής επιτροπής x 2 µόνιµοι υπάλληλοι x
1000 €
Για τα έτη κατά τα οποία οι συνεδριάσεις θα διοργανωθούν στις
Βρυξέλλες
15 εθνικοί εµπειρογνώµονες x 670 €

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες της δράσης, εφόσον η διάρκεια αυτής είναι
προκαθορισµένη ή στις δαπάνες για 12 εφόσον η διάρκεια είναι ακαθόριστη.
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