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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. OBIECTUL PROPUNERII 

• Motivele și obiectivele propunerii 

Prezenta propunere se referă la Decizia Consiliului de stabilire a poziției care urmează să fie 

adoptată în numele Uniunii în cadrul comitetului mixt instituit în temeiul Acordului privind 

transportul internațional ocazional de călători cu autocare și autobuze (Acordul Interbus), în 

ceea ce privește proiectul de decizie nr. x/xxxx
1
 al comitetului respectiv. 

2. CONTEXTUL PROPUNERII 

2.1. Acord privind transportul internațional ocazional de călători cu autocare și 

autobuze (Acordul Interbus). 

Acordul privind transportul internațional ocazional de călători (pasageri) cu autocare și 

autobuze (Acordul Interbus)
2
 (denumit în continuare „acordul”) are drept scop facilitarea 

serviciilor internaționale ocazionale cu autocarul și autobuzul între părțile contractante. 

Acordul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2003. Acordul a fost ulterior actualizat prin Decizia 

comitetului mixt nr. 1/2011
3
. 

Uniunea Europeană este parte contractantă la acord
4
. 

Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2016/1146 a Consiliului din 27 iunie 2016
5
 privind poziția 

care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul comitetului mixt instituit 

în temeiul Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocare și 

autobuze (Acordul Interbus), în ceea ce privește proiectul de decizie nr. x/xxxx (ex-1/2016) a 

comitetului respectiv. 

2.2. Comitetul mixt instituit în temeiul Acordului Interbus 

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) litera (b) din Acordul Interbus, comitetul mixt 

modifică sau adaptează documentele de control și alte modele de documente stabilite în 

anexele la acord. Pentru a încorpora viitoarele măsuri luate în cadrul Uniunii și în 

conformitate cu articolul 24 alineatul (2) litera (c) din Acordul Interbus, comitetul mixt 

modifică sau adaptează anexa 1 privind condițiile aplicabile operatorilor de transport rutier de 

călători și anexa 2 privind standardele tehnice aplicabile autobuzelor și autocarelor. În 

conformitate cu articolul 24 alineatul (2) litera (e) din Acordul Interbus, comitetul mixt 

modifică sau adaptează, de asemenea, cerințele privind dispozițiile sociale. 

Comitetul mixt poate adopta decizii numai în cazul în care două treimi din părțile 

contractante, inclusiv Uniunea Europeană, sunt reprezentate la reuniunea comitetului mixt. În 

măsura în care comitetul mixt este solicitat să ia decizii, este necesară unanimitatea părților 

contractante reprezentate. Uniunea Europeană este parte contractantă la acord. Statele 

membre asistă Comisia în cadrul comitetului. 

                                                 
1 Numărul și anul viitoarei decizii a comitetului mixt apar sub forma „x/xxxx”. Forma anterioară era 

„1/2016”. 
2 JO L 321, 26.11.2002, p. 11. 
3 JO L 8, 12.1.2012, p. 38. 
4 Părțile contractante la Acordul Interbus sunt Uniunea Europeană, Republica Albania, Bosnia și 

Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, Muntenegru, Republica 

Turcia și Ucraina. 
5 JO L 189, 14.7.2016, p. 48. 
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2.3. Actul avut în vedere al comitetului mixt instituit în temeiul Acordului Interbus 

Se preconizează ca, în cursul următoarei sale reuniuni din 2018, comitetul mixt să adopte 

Decizia comitetului mixt nr. x/xxxx. 

Scopul actului avut în vedere este actualizarea acordului la nivelul progreselor tehnice și 

legislative care au avut loc începând cu sfârșitul anului 2009. 

Actul avut în vedere va deveni obligatoriu pentru părți în conformitate cu articolul 23 din 

acord, care prevede următoarele: înființarea comitetului mixt și stabilirea regulilor de vot 

aferente. 

3. POZIȚIA CARE URMEAZĂ SĂ FIE ADOPTATĂ ÎN NUMELE UNIUNII 

În cursul negocierilor cu părțile contractante, a reieșit clar necesitatea anumitor modificări ale 

poziției Consiliului. Aceste modificări sunt prezentate la punctul 5 de mai jos. 

Noua propunere a Comisiei de decizie a Consiliului are ca obiectiv stabilirea noii poziții a 

Uniunii cu privire la proiectul de Decizie nr. x/xxxx a comitetului mixt instituit în temeiul 

articolului 23 din Acordul Interbus. Decizia anterioară, respectiv Decizia (UE) 2016/1146 a 

Consiliului, ar trebui abrogată. 

Modificările propuse față de poziția anterioară sunt în concordanță cu politica actuală, întrucât 

vizează în majoritatea lor clarificarea textului și, într-un singur caz, acordă o scurtă perioadă 

de tranziție părților contractante nemembre ale UE. Perioada de tranziție de trei ani acordată 

în ceea ce privește drepturile pasagerilor din transportul rutier [Regulamentul (UE) 

nr. 181/2014
6
] este relativ scurtă și se preconizează că eventualele denaturări ale concurenței 

se vor menține la un nivel moderat. 

Propunerea de Decizie a comitetului mixt nr. x/xxxx din anexă este în concordanță cu politica 

de vecinătate și cu relațiile externe ale UE. 

Proiectul de decizie este, de asemenea, compatibil cu diversele acorduri, precum acordurile 

privind uniunea vamală, acordurile de preaderare și acordurile de asociere. 

Poziția Uniunii în calitate de parte contractantă la acord nu poate fi modificată decât de 

Uniune, care are așadar competențe exclusive în acest domeniu.  

4. TEMEIUL JURIDIC 

4.1. Temeiul juridic procedural 

4.1.1. Principii 

Articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

prevede posibilitatea adoptării unor decizii de stabilire „a pozițiilor care trebuie adoptate în 

numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest 

organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau 

completează cadrul instituțional al acordului.” 

Conceptul de „acte cu efecte juridice” include actele care au efecte juridice în temeiul 

normelor de drept internațional aplicabile organismului în cauză. El include în egală măsură 

                                                 
6 Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 

privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1). 
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instrumentele care nu au un caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, dar care 

„au vocația de a influența în mod decisiv conținutul reglementării adoptate de legiuitorul 

Uniunii”
7
. 

4.1.2. Aplicarea în cazul de față 

Comitetul mixt este un organism instituit printr-un acord, și anume Acordul Interbus. 

Actul pe care comitetul mixt este invitat să îl adopte este un act cu efecte juridice. Actul avut 

în vedere are efecte juridice, deoarece acordă comitetului mixt competențe în vederea 

actualizării Acordului la nivelul progresului tehnic și juridic. Actul avut în vedere nu 

completează și nu modifică cadrul instituțional al acordului. 

Prin urmare, temeiul juridic procedural al propunerii de decizie este articolul 218 alineatul (9) 

din TFUE, în coroborare cu articolul 91 din TFUE. Temeiul juridic rămâne același ca al 

deciziei inițiale, respectiv Decizia (UE) 2016/1146 a Consiliului. 

4.2. Temeiul juridic material 

4.2.1. Principii 

Temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul articolului 218 alineatul (9) din 

TFUE depinde în primul rând de obiectivul și de conținutul actului avut în vedere cu privire la 

care se adoptă o poziție în numele Uniunii. Actul avut în vedere urmărește un singur obiectiv 

și, prin urmare, Decizia în temeiul articolului 218 alineatul (9) din TFUE trebuie 

fundamentată pe un singur temei juridic material. 

4.2.2. Aplicarea în cazul de față 

Obiectivul principal și conținutul actului avut în vedere se referă la politica în domeniul 

transporturilor. 

Prin urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse este articolul 91 din TFUE. 

4.3. Concluzie 

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolul 91, coroborat cu articolul 218 

alineatul (9) din TFUE. 

Temeiul juridic rămâne același ca al deciziei inițiale, respectiv Decizia (UE) 2016/1146 a 

Consiliului. 

5. LISTA DETALIATĂ A MODIFICĂRILOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PROIECTUL DE DECIZIE 

A COMITETULUI MIXT, ANEXAT LA DECIZIA (UE) 2016/1146 

(1) Se propune ca trimiterile dinaintea considerentelor să menționeze Decizia 

Comitetului mixt nr. 1/2011, care a modificat Acordul Interbus. Acest lucru nu are 

nicio incidență pe fond.  

(2) La articolul 1 din proiectul de decizie a comitetului mixt se adaugă o trimitere la un 

model de declarație care trebuie anexată la protocol, în ceea ce privește 

Regulamentul (UE) nr. 181/2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu 

autobuzul și autocarul. Această declarație ar urma să fie întocmită de părțile 

contractante la Acordul Interbus și legată de articolul 7 din regulamentul respectiv, 

care reglementează sumele compensațiilor în diferitele ipoteze la care se referă. 

                                                 
7 Hotărârea Curții de Justiție din 7 octombrie 2014, Germania/Consiliul, C-399/12, 

ECLI:EU:C:2014:2258, punctele 61-64.  
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(3) În acest sens, titlul și termenii din anexa la proiectul de decizie a comitetului mixt se 

referă la același „Model de declarație”. 

(4) La alineatul (1) litera (b) și la alineatul (3) litera (a) punctul (iii) ultimul paragraf din 

anexa la proiectul de decizie a comitetului mixt, se modifică ușor trimiterea la 

tahograful inteligent în contextul AETR
8
, fără a se aduce atingere relației dintre 

Regulamentul nr. 165/2014 și Acordul AETR. Se adaugă trimiterea la articolul 13 

din Acordul AETR privind perioada de tranziție stabilită în acesta, pentru 

introducerea tahografului digital în temeiul acordului AETR. 

(5) La ultimul paragraf al punctului 2 din anexa la proiectul de decizie a comitetului 

mixt, cuvintele „în măsura în care reglementează serviciile ocazionale cu autocarul 

și cu autobuzul” se elimină. Acestea sunt inutile, deoarece Regulamentul (UE) 

nr. 181/2011 reglementează atât serviciile regulate, cât și serviciile ocazionale, 

făcând distincție între dispozițiile respective. 

(6) În aceeași privință, pare oportun să se acorde o perioadă tranzitorie de trei ani pentru 

părțile contractante nemembre ale UE în vederea atingerii nivelurilor despăgubirii 

minime prevăzute la articolul 7 din regulament. În unele cazuri, despăgubirile 

minime din regulament le depășesc considerabil pe cele utilizate în unele părți 

contractante altele decât Uniunea, fiind nevoie de timp pentru a se atinge nivelurile 

stabilite în regulament. 

(7) Alineatul (6) din anexa la proiectul de decizie a comitetului mixt se referă la un 

„Model de declarație referitor la articolul 4 și la anexa 1”. În prezent, acest model 

este anexat la acord, fără a fi însă desemnat ca anexă. Se propune ca el să fie 

numerotat drept anexa 6, din motive de claritate. 

(8) Alineatul (6) litera (a) din anexa la proiectul de decizie a comitetului mixt se referă la 

paragraful 1 din același model de declarație, cu formularea din proiectul de decizie a 

comitetului mixt, anexată la Decizia (UE) 2016/1146, se referă la „trei” condiții 

stabilite în capitolul I din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009
9
. Inițial, cea de-a patra 

condiție referitoare la capacitatea financiară a fost abordată la punctul 2 din modelul 

de declarație. Întrucât, în conformitate cu proiectul de decizie anexat, acest punct este 

eliminat în întregime, trimiterea la trei condiții prevăzute la actualul punct 1 (devenit 

punct unic în noul text) se înlocuiește cu o trimitere la „patru” condiții (sediu real și 

stabil, reputație bună, capacitate financiară și competență profesională). 

(9) În ceea ce privește alineatul (6) litera (b) din anexa la proiectul de decizie a 

comitetului mixt, se propune să se elimine punctul 2 în întregime, nu doar al doilea 

paragraf al punctului 2, astfel cum se prevede în Decizia (UE) 2016/1146. 

Respectivul punct din modelul de declarație din anexa 6 se referă la perioada de 

tranziție pentru capacitatea financiară până la 1 ianuarie 2005, astfel cum se prevede 

la articolul 4 din acord. Acel moment a trecut și punctul 2 se elimină în întregime. În 

consecință, se propune, de asemenea, suprimarea numerotării modelului de 

declarație. 

                                                 
8 Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere 

internaționale (AETR). 
9 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de 

stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de 

operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 

51). 
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(10) Un „Model de declarație a părților contractante la Acordul Interbus cu privire la 

articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 181/2011” distinct ar trebui adăugat ca anexa 7 

la acord, în scopul de a însoți  perioada de tranziție de trei ani, menționată mai sus. 

6. PUBLICAREA ACTULUI AVUT ÎN VEDERE 

Deoarece actul comitetului mixt va modifica Acordul Interbus privind transportul 

internațional ocazional de călători efectuat cu autocare și autobuze, este necesară publicarea 

acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după adoptare. 
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2018/0144 (NLE) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în comitetul 

mixt instituit în temeiul Acordului privind transportul internațional ocazional de 

călători cu autocare și autobuze (Acordul Interbus), în ceea ce privește proiectul de 

decizie nr. x/xxxx a comitetului respectiv 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 

coroborat cu articolul 218 alineatul (9), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene
1
, 

întrucât: 

(1) Acordul Interbus privind transportul internațional ocazional de călători cu autocare și 

autobuze (denumit în continuare „acordul”) a fost încheiat de Uniune prin Decizia 

Consiliului din 3 octombrie 2002
2
 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2003. 

(2) În temeiul articolului 24 alineatul (2) din acord, comitetul mixt modifică sau adaptează 

documentele de control și alte modele de documente stabilite în anexele la acord. 

Pentru a încorpora viitoarele măsuri luate în cadrul Uniunii și în conformitate cu 

articolul 24 alineatul (2) litera (c) din acord, comitetul mixt modifică sau adaptează 

anexa 1 privind condițiile aplicabile operatorilor de transport rutier de călători și anexa 

2 privind standardele tehnice aplicabile autobuzelor și autocarelor. În conformitate cu 

articolul 24 alineatul (2) litera (e) din acord, comitetul mixt modifică sau adaptează, de 

asemenea, cerințele privind dispozițiile sociale. 

(3) Ultima actualizare a legislației Uniunii încorporate în acord, care a fost introdusă prin 

Decizia nr. 1/2011 a Comitetului mixt
3
, ia în considerare actele Uniunii adoptate până 

la sfârșitul anului 2009. 

(4) În cadrul reuniunii sale din 2018, comitetul mixt Interbus urmează să adopte o decizie 

a comitetului mixt, de actualizare a acordului la nivelul progreselor legislative și 

tehnice. 

                                                 
1 COM(2018)291. 
2 Decizia Consiliului din 3 octombrie 2002 privind încheierea Acordului Interbus referitor la transportul 

internațional ocazional de călători efectuat cu autocare și autobuze (JO L 321, 26.11.2002, p. 11). 
3 Decizia nr. 1/2011 a Comitetului mixt înființat în temeiul Acordului Interbus privind transportul 

internațional ocazional de călători efectuat cu autocare și autobuze din 11 noiembrie 2011 de adoptare a 

propriului regulament de procedură și de adaptare a anexei 1 la acord privind condițiile aplicabile 

operatorilor de transport rutier de călători, a anexei 2 la acord privind standardele tehnice aplicabile 

autobuzelor și autocarelor și a cerințelor privind dispozițiile sociale prevăzute în articolul 8 din acord  

(JO L 8, 12.1.2012, p. 38). 



 

RO 7  RO 

(5) Decizia (UE) 2016/1146
4
 a Consiliului a stabilit poziția Uniunii Europene cu privire la 

un proiect de decizie a comitetului mixt Interbus, luând în considerare actele Uniunii 

adoptate până la sfârșitul anului 2015. 

(6) În cursul negocierilor cu celelalte părți contractante
5
 la acord, a reieșit clar necesitatea 

introducerii unor modificări în textul aprobat de Consiliu. Acestea au vizat, în special, 

relația dintre normele Uniunii în ceea ce privește tahograful inteligent și AETR și, 

având în vedere situația anumitor părți la Acordul Interbus, o perioadă de tranziție în 

privința valorilor despăgubirii stabilite la articolul 7 din Regulamentul (UE) 

nr. 181/2011
6.
 

(7) Este oportun să se abroge Decizia (UE) 2016/1146 a Consiliului și să se stabilească o 

nouă poziție care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul comitetului 

mixt, având în vedere că decizia va avea caracter obligatoriu pentru Uniune, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul reuniunilor comitetului mixt 

instituit în temeiul articolului 23 din Acordul privind transportul internațional ocazional de 

călători cu autocare și autobuze se bazează pe proiectul de decizie a comitetului mixt, anexat 

la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Decizia (UE) 2016/1146 a Consiliului se abrogă. 

Articolul 3 

După adoptare, Decizia Consiliului și proiectul de decizie a comitetului mixt se publică în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Articolul 4 

Prezenta decizie se adresează Comisiei. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu 

 Președintele 

                                                 
4 Decizia (UE) 2016/1146 a Consiliului din 27 iunie 2016 privind poziția care urmează să fie adoptată, în 

numele Uniunii Europene, în cadrul comitetului mixt instituit în temeiul Acordului privind transportul 

internațional ocazional de călători cu autocare și autobuze (Acordul Interbus), în ceea ce privește 

proiectul de decizie nr. 1/2016 a comitetului respectiv (JO L 189, 14,7,2916, p. 48) 
5 Părțile contractante la Acordul Interbus sunt Uniunea Europeană, Republica Albania, Bosnia și 

Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, Muntenegru, Republica 

Turcia și Ucraina. 
6 Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 

privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1). 


	1. OBIECTUL PROPUNERII
	• Motivele și obiectivele propunerii

	2. Contextul propunerii
	2.1. Acord privind transportul internațional ocazional de călători cu autocare și autobuze (Acordul Interbus).
	2.2. Comitetul mixt instituit în temeiul Acordului Interbus
	2.3. Actul avut în vedere al comitetului mixt instituit în temeiul Acordului Interbus

	3. Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii
	4. Temeiul juridic
	4.1. Temeiul juridic procedural
	4.1.1. Principii
	4.1.2. Aplicarea în cazul de față

	4.2. Temeiul juridic material
	4.2.1. Principii
	4.2.2. Aplicarea în cazul de față

	4.3. Concluzie

	5. Lista detaliată a modificărilor în ceea ce privește proiectul de decizie a comitetului mixt, anexat la Decizia (UE) 2016/1146
	6. Publicarea actului avut în vedere

