
ΣΓΜΦΩΝΙΑ
Στο τχέοιο vouov «Ηύοωαη Σαμοωνιας μεταίςν των Κοόε:-

νήαεων or; Ελληνικής Δημ.οκοατί: ς κα: της Λαϊκή; 1: -
τεαλιττεκής Δήμον, ο ατια; της Αλβανίας ::;->■*)■/ ο; :>·.ω
μετορορων κα: του τρότ-άετου τ αυτή Π οωτοκολλο- ·.

Ποος τη Βον/.ή των Ελλήνων

Αυτό το αχε::ο νόμου. έχε: τκοτό την κύρωτη της Σνμρ ώ
νιας ν.α: τοο τροαόέτου Πρωτοκόλλου χυτής. τον υτογρα- 
οτηκαν οτα Τίρανα ατις 4 Δεν.εμόρίου 19?4 μεταξύ της 
Κ.όερνηοης της Ελληνικής Δημοκρατίας κα: της Κνόέςνη- 
της της Λαϊκής Σοτιαλιτοικής Λητόν.:ατίας της Αλόανίας 
κ2: αοοροάν ττη αεταρορά ετιόατώ- κα: εατορευμάτων οοι- 
κ.εος μεταξύ κα: μέτω των όνο χωρι·>ν.

Σύμρωνα με τις όιατάξεις της ατό κύρωτη Συμρωνίας ο: 
μεταρορές ευ..το;ευμ.άτ,ων οτ.αλλάααοντ3: των οε.κων τεκώ- 
ί έκτος των οιοοίων) τον τροολέιτονται ατό τις ιτχυεκιτες οιο- 
τάξεις τον -/.ά-5ε Σηκόαλλόμενο υ Msoovc (άρ·ύρο 2/1) καν 
οεν υτόκεινται τε κα-3εττώς αιόείας (άο-Sp: 2/3). Μόνο η 
όίαμετακόμιτη των εμτορικών οχημάτων της μιας Συμβαλ
λόμενης αλευράς ττην ετικρ.άτει 2 της άλλης τρος τρίτες 
χώρες και αντιττρορα ντόκειται ττο καύεττώς των κόειών.

Κίάόε Συμόζλλόμενο Μέρος αόαρωνα με τη ότάταξη τον 
2p'Sρον 8/2 έχει την υτοχρέωτη ν2 οιευκολόνει τελωνειακέ 
τα οχήματα τον άλλου.

Ιο ίρ-S:: 12 τροόλέπε: οανιάντηοη εν α/.λάξ των αρμοί ίων 
εκτ.ροοωτ.ων των αρχών των Σαμίαλλομένων Μερών για 
την εάέτααη Γεμάτων τον -52 τροζΑττΟυ; ατό την εραρμογή 
της Σνμτωνία* αντής.

Ο τρότος εραρμογής της Συαρωνίαρ όάτε: τον άρ-Spcu 13 
χυτής τρεόλέτετα: ατό το Πρωτόκολλο τον είναι τανημμέν; 
τ’ αντή.

Η Σνυ.ρωνία αντή ·3α ιτχύει για όύο χρόνια ατό τη Γέτη 
της οριτττκο: αε ιτχύ και ·Γα ταρατεινεται οιωτηρά κά-Sε 
■•χρόνο, ερόαον κανένα ατό. τα Σνμόαλλόμενα Μέρη ίεν την 
καταγγείλει τρεις μήνες τριν ατό τη λήξη της.

Για τους. ταμνατάνω λόγονς ειτηγούμεόα τη/ ιΐήροοή τον 
οττό τη Βουλή.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Κυ.'ωοη Συμρωνίας μεταξύ των Καδερνάρβων της Ελληνι
κής Δημοκρατίας και της Λαϊκός Σοαιαλιττικής Δημο- 
κρατίας της Αλίανίας όιε-ανών οετκών μεταρορών κι: τον 
τρατ-ύετου α αυτή Π ρωτοτ/όλλον.

' Ap-Sco τρώτο.

Κυρώνεται και έχε: την :αχό. τον ορίζει το άο-ύρο 28 ταρ. 
J το- Συντάγματος, η Συμρωνια μεταξύ των Κνίερνήαεων 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Σοτιαλιττ:- 
κής Δημο'κρατίας της Αλί ανίας οιε-όνών οοικων μεταρορών 
και το τρόουετο ο' αντή Π ρωτόκολλο. τον ιατογράρτηκοτν <ττα 
Τίρανα -τις 4 Δεκεμιόρίου 1984. των οτοίων το κείμενο στην 
ελληνική γλώααα έχει ως εξής;:

ν ΤΑΖΓ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
Λ.'·ί·ΚΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΔΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΉΣ 
ΑΛΗΛΝίΛΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Π Ινυοερνηβτ, της Ε>Δ-ηνικής Δηνυοκρατίας και η Κο- 
όέρνητη τ.ς Λαϊκής Σοαιαλιττικής Δην.οκοατίας της Αλ- 
όανιας. ετιΓνμώντας να αναττύξουν τις ίιεόνείς οό:κ.ές τους 
μιταρτρες ανμρώνητχ/ τα ακόλονΓα:

Άρ-Spo !.

ΚαΓενα ατό τα Σ.μόαλλόμενα Μέρη έχε: το ιιν.αίωαα να 
ςςραγματοτοιε: οοικες μεταρορες εατορευμάτων και έκτακτες 
ετιοα-.ων με. οχή,.ιατα τον έχουν ατογραρεί α' αυτές, μέαω 
των αννοριακών όιελεναεων Κρυαταλλοτηγήςυ'ΚΑΡΒΕΗΤΙ- 
ΟΕ και Κακαίιάς/ΚΑΚΑλ LIE ή ακόυα και άλλων τημαίων 
ειελεναεως. το- τα όνο Σνμεαλ.-.όμ,ενα Μέρη Γα ή»5ελον ι- 
τορααιτει ατο κ.οίνου ττο μέλλον.

'Ap-Spo 2.

1. Οι με ταρ ορέ: εατορευμάτων αταλλάταονται των οόι- 
κων τελών τον τροόλετονται. ατό τις ιαχόοντες ϊιατάτεις 
κά-ΰΐ Σογ.όαλλομ.ένου Μέρους.

2. Ί’α καναιμα και τα λιταντιν.ά τον όρίακοντα: ατις κα
νονικές :εα:α·ενες τον οχήχατος αταλλάαασνται ετιίαης όλων 
των -..ελών ν.α· λοιτων ετιόαρνναεων.

3. Ο: νεταρορες .μ.εταήν των όνο χωρών οεν ·υτό·/.εινται αε 
καύ-οατώς οώειας.

4. Η όιαυνετακόαιση τοκν ερετορικών οχημάτων της αίας ανμ- 
όα/.λομενης τλενράς ατην ετικράτεια της άλλης τρος τρί
τες χώρες κα: αοτίατ.ρορ'α ντόκειτα: ατο κα->εατώς των α- 
οειών. Η άόεια ιαχνει για μια οιαορομή και ετιατρορή. Το 
τεριεχόμενο και η μορρή τον τροτύτου της άοειας κοώοριζε- 
τα; έτειτα ατό αυμρωνί.α των αρμοόίωε^ αρχών των αυαίόαλ- 
λοτμένων.

Ο: :ιαμετχ/.:μ.ίαε:ς εμ,τορικών οχημάτων τη; Ελληνι
κή Δη-λον.ρατόα τρος τρίτες χώρες ,μέαω της ετακρατείας 
της Λαϊκής Σοαιαλιττικής Δημτν.ρατίας της Αλίανίας κ·αι 
αντίατρ::ο ύα είναι αε τεαιορι—λένο αριΓμό. τον να κια&ο 
ρίζετα: κάνε χρόνο ατό τα ΣυμΑαλ/.όυενα Μέρη. 'Οταν οι 
ανΆήκες ετιτρέ’όονν ταραττέρα ανόητη των αεταρορών 
TRANZIT τα όνο Μέρη -λα ετανεαετεέαανν το νέαα.

3. Λεν ντοκε.νται ττο καΓεττώς ;ό>ειών και κιαταόολής τε
λών οι ειόικές ματαρο.ρές ύτως ·

α; Οικοακενής νταλλήλων ό ι τ λ ωχ ατ: y-ώ ν αν τ ιτ ρ-υσωττε ιών.
όί II τωμ.άτων.
γ; Αντοκετμένων για εο.νέαεις κα: τα/ηγύοεις γϊ-νικά.
ο) Αντικ*κιόνων γιο α-όλητικονς αγώνες ή εκταείεντικές 

κα: τν/.ιτιατικες όραττηριότητες.
ε; Οχημάτων του έχουν νττοατεί δλάίη ή ατύχημα.
C. Η αταλλαγά ατό τα οοικά τέλη οεν τεοιλαχόάνε: τα 

οεόοια .TOLLS).
7. Σαν ι.εμτορικο» όχημα ορίζεται το μηχανοκίνητο εκείνο 

όχημα, το οτοίο κανονικά (NORMALLT) χτητμιστοτείται 
για τη μεταρορά εατορευμάτων οοικά.

Ο όρος χυτός τεριλαμόχ.ει κα: το ραιονλκούμενο ή ημιρυ- 
μοΆ/.κοάμενο όχηια. τον τννοέεοα: με το εμτορικό όχηια. κ·2- 
ζ ;ότ κια: κάνε τννόνααμ,ό οχημάτων.

Άρ-Spo 3.

1. Για την εραρμογή της Συμ.οωνίας χυτής, έκτακτες με
ταφορές ετιόατών θεωρούνται:

α: Τα ταάίοια κλειοκυν -5<νρώ;. κατά τα οτοίο. το tsio Α 
χη.μα μεταρέρε: αε όλο το μήκος της οιαοροτιής την ίίια 
ριάοα ετιόατών’ κα: τη; ετχ;αρερει ττη; αρετή;ία.

ό'ι Τα ταςίοια. κατά τα οτ-οία ττη οιαόρομή μετάβασης 
μεταρέραυτα: ετϊόάτες, ενώ η οιοκρομή ετιττρορής τρογμα- 
τοτοιείτα: χωρίς ετιτάτες.


