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EUCAS/1998

ID intern unic:  291298 

Версия на русском

Fişa actului juridic

Republica Moldova

ACTE INTERNAŢIONALE

ACORD Nr. EUCAS 
din  08.09.1998

Acord-cadrul multirateral/din 08.09.98 privind dezvoltarea
                coridorului de transport internaţional

                          Europa-Caucaz-Asia

Publicat : 08.09.1998 în Monitorul Oficial Nr. 000     Promulgat : 08.09.1998

    Statele-membre ale prezentului Acord, denumite în continuare Părţi, exprimînd dorinţa  de  a

dezvolta relaţiile economice,  comerţul  şi transportul  în regiunile Europei, Mării Negre, Caucaz, Mării

Caspice şi Asiei, au decis să încheie  Acordul-cadru multirateral privind  dezvoltarea coridorului de

transport internaţional Europa-Caucaz-Asia (în continuare numit "Acordul-cadru").
                             Articolul 1
                         Dispoziţii generale

    Dispoziţiile     Acordului-cadru    reglementează     transporturile internaţionale   de  
mărfuri  şi  pasageri  între  Părţi,   precum   şi transporturile în tranzit prin teritoriile Părţilor.

                             Articolul 2

                              Definiţii

    În scopurile Acordului-cadru prin termenul "transport internaţional" se  subînţelege transportarea

mărfurilor sau pasagerilor cu ajutorul sau în cadrul:

    a) transportului rutier (inclusiv remorcile sau semiremorcile);

    b) transportului feroviar;

    c) transportului naval;

    d) transportului aerian;

    e) tuturor felurilor  de  containere, în conformitate  cu  convenţia vamală privind containerele;

    f) conductelor;
    dacă locul de  destinaţie  al  mărfurilor sau pasagerilor  şi  locul stabilit  pentru livrare, după cu

este menţionat în contract, să află pe teritoriul  a  două  ţări diferite, unde cel puţin una dintre  ele  este

Parte  a  Acordului-cadru,  precum şi păstrarea  în  timpul  tranzitării mărfurilor.

                             Articolul 3

                      Scopurile Acordului-cadru

    Scopurile Acordului-cadru sînt:
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    a) dezvoltarea  relaţiilor economice, a comerţului şi  transportului în regiunile Europei, Mării
Negre, Caucazului, mării Caspice şi Asiei;

    b) contribuirea  la accesul la piaţa internaţională a  transportului rutier, aerian şi feroviar, precum

şi navigaţia comercială;

    c) contribuirea la transportul internaţional de mărfuri, pasageri şi transportarea internaţională a

produselor din hidrocarburi;

    d) asigurarea  securităţii  circulaţiei, protecţiei mărfurilor şi  a mediului înconjurător;

    e) armonizarea   politicii  de  transport,  precun  şi  a   cadrului legislativ în domeniul

transportului;

    f) crearea condiţiilor  egale de concurenţă între diferite tipuri de transport.

                             Articolul 4

            Contribuirea la transporturile internaţionale
    1. Fiecare Parte acordă celorlaltor Părţi dreptul de tranzitare prin teritoriul  lor a mărfurilor şi

pasagerilor, cu ajutorul mijloacelor  de transport internaţional, în condiţiile menţionate în Acordul-

cadru.

    2. Părţile asigură  cea  mai efectivă organizare a  contribuirii  la transporturile de tranzit pe
teritoriile lor.

    3. Dispoziţiile Acordului-cadru nu lezează drepturile şi obligaţiile Părţilor,  care  decurg din alte

acordurii şi convenţii  internaţionale, memebre ale cărora ele sînt sau pot fi.
                             Articolul 5

              Plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi
    Impozitele, taxele  şi  alte  plăţi,  indiferent  de  denumirea  sau destinaţia lor, nu vor fi percepute

în cazul transporturilor în tranzit, cu  excepţia  plăţii cheltuielilor pentru transport, servicii vamale  şi
servicii  ce ţin de transportare, precum şi a plăţilor pentru  folisirea infrastructurii de transport.

                             Articolul 6
                    Condiţii avantajoase şi tarife

    1. Tarifele pentru  serviciile  de  asigurare a  transporturilor  în tranzit sînt stabilite în condiţii
avantajoase.

    2. Părţile au  convenit, ca în cazul dacă vor fi stabilite  condiţii avantajoase  şi  tarife între două

Părţi, pentru tipurile  de  transport menţionate   în  Articolul  1  al  Acordului-cadru,  aceleaşi   condiţii
avantajoase şi tarife vor fi aplicate între aceste Părţi şi alte Părţi.

                             Articolul 7
         Securitatea circulaţiei, protecţia mărfurilori şi a

                        mediului înconjurător
    Părţile iau măsurile   corespunzătoare,  care  asigură   secutitatea circulaţiei,  a  pasagerilor  şi

mărfurilor, protecţia mărfurilor  şi  a mijloacelor  de transport, precum şi protecţia mediului
înconjurător  în timpul  transporturilor  internaţionale,  prevăzute în  Articolul  1  al Acordului-cadru.

                             Articolul 8
                     Comisia Interguvernamentală
    1. Părţile formează  o  Comisie  Interguvernamentală,  în  scopurile reglementării    întrebărilor  

privind   îndeplinirea   şi    aplicarea dispoziţiilor Acordului-cadru.
    2. Comisia Interguvernamentală    este   compusă   din   funcţionari guvernamentali   sus-

puşi  ai  Părţilor,  sau  reprezentanţii  acestora, împuterniciţi să ia decizii în limitele Acordului-cadru.
   Comisia Interguvernamentală   ia   decizii  în   baza   principiului consensului.

    3. Comisia Interguvernamentală  petrece regulat întrunirile sale, nu mai  rar decît o dată în an,
consecutiv pe teritoriul fiecărei Părţi. În acelaşi  timp Partea gazdă prezidează pe parcursul unui an.

Preşedintele comisiei  Interguvernamentale este conducătorul delegaţiei acelei Părţi, unde are loc
întrunirea.

    Întrunirile Comisiei  Interguvernamentale  se petrec  la  propunerea Preşedintelui sau oricărei
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dintre Părţi cu participarea reprezentanţilor Părţilor, care pot invita pentru participare experţii
corespunzători.

    4. Comisia Interguvernamentală adoptă propriile reguli de procedură.
    5. În caz de  necesitate  Comisia Interguvernamentală poate  înainta propuneri  referitor  la

întroducerea rectificărilor şi schimbărilor  în Acordul-cadru,  precum şi referitor la adoptarea noilor
anexe tehnice la Acordul-cadru.

    6. Comisia Interguvernamentală elaborează decizii pentru adoptare de către  Părţi şi
recomandaţiile corespunzătoare referitor la  întrebările din cadrul Acordului-cadru, inclusiv:

    a) coordonarea politicii de transport;
    b) asigurarea respectării dispoziţiilor Acordului-cadru;

    c) colectarea şi schimbul liber de informaţie corespunzătoare;
    d) dezvoltarea  armonioasă  a transporturilor între Părţi  luînd  în consideraţie,  

în  primul  rînd,  securitatea  circulaţiei,   protecţia mărfurilor şi a aspectelor ecologice;

    e) asistenţa    pentru   colaborarea   dintre   întreprinderile   şi instituţiile de transport;
    f) asistenţa pentru transporturile multimodale;

    g) simplificarea  procedurilor vamale şi practicii supuse  aplicării în punctele stabilite de trecere.
    7. Comisia Interguvernamentală  are  dreptul de a forma  grupuri de lucru  pentru  domeniile,

menţionate în punctul 1 al articolului  10  al Acordului-cadru şi să determine drepturile şi obligaţiile lor.
                             Articolul 9

                       Secretariatul Permanent
    1. Comisia Interguvernamentală  stabileşte  Secretariatul  Permanent pentru aplicare efectivă a

Acordului-cadru.
    2. Secretariatul  se  află  la Baku, Republica  Azerbaidjan  şi  are reprezentanţe permanente în

fiecare dintre Părţi.

    3. Comisia Interguvernamentală  pregăteşte  şi  aplobă  Regulamentul
privind  Secretariatul  Permanent, stabileşte împuternicirile  acestuia,

drepturile  şi  obligaţiile,  procedurile  de  desemnare  a  persoanelor ofociale,  precum  şi pregăteşte
propuneri privind  sistemul  finanţării comune a lucrului Secretariatului Permanent.

    Sistemul de finanţare se aprobă de către guvernele părţilor.
    4. Secretariatul  Permanent  realizează  supravegherea  îndeplinirii dispoziţiilor  Acordului-

cadru,  precum şi execută  hotărîrile  Comisiei Interguvernamentale  şi înaintează propunerile

corespunzătoare  Comisiei Interguvernamentale.

                             Aticolul 10
                           Anexele tehnice

    1. Anexele tehnice  referitor  la transpotul  rutier  internaţional, trasortul feroviar internaţional,

navigaţia comercială internaţională şi procedurile  vamale şi prelucrarea documentelor sînt parte

integrantă  a Acordului-cadru  la  fel ca şi alte anexe tehnice, care pot  fi  primite ulterior, în caz de
nesesitate.

    2. Anexele tehnice  poartă  un carecter obligatoriu pentru Părţi  în

acelaşi  mod  şi  în  acelaşi  volum  ca  şi  Acordul-cadru  şi  asigură reglementarea  detaliată  a

problemelor, stabilite în Acordul-cadru.  Cu toate   acestea,   la   apariţia  contradicţiilor   între  
dispoziţiile Acordului-cadru şi dispoziţiile oricărei anexe tehnice este necesar de a se conduce de

dispoziţiile Acordului-cadru.

    3. Fiecare dintre  Părţi  are  dreptul de a propune  rectificări  la anexele  tehnice şi, în caz de
necesitate, să prezinte proiectele noilor anexe tehnice Secretariatului Permanent.

    4. Rectificările  propuse la anecele tehnice şi noile proiecte  sînt examinate de Comisia

Interguvernamentală.

                             Articolul 11
              Întroducerea schimbărilor şi completărilor
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    1. Cu consimţămîntul  Părţilor  în Acordului-cadru pot fi  întroduse schimbări  şi completări,

perfectate sub forma unui Protocol, care  este parte integrantă a Acordului-cadru.

    2. Intrarea în  vigoare  a  Protocolului referitor la  schimbări  şi completări se efectuează în
aceeaşi ordine ca şi a Acordului-cadru.

                             Articolul 12

                       Soluţionarea litigiilor
    1. Orice litigiu,  divergenţă sau pretenţie între Părţi, care  apare în  

legătură  cu  aplicarea,  interpretarea,  încălcare  sau  încetarea Acordului-cadru  şi care nu poate fi

soluţionată pe calea  negocierilor, este transmisă spre examinare de către oricare Parte implicată,

Comisiei Interguvernamentale.
            lipseşte o pagină??????????????

                            ANEXA TEHNICĂ

      la Acordul-cadru privind transportul rutier internaţional

                             Articolul 1
                         Dispoziţii generale

    Prevederile prezentei  Anexe  Tehnice  reglementează  transporturile rutiere internaţionale de

mărfuri şi pasageri:
    a) bilaterale, între Părţi;

    b) de tranzit prin teritoriile Părţilor.

                             Articolul 2

                              Definiţii
    În scopurile prezentei Anexe Tehnice următorii termeni înseamnă:

    1. Termenul "Transportator"  -  orice persoană fizică sau  juridică,

înregistrată  pe  teritoriul  uneia din Părţi şi  admisă  la  efectuarea transporturilor  rutiere internaţionale

de pasageri sau mărfuri, conform legislaţiei naţionale în vigoare.
    2. Termenul "Miloc de transport auto":

    - la transortul  mărfurilor  -  autocamion, autocamion  cu  remorcă, remorcher auto sau

remorcher auto cu semiremorcă;
    - la transportul   pasagerilor  -  autobus,  adică  mijlocul   auto,

prevăzut  pentru  transportarea  pasagerilor, avînd nu mai  puţin  de  8 locuri,   fără   locul  

şoferului,  şi  de  asemenea   remorca   pentru transportarea bagajului.

    3. Termenul "Transportare"   înseamnă   deplasarea  pe   drumuri   a
mijloacelor  de  transport  auto cu încărcătură sau fără, chiar  dacă  o parte  

din  itinerarul  automobilului,  remorcii  sau  semiremorcii  se efectuează pe calea ferată sau acvatică.

    4. Termenul "mărfuri  periculoase"  - înseamnă mărfurile, care  sînt

considerate  periculoase  conform Acordului European privin  Transportul Auto Internaţional de
Mărfuri Periculoase, 1957.

    5. Termenul "Mărfuri  uşor  perisabile" - înseamnă  mărfurile,  care sînt  considerate or perisabile

conform acordului Internţaional  privind
Transportul  Produselor  uşor  perisabile  şi  echipamentelor  speciale, utilizate pentru astfel de

transporturi, 1970.

    6. Termenul "Autorizaţie"  -  înseamnă documentul eliberat de  către

autoritatea  competentă  a  unei Părţi, şi care  permite  mijlocului  de transport,  înmatriculat pe teritoriul
altei Părţi intrarea, ieşirea sau tranzitul prin teritoriul primei Părţi.

    7. Termenul "Autorizaţie specială" - înseamnă documentul eliberat de autoritatea competentă a

Părţii, şi care permite mijlocului de transport înmatriculat  pe  teritoriul altei Părţi efectuarea

transporturilor  din categoriile speciale pe sau prin teritoriul primei Părţi.
    8. Termenul "Înmatriculare"  - înseamnă înmatricularea mijlocului de transport pe teritoriul Părţii

în conformitate cu cerinţele organelor ei naţionale competente.
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                             Articolul 3
                           Accesul la piaţă

    1. Fiecare Parte    permite   transportatorului,   înmatriculat   pe teritoriul  altei  Părţi să

transporte mărfuri sau pasageri între  orice punct de pe teritoriul său şi alt punct de pe teritorile altor

Părţi sau invers,  şi  de asemenea tranzitul prin teritoriul său, dacă dispune  de autorizaţie, precum şi    
tranzitul prin  teritoriul său, cu condiţia existenţei autorizaţiei, fără careva reţineri nejustificate sau

restricţii.

    2. Transportatorul poate efectua transporturile în ţării terţe numai dacă  dispune  de  autorizaţie

specială a autorităţilor  competente  ale Părţilor sau organizaţiilor Părţilor pentru astfel de transporturi.
                             Articolul 4

                      Greutatea şi dimensiunile

    1. Greutatae  şi dimensiunile mijloacelor de transport auto cu marfă sau fără marfă trebuie să fie
în conformitate cu condiţiile documentelor oficiale  de înmatriculare ale acestor mijloace de transport

auto şi  nu trebuie să depăşească restricţiile corespunzătoare ale Părţii gazdă.

    2. În cazul,  cînd greutatea şi dimensiunile mijlocului de transport auto  cu  marfă  sau  fără

marfă  care  efectuează  transportul  conform
prezentei  Anexe  Tehnice  depăşesc  limitele  maxime  adminisibile  ale

acestora  pe  teritoriul  Părţii  gazdă,  este  necesară  o  autorizaţie specială.

                             Articolul 5

                 Categoriile speciale de transportări
    1. Transportul  mărfurilor periculoase şi uşor perisabile trebuie să se efectueze conform legislaţiei

naţionale a Părţilor.

    2. Pentru transportul  mărfurilor periculoase şi uşor perisabile  cu mijloacele  de  transport auto
pe teritoriile Părţilor este  necesară  o autorizaţie specială.

                             Articolul 6

           Permisele de conducere şi certificatele privind

                        valabilitatea tehnică
    Permisele de  conducere, certificatele privind valabilitatea tehnică şi  documentele  oficiale de

înmatriculare ale mijloacelor de  transport auto,  eliberate de către organul competent al unei Părţi şi

valabile pe teritoriul ei, sînt recunoscute pe teritoriile celorlalte Părţi.
                             Articolul  7

                             Încălcările

    În cazul încălcării  prevederilor  prezentei Anexe Tehnice de  către

transportatorul  unei  Părţi,  Partea  pe teritoriul  căreia  s-a  comis încălcarea,  este  obligată  în  cel
mai scurt  timp  să  anunţe  despre încălcare  cealaltă Parte, care va lua măsuri prevăzute de legislaţia ei

naţională.  Aceste Părţi se informează reciproc despre toate sancţiunile aplicate de ele.

                             Articolul 8

                        Problemele financiare
    La efectuarea  transporturilor  în  baza acestei  Anexe  Tehnice  se scutesc reciproc de taxe

vamale, impozite şi încasări dacă sînt aduse pe teritoriul altei Părţi:

    1) combustibilul  şi lubrifianţii în limitele normelor, prevăzute de legislaţia  internă a Părţii, care se
conţine în rezervorul standard  al automobilului, instalat de uzina producătoare;

    2. piesele de  rezervă şi instrumentele, prevăzute pentru  repararea mijlocului de transport

defectat, care efectuează aceste transporturi.

    Piesele de rezervă  neutilizate  sînt supuse  reexportării,  piesele schimbate trebuie reexportate,
distruse sau predate în ordinea stabilită pe teritoriul Părţii corespunzătoare.

                Anexa Tehnică la Acordul-cadru privind

                  transportul feroviar internaţional

                             Articolul 1
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                          Prevedri generale

    1. Prevederile  prezentei Anexe Tehnice reglementează transporturile feroviare internaţionale de

mărfuri şi pasageri:
    a) bilaterale, între Părţi;

    b) tanzit, prin teritoriile Părţilor.

                             Articolul 2

                              Definiţii
    În scopurile prezentei Anexe Tehnice termenii de mai jos înseamnă:

    1. Termenul "compania  feroviară naţională" înseamnă orice  persoană juridică,  instituită în una

dintre Părţi şi care are în ţara instituită acces  legal  la transportul feroviar internaţional, în

conformitate  cu legislaţia naţională.

    2. Termenul "tren" înseamnă locomotiva şi/sau vagoane, înmatriculate în  una  dintre Părţi,

folosite şi dotate pentru transportul  mărfurilor şi/sau pasagerilor;
    3. Termenul "transport"  înseamnă circulaţia trenului de mărfuri  şi de  pasageri pe calea ferată,

chiar şi în acele cazuri, cînd o parte din transport se efectuează pe căile navale.

                             Articolul 3

                      Realizarea Anexei Tehnice

    Organele răspunzătoare  pentru  îndeplinirea prevederilor  prezentei Anexe Tehnice sînt

menţionate în Nota 1 a prezentei Anexe Tehnice.

                             Articolul 4
                    Condiţii avantajoase şi tarife

    Condiţiile avantajoase  şi tarifele vor fi stabilite în conformitate cu  Articolul 6 şi 8 ale Acordului-

cadru şi a Notei 2 a prezentei  Anexe Tehnice.

                             Articolul 5

                             Documentele

    Părţile recunosc   licenţele   de   efectuare   a   transporturilor, activităţilor  de  expediţie  şi

altele, eliberate  în  conformitate  cu regulile  naţionale  ale  Păţii, precum şi
permisul  şi  alte  documente pentru conducerea şi însoţirea trenurilor pe teritoriile Părţilor.

                             Articolul 6

                         Scopurile cooperării

    Părţile vor coopera la nivel de guvern, în scopurile:

   a) dezvoltării   transportului  feroviar  internaţional,   incluzînd comunicarea multimodală;

    b) păstării şi  dezvoltării  transportului feroviar, stabilit  între

infrastructurile  feroviare  naţionale  ale Părţilor,  şi  administrării organizatorice reciproce a sistemului

ferocviar naţional;
    c) stabilirii   relaţiilor   economice  directe   între   companiile feroviare  naţionale  şi alte

întreprinderi  corespunzătoare,  incluzînd folosirea  în  comun  a  depozitelor

şi  terminalelor  cu  condiţii  mai avantajoase;

    d) deschiderii  reprzentanţelor  companiilor feroviare naţionale  pe teritoriul Părţilor;

    e) schimbului de informaţie, inclusiv a datelor statistice.

    2. Părţile vor coopera la nivelul organelor competente în scopurile:

    a) facilitării perfectării procedurilor de frontieră;
    b) asigurării   transportului  feroviar  internaţional  cu   resurse energetice;

    c) elaborarea  în  comun a metodei calculului preţului de  cost,  ca bază pentru tarifele de

înlesnire şi tarifele unice.

    d) stabilirii sistemei de răspundere pentru încălcările parametrilor

tehnologici  ale  lucrărilor  de  transport,  încărcare  şi  descărcare, restituirea trenurilor, care aparţin

companiilor feroviare naţionale ale Părţilor, de asemenea pentru poluarea mediului înconjurător;

    e) îndeplinirii   de   către   companiile  feroviare   naţionale   a obligaţiilor    reciproce    la  
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procurarea,   repararea    trenurilor, containerilor, utilajului şi tehnicii;

    f) dezvoltării instruirii personalului feroviar în baza standartelor internaţionale de instruire;

    g) acordării  sprijinului personalului feroviar în timpul aflării şi îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu

pe teritoriul alte Părţi, iar în caz  de  îmbolnăvire  neaşteptată  sau traumă  -  acordarea  gratuită  a

primului ajutor.

                                NOTA 1

     la Anexa Tehnică privind transportul feroviar internaţional
    Conform Articolului  3  a  Anexei Tehnice  la  transportul  feroviar internaţional organele de

răspundere sînt:

    1. pentru Republica   Azerbaidjan   -  Calea  Ferată  de  Stat   din Azerbaidjan;

    2. pentru Republica  Armenia - Societatea pe Acţiuni Închisă de Stat "Calea Ferată a Republicii

Armenia";

    3. pentru Republica  Bulgaria - Compania Naţională "Căile Ferate  de Stat din Bulgaria":

    4. pentru Geiogia - Departamentul Transportului Feroviar;

    5. pentru Republica  Kazahstan - Întreprinderea Republicană de  Stat "Kazahstan temir jolî";
    6. pentru Republica Kîrgîstan - Direcţia Căii Ferate din Kîrgîstan;

    7. pentru Republica Moldova - Întreprinderea de Stat "Calea Ferată a Moldovei";

    8. pentru Romănia - Ministerul Transportului Romăniei;

    9. pentru Republica   Tadjikistan   -   direcţia   Căii   Ferate   a Tadjikistanului;

    10. pentru Republica   Turcia  -  Administraţia  de  Stat  Feroviară (TCDD):

    11. pentru Republica  Uzbekistan  -  Compania de Stat  Feroviară  pe Acţiuni "Uzbekiston

temir iullari";
    12. pentru Ucraina - Căile Ferate a Ucrainei "Ucrzalizniţea".

    

                                NOTA 2

             la Anexa Tenică privind transportul feroviar

                            internaţional

    În conformitate  cu Articolul 4 a Anexei Tehnice privind transportul

feroviar  internaţional  următoarele condiţii avantajoase şi  tarife  se aplică pentru Părţile Acordului-
cadru:

    a) pînă la 50%   din  tariful  complet  în  vigoare  la  transportul mărfurilor pe calea ferată, cu

excepţia înlesnirilor tarifare în vigoare în conformitate cu acordurile şi contractele;

    b) la transportarea   vagoanelor  goale  pe  feriboturi  se   acordă reducere pînă la 50% din

tariful complet în vigoare.

    Achitarea transportului vagoanelor goale pe feriboturi se efectuează de  către expeditorul

mărfurilor nemijlocit proprietarilor feriboturilor sau expeditorilor, care au contract cu proprietarii

feriboturilor.
                     Rezerva Republicii Kazahstan

   la Acordului-cadru multilateral privind dezvoltarea coridorului

             de transport inernaţional Europa-Caucaz-Asia

    Prevederile Articolului  4  a  Anexei  Tehnice  privind  transportul

feroviar  internaţional  şi  Nota  2  a  Anexei  nu  se  răsfîng  asupra Republicii Kazahstan.

    Conducătorul delegaţiei

    Republicii Kazahstan
    Ministul Transportului

    şi Comunicaţiilor                           Ercin Caliev

                    Rezerva Republcii Azerbaidjan

         la Acordului-cadru multilateral privind dezvoltarea

      coridorului de transport internaţional Europa-Kaukaz-Asia
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    1. Republica  Azerbaidjan  declară,  că  nici  una  din  drepturile, obligaţiile   şi  

prevederile  Acordului-cadru   multilateral   privind dezvoltarea coridorului de transport internaţional
Europa-Kaukaz-Asia şi în  Anexele Tehnice nu va fi aplicate de către Republica Azerbaidjan  în

legătură  cu transporturile prin teritoriul său, pentru care  teritoriul Republicii Armenia este teritoriu

iniţial, de tranzit sau final.

    2. Republica  Azerbaidjan  îşi  rezervă  dreptul de  a  modifica  şi exclude  reglementările

punctului 1 din prezenta rezervă, şi alte  Părţi vor  fi  notificate  în  scris despre

orice  astfel  de  modificări  sau excluderi.

    Preşedintele Republicii

    Azerbaidjan                                 Gheidar Aliev
                           Rezerva Romăniei

         la Acordului-cadru multilateral privind dezvoltarea

      coridorului de transport internaţional Europa-Kaukaz-Asia

    Nota 2 a Anexei Tehnice privind căile ferate nu se aplică pentru Romănia.

    Preşedintele Romăniei                   Emil Constantinescu

                    Anexa Tehnică la Acordul-cadru

             privind navigaţia comercială internaţională
                             Articolul 1

                          Prevederi generale

    Prevederile Anexei   Tehnice   reglementează  navigaţia   comercială internaţională  

între  Părţi,  precum  şi  transporturile  în  tranzit, efectuate de navele oricărei Părţi.

                             Articolul 2

                              Definiţii

    Pentru scopurile prezentei Anexe Tehnice termenii următori înseamnă:
    1. Termenul "navă"  înseamnă  orice  navă comercială,  întrodusă  în registru sau altă listă oficială

a Părţii şi care naveghează sub steagul acestei Părţi în conformitate cu legislaţia ei;

    Cu toate acestea, acest termen nu include:

    a) corăbiile   militare  şi  navele  civile,  utilizate  cu  scopuri necomerciale;

    b) nave pescăreşti.

    2. Termenul "memebru  al  echipajului" înseamnă căpitanul  sau  altă

persoană,  ocupată  în  timpul cursei la bordul  navei  cu  îndeplinirea funcţiilor  legate  de  conducerea,

exploatarea şi deservirea  navei  şi inclusă în rolul juridic al acestei nave.
                             Articolul 3

                         Acordarea sprijinului

    Părţile în limitele  legislaţiilor  sale naţionale întreprind  toate măsurile  necesare  pentru  sprijinul

navigaţiei  comerciale,  reducerea staţionărilor   neproductive  şi  accelerarea  maximă  şi  simplificarea

procedurilor vamale şi de port.

                             Articolul 4

    1. Părţile vor acorda sprijin în dezvoltarea comerţului navigaţional conducîndu-se de principliile
egalităţii în drepturi.

    2. La transportarea  mărfurilor şi pasagerilor Părţile vor contribui la  o  colaborare strînsă între

organizaţiile şi întreprinderile lor  de navlosire, şi cele legate de navigaţie.

                             Articolul 5

           Dezvoltarea navigaţiei comerciale internaţionale

    1. Părţile acceptă;

    a) să contribuie  la participarea navelor Părţilor la transportul pe mare  şi  pe  căile navale interne
între porturile Părţilor,  precum  şi folosirea  căilor maritime şi navale interne ale Părţilor la transportul

mărfurilor  în  tranzit prin ţările terţe şi înlăturarea greutăţilor  în această sferă.

    b) asigurarea accesului liber pe uscat la transporturile multimodale respectînd legislaţia Părţii
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gazdă.

    2. Poziţia prezentului  Articol  nu lezează dreptul navelor  ţărilor terţe de a participa la

transporturile între porturile Părţilor.

                             Articolul 6

    Părţile în conformitate   cu   legislaţia  în  vigoare  vor   acorda asistenţa  necesară
întreprinderilor de navigaţie şi celor legate de ea, organizaţiilor  comerciale  ale oricărei Părţi

la  deschiderea  liniilor spre porturile sau din porturile altei Părţi, de asemenea la instituireade   ei  

pe  teritoriul  altei  Părţi  a  reprezentanţelor   sale   sau intreprinderilor mixte.

                             Articolul 7

    1. Părţile vor   depune   eforturile  sale  pentru   menţinerea   şi dezvoltara  relaţiilor  efective

între autorităţile lor,  în  competenţa cărora   intră  chestiunile  de  navigaţie  comercială,  precum  şi   la

stimularea    dezvoltării   contractelor   între   întreprinderile    şi organizaţiile  corespunzătoare,  în
special ceea ce ţine de  chestiunile legate de:

    a) folosirea  efectivă a flotei comerciale maritime şi a porturilor, lărgirea legăturilor economice şi

ştiinţifice;

    b) schimbul de  informaţie  şi  de  practică  de  lucru  în  diverse operaţii  măritime  în  scopul

accelerării şi  facilitării  fluxului  de transport pe căile maritime;

    c) coordonarea  politicii  privitor la activitatea în  organizaţiile internaţionale,  care  se ocupă cu

problemele navigaţiei comerciale,  şi participarea la acordurile internaţionale privind transportul maritim.
                             Articolul 8

    Fiecare Parte  se  abţine  de  la orice  măsuri  descriminatorii  în privinţa  navelor celeilalte Părţi,

care efectuează transportul de linie şi de tramp între Părţi.

                             Articolul 9

                      Regimul cel mai favorabil

    1. Fiecare Parte  acordă  navelor celeilalte Păţri regimul  cel  mai favorabil  

în  porturile  sale,  deschise  pentru  comerţul  extern  şi navigaţie.
    2. Prevederile  punctului  1  al prezentului Articol  se  referă  la procedurile  vamale,  taxele  şi

plăţile de port, la  liberul  acces  la porturi  şi  folosirea  capacităţii  lor, precum şi  toate  măsurile  de

asistenţă,  acordate  navigaţiei  pe mare şi operaţiilor  comerciale  în legătură cu navele, memebrilor

echipajului, pasagerilor şi mărfurilor.

    3. Prevederile punctului 1 a prezentului Articol:

    a) nu se aplică   la  porturile,  închise  pentru  intrarea  navelor străine;

    b) nu se aplică  la cabotajul maritim şi altă activitate,  rezervată doar pentru cetăţenii şi

organizaţiile sale;
    c) nu obligă  nici o Parte de a extinde pe nava altei Părţi excepţia din regulile privind însoţirea

obligatorie a pilotajului, oferit navelor sale.

                             Articolul 10

                             Documentele

    1. Fiecare dintre Părţi recunoaşte documentele ce atestă apartenenţa naţională  a navelor şi alte

documente navale, eliberate sau recunoscute de cealaltă parte.

    2. Navele fiecărei  dintre  Părţi, care dispun de  certificatele  de măsurare  în  conformitate cu
Convenţia Internaţională din 1969  privind măsurarea  navelor, este scutită de remăsurare în porturile

altei Părţi, şi acest document se ia ca bază la calculul taxelor de port.

                             Articolul 11

                   Ocrotirea mediului înconjurător

    1. Navele Părţilor     intreprind    măsurile    necesare     pentru

preîntîmpinarea  daunei  mediului  înconjurător pe  teritoriul  oricărei Părţi în conformitate cu regulile

internaţionale.
    2. Navele, care   aparţin  proprietarului  oricărei  Părţi,  răspund pentru  oricare  daune
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pricinuite, indicate în punctul 1 al  prezentului Articol,  în conformitate cu legislaţia ţării, în care este

comisă dauna mediului înconjurător, şi în conformitate cu acordurile internaţionale.

                   Anexa Tehnică la Acordului-cadru

        privind procedurile vamale şi prelucrarea documentelor

                             Articolul 1

                          Prevederi generale

    1. Prevederile  prezentei  Anexe Tehnice  reglementează  procedurile
vamale  şi  prelucrarea  documentelor la  transportul  internaţional  de mărfuri şi pasageri prin teritoriile

Părţilor.

    2. Pentru toate  cazurile, nereglementate de prezenta Anexă Tehnică, se aplică legislaţia Părţii

corespunzătoare.

                             Articolul 2

                      Convenţiile Internaţionale

    1. Părţilor li  se recomandă să întreprindă măsuri privind  aderarea în cel mai scurt timp la
următoarele Convenţii Internaţionale:

    a) Convenţia  vamală privind transportul internaţional de mărfuri cu folosirea carnetelor TIR-anul

1975;

    b) Convenţia   Internaţională  privind  coordonarea  condiţiilor  de efectuare a controlului de

mărfuri la frontieră - anul 1982;

    c) Convenţia Vamală privind containerele - anul 1972.

    2. Părţile se  vor  înţelege  de a se conduce în activitatea  sa  de
principiile,  prevăzute  de  Convenţiile,  menţionate în  punctul  1  al acestui articol.

                             Articolul 3

                           Controlul vamal

    1. Perfectarea  vamală se îndeplineşte la punctele de control  vamal speciale stabilite.

    2. Împuternicirea  de  a opri şi controla mărfurile  internţaionale,

transportate  prin  teritoriile  Părţilor,  o  au  numai  reprezentanţii serviciului vamal în limita teritoriului

Părţii sale.

                             Articolul 4
                       Prelucrarea Documentelor

    Fiecare Parte  păstrează  declaraţia  vamală  privind  mărfurile  ca document de bază.

    1. Formatul potrivit  şi forma declaraţiei vamale privind mărfurile, în  conformitate  cu standartele

ONU, vor fi prelucrate şi introduse  pe teritoriul Părţilor.

    2. Părţile în  timp cît mai scurt posibil vor introduce folosirea pe teritoriul său a documentelor ce

însoţesc marfa, elaborate în două limbi şi corespunzătoare standardelor ONU.

    3. Părţile vor asigura crearea şi dezvoltarea serviciilor licenţiate a brocherului vamal.


