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Republikens Presidents framställning angående regeringens till 

Riksdagen överlämnade proposition med förslag till lag om godkän-

nande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Finland och 

Rumänien om internationell landsvägstrafik. 
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J;{epublikens P r e s i d e n t s 

framställning till Ålands landsting angående 

regeringens till Riksdage.n överlämnade proposi- ,I 

ti0n med förslag till lag om godkännande av 

vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan ., 

Finiånd och Rumänien om internationell lands-

vägstrafik. 
,, 

'• 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen 

för Åland den 28 december 1951 bör landstinget ge sitt 

bifall till lag, genom vilken fördrag med främmande makt 

bringas i kraft inom landskapet Åland, för så vitt i 

förd:r;iage.t , ingå_r bestämmelser, som innebär upphävande eller 
' ändring av eller avvikelse från stadganden i självstyrel-

selagen o I anseende härtill och då ovannämnda avtal för 

Finlands del även gäller motorfordon s·amt vissa avgifter, 

angående vilka angelägenheter Landstinget jämlikt 13 § 1 

mom. 17 pun~en o~~ 23 § 4 momo självstyrelselagen till 

kommer · ·lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras 

Landstingets bifall till ifrågavarande lags ikraftträdande 

i landsk8:,pet. 

Med bifogande av regeringens proposition, som jäm-

väl innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att Ålands landsting måtte ge sitt 

bifall till den i propositionen 

ingående lagens ikraftträdande i 

landskapet Åland till de delar 

sagda avtal innebär avvikelse från 



P . 

självstyrelselagen, under förutsätt ning 

att Riksdagen godkänner propositionen 

i o:E:ör:ändrad form o 

Helsingfors den 10 maj 1968 0 

Republikens P r e s i d e n t 

Tf o justitieminister ~~~~~ 
" So Suorttanen 

Regeringens proposition tili Riksdagen om godkännande 
av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republi
ken Finlands regering och Socialistiska Republiken Rumä
niens regering om internationell landsvägstrafik. 

För att lösa de problem som orsakats av 
den intensiva utvecklingen av den interna
tionella landsvägstrafiken avslutade Finland 
den 5 november _1958 med Danmark, Norge 
och Sverige en överenskommelse om person
och godsbefordran å väg, som bragtes i kraft 
medels en den 9 januari 1959 given förord
ning (Fördr.ser. 1/1959), samt den 27 oktober 
1967 med Frankrike och den 10 november 
1967 med Ungern överenskommelser om in
ternationell landsvägstrafik. . Riksdagen har 
den 26 mars 1968 godkänt dessa med 
Frankrike och Ungern avslutade överenskom
me:l:ser, vilka träda i kraft inom kort. 
Dessutom har under senaste december under
handlats med Belgien om en motsvarande 
överenskommelse, men den har ej tillsvidare 
underteckna,ts. 

Finska trafikutövares transporter till Ru
mänien och genom rumänskt territorium, 
har försvåra:ts av en i Rumänien utländska 
trafikutövare i godstrafik påförd betydru1de 
landsvägsskatt. De finska företagarna har 
ej varit konkurrensduglig·a i den mellan Fin
land och Rumänien eller genom Rumänien 
bedrivna internationella godstrafilrnn, enär 
rumänerna ej 1erlägga motsvarande skatt och 
sådan ej heller uppbäres av företagare från 
grannländerna, beträffande vilka Rmnänien 
medels bilaterala överenskommelser beviljat 
befrielse från skatter. Trafiken mellan Fin
land och Rumänien har tillsvidare varit pro
visorisk, men t. ex. den internationella lands
vägstrafiken mellan Finland och Bulgarien 
i tmnsit genom Rumänien har redan Yarit 
av betydande ;omfattning. År 1967 har 
enligt t u1ls.tyrelsens statistfä: sammanlagt 
108 bulgariska liastbilar överskridit gränsen. 
Trafiken till länderna på Balkan har på 
grund av höga skatter och svårigheter med 
tillstånden praktiskt taget i sin helhet om-
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händerhaJts av därvarande trafikutövare. Det 
rådande avtalslösa tillståridet har för Finland 
inneburit uteblivna v·alutaintäkiter från tjäns
ter innefattande transporter. 

För att de finska företagarna skulle kunna 
deltaga i denna. på Balkan inriktade trafik 
framställdes på initiativ av Finlands rege
rii.ng förslag om åstadkommandet av en över
·enslrnmmelse m·ed Rumänien. I safoen till" 

derhand1ades i Bukarest från . den 4 till 
den 8 januari 1968 och såsom resultat av 
dessa över läggningar paraferades att avtals
utkast, som överensistämmer med närlutna 1av
talstext, och överenskionunelsen underteckn.a
des i samband med Rumäniens stats- och ut
rikesministers besök i Finland den 1 april 
1968. 

Överenskommelsen skapar goda förutsätt
ningar för utvecklingen av turismen och han
deln mellan FinJand och Rumäni1en, ty i 
den innefattas detaljerade bestärmnelser 
om både person- och godstrafik. Passagerar
befol'dran i regelbunden trafik, som avses 
i artikel 3, anordnas och utföres enligt artikel 
5 på baisen ,av ett avtal mellan de avtalsslu
tande pmiternas vederbörande myndigheter, 
varYid de!ssa bör beakta trafikens behövlighet 
och lönsamhet. För tmist- och tillfällig passa.
gerarbefordran och för godsbefordran enligt 
artikel 13 erfordras däremot icke trafiktill
stånd. 

I jämförelse med det rådande avtalslösa till
ståndet innebär överenskommelsen en avgö
rande förbättring, enär tl'afikutövare enligt 
artikel 9 kunna anskaifa traffä:tillståndet för 
godsbefordran av myndigheterna i det egna 
landet i enlighet med gemensamt överens
kommen kontingent. 

Artikel 4 och 12 i överenskommelsen be
gränsar rätt.en att idka trafik såtillvida, att 
turistorganisation och trafikutövare, som är 
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bosatt inom den ena avtalsslutande partens 
område icke är berättigad att utföra passa
gerar- ;e11er godsbefordran mellan två platser 
belägna inom den ,andra avta.lsslutande par-
tens territorium. · 

I artikel 17 i överenskommelsen konstate
ras, att ifall bestämmelse däri överträdes, kan 
vederbörande myndighet i fordonet's registre
ringsland på beg·äran av den andra avtals
slutande partens vederbörande myndighet 
v.idtaga nödiga administrativa åtgärder, om 
vilka den andra avtalsslutande parten skall 
underrättas. 

I artikel 18 i överenskommelsen bestämmes 
att befordran av passagerare och gods, som 
utföres på den andra avtalsslutande partens 
område och som omfattas av denna överens
kommelse, ävensom fordon, vilka utföra så
dan befordra.Ill, är på grundvalen av 
reciprocitet befriade från skatter och pålagor 
för utfärdande av tillstånd samt för använd
ning av väg ävensom från skatter som påföres 
särskilt för varje enskild befordran. 

I Rumänien uppbäres ej avgifter för i tra
fik erforderliga tillstånd. Förutnämnda be
stämmelse rÖl~ande tillstånd hänför sig för 
Finlands del till 4 § lagen den 6 augusti 1943 
om stämpelskatt (662/43) sådan den lyder i 
lagen den 23 december 1959 (479/59) och 
lagen den 20 december 1966 (669/66) samt 
enligt 6, 8 och 10 §§, sådana de lyda. i 
Jagen den 20 december 1966 (669/66), upp
buren stämpelskatt för tillstånd 1att bedriva 
linjetrafik, tillstånd att bedriva beställnings
trafik och beslut :angående ansökan rörande 
dispens samt stämpelskatt för avslagsresolu
tioner beträffande ansökan om nämnda :till
stånd :och dispenser. 

Till vägarnas användning anslutna skatter 
uppbäres däremot i Rumänien i enlighet med 
därstädes gällande lag om skatt på motor
fordon för lastbilar på basen rav bilens total
vikt och körsträckan. Den sistnämnda skatten 
är hög, ty t. ex. för en resa på 400 kilometer 

utgör skatten för en 15 tons lastbil med full 
last cirka 190 mark. 

Då de finslm fordonen åtnjuter fullständig 
befrielse från Sffiatt i Rumänien beträffande 
i denna överenskommelse avsedd befordran, 
befrias de rumänska fordonen från att i Fin
land ·erlägga enligt 13 § lagen den 30 de
cember 1966 om skatt på motorfordon (722/ 
66) upp buren egentlig fordonsska;tt och till 
den ansluten tilläggsskatt. 

I artikel 27 i överenskommelsen bestämmes 
att den träder i kraft trettionde dagen efter 
det de avtalsslutande parternas regeringar 
meddelat varandra att de erforderliga konsti
tutionella formaliteterna blivit uppfyllda. 

Överenskommelsen är uppgjord för ett år 
räknat från dess ikraftträdande och skall den 
därefter anses förnyad för ett år i sänder, 
om icke någondera avtalsslutande parten upp
säger av.talet tre månader innan giltighets
tiden utgår. 

Regeringen anser att överenskmmneloon 
åstadkommer nya och bättre möjlig
heter för finska trafikutövare att deltaga i 
den Wl Rumänien och i transit genom dess 
territorium riktade internationella landsvägs
trafiken och att därigenom få ta hand om 
en större andel av den internationella lands
vägstrafiken i allmänhet. 

Med stöd av vad ovan anförts, föreslås 
enlighet med 33 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i överenskommelsen 
mellan Republiken Finlands regering 
och Socialistiska Republiken Rumä
niens regering om internationell lands
vägstrafik, vilka kräver Riksdagens 
samtycke. 

Enär ifrågavarande överenskommelse inne
fattar bestämmelser, vilka höra :til'l området 
för lagstiftningen, förelägges samtidigt Riks
dagen till antagande följande lagförslag: 

a 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Finland och 

Rumänien om internationell landsvägstrafik. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 1 
april 1968 mellan Republiken Finlands rege
ring och Socialistiska Republiken Rumäniens 
regering avslutade överenskommelsen om in
temationell landsvägstrafik, skola, försåvitt 

Helsingfors den 19 april 1968. 

de höra till området för lagstiftningen, vara 
i kraft såsom därom avtalats. Närmare be
stämmelser om verkställigheten och tillämp
ningen av denna lag utfärdas genom förord
ning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 
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(översättning) 

öVERENSKOMMELSE ACCORD 
mel~a~ . ~epubliken ~inlands Regering och 
Soc~~st1ska_ Repub?ken Rumäniens Rege

rmg om mternat10nel1 landsvägstrafik 

entr~ le Gouvernement de la Republigue 
~e Fmlan_d ~t le Gouvernement de la Repub
hque Soc1ahste de Roumanie concernant les 

transports routiers internationaux · · 

. ~epubliken Finlands Regering och Socia
listiska Republiken Rumäniens Regering, _Le Gouvernement de la Republique de 

:l!'mlande. et. le Gouvernement de la Repub
hque Sociahste de Roumanie 

. har i syfte att främja framtida samarbete 
mom person- och godsbefordran å väg mel
lan. de båda länderna och genom deras terri
torier, enats om följande: 

I. Passagerarbefo~dran 

Artikel 1 
. Trafikutövare och turistorganisationer 

:r1lkas huvudsakliga driftställe befinner si~ 
:.nom ~.vtalsslutande stats område och vilka 
ag:er rntt att där idka passagerarbefordran 
k~nna .. utföra sådan befordran mellan d~ 
b~da. landerna eller genom deras territorier 
pa villkor som bestämmes i denna överens
kommelse. 

Artikel 2 .· 

Om tillämpningen av denna överenskom
melse bestämmes följande : 

a) s~som buss anses fordon, som är avsedd 
att utföra passa.gerarbefordran och som föra
r~111s plats medräknad, har nuer än ni~ si-tt
p,atser; 

b) med regelbunden trafik avses passaO'e
rarbefordr~n på b~stämda rutter i enlighet 
med P~ ~orha:r,;d överenskomna tidtabeller 
oc~ tariffer, da på avgångsplatsen och be
stammelseorten eller bestämda mellanstatio
ner upptages och avlämnas passagerare; 

c) med turist- ·och tillfällig passagerarbe
f~r.~ran avses .all befordran med buss som 
eJ ar regelbunden trafik; 

desireu~-- de . devefopper 'a l'avenir la 
colla_borat10n dans le domaine des transports 
routiers i!lternationaux de voyageurs et de 

· marcha~d1~es entre les den..'<: pays, ainsi que 
le transit a travers leur territoire sont con-
venus de ce qui suit: ' 

I. Transport de voyageurs 

Article premier 
I;es entrepris~s de transport et les organi

sat10ns de_ tourisme, ayant leur si€ge princi
p~l et qm, 1sont constituees sur le territoire 
dun des etats contractants pour effectuer 
d;s , transports de voyageurs, ont le droit 
d executer ce~ transports entre les deux pays, 
on e.n. transit par leur territoir.e, dans . [es 
condit10ns etablies par le present Accord. 

Article 2 
En ce qui con0erne l'application du pre

sent Accord sont etablis les suivants: 
a)_ ~ont consideres antabus, les vehicul€s 

destmes au transport de voyag·eurs ayant 
~me capacite depassant 9 places-sI,ege y 
mclus la place- siege du conducte11r· ' 

b) son t. consideres transports de vo~ageurs 
sur de~ lmgnes permanentes, les transports 
effectues. sur des itineraires determines, avec 
des horaires et des tarifs mis d'accord prea
la,blement Bt pour 'lesquels, aux points de 
dep~rt, de destination ou aux statiOns inter
med1aires etablies, sont regns et debarques 
des voyageurs; 

c) so~ t consideres transports touristiques 
et occas10nnels de voyageurs tons les trans
port~ effectues avec les autobus en dehors 
des hgnes permanentes· 

' 

d) med servicepersonal i buss avses föra
ren och konduktören, . vilka i regelbunden 
trafik omhänderhar befordran eller ·föraren 
och v,ederbörande gri.1pps guide i rturisttrafik. 

Artikel 3 
l . Trafikutövare må utföra passagerarbe

fordran med bussar i regelbunden trafik 
i11ellan de båda länderna eller genom deras 
territori:er på basen av ömsesidigt <W de 
båda avtalsslutande parter1ias vederbörande 
myudigheter överenskommet tillstånd. 

2. · Tillstånd som avses i punkt 1 av denna 
artikel erfordras ej för 1ann.a.n med buss ut
förd befordran. 

Artikel 4 

I artikel 1 avsedda trafikutövare och. tu
ristorganisaitioner är ej berättigade ialtt ut
föra passa.g-erarbefordra.rt, vars avgångs- och 
bestämmelseort . är. belägna .inom den ai.1dra 
avtalsslutande partens t€rriforinm. 

Artikel 5 
_ 1. Passagerarbefordran i regelbunden tra

fik anordnas och utföres på basen av avtal 
mellan de avtalsslutm1de parternas vederbö
rande myndigheter, vari beaktas ·trafikens 
behövlighet och lönsamhet. 

2. De avtalsslutande parternas vederbö
rande mynd~gheter tillställa ömsesidigt vid 
behov v,arandra ansölrningarna om anord
nande av transporterna. 

Ansökningarna skola innehålla följande 
uppgifter: 

- utövares aY befordran (för•etag·ets) 
namn; 

- den planerade resrutten; 
- förslag till tariff; 
- platserna för uppehåll, där pa_ssagerare 

nppt1ages i fordonet eller avlämnas; samt 
- utredning därom, under .vilken tid av 

året man ämnar utföra befordran. 

d) est considere eql1ipage de service de 
l 'autobus, le chauffeur et le receV'eur, qui 
assurent l'execution du transport siir les 
lignes permanentes, ou le chauffeur et le 
convoyeur du groupe chez les transports 
touristiques. 

Artic'le 3 
1. Les entreprises de transport peuvent 

effectuer <les transports de voyag·eurs avec 
les autobus sur des 1ignes permanentes entre 
les deux pays, ou en transit par leur terri
toire, en base d'une . autorisation reciproque, 
convenue entre les autorites competentes des 
deux Parties contractantes. 

2. Tous autres transports Bffectues avec 
les autobus, sauf ceux effectues sur des 
lignes perrhanent€s, ne sont pas soumis au 
regime de l'autorisation prevu au point 1 du 
present article. 

Article 4 
Les entreprises de transport et les orga

nisations tourisme, prevues a l'article 1, 
ne sont pas autorisees a effectuer des trans
ports de voyageurs, dont les .points de 
d-epa1~t et de destination se trouvent sur le 
territoire de l'autre etat contratant. 

Article 5 
1. Les transports .de voyageurs sur des 

lignes permanentes sont organises et exploites 
par la mise d 'accord entre les autorites com
petentes des Parties contractantes, qui doi
vent tenir compte de la necessite du trafic 
et de 1€Ur efficience economique. 

2. Les demandes concernant }'organisation 
de ces transports se transmettront recipro
quement, en temps utile, par les autorites 
competentes des Parties contractantes. Ces 
demandes devront contenir des donnees con
cernant: 

- la denomination de !'organisation 
( entreprise) de transport; 

- l'itineraire du parcours; 
· - le tarif; 

- les points d'arret pour l'embarquement 
et le debarquement des . voyageurs, ainsi que 

- des i·enseignements concernant la perio
de preconisee pour :l ',exe('ution des trnasports. 

I 
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Artikel 6 
1. Buss som är registrerad i avtalsslu

t1:1,nde stat ·Och utför regelbunden passage
rarbefordran inom den andra avtalsslutande 
partens territorium, skall inne.ha ett trafik
tillstånd gällande för den del av resrutten 
som är belägen inom denna stats territo
rium. 

Article 6 
1. L'autobus immatricule dans l'un <les 

etats contractants, qui effectue des trans
ports de voyageurs sur des lignes permanen
tes sur le territoire de l'autre etat, doit pos
seder une autor:isation de transport, Val'l;ble 
pour l'itineraire se trouvant sur le territoire 
de cet etat. 

Tillståndet skall uppvisas vederbörande 
myndig·het för granskning. 

2. Vardera avtalsslutande partens veder
börande myndigheter överenskomma om for
muläret för tiUståndet för regelbunden passa
gerarbefordran. 

3. Av de avtalsslutande parternas vederbö
rande myndigheter enligt artikel 5 punkt 1 
i denna överenskommelse beviljade tillstånd 
skola tillställas in blanc.o den andra avtals
slutande piartens vederbörande myndighet, 
som ifyller desamma med nödiga uppgifter 
och översänder dem till de trafikutövare, 
vilka utföra regelbunden trafik. 

Artikel 7 
Tillstånd erfordras ej för turistbefordran. 

Med turistbefordran avses: 

- under hela resan transporteras samma 
persongrupp eller alternativa grupper (i se
rier) utan att passagerare upptages eller av
lämnas under resan; 

- resan påbörjas i fordonets registre.ring•s. 
land och avslutas inom den andra avtalsslu
tande partens territorium eller i avgångs
landet. 

Turistbefordran skall utföras a;ntingen un
der hela året eller under bestämda perioder 
på- tillfälliga, pBriodiska eller säsongsbeto
iiade resrntter . .. 

Artikel 8 

L'autorisation doit €tre presenter. au con
tröle des agents competents. 

2. Le modele de l'autorisation pour lie 
transport de voyageurs sur <les lignes perma
nentes s'etablit d'un commun accord par les 
autorites competentes <les deux Parties con
tractantes. · 

3. Lies autorisations accordees dans le 
cadre du point 1 de ['article 5 de cet Accord, 
par l'autorite competent·e d'un des Parties 
contractantes, sont transmises en blanc a 
l'autorite competente de l'autre Partie con
tractante, qui les remplit avec les donnees 
necessaires et les delivrcnt aux entreprises 
qui effectuent les transports sur la ligne 
permanente. · 

Article 7 
Les transports touristiques ne sont pas 

soumis au regime de l'autorisation. . 
On entend par transports touristiques ceux 

qui: 

- transportent sur tout le trajet le meme 
groupe de voyageurs, ou <les groups alterna
tifs (en cha.ine) sans charger ni deposer des 
voyageurs ,en cours de route; 

- commencent dans le pays d'immatricu
lation du ve·hicule et se terminent sur le ter
ritoire de l'autre Partie contractante ou dans 
le pays de depart. 

Les transports touristiques peuvent €tre 
effectues pendant toute l'annee ou dans cer
taines periodes, sur des itineraires occasion
nels, . periodiques ou saisonniers. 

Article 8 Båda avtalsslutande parternas turiistorga
nisationer eller den andra avtalsslutande 
partens turistorganisation och den andra av
talsslutande partens företag· är berättigade 
att överenskomma om alla till genomförandet 
av · turist befordran anslutna villkor i enlig·
het med arrangemang dem emellan. 

Les transports touristiques s'effectuent 
conformement aux arrangements entre les 
organisations de tourisme des deux Parties 
contractantes ou entre !'organisation de tou
risme d'une des Parties contractantes et les 
entreprises de l'autre Partie contractante, 
qui ont la competence d'etablir les modalites 
de leur execution. 

Il. Godsbefordran 

Artikel 9 . 
·• 1 Trafikutövare, vilkas . huvudsakliga 

driftställe befinner sig ino~. avtalss~?-t~nde 
stats område och vilka. äger raitt a.tt dar ~dka. 
ci·odsbefordran, må utföra sådan befor ran 
,., 11 d båda länderna eller genom deras 
me m1 e ' b .. · denna territorier på villlrnr som eSltammes i < 

i_iveren:skomrnelse. 

2 För O'Odsbefordran mellan. de. båda. 
staterna elier genom deras terntoner er
fordras trafiktillstånd, med undanta~. av be
fordran avsedd i artikel 13 i denna . overens-
kommelse. 0 

3. Vederbörande myndig;i~~er i. c'.e. ba_da 
avtalsslutande sl:iaterna ska11 omses1d1gt t~ ll
ställa varandra. för följande år erfo~~erhgt 
antal trafiktillstånd inom ramen for den 
kontingent myndigheterna .. gemensam.t be: 
stämma. Tillstånden översandes varJe år 
ömsesidigt före den 15 t'J.ecember. 

Om antalet översända tillstånd . i~lrn är 
tillräctldigt, rn å till äggstillstånd bevilJaS un
der å1'et. 

Artikel 10 
1. Vederbörande myndighete.~· i f~r~one.ts 

reO'istreringisLand tillställer de omses1_d1gt 1:r: 
bl~nco översända trafiktillstånden _:in de i 

denna överenskommelse avsedda företagen. 

Tillstånden är av två slag: .. 
a) "tidsbegränsat tillstånd", som g_al~e:· 

för obegränsat antal resor under dess giltig -

hetstid; '"ll f" en enda b) "resetillstånd", so~ g:a er .or 
resa under :tillståndets g1lt1ghetstid. 

Tillstånden må icke överlåtas. 

Trafiktillståndet berättigar att använda 
fordonet med eller utan släpvagn. 

2 Trafikutövare är berättigad för åter
res~n från den andra avtalsslutand~. partens 
territorium medtaga gods med bestammelse
ort i fordonets registreringslan~. 
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Il. Transport . de . marchandises 

Article 9· . 
.·. 1. .. Les entreprise de transport_, a!ant l:ui· 

s}e<Ye principal et qui sont constituees sm le 
ter~itoire d'un des etats contractan~s pour 
effectuer des transports de marchand1ses, ont 
le droit d'executer ces transports entr_e ~es 
deux pays, ou en transit _par leur terr1:01re 
dans les conditions etabhes par le present 
Accord. . 

2. Tons les transports de i~ar?hand1ses 
entre les deux etats ou en. transit ~ .travers 
leur territoire, sont somrns au reg1me de 
l'autorisation, a l'exception , des transports 
. di , a' l'ar·ticle 13 du present Accord. m ques . .. 

3. Les autorites competJente~ _d~s Parties 
contractantes se transmettent rec1J?1oquement 
les autorisations de tr~nsp01:t qm leur sont 
necessaires pour l 'anne,e Sl~lVa~te, dans la 
limite du contingent etabh cl un c?nu:1un 
accord par ces autorites. Ces autor1sat10ns 
seront transmises reciproquement ehaque an-
nee jusqu'au 15 decembre. . 

Si le nombre d'autorisations trans,m1ses ~era 
insuffisant, des autorisations supple1?ent~ires 
pourront €tre accordees pendant 1 annee. 

Article 10 
1. Les autorisations de transport que les 

autori:tes competentes des Parties . contrac
tantes se transmettent reciproque~ent e!1 
blanc se1xmt delivrees aux ,entrepnses pr~
vue:s 'aans le present Accord par les ~uton
tes competentes du pays d'immatriculat10n du 
vehicule routier. . . 

Les autorisations seront de deux types: 
a) "autorisation a temps", val~ble pour 

un nombre illimite d~ _voyages qu~ p~~veTut 
s'dfec.tuer dans sa per1ode de val:idite, . 

b) "autorisation au voyage" valable, ~'Our 
un seul voyage a effectuer dans sa per10de 
de validite. · 

Les autorisa.tions ne sont pas transm1s-

sibles. h b·~·t l'fli L'autorisation de :transp~rt a; 111 e u l -

saition d'un vehicule r·outier avec ou ·san~ 

I'emorque. t d e 
2. Au retour, le transp?l'teur peu pren r. 

en charge des marchandrnes e~ prov_ena~ce 
de l'autre Partie contractante a dest1,11~t1on 
d d'im.matriculatiion du vehicule u pays 
respec:tif. 
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Artikel 11 
1. Trafiktillståndet, vars formulär vardera 

a-ytalsslutande partens vederbörande myn
digheter överenskomma om, skall inom 
den ~~ra avtalsslutande partens territorium 
medfolJa fordonet och uppviisas på begäran 
av vederbörande myndighet. 

2. Totalvikten (transporterat O'Ods och for
donets samt d~rt~ll ansluten egentlig släp
~agns ~ner pahangvagns vikt) får icke 
o::-erskrid~. fordonets i trafiktillståndet 
namnda hogsta tillåtna vikt. 

Artikel 12 
l_. 'l'rafikutövare, som utför transporter i 

~nhgh~.t med denna överenskommelse, äger 
1Cke ratt att utföra godsbefordran mellan 
två orber belägna inom den andra avtials
sl ~tan.cle pa:t~?-~ territodum eller transpor
ter, v1lka paborJas och avslutas inom detta 
territorium. 

2. Trafikutövare må utföra godsbeford
ran mell~n den andra avtalsslutande parten 
och tredJe stat, försåvitt de därför erhållit 
samtycke av den andr:a avtalsshutande partens 
v·ederbörande myndighet. 

. Artikel 13 
Trafiktillstånd erfordras dock icke för: 

a) befordran av flyttgods; 
b) befordran av föremål avsedda för 

mässor och utställningar; 
c) b~fordran av djur, ford.on .och sport

utrustnmg avsedda för sportevenemang; 

cl) befordran av teaterdekorationer och 
-tillbehör · · 

_.c) befo{·dran av utrustning för framställ
ning av musikinstrument samt radio- film-
och t elevisionsubsändninO'ar· ' 

"' ' 
f). befordran av lik med därtill avsedda 

specialfordon i enlighet med i de båda av
tal.sslutande staterna ~"ä.llande saniJtära ;)'
stämmelser "' ' ' · 

. I pun~.te~na b ), c), d) och e) nämnd be
fordr~n .ar icke befriad från trafiktillstånd 
onT eJ dJuren eller . föremålen återwtför1es till 
fordonets registreriingsland eller tredje land. 

Article 11 
1. L'autorisation de transport dont le 

modede ~'etablit d'un commun ~ccord par 
1es autorites competentes des deux Parties 
cont:actantes, doit accompagner le vehicule 
routier sur ile territoire de l"autre Pal'ltie 
contractante et sera presentee a '1a demande 
cles agents competents. 

2. Le poids total (de la marchandise 
transportee et du vehicule roUJtitir, y inclus 
la remorque ou la semi-remorque de trans
~ort) ~e :r;eut depasser celui mentionne dans 
1 ~u.tor1sation . de tran:!!lport utilisee par le 
vehicule routier respectif. 

Article 12 
1. Les entreprises de transpo11t qui effec

tuent des transports tin vertu de cet Accord 
ne sont pas autorisees a executer des trans
P:Ort:" de marchandises tintre deux points 
situes sur le terr~toire de l'autre Partie 
contractante, c'est- a-~re des transports qui 
commencent et se termment sur ce territoire. 

2. Les ·entreprises de transport peuvernt 
dfectuer des transports de marchandises 
e~tre l:autre Partie contractante et un etat 
tiers,. s: elles oi:t obtenu le consentement des 
autorites compettintes de cette Partie con
tractante. 

Article 13 
Sont exemptes de 'l'autorisation de trans

port: 
a) les transports de demenageme~ts; . 
·b) transports d'objets destines aux foires 

et exposiitions; 
'c) .transports d'animaux, de vehicules et 

~ a:riticles de sport, destinoo aux manifesta
tions sportives; 

d) transports de decors et d'accessoåres de 
eheatre; 

e) tr~~sports ~'~nstruments de musique e:t 
d~ mate.nel destmes aux enregistrements ra
d,10p~omques, cinematographiques ou de· te
levis1'on ; 

f) 1transports de cadavres, effectues au 
moyen de veh.icules routiers specialement 
a~nenages, conformement aux reglementa
~lOilS sa.nitaires ·en vigueur dans les deux 
etq.ts contractants . 

Les · t~ansports prevus aux lettres b), c), 
d) et ·e) ne sont pas exoneres d'aUJtorisation 
de transpor5 que si les animaux ou les objets 
sont :ai;uenes dai:s le pays d'immatriculation 
du vehicule routler ou dans un pays tiers. 

Artikel 14 
För godsbef.ordran erfordras fraktsedel 

eller meddelande angående resorna.. 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 15 
Motorbränslet i fordons bränsletank så

dan den konstruerats av tillverl.mren av 
ifrågavarande fordonsmodell, är befriad 
från samtliga tullar samt andra avgifter och 
skatter. 

Samma befrielse gäller även tillfälligt in-
förda reservdelar för nödvändiga. 11eparatio
ner av tillfälligt ttill den andra avtalsslutande 
partens territorium införda fordon. 

Ersatta delar skola återutföras eller för 
störas under officiell kontroll. 

Artikell 16 
De avtallsslutJa.nde parternas vederbörnnde. 

myndigheter överenskomma gemensamt om 
sättet för utväxlande a.v dokument och sta
tistiska uppgifter, vilka avse passagerar- och 
godsbefordran som utför.es i enlighet med 
denna överenskommelse. 

Artikel 17 
överträdes bestämmelserna i denna över

enskommelse inom avtalsslutande lands 
territorium, må vederbörande myndighet i 
fordonets registreringsland på begäran av 
elen andra avtalsslutande partens veder
börande myndighet vidtaga nödiga admi
nistrativa åtgärder, varom den andra avtals
slutancle parten skall underrättas. 

Artikel 18 
Passagerar- och godsbefordran, som ut

föres på den andra avtalsslutande partens 
område och som berörs av denna överens
kommelse, ävenJSom fordon, vilka utför sådan 
befordl"an, är på grm1dval av reciprociltet be
fria.de från skatter och pålagor för utfär
dande av tillstånd samt för nyttjarude av 
väg äv1ensom från skatter som påföl"es 
särskilt för varje enskild befordran. 
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Article 14 
Les transports de marchandises seront 

·e:ffectues en vertu d'une lettre de voiture 
ou d'un compte- rendu des voyages. 

Dispositions generales 

Article 15 
1. Le carburant contenu dans ~es reservoi

res des vehicules, ainsi qu'i1s ont ete prevus 
par le constructeur pour le type du vehicule 
routier respectif, est exonere de taxes d()'ll
ani,eres et de tous autres impöts et taxes. 

·2. La meme exoneration s'appEque ·egale
ment aux pieces de rechange importees tem
porairement pour les reparations necessaires 
au vehicule routier respectif importe tempo
ra.irement sur le t·erritoire de d'autre pay:>. 

Les pieces remplacees seront reexportees 
ou detruites sous ,le contröle officiel. 

Article 16 
Les autorites competentes des Parties con

tra.ctantes etablissent d'un commun accord 
les modalites pour l'echange de documents 
et de donnees sta:tistiques concernaut les 
transports de voyageurs et de marchandi
ses qui s'effectuent en vertu du present 
Accord. 

Article 17 
En cas de violation des dispositions du 

present Accord, commise sur le territO'ire 
d'un des pays, l'autorite competente du 
pays d'immatriculation du vehicule, peut 
prendre a ila demande de l'autorite compe
:tente d:e i'autre Partie contractante, les me
'sures a.dministratives necessaires, selon le 
cas, .en informant l'autre Partie contrac-
tante. 

Article 18 
T..ies t1·ansports de voyageurs et de marc

handises -effectues sur le territoire de 
l'a.utre Partie contractarute ·en vertu du 
present Accord, ainsi que les vehicules utili
ses pour ces transports, sont 'exoneres recipro
quemen de toutes taxes et contributions 
perQues pour les autorisaitions de transport 
et pour l'utilisation des routes, ainsi qu'e des 
ta~es qui sont fixees pour c!haque transport 
individu-el separement. 

I 
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Artikel 19 
Trafikutövare och turistorganis·ationer 

vilka utför internationell passagerar- oeh 
godsbefordran direkt eller genom de båda 
staternais territorier, skall försäkria sitt ci
vilrättsliga ansva.r beträffande varje fordon. 

Artikel 20 
Den tull- och hälsovårdskontroll som sker 

vid riksgränsens övergångsp1atser utföres i 
enlighet med de internationella kon
ventioner, vhlka de båda parterna biträtt 
och i det fall, att internati-0nella eller bila~ 
terala avtal icke f.frms, tillämpas de interna 
bestämmelserna in-0m den stats territorium 
där gränskontrollplat s•en är belägen. ' 

Artikel 2.1 
Räkenskaperna i anledning .av tillämpnin

gen av denna överenskommelse regleras och 
likviderna erlägges i enlighet med det mellan 
vardera avtalsslutande parterna på betal
ningsda:gen gällande betalningsavtalen. 

Artikel 22 
Vardera avtalsslutande parten meddelar 

den andra av:talssluta:nde parten de vederbö
rande myndigheter, vilka är beräJttigade 
att handlägga fråg.or rörande tillämpningen 
av denna överenskommelse. 

Representanterna för ovannämnda veder
börande myndigheter mä sammanti·äda för 
att beSluta •Om 1sätten för utförandet av 
befordran och k-0ntingenten för de i artikel 
!J avsedda tillstånden ävensom att. iavgöra 
alla eventuella av verkställigheten av denna 
överenskommelse föranledda svårigheter. 

Artikel 23 
l<' ordons fö1'are skall ha sitt hemlands 

eller internationellt körkort och ifrågava
rande fordons hemlands registreringsintyg. 

Hemlandets eller det internationella kör
kortet bör motsvara formuläret för det i den 
internationella konventionen om vägtrafik 
avsedda körkortet . 

Article 19 
Les entrepi·ises de transport et les organi

sations rtouristiques qui executent des trans
ports internati'Onaux de voyageurs et de 
marchandises en trafic direct ou en transit 
sur le territ-0ire des deux etats, sont obligees, 
d'·assurer leur responsabilite civile pour 
chaque vehicule. 

A11ticle 20 
J::e . contröle de frontiere, douanier et 

sa.mtai.re .aux po.ints de passage de la fron~ 
tiere d'etat, sera ·effectue conformement aux 
Conv•entions internationales auxquelles les 
deux Parties ont adhere et au cas ou il 
n"existe pas de reglementations internatio
nales ou bilaterales, se110nt .appliquees les 
reglementations internes en vigueur sur le 
territo.ire de l'etat ou s·e trouve ie poste de 
contröle pour le passage de la frontiere. 

Article 21 
Les decomptes et paiemeDJts qui derivant 

de l'application du present Accord seront 
effectues conformement aux accords de paie
ments en vigueur entre les deux Parties 
contraeitantesie jour ou les paiements auront 
lien. 

Article 22 
Ohaque Partie 0onitractante notifie a 

l'autre Partie contracta.nte les autocites com
petentes autorisees a reglemeniter les prob
lemes relatifs a l'application du present 
Accord. 

Les representants des autorites competen
tes mentionnees ci-dessus, peuvent se reunir 
pour etablir les modalites d1effectuer ·les 
transports et le contingent des autorisations 
prevus a l'article 9, ainsi que pour resoudrc 
itout·es eventuelles diffiooltes qui pourraie11t 
oSurvenir dans l'execution du present Accord. 

Article 23 
iLJes conducteurs des vehicules routicrs doi

vent posseder des permis de conduire na.
tionaux ou internationaux et des certificats 
d'immatriculation nationaux pour les vchi
cules resipectifs. 

Les permis de conduire n3Jtionaux ou in
ternationaux doivent correspondre au mo
de-le etabli par la Oonvention internationa:e 
relative a Ia circulation routiere. 

Artikel 24 
Fordonets manskap och p~rsonierna som 

medfölja lasten ävensom pasl'!agerare som 
befordras skall ha för överskridande av av
talsslutande länders gränser gällande doku
ment. 

Artikel 25 
Vardera avtalsslutande partens interna 

lagstiftning skall gälla, såvitt ej i denna 
överenskommelse annorlunda bestämmes. 

Artikel 26 
Eventuella menings•skiljaktigheter om 

tolkningen och tillämpningen av denna 
överenslmmmelse som de i ,artikel 22 av denna 
överenskommelse nämnda avtalsslutande 
parternas vederbörande myndigheter icke 
direkt avgjort, hänskjutes i diplomatisk väg 
till \na:rdera regering.ens avgörande. 

Artikel 27 
Denna överenslwmmelse träder i kraft 

trettionde dagen efter det att de avtals
slutande parternas regeringar meddelat va
randra, att erforderliga konstitutionella for
maliteterna blivit uppfyllda. 

överenskommelsen är uppgjord för ett år 
räknat från dess ikraftträdande ·och skall 
den därdte.r anses förnyad för ett år i sän
der, om icke någondera avtalsslutande parten 
uppsäger densamma tre månader innan gil
tighetJstiden utgår. 

Som skedde i Helsingfors den 1 april 1968 
i två originala exemplar på franska språket. 

För Republiken Finlands Regel'ing 

Ahti Karjalainen 

För Socialistiska Republi!ken Rumäniens 
Regering 

0. Manescu 
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Article 24 
Les equipages des vehiculC!S, les personnes 

qui accompagnent la charge, •ainsi que les 
voyageurs trarusportes, doivent posseder des 
documents valables pour le pasisage des 
frontieres des pays contractants. 

Article 25 
Dans la mesure ou le present Accord 

n'en dispose autrement, ia legislation natio
nale des deux Parties contractantes reste 
reservee. 

Article 2-6 
Les eventuel·s mailentendus concernant 

l'interpretation ou Fapplication du present 
Accord, qui ne seront pas regles par voie 
directe par ~es autorites competentes des 
Parties contractantes mentionnees a l'arti.cle 
22 du present Accord seront soumis, afin 
d'etre resolus, aux deux Gouv·ernements, par 
voie diplomatique. 

Article 27 
Le present Accord entrera en vigueur 

le trenti•eme jour apr·es que les Parties 
contractantes se seront notifiees ·l 'accomplis
sement des formalites constitutionneHes re-
qu.ises. 

L'Accord est conclu pour une periode 
d 'une annee a partir de [a date de son 
·entree en vigueur •et sera proroge tacitement, 
d'annee en annee, sauf denonciation d'une 
des ·Parties eontra0tantes, au rn'Oii.ns trois 
mois avant la date d'·expiration de sa vali
dite. 

Fait a Helsinki le 1 avril 1968, en deux 
exemplaires originaux dans la langue fran
~aise. 

Pour le Gouvernement 
de Ja Republique de Finlande : 

Ahti Karjalainen 

Pour le Gouvernement 
de la Republique Socialiste de Roumanie: 

0. Manescu 
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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republi
ken Finlands regering och Socialistiska Republiken Rumä
niens regering om internationell ·landsvägstrafik. 

För att lösa de problem som orsakats av 
den intensiva utvecklingen av den interna
tionella landsvägstrafiken avslutade Finland 
den 5 november 1958 med Danmark, Norge 
och Sverige en överenskommelse om person
och godsbefordran å väg, som bragtes i kraft 
medels en den 9 januari 1959 given förord
ning· (Fördr.ser. 1/1959), samt den 27 oktober 
1967 med Frankrike och den 10 november 
1967 med Ungern överenskommelser om in
ternationell landsvägstrafik. Riksdagen har 
den 26 mars 1968 godkänt dessa med 
Frankrike och Ungern avslutade överenskom
melser, vilka träda i kraft inom kort. 
Dessutom har under senaste december under
handlats med Belgien om en motsvarande 
överenskommelse, men den. har ej tillsvidare 
undertecknats. 

Finska trafikutövares transporter till Ru
mänien och genom rwnänskt territorium, 
har försvåra:ts av en i Rumänien utländska 
t1•afikutövare i godstrafik påförd betydande 
landsvägsskatt. De finska företagarna har 
ej varit lrnnkurrensdug'liga i den mellan Fin
land och Rumänien eller genom Rumänien 
bedrivna internationella godstrafifoen, enär 
rumänerna ej !erlägga motsvarande skatt och 
sådan :ej heller uppbäres av företagare från 
grannländerna, beträffande vilka Rumänien 
medels bilaterala överenskommelser beviljat 
befrielse från skatter. Trafiken mellan Fin
land och Rumänien har ti.'llsvidare varit pm
visorisk, men t. ex. den internationella lands
vägstrafiken mellan Finland och Bulg·arien 
i transit g·enom Rumänien har redan varit 
av betydande :omfattning. År 1967 har 
enligt tuUstyrelsens statistik sammanlagt 
108 bulgariska ~astbilar överskridit gränsen. 
Trafiken till länderna på Balkan har på 
grund a ,, höga skatter och svårigheter med 
tillstånden praktiskt taget i sin helhet om-
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händerhafts av därvarande trafikutövare. Det 
rådande aYtals'lösa tiUståndet Jiar för Finland 
inneburit uteblivna v,alutaintäkoter från tjäns
ter i1mefattande transporter. 

För att de finska företagarna skulle kunna 
deltaga 1 denna på Balkan inriktade trafik 
framställdes på initiativ av Finlands rege
:rii ng förslag om åstadkommandet av en över
enskommelse med Rumänien. I sak® un
derhandla.des i Bukarest från den 4 till 
den 8 januari 1968 och såsom resultat av 
dessa överläggningar paraferades a.tt avta:ls
ntkast, som överensstämmer med närlutna 1av
talstext, oc.h överenskommelsen underteckna
des i samband med Rumäniens stats- och ut
rikesministers besök i Finland den 1 april 
1968. 

Överenskommelsen skapar goda förutsätt
ningar för utvecklingen av turismen och han
deln mellan Finland och Rumäni1en, ty i 
den innefa:ttas detaljerade bestämmelser 
om både person- och godstrafik. Passagerar
befordran i r egelbunden trafik, som avses 
i artikel 3, anordnas och utföres enligt artikel 
5 på brusen av ett avhl mellan de avtalsslu
tande pa.Dternas Yederhörancle myndigheter, 
varYid dessa bör beakta trafikens behövligliet 
och lönsamhet. För turist· och tillfällig passa
gerarbefordran och för godsbefordran enligt 
artikel 13 erfordras däremot icke trafiktill
stånd. 

I jämförelse med det rådande avtalslösa till
ståndet innebär överenskommelsen en avgö
rande förbättring, enär trafikutöval'e enligt 
artikel 9 kmma anskaffa trafiktillståndet för 
godsbefordran av myndigheterna i det egna 
landet i enlighet med gemensamt överens
kommen kontingent. 

Artikel 4 och 12 i överenskommelsen be
gränsar rätten att idka trafik såtillvida, att 
turistorganisation och trafikutövare, som är 

I I 

I', 

'I, I 
Il I 

i/ 

:11 
j, 

I 

11 

I 



•' 
' 

2 

bosatt inom den ena avtalsslutande partens 
område icke är berättigad att utföra passa
gerar- ie11er godsbefordran mellan två platser 
belägna inom den 1andra avtalsslutande par-
tens territorium. · 

I artikel 17 i överenskommelsen konstate
rrns, att ifall bestämmelse däri överträdes, kan 
vederbörande myndighet i fordonet's registre
ringsland på · begäran av den andra avtals
slutande partens vederbörande myndighet 
v.idtaga nödiga administrativa åtgärder, om 
vilka den andra. avtalsslutande parten skall 
underrättas. 

I artikel 18 i överenskommelsen bestämmes 
att befordran av passagerare och gods, som 
utföres på den andra avtalsslutande partens 
område och som omfattas av denna överens
kommelse, ävensom fordon, vilka utföra så
dan befordraJJ1, är på grundvalen av 
reciprocitet befriade från skatter och pålagor 
för utfärdande av tillstånd samt för använd
ning av väg ävensom från skatter som påföres 
särskilt för varj.e enskild befordran. 

I Rumänien uppbäres ej avgifter för i tra
fik erforderliga tillstånd. Förutnämnda be
stämmelse römnde tillstånd hänför sig för 
Finlands del till 4 § lagen den 6 augusti 1943 
om stämpelskatt (662/43) sådan den lyder i 
lagen den 23 december 1959 (479/59) och 
lagen den 20 december 1966 (669/66) samt 
enligt 6, 8 och 10 §§, sådana de lyda i 
lagen den 20 december 1966 (669/66), upp
buren stämpelskatt för t illstånd ,att bedriva 
linjetrafik, tillstånd att bedriva beställnings. 
trafik och beslut angående ansökan rörande 
dispens samt stämpelskatt för avslagsresolu
tioner beträffande ansökan om nämnda till
stånd :och dispenser. 

Till vägarnas användning anslutna skatter 
uppbäres däremot i Rumänien i enlighet med 
därstädes gällande lag om skatt på motor
fordon för lastbilar på basen 1av bilens total
vikt och körsträckan. Den sistnämnda skatten 
är hög, ty t. ex. för en resa på 400 kilometer 

utgör skatJten för en 15 tons lastbil med full 
last cirka 190 mark. 

Då de finsfoa fordonen åtnjut.ei· fullständig 
befrielse från lllmtt i Rumänien beträffande 
i denna överenskommelse avsedd befordran, 
befrias de rumänska fordonen från att i Fin
land ·erlägga enligt 13 § lagen den 30 de
cember 1966 om skatt på motorfordon (722/ 
66) upp buren egentlig fordonsskaitt och till 
den ansluten tilläggs:skatt. 

I artikel 27 i överenskommelsen bestämmes 
att den träder i kraft trettionde dagen efter 
det de avtalsslutande parternas regeringar 
meddelat varandra att de erforderliga konsti
tutionella formaliteterna blivit uppfyllda. 

Överenskommelsen är uppgjord för ett år 
räknat från dess ikraftträdande och skall den 
därefter anses förnyad för ett år i sänder, 
om icke någondera avtalsslutande parten upp
säger avtalet tre månader innan giltighets
tiden utgår. 

Regeringen anser att överenskommelsen 
åstadkommer nya och bättre möjlig
heter för finska trafikutövare att deltaga i 
den tiH Rumänien och i transit genom dess 
territorium riktade internationella landsvägs
trafiken och att därigenom få ta hand om 
en större andel av den internationella lands
vägstrafiken i allmänhet. 

Med stöd av vad ovan anförts, föreslås 
enlighet med 33 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i överenskommelsen 
mellan Republiken Finlands regering 
och Socialistiska Republiken Rumä
niens regering om internationell lands
vägstrafik, vilka kräver Riksdagens 
samtycke. 

Enär ifrågavarande överenskommelse . inne
fattar bestämmelser, vilka höra :til'l området 
för lagstiftningen, förelägges samtidigt Riks
dagen till antagande följande lagförslag: 

' I 
3 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i överensko.~melse.n mellan Finland och 

Rumänien om internationell landsvagstrafik. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 1 
april 1968 mellan Republiken Finlands rege
ring och Socialistiska Republiken Rumäniens 
regering avslutade överenskommelsen om in
ternationell landsvägstrafik, skola, försåvitt 

Helsingfors den 19 april 1968. 

de höra till området för lagstiftningen, vara 
i kraft såsom därom avtalats. Närmare be
stämmelser om verkställigheten och tillämp
ningen av denna lag utfärdas genom förord
ning. 

. Republikens President 

Minister för utrikesärendena 
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(översättning) 

ÖVERENSKOMMELSE 

mellan . Republiken Finlands Regering och 
Söcialistiska Republiken Rumäniens Rege

ring om internationell landsvägstrafik 

Republiken Finlands Regering och Socia~ 
listiska Republiken Rumäniens Regering, 

har i syfte att främja framtida samarbete 
inom person- och godsbefordran å väg mel
lan de båda länderna och genom deras terri
torier, enats om följande: 

I. Passagerarbefoirdran 

Artikel 1 
Trafikutövare och turistorganisationer, 

vilkas huvudsakliga driftställe befinner sig 
inom avtalsslutande stats område och vilka 
äger rätt att där idka passag·erarbefordr an, 
kunna utföra sådan befordran mellan de 
båda länderna eller genom deras territorier 
på villkor som bestämmes denna överen's
kommelse. 

Artikel ·2···. · 
Om tillämpningen av denna överenskom

melse bestämmes följande : 
a) så!som buss anses fordon, som är avsedd 

att utföra passagerarbefol'dra.n och som, föra
rel1!s plats medräknad, har mer än nio sitt
platser; 

b) med regelbunden trafik avses passage
rarbefordran på bestämda rutter i enlighet 
med på förhand överenskomna tidtabeller 
och tariffer, då på ayg·ångsplatsen och be
stämmelseorten eller bestämda mellanstatio
ner upptages och avlämnas passagerare; 

c) med turist- och tillfällig passagerarbe
fordran avses all befordran med buss som 
ej är regelbunden trafik; 

ACCORD. 

entre le Gouvernement de la . Republique 
de Finland et le Gouvernement de la Repub
lique Socialiste de · Roumanie concernant les 

transports routiers internationaux 

Le Gouvernement de la Republique de 
Finlande et le Gouvernement de la Repub
lique Socialiste de Roumanie, 

desireux ' -de developper a l'avenir la 
collaboration dans le domaine des transports 
routiers internationaux de voyageurs et de 
marchandises entre les deux pays, ainsi que 

'le transit a travers leur territoire, sont con
venus de ce qui suit: 

I. Transport de voyageurs 

Article premier 
Les entreprises de transport et les organi

sations de tourisme, ayant leur siege princi
pal et qui sont constituees sur le territoire 
d'un des etats contractants pour effectuer 
des transports de voyageurs, ont le droit 
d 'executer ces transports entre les deux pays, 
ou en transit par leur territoire, dans 1les 
conditions etablies par le present Accord. 

Article 2 
En ce qui concerne l'application du pre

sent Accord sont etablis les suivants: 
a) sont consideres antabus, les vehicules 

destines au transport de voyageurs, ayant 
une capacite depassant 9 places-siege, y 
inclus la place- siege du conducteur; 

b) sont consideres transports de voyageurs 
sur des lingnes permanentes, les transports 
effectues sur des itineraires determines, avec 
des horaires et des tarifa mis d'accord prea
lablement et pour 'lesquels, aux })Oints de 
depart, de destination ou aux stations inter
mediaires etablies, sont re~us et debarques 
des voyageurs; 

c) son t consideres transports touristiques 
et occasionnels de voyageurs tous les trans
ports effectues avec les autobus en dehors 
des lignes permanentes ; 

d) med servicepetsönal i buss avses föra
ren och konduktören, vilka i regelbunden 
trafik omhänderhar befordran eller föraren 
och -"'ederbörande grupps g·uide i rturisttrafilc 

Artikel 3 
1. Trafikutövare må utföra passagerarbe

fordran med bussar i regelbunden trafik 
inelfan de båda länderna eller genom deras 
te:rritori:er 1)å basen av ömsesidigt av de 
båda avtalsslutande parternas vederbörande 
myndigheter överenskommet tillstånd. 

2. Tillstårld som avses i punkt 1 av denna 
artikel .erfordras ej för 1annan med buss Ut
förd l:iefordran. 

Artikel 4. · 
I artikel 1 avsedda trafikutövare och tu

r istorganisaitioner är ej berättigade <lltt ut
föra paissagerarbefo1;dran,' vars avgångs- och 
bestämmelseort är -belägna inom den andra 
avtalssh1t.andie 'plartens kniitx:irim11. . 

Artikel ·5 · 
1. ·Passagerarbefordran i regelbunden tra

fik anordnas och i1tföres på basen av avtal 
mellan de 11vtalsslu1Jancle parternas vederbö
rande myndigheter, vari beaktas trafikens 
hehövlighet och lönsamhet. . 

2. De avtalsslutande parternas vederbö
rande myndigheter tillställa ömsesidigt vid 
beho'v varandra ansölmingarna om anord
nande av transporterna. 

Ansökningarna skola innehålla följande 
uppgifter: 

- utövares aY befordran (för.etagets ) 
namn; 

- den planerade resrutten; 
- förslag till tariff; 
- platserna för uppehåll, där passagerare 

npptJages i for9.onet eiler avlämnas; samt 
- utredning därom, uruder vilken tid .. av 

året man ämnar utföra befordran. 

cl) est considere equipage de service de 
l 'autobus, le chauff.eur et le recevieur, qui 
assurent l'execution · du transport sur les 
lignes permanentes, ou . le chauffeur et le 
convoyeur du groupe chez les transports 
touristiques. 

Artic'le 3 
1. Les entreprises de transport peuvent 

effectuer des transports de voyageurs avec 
les autobus siir des lignes permanentes entre 
les deux pays, ou en transit par leur terri
toire, en base d'une autorisation reciproque, 
convenue entre les autorites competentes des 
deux Parties contractantes. 

2. Tous autres transports effectues avec 
les autobus, sauf ceux effectues sur des 
lignes permanentes, ne sont pas soumis ·au 
regime de l'autorisation prevu au point 1 du 
present article. · 

Article- 4 
Les entreprises de transport et les orga

nisations tourisme, prevues a l'article 1, 
ne sont pas autorisees a effectuei· des trans
ports de voyageurs,. .dont . les . points de 
depart et de destination 'se trouvei:tt sur le 
territoire de l'autre etat contratant. 

- Article 5 
1. Les transports de voyageurs sur des 

lignes permane:ntes sont organises et exploites 
par la mise d'accord entre les autorites corn
petentes des Parties contractantes, qui doi
vent tenir compte de la necessite du trafic 
et de leur efficience economique. 

2. Les demandes concernant !'organisation 
de .ces transports se transmettront recipro
quement, en temps utile, par les autorites 
eompetentes des Parties contractantes. Ces 
demandes devront contenir des donnees con
cernant: 

- la denomination · de !'organisation 
(entreprise) de transport; 
. • -'--. l'itineraire dl.1 parcours; 

- le tarif; 
- les points d 'arret pour l'embarquem~mt 

et le debarguement des voyageurs, ainsi que 
- des renseignements concernant la perio

de preconisee pour l',exeeution des trnasports. 

, I 
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Artikel 6 
1. Buss som är registrerad i avtalsslu

tande stat ·och utför regelbunden passage
rarbefordran inom den andra avtalsslutande 
partens terri'torfom, skall inne.ha ett trafik
tillstånd gällande för den del av resrutten 
som är belägen inom denna stats territo
rium. 

Tillståndet skall uppvisas vederbörande 
myndighet för granskning. 

2. Vardera avtalsslutande partens veder
börande myndigheter överenskomma om for
muläret för tillståndet för regelbunden passa
gerarbefordran. 

3. Av de avtalsslutande parternas vederbö
rande myndigheter enligt artikel 5· punkt 1 
i denna överenskommelse beviljade tillstånd 
skola tillställas in blanco den andra avtals
slutande p1artens vederbörande myndighet, 
s·om ifyller desamma med nödiga uppgifter 
och översänder dem till de trafikutöv.are, 
vilka utföra regelbunden trafik. 

Artikel 7 
Tillstånd erfordras ej för. turistbefordran. 

Med turistbefordran avses: 

- under hela resan transporteras samma 
persongrupp eller alternativa grupper (i se
rier) utan att passagerare upptages eller av
lämnas .under resan; 

- resan påbörjas i fordonets registrering-s
land och avslutas inom den andra avtalsslu
tande partens territorium eller i avgångs
landet. 

Turistbefordran skall utföras antingen un
der hela året eller under bestämda perioder 
på tUlfälliga, p·eriodiSka eller säsongsbeto
nade resrutter. 

Artikel 8 
Båda avtalsslutande parternas turiistorga

nisationer eller den andra avtalsslutande 
partens turistorganisation och den andra av
talsslutande partens företag är berättigade 
att överei1skomma om alla till genomförandet 
av tUI'istbe:fordran anslutna villkor i enlig
het: ined arrangemang dem emellan . . 

Article 6 
1. L'autobus immatricule dans l'un des 

etats contractants, qui effectue des trans
ports de voyageurs sur des lignes permanen
tes sur le territoire de l'autre etat, doit pos
seder une autorisation de transport, vah.ble 
pour l 'itineraire se trouvant sur le territoire 
de cet etat. · 

L'autorisation doit ·etre presenter. au con
tröle des agents competents. 

2. Le modele de l'autorisation pour le 
transport de voyageurs sur des lignes perma
nentes s'etablit d'un commun accord par les 
autorites competentes des deux Parties con
tractantes. 

3. L·es autorisations accordees dans le 
cadre du point 1 de ['article 5 de cet Accord, 
par l 'autorite competente d'un des Parties 
contractantes, sont transmises en blanc a 
l'autorite competente de l'autre Partie con
tractante, qui les remplit .avec les donnees 
necessaires ('lt les delivrent aux entreprises 
qui effectuent les transports sur la ligne 
permanente. · 

Article 7 
Les transports touristiques ne sont pas 

soumis au regime de l'autorisation. 
On entend par transports touristiques ceux 

qui: 
transportent sur tout le trajet le meme 

groupe de voyageurs, ou des groups alterna
tifs (en chaine) sans charger ni deposer des 
voyageurs ·en cours de route; 

- commencent dans le pays d'immatricu
lation du vehicule et se terminent sur le ter
ritoire de l'autre Partie contractante ou dans 
le pays de depart. 

Les transports touristiques peuvent etre 
effectues pendant toute l'annee ou dans cer
taines periodes, sur des itineraires occasion
nels, . periodiques ou saisonniers. 

Article 8 
Les transports touristiques s'effectuent 

conformement . aux arrangements entre les 
organisations de tourisme des deux Parties 
contractantes ou entre !'organisation de tou
risme d'une <les Parties contractantes et les 
entreprises de l'autre Partie contractante, 
qui ont la competence d'etablir les modalites 
de leur execution. 

It. Godsbefordran 

Artikel 9 
1. Trafikutövare, vilkas huvudsakliga 

cfriftställe befinner 'sig inom avfalsslutande 
sta.ts område och vilka äger räitt att där idka 
o·odsbefordran må utföra sådan befordran 
~1ellan de båda länderna eller genom deras 
territorier på villkor som bestämmes i denna 
överenskommelse. · 

2. För godsbefordran mellan de båda 
staterna eller genom deras territorier er
fordras trafiktillstånd, med undantag av be
fordran avsedd i artikel 13 i denna överens
kommelse. 

3. Vederbörande myndigheter i de båda 
avtalsslutande sbaterna skall ömsesidigt till
ställa varandra för följande år erforderligt 
antal trafiktillstånd inom ramen för den 
kontingent myndigheterna gemensamt be
stämma. Tillstånden översändes varje år 
ömsesidigt före den J!) deceniber. 

Om antalet översända tillstånd icke är 
tillräc1kligt, må tilläggstillstånd beviljas un
der året. 

Artikel 10 
1. Vederbörande myndigheter i fordonets 

registrering1SLand tillställer de ön:isesidigt in 
blanco översända trafiktillstånden till de i 
denna överenskommelse avsedda företagen. 

Tillstånden är av .två slag : 
a) "tidsbegränsat tillstånd", som gäller 

för obegränsat antal resor under dess giltig
hetstid; 

b) "re.setillstånd", som gäller för en enda 
resa under tillståndets giltighetstid. 

Tillstånden må icke överlåtas. 

Trafiktiillståndet berättigar att använda 
fordonet med eller utan släpvagn. 

2. Trafik.utövare är berättigad för åter
resan från den andra avtalsslutande partens 
territorium medtaga gods med bestämmelse
ort i fordonets registreringsland. 

Il. Transport . de . marchandises 

Article 9 
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· 1. Les entreprise de transport, ayant leur 
sj.ege principal et qui sont constituees si1r le 
territoire d'un des etats contractants pour 
effe.ctUer des transports de marchimdises, ont 
le droit d'executer ces transports eritre les 
deux pays, ou en transit par leur territoire 
dans les conditions etablies par le present 
Accord. 

2. Tous les transports de marchandises 
entre les deux etats ou en transit a traviers 
leur territöire, sont somnis au regime de 
l'autorisation, a l'exception des transports 
indiques a l'article 13 du present Accord. 

3. Les autorites comp&bentes des Parties 
contractantes se transmettent reciproquement 
les autorisations de transport qui leur sont 
necessaires pour l 'annee suivante, dans ' 1a: 
limite du contingent etabli ' d'un ' co!hlhun 
accord par ces autorites. Ces autorisatiol'ls 
seront transmises reciproquement chaque an~ 
nee jusqu'au 15 decembre. 

Si le nombre d'autorisations transmises sera 
insuffisant, des autorisations supplementaires 
pourront etre accordees pendant ' l'annee. 

Article 10 
1. Les autorisations de transport que les 

autori:tes eompetentes des Parties contrac
tantes se transmettent reciproquement ' ~Il 
·blanc, seront delivrees aux ·entreprises pre.
vues dans le present Accord par les autori
tes competentes du pays d'immatriculation du 
vehicule routier. 

Les autorisations seront de deux types: 
.a) "autorisation a temps", valable pour 

un nombre illimite de voyages · qui peuvent 
s'effectuer dans sa periode de validite; 

b) "autorisation au v:oyage" valable p·our 
un seul voyage a effectuer dans sa periode 
de validite. 

Les autorisations ne sont pas t1'ansmis-
sibles. 

L'autorisation de :transport haibilite l'utili
sa;tion d'un vehicule routier avec .ou .. sans 
remorque. . 

2. Au retour, le transporteur peut prendre 
en charge des marchandises en provenance 
de l 'autre Partie contractante a destination 
du pays d'immatriculation du vehicule 
respectif. 

I 1 
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Artikel 11 
1. Trafiktillståndet, vars formulär vardera 

a~talssluta~de partens vederbörande myn
d1gh.eter overenskomma om, skall inom 
den andl'a avita1sslutande partens territorium 
medfölja fordonet .och uppvisas på begäran 
av vederbörande myndighet. 

2. · Totalvikten (transporterat gods och for
donets samt därtill m1sluten egentlig släp
vagns eller påhängvagns vikt) får icke 
överskrida fordonets i · trafiktillståndet 
nämnda hög·sta tillåtna vikt. 

Artikel 12 
1. Trafikutövare, som utför transporter i 

enlighet med denna överenskommelse, äger 
icke rätt att utföra godsbefordran mellan 
två or!ier beläg·na inom den andra avtials
slutande partens territor~um eller transpor
ter, vilka påbörjas och avslut.as inom detta 
territorium. · 

2. Trafikutövare må utföra godsbeford
ran mellan den andra avtalsslutande parten 
och tredje stat, försåvitt de därför erhållit 
samtycke av den andr.a avtalsslu:tande partens 
v1ederbörande myndighet. 

Artikel 13 
Trafiktillstånd erfordras dock icke för: 

a) befordran av flyttgods·; 
b) befordran . av föremål avsedda för 

mässor och utställningar; 
c) b~fordran av djur, fordon .och sport

utrustnmg avsedda för sportevenemang; . 

d) befordran av teaterdekorationer och 
-tillbehör; 

e) befordran av utrustning· för framställ
ning av musikinstrument samt radio-, film
och televisionsut1sändningar; 

f) befordran av lik med därtill avs-edda 
specialfordon i enlighet med i de båda av-
1Ja1sslut:ande staterna gällande sani1tära he
stämmelser. 

I punkterna b), c). d) och e) nämnd be
fordran är icke befriad från trafiktillstånd 
om ej 'djuren eller föremålen åte.rutföres t:ill 
fordonets registreringsland elier tredje lal).d. 

Article 11 
1. L'autorisation de transport dont le 

modede s'etablit d'un commun dccord par 
les autorites competentes <les deux Parties 
cont:actantes, doit accompagner le veh:icule 
routier sur Je territoire de Fautre Paritie 
contractante et sera presentee a Ia demande 
<les agents competents. 

2. Le poids total (de la marchandise 
transportee et du vehicule routi·er, y inclu:s 
la remorque ou la semi-remorque de trans
port) ne peut depasser celui mentionne. dans 
l'~u.torisation. de tran:!port utilisee par le 
veh1cule routier respectif. 

Article 12 
1. Les entreprises de transport qui effec

tuent des transports ·en vertu de cet Accord 
ne sont pas autorisees a executer des trans
ports de marchandises entre deux points 
situes sur le terr~toire de l'autre Partie 
contractante, c'est- a-dire des transports qui 
commencent et se terminent sur ce territoire. 

2. Les ·entreprises de transport peuvenrt 
dfectuer des transports de marchandises 
entre l'autre Partie contractante et un etat 
tiers, si eUes ont obtenu le consentement de.s 
autorites competentes de cette Partie con
tractante. 

Article 13 
Sont exemptes de l'autorisation de trans

port: 
a) les transports de demenage~n:ents; 
h) transports d'objets destines aux foires 

et exposhions; 
c) transports d'animaux, de vehicules et 

d'a11ticles de sport, destines aux manifesta
tions sportives; : 

d) transports de decors et d'accessoåres de 
eheatre; 

e) transports d'instruments de musique et 
de materiel destines aux enregistrements ra
diophoniques, cinematographiques ou de te
levision; 

f) rtransports de cadavres, effectues au 
moyen de vehicules routiers specialement 
amenages, ' conformement aux reglementa
tions sanitaires ·en vigueur dans 1es deux 
etats contractants. 

· Les transports prevus aux lettre,s b), c), 
d,) .et ·e) ne sont pas exoneres d'au;torisation 
de transport que si les animaux ou ~les objets 
sont ramenes dans le pays d'immatriculation 
du vehicule routier OU dans Ull pays tier.s. 

r 
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Artikel 14 
För godsbefordran erfordras fraktsedel 

eller meddelande angående resorna. 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 15 
:Wfotorbränslet i fordons bränsletank så

dan den konstruerats av tillverkiaren av 
ifrågavarande fordonsmodell, är befriad 
från samtliga tullar samt andra avgifter och 
s-katter. 

Samma befrielse gäller även tillfälligt in
förda 11eservdelar för nödvändiga 11eparati'o
ner av tillfälligt ;till den andra avt.alsslutande 
partens territorium införda fordon. 

Ersatta delar skola återutföras eller för
störas under officiell kontroll. 

Artikell 16 
De avtalisslutJande parternas VTederböi,ande 

myndigheter överenskmmna gemensamt om 
sättet för utvä.'\:lande av dokument och sta
tistiska uppgifter, vilka avse passagerar- och 
godsbefordran som utför.es i enlighet nmd 
denna överenskommelse. 

Artikel 17 
överträdes bestämmelserna i denna över

enskommelse inom avtalsslutande lands 
territorium, må vederbörande myndighet i 
fordonets registreringsland på begäran av 
den andra avtalsslutande partens veder
börande myndighet vidtaga nödiga admi
nistrativa åtgärder, varom den andra avtals
slutande parten skall imderrättas. 

Artikel 18 
Passagerar- och godsbefordran, som ut

föres på den andra avtalsslutande partens 
område och som berörs av denna överens
lmmmelse, äveI11som fordon, vilka utför sådan 
befordran, är på grundval av reciprociltet be
friade från skatter och pålagor för utfär
dande av tillstånd samt för nyttjaooe av 
väg äv1ensom från skatter som påföres 
särskilt för varje enskild befordran. 
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Article 14 
Les transports de marchandises seront 

dfectues en vertu d'une lettre de voiture 
ou d'un compte- rendu des voyages. 

Dispositions generales 

Article 15 
1. Le carburant contenu dans les reservoi

res des vehicules, ainsi qu'ils ont ete prevus 
p·ar le constructeur pour le type du vehicule 
routier respectif, est exonere de taxes do'U
ani.eres et de tons autres impöts et taxes. 

·2. La meme exoneration s'app~ique ·egale
ment aux pieces de rechange importees tem
porairement pour les reparations necessaires 
au vehicule routier l'espectif importe tempo
rairement sur le :t;erritoire de d'autre pays. 

Les pi.eces remplacees seront reexportees 
ou detruites sous ·le contröle officiel. 

Article 16 
Les autorites competentes des Parti·es con

tractantes etablissent d'un commun accord 
les modalites pour l'echange de documents 
et de donnees statisitiques concernaut. les 
transports de voyageurs et de marchandi
ses qui s'effectuent en vertu du present 
Accord. 

Article 17 
En cas de violation des dispositions du 

present Accord, commise sur le territoire 
d'un des pays, l'autorite competente du 
pays d'immatriculation du vehicule, peut 
prendre a ila demande de l'autorite compe
tente de i'autre Partie contractante, 1es me
suroo administratives necessaires, selon le 
cas, en informant l'autre Partie contrac
tante. 

Article 18 
Les transports de voyageurs et de marc

handises ·effectues sur le territoire de 
l'autre Partie contractante ·en vertu du 
present Accord, ainsi qu:e les vehicules utili
ses pour ce.s transports, sont 1exoneres recipro
quemen de toutes taxes et contributions 
pergues pour les autorisaitions de transport 
et pour l'utilisation des routes, ainsi qu:e des 
taxes qui sont fixees pour chaque transport 
individuel separement. 

't 
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Artikel 19 
Trafikutövare och turistorganis·ationer, 

vilka utför internationell passagerar- och 
godsbefordran direkt eller genom de båda 
staternas tenitorier, skall försäkra sitt ci
vilrättsliga ansvar beträffande varj·e ford:on. 

Artikel 20 
Den tull- och hälsovårdskontroll Il.om sker 

vid riksgränsens övergångsp1atser utföres i 
enLiglret med de internationella kon
ventioner, vhlka de båda parterna biträtt, 
och i det fall, att internationella eller bila
terala avtal icke finns, tillämpas de interna 
bestämmelserna inom den stats territorium, 
där gränskontrollpla.tsen är belägen. 

Artikel 21 
Räkenskaperna i anledning av tillämpnin

gen av denna överenskommelse regleras och 
likviderna erlägges i enlighet med det mellan 
vardera avta.lsslutande parterna på beta.l
ningsdag1en gällande betalningsavtalen. 

Artikel 22 
Vardera avtalsslutande parten meddelar 

den andra av:talsslutande partBn de vederbö
rande myndigheter, vilka är beräittigade 
att handlägga frågor rörande tillämpningen 
av denna överenskommelse. 

Representanterna för ·ovannämnda veder
börande myndig·heter mä sammanträda för 
att besluta ram sätten för utförandet av 
befordran och kontingenten för de i artikel 
!) avsedda t illstånden ävensom att iavgöra 
alla eventuella av verkställigheten av denna 
överenskommelse föranledda svårigheter. 

Artikel 23 
Fordons fömre skall ha sitt hemlands 

eller internationellt körkmt och ifrågava
rande fordons hemlands registreringsintyg. 

Hemlandets eller det internationella kör
kortet bör motsvara formuläret för det i den · 
internationella konventionen om vägtra.fik 
avsedda körkortet. 

Article 19 
Les entreprises de transport et les · organi

sations itouristiques qui executent des trans
porbs internationaux de voyageurs et de 
marchandises· en trafic direct ou en transit 
sur le territoire des deux etats, sont obligees; 
d"assurer ieur l'esponsabilite civile pour 
chaque vehicule. 

Ar.ticle 20 
Le controle de frontiere, douanier et 

sanita.ire aux points de passage de la fron
tiere d'etat, sera ·effectue conformement aux 
Cony;entions internationa1es auxquelles les 
deux Parties onrt adhere et ·au cas ou il 
n"existe P'aS de reglementati'OnS internatio
nales ou bilatera.les, seront appliquees les 
reglementations internes en vigueur sur le 
territo.ire de l 'etat ou se trouve le poste de 
controle pour le passage de la frontiere. 

Article 21 
Les decomptes et paiements qui derivent 

de l'application du present Accord, seront 
effectues conformement aux accords de paie
ments en vigueur entre les deux Parties 
contra0tantes le jour ou les paiements auront 
lien. 

Article 22 
Ohaque Pru:tie contractante notifie a 

l'autre Partie contractante 1€18 autorutes com
petentes autorisees a reglementer les prob
lemes relatjfs a l'application du present 
Accord. 

Les representants des autorites competen
tes mentionnees ci-dessus, peuvent se reunir 
pour etablir les modalites d'effectuer ·les 
transports ·et le contingent des aut'Orisa.tions 
prevus a l'article 9, ainsi que pour resoudrc 
rtout·es eventuelles diffi0ultes qui pourraieut 
survenir dans l'execution du present Accord. 

Article 23 
L,es conducteuns des vehicules muticrs doi

vent posseder des permis de conduire na
tionaux ou internationaux et des certificats 
d'irrunatriculation nationaux pour les vchi
cules reS1pectifs. 

Les P'ermis de conduire nartionaux ou in
ternationaux doivent correspondre au mo
de-le eta:bli par la Oonvention internationa:e 
relative a Ia circulatir0n routiere. 

Artikel 24 
Fordonets manskap och prerson,erna som 

medfölja lasten ävensom passagerare som 
befordras skall ha för överskridande av av
t alsslutande länders gränser gällande doku
ment. 

Artikel 25 
Vardera a vtalsslutande partens interna 

lagstiftning skall gälla, såvitt ej i denna 
överenskommelse annorlunda bestämmes. 

Artikel 26 
Eventuella meningsskiljaktigheter om 

tolkningen och tillämpningen av denna 
överenskiommelse som de i ,artikel 22 av denna 
överenskommelse nämnda avtalsslutande 
parternas vederbörande myndigheter icke 
direkt avgjort, hänskjutes i diplomatisk väg 
t ill ,nardera regering.ens avgörande. 

Artikel 27 
Denna överenslwmmelse träder i kraft 

trettionde dagen efter det att de avtals
slutande parternas regeringar meddelat va
randra, att erforderliga konstitutionella for
maliteterna blivit uppfyllda. 

Överenskommelsen är uppgjord för ett år 
räknat från des·s ikraftträdande och skall 
den därefter anses förnyad för ett år i sän
der, om icke någondera avtalsslutande parten 
uppsäger densamma tre månader innan gil
tighetlstiden utgår. 

Som skedde i Helsingfors den 1 april 1968 
i två originala exemplar på franska språket. 

För Republiken Finlands Regel'ing 

Ahti Karjalainen 

För Socialistiska Republiken Rumäniens 
Regering 

0 . Manescu 
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Artiele 24 
Les equipages des vehicules, les personnes 

qui accompagnent la eharge, 1ainsi que les 
voyagmirs transportes, doivent posseder des 
documents valables pour le passage d.es 
frontieres des pays contraetants. 

Article 25 
Dans la mesure ou le present .Accord 

n 'en dispose autrement, la legislation natio
nale des deux Parties contractantes reste 
reservee. 

Article 26 
Les eventuels malentendus eoncernant 

i'interpretation ou l'application du present 
Accord, qui -ne seront pas regles par voie 
directe par fos autorites competentl',s des 
Parties contractantes mentionnees a l'arti.cle 
22 du present Accord seront soumis, afin 
d"etre resolus, aux deux Gouvernements, par 
voie diplomatique. 

Article 27 
Le present Accord entrera en vigueur 

le trent~eme jour apr·es que les Parties 
contractantes se seront notifiees 'l'accomplis
sem:ent des förma:lites comstitutionneHes r e
quises. 

L 'Accord est conclu pour une periode 
d 'une annee a partir de [a date de son 
entree en vigueur et sera proroge tacitement, 
d'annee en annee, sauf denonciation d 'une 
des Parties eontraeitantes, au mo~ns trois 
mois avant la date d'.expiration de sa vali
dite. 

Fait a Helsinki le 1 avril 1968, en deux 
exemplaires originaux dans la langue fran
<;aise. 

Poor le Gouvernement 
de .ia Republique de Finlande : 

A hti Karjalainen 

Pour le Gouvernement 
de la Republique Socialiste de Roumanie: 

0 . Manescu 
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