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R e p u b 1 i k e n s 

framställning till Ålands 

regeringens till Riksdagen 

tion med förslag till lag 

P r e s i d e n t s 

landsting angående 

överlämnade proposi

om godkännande av 

vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan 

Finland och Ungern 

vägstrafik. 

om internationell lands-

för 

Enligt 11 § 2 mom. 19 

Åland den 28 december 1951 

punkten självstyrelselagen 

bör landstinget ge sitt bi-

fall till 

i 

lag, 

kraft 

genom vilken fördrag med 

inom . landskapet Åland, 

främmande makt 

för så vitt i för-bringas 

draget ingår bestämmelser, 

av eller avvikelse ändring 

lagen. I 

lands del 

som 

från 

innebär upphävande eller 

stadganden l självstyrelse-

anseende härtill och då ovannämnda avtal för Fin-

även gäller motorfordon samt vissa avgifter, an-

gående vilka angelägenheter Landstinget jämlikt 13 § 1 mom. 

17 punkten och 23 § 4 mom. självstyrelselagan tillkommer 

lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras Landstingets bi

fall till i frågavarande lags ikraftträdande i landskapet. 

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 ingå

ende lagens ikraftträdande i landskapet 

Åland till de delar sagda avtal inne

bär avvikelse från självstyrelselagen, 
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under förutsättning att Riksdagen 

godkänner propositiunen i oför-

ändrad form. 

Helsing~ors den 1 december 1967. 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

~-~ .... . 

Justitieminister 

A. Simonen 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republi
ken Finlands regering och Folkrepubliken Ungerns regering 
om internationell landsvägstrafik. 

För att lösa de problem som orsakats av 
den intensiva utvecklingen av den internatio
nell landsvägstrafiken avslutade Finland den 
5 november 1958 med Danmark, Norge och 
Sverige en överenskommelse om pierson- och 
godsbefordran å väg, som bragtes i kraft 
med<els 1en den 9 januari 1959 given förord
ning (Fördr.ser. 1/1959 ), samt den 27 okto
ber 1967 en överenskommelse med Frankrike 
om internationell landsvägstrafik. 

F inska trafikutövares transporter till Un
gern har försvårats, förutom olägenheter i 
samband med 1erhållande av tillstånd, av en i 
Ungern för utländska t rafikutövare påförd 
synnerligen betydande landsvägsskatt. Sedan 
Ungern för trafikutövare från sina grann
länder beviljat befrielse från denna skatt ge
nom a,tt ingå bi1atera1a övenenskommelser, ha 
de finska företagarna ej varit konkurrensdug
liga ·i den mellan Finland och Ung·ern eller i 
transit genom Ungern bedrivna internationella 
godstrafiken. Då denn/ trafik dock i sin hel
het varit av Jrr!gen/1,J, omfattning, i det att 

•~P" sammanlagt cirka 85-95 ung·erslm och bul
gariska lastbilar årligen under de två senaste 
åren ankommit till Finland, har det avtals
lösa tillståndet inneburit uteblivna valuta
intäkter från tjänster innefattande transpor
ter. Därför hade frågan om åstadkomman-
de:t av en överenskommelse mellan Finland 
och Ung·ern om landsvägstrafik blivit syn
nerlig·en viktig för att de finska före.tagarna 
skulle kunna deltaga i denna trafik. 

Som resultat av de underhandlingar, som 
förts på initiativ av Folkrepubliken Ungerns 
regering, undertecknad:es den 10 november 
1967 i Helsingfors en överenskommelse mel
lan F inland och Ungern om internationell 
landsvägstrafik. Överenskommelsen berör per
son- och godsfordran mot vederlag. För så
dan befordran ierfordras enligt artikel 1 och 6 
tillstånd. Utan tillstånd kan utföras i artikel 
5 definierad tillfällig turistbefordran samt 
särskild godsbefordran som omnämnes i 
artikel 7. 

Hittills har trafikutövarna i de båda län
derna nödgats ansöka om t rafiktillstånd av 
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myndiglreterna i det främmande landet, me
dan tillstånden nu utfärdas av myndigheterna 
i fordonets r1egistreringsland, för godsbeford
rans del i enlighet med artikel 9 på den 
andra avtalsslutande partens vägnar i över
ensstämmelse med en årligen gemensamt be
stämd kontingent. 

I artikel 11 i överenskommelsen begränsas 
rätten att utöva trafik såhmda, a:tt trafikut
öva:rle bosatt inom den 1ena avtalsslutande 
partens territoritm1 icke äg.er rätt att åtaga 
sig passagerar- eller godsbefordran mellan 
två punkter belägna inom den andra avtals
slutanCLe partens territorium och tillståndet 
berättigar ej heller att befordra gods mel
lan det andra avtalsslutande landet och 
tredje land. 

I artikel 14 i. överenskommelsen bestäm
mes, att befordran av passagerare och gods, 
vilka utfö1,es på den andra .avtalsslutande 
statens territorium och fordon, som utföra 
sådan befordran, äro ömsesidigt befriade 
från ska:tter och pålagor, vilka uppbäres för 
beviljande av t illstånd samt för varje :enskild 
befordran. 

I Ungern uppbäres ej avgifter för i trafik 
erforderlig;a tillstånd och sålunda hänför 
sig ovannämnda bestämmelse till 4 § lagen 
den 6 augusti 1943 om stämpelskatt (622/43), 
sådan den lyder i lagen den 23 december 1959 
( 4 79 /59) och den 20 december 1966 g·ivrua 
lagen (669/66) och enligt 6, 8 samt 10 §§, 
sådana de lyda .il lagen den 20 december 1966 
(669/66), uppburen stämpelskatt för tillstånd 
att bedxiva linjetrafilr, t illstånd att bedriva 
beställningstrafik och beslut angående ansö
kan rörande dispens samt stämpelskatt för 
avslagsresoiutioner beträffande ansökan om 
nämnda tillstånd och dispenser. 

I Ung·ern gäller· en lag om skatt på mo
torfordon, som är tvådelad sålunda, att av 
till landet inkommande bussar, villrn dröja 
där över 45 dagar, uppbäres skatt, obero
ende av resans längd och antalet passagerare, 
men av lastbilar, vilka anlända till landet, 
uppbäres, oberoende av visbelsetiden skatt på 
basen av lastbilens tot,alvikt och körsträckan. 

13l 11' 
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Den sistnämnda skatten måste anses vara 
hög, ty skatten t . ex. för en resa på 500 kilo
meter för lastbil med full last, vars högsta 
tillåtna totalvikt är 20 ton, utgör cirka 
700 mark. Då de finska fordonen erhål
ler fullständig befrielse från skatt i Ungern 
beträffande i denna överenskommelse avsedd 
beford1ian, befrias de ungersika fordonen att 
i Finland erlägga enlii 13 § lagen den 30 
december 1966 om skatt på nwtorfordon 
(722/66) uppburen egentlig fordonsskatt och 
till den ansluten tilläggsskatt. 

I artikel 17 bestämmes att såsom åtgärder, 
villrn skall vidtagas, om bestä1mnelserna i 
öve1,enskommelsen överträdes ifrågak01mner 
både varning och varning jämte meddelande 
om, ia.tt tillståndet indrages för viss tid reller 
återkallas, om överträdelser ännu inträffar, 
samt återkallande av tillståndet. Detta utgör 
dock icke hinder för att bestraffa överträdel
sen i enlighet med i landet g·ällande lag, ifall 
lagen i frågavarande land överträtts. 

På grund därav att övierenskommelsen i 
Ungern träder i kraft utan parlamentsbe
handling, bestämmes i amilkel 19 wtt överens
kommelsen träder i kraft trett~onde dagen 
efter det de avtalsslutandre parternas rege
ringar meddelat varandra att de erforderliga 

konstiturt;~onella formaliteterna blivit upp
fyllda. 

Av,talet är i kraft ett år, räknat från dess 
ikraftträdande och dess giltighet skall där
·efter fortgå från år till år, försåvitt ej 
någondera av.talsslutande parten uppsäger 
detsamma :tre månader innan varje årsslut. 

Regeringen anser, att denna överenskom
melse åstadkommer nya och bättre möjlig·heter 
för finska trafikutövare att deH1aiga i den 
internationella landsvägstrafiken till Ungern 
och att därigenom få ta hand om en större 
andel av den internationella landsvägstrafi
ken i allmänhet. 

Med stöd av vad ovan anför.ts, föreslås 
enlighet med 33 § regeringsformen, 

att Riksda.gen måtte godkänna de 
bestämmelser i överenskommelsen mel
lan Republiken ]11ir1lands regering och 
Folkrepubliken Ungerns regering om 
internationell landsvägstrafik, vilka 
kräver Riksdagens samtycke. 

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

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Finland och Un

gern om internationell landsvägstrafik. 

I renlighet med Riksdag-ens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 
10 november 1967 mellan Republiken Fin
lands reg'ering och Folkrepubliken Ungerns 
regering avslutade överenskommelsen om in
ternationell landsvägstriafik, skola, försåvitt 

Hel&ngfors den 24 ThorV'ember 1967. 

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 

(ö versättning) 

öVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finlands Regering och 
Folkrepubliken Ungerns Regering om 

internationell landsvägstrafik 

Republiken Finlands Regering och Folie
republiken Ungerns Reg1ering, vilka önska 
främj1a person- och godsbefordran med mo
torfordon mellan de båda länderna och ge
nom deras territorier, ha enats om följande: 

I Passngerarbef oi-dran 

Artikel 1 
För all passagerarbefordran mot vederlag 

mellan de båda länderna eller i transit 
g.enom deras territorier erfordras trafiktill
stånd, med undantag av i aritikel 5 avsedd 
befordran. 

Artikel 2 
1. Reguljär trafik mellan de båda län

derna reller genom . någonderas territorium 
skall godkännas g·emensamt av båda avtals
slutande parters vederbörande myndigheter. 

2. Vardera avtalsslutande partens veder
börande myndighet utfärdar tillstånd för 
den del av befordran som äger rum inom 
dess territorium. 

3. De avtalsslutande parternas vederbö
rande myndigheter skola gemensamt bestäm
ma villkoren för utfärdandet av tillstånd, 
nämligen den tid undier vilken tillståndet är 
i kraft, antalet turer, tidtabel1en samt den 
t illämpade tariffen. 

Artikel 3 
1. Ansökan om tillstånd skall ställas till 

v;ederbörande myndighet i fordonets re
gisteringsland, villrnn, i fall densamma ej 
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AGREEMENT 

between the Government of the Republic of 
Finland and the Government of the Hung·a
rian People's Republic Concerning Interna-

tional transport by road 

The Government of the Republic of Fin
land and :the Government of the Hungarian 
P·eople's Republic desirous of promoting the 
carriage of pass·engers and goods by motor 
vehicle between the two countries and in 
transit across their territories, have agreed 
as follows: 

I Passenger transport 

Article 1 
All passenger transport operations for hire 

or reward between the two countries or in 
transit across their territories, except those 
specified in article 5, al'e subject to the 
licencing regime. 

Article 2 
1. Regular services between the two 

countries or across the territory of either 
shall be approved jointly by the competent 
authorit1es of the Contracting Parties. 

2. The competent authorities of each 
Contracting Party shall issue the li0ence for 
that portion of the operation which is perfor
med in its :territory. 

3. The competent authorities of the 
Contracting Parties shall joint.ly determine 
the conditions of issue of the li0ences, namely 
the duration of the licence, the frequency 
of the transport operations, the time-table 
and the scale of charges to be appHed. 

Article 3 
1. 1'he application for a licence shall 

be addressed to the competent authority of 
the cmmtry of registration of the vehicle 
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har anmärlmingar att fmmföra emo.t ansö
kan, vidarebefordrar densamma till den andra 
avtalsslutande partens vederbörande myndig
het. 

2. Till ansökan bör bifogas handlingar, 
innehåUande nödi.ga detaljerade upplysningar 
(tidtabell, förslag till tariff och J'esrutt, den 
tidsperiod, under villmn befordran utföres 
under året, och datum då traiiken är avsedd 
att påbörjas). De avtalss.lutande parternas 
v;ederbörande myndigheter må avkräva så
dana ytterligare upplysningar de anse 
nödiga. 

Artikel 4 
Ansökan beträffande sådan befordran som 

ej är reguljär, men för vilka erfordras till
stånd, skall översändas direkt till den andra 
ävtalsslutande partens V!ederbörande myndig
het. 

Artikel 5 
-Trafiktillstånd erfordras icke för tillfällig 

turistbefordran. Sådan t illfä.llig befordran 
är det fråga om då samma personer befordras 
med samma fordon antingen. 

. a) på rundresa villrnn börjar och är av
sedd att avslutas i fordonets regist1'erings
land, eller 

b) på resa som påbörjas på ort i fordonets 
registreringsland och som avshttas på ort 
inom den andra avtalssluta.nde partens 
territorimn, förutsatt, om annorlunda till
stånd ej finnes, att fordornet återvänder 
tomt t ill riegistreringslandet. 

Il Godsbef ordran 

Artikel 6 
För ·all godsbefordran mot vederlag mel

lan de båda länderna eller i transit genom 
deras territorier erfordras trafiktillstånd, 
med undantag av i artikel 7 avsedd be
fordran. 

Artikel 7 
Tillstånd ,erfordras dock icke för befordran 

av : 
a) f1yttgods; 
b) lik; 
c) gods och utrustning, avsedd för mässor 

och utställningar; 

which, in case the application · does not raise 
objections, shall communicate it to the cmn
petent authority of the other Contraeting 
Party. 

2. The application shall be furnished with 
documents containing the :rrecessary parti
culars (proposed time-tabLe, tariffs and route, 
the period during which the service is to 
operate during the year, and the date on 
which it is intended to begin the service). 
The competent authorities of the Contracting 
Parties may l'equire such further particulars 
to be furnished as they deem appropriate. 

Article 4 
Applications for sueh services which a1'e 

non-regular services but al'.'e subject to 
li0encing shall be submitted di1,ectly to the 
competent authority of the other Contracting 
Party. · · 

Article 5 
The occasional carriage of tourists is not 

subject to licencing. Such occasional carriage 
takes place when the same persons are 
carried by the same vehicle either 

a) on a roud trip beginning· and intended 
to 1end .in the country of registration of the 
vehicle, or 

b) on a journey starting at a place in the 
country of registration of the vehide and 
ending at a destination in the territory of 
the other Contr.acting Party, provided that, 
save where otherwise authorized, the v.ehicle 
returns empty to the country of registration. 

Il Goods transport 

Article 6 
All goods transport operations for hire or 

reward between the two countri.es or in 
transit across their territories, except those 
specified in article 7, are subject to the 
licencing regin1e. 

Article 7 
N o licence shall be requil'.'ed for the 

carriage of : 
a) household removal goods; 
b) corpses; 
c) goods and equipn'l'ent intended for fai.rs 

and exhibitions; 

) 
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d ) kapplöpningshästar, fordon och annan 
sportutrustning avsedd för sportevenemang; 

e) teaterdekorationer och -tillbehör; 
f) musikinstrument samt utrustning för 

radio- och televisionsutsändningar eller för 
att framställa filmer. 

Artikel 8 
1. För varje I1esa och varj·e fordon (kom

bination av fordon) skall utfärdas •ett särskilt 
tillstånd. 

2. Samma tillstånd skall berättiga trafik
utövaren att efter utförd befordran till den 
andra avtalsslutande partens territorium 
medtaga last för återTeE\an. 

3. Endast den trafikutövare, för vill"en 
tillståndet utfärdats, är berättigad rutt an
vända det och detsamma må föke överlåtas. 

-Artikel 9 
J. Tillstånd utgivas av V'ederbörande myn

dighet i fordonets regis'treringsland på den 
andra avtalsslut.ande partens vederbörande 
myndighets vägnar inom ramen för den 
kontingent de båda avtalsslutande parternas 
vederbörande myndigheter årligen gemen
samt bestämma. 

2. Vederbörande myndighet1er i de båda 
länderna skola tillställa varandra tillräckligt 
antal tillstånd för transpol'ter i enlighet med 
denna överenskommelse. 

3. De avtalsslutande parternas vederbö
rande myndigheter överenskomma gemensamt 
om tillståndets form. 

Artikel 10 
För godsbefordran i enlighet med denna 

övierensk01nmels1e kräves fralctsedel. Fral\:t
sedlen skall innehålla åtminstone följande 
särskilda uppgifter: 

a) fraktsedelns datum och orten där den 
utställts; 

b) avsändarens namn och adress; 
c) trafikutövarens namn och adress och 

arben av hans affärsverksamhet ; 
d ) ort och datum för övertagandet av va

rorna samt överlåtelseorben; 
e) mottagarens namn och adress; 
f) redogörelse för varornas art samt för

paclmingssät.t i ·enlighet med allmän praxis; 
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d) racehorses, vehicles and other sports 
equipment intended for sporting events; 

1e) theatrical sc;enery and accessories; 
f) musical instruments and equipment for 

sound or television broadcasts or for making 
films. 

Article 8 
1. A separate licence shall be issu:ed for 

each journey and for each vehicle ( combina
tion of V'ehicles) . 

2. The same licence shall entit1e Jhe 
carrier to :take up a return load after having 
finished a rtransport operation on the terri
tory of the other Contracting Party. 

3. The licence may only be used by the 
carri1er to whom it is issued, and is not 
transferable. 

Ar:ticle -9 
1. The licences shall be delivered by _the 

competent authority of the country of - re
gistration of the vehicle on behalf of the 
competent authority of the other Contracting 
Party within the quotas determined jointly 
.each year by the competent authorities of 
the two Contracting Parties. 

2. The competent authorit:i:es of both 
countries shall provide each other with suf
ficient amolmt of licences for transpol'ts 
according to this Agreement. 

3. The competent authorities of the Con
tracting Parties shall jointly agree on the 
lay-out of the licen0e. 

Article 10 
For transport of goods under this Agree

ment a consignmeut not.e shall be required. 
The consignment note shall contain, .at least, 
the following particulars: 

a) the <late of the consignment note and 
the place at which it is made out; 

b ) the nanie and address of the sender ; 
c) the name and adress of the carrier and 

thie nature of his business; 
cl ) the place and date of taking over the 

goods and the place designated for delivery ; 
e) the name and adress of the consignee ; 
f ) the description in common use of the 

nature of the goods and the method of pac
king ; 



-
6 

g) antalet kollin och deras särskilda känne
tecken; 

h) varornas totalvikt; 
i) erforderliga upplysningar för tullen 

samt andra formalilteter; 
j) avsändarens underskrift; 
k) mottagarens underskrift. 

III övriga bestärnmelser 

Artikel 11 
1. Trafikutövare bosa,tt inom avtalsslu

tande partens territorium äger icke rätt att 
utföra passagerar- och godsbefordran melLan 
två punkter, belägna inom den andra avtals
slutande palitens terriltorium. 

2. Trafikutövar1e, som erhållit tillstånd 
be.träffande någondera landet, äg-er ej rätt 
att utföra befordran mellan det andra landet 
och ett tredje land. 

Art!kel 12 
De i kapitlen I och Il avsedda vederbörliga 

tillstånden samt fraktsedeln skola medfölja 
fordonet under varje resa i den andra av
talsslutande stat!en ·och de sko1a vid anford
ran företes behörig kontrollmyndighet. 

Artikel 13 
Fordon, vilka användas både för passage

rar- och godsbefordran, skola vai·a lämpliga 
för de befordringsuppgifter som utföras och 
skola de hållas i telrniskt avseende i behörigt 
skick i enlighet med bestämmelserna i re
gistrerings1andet. 

Artikel 14 
Passagerar- och godsbefordran, som utföres 

på den andra avtalsslutande partens 01m0 åde 
och berörs av denna öv•erenskommelse, samt 
fordon, vilka utföra sådan befordran, äro på 
grundvalen av recipr•ocite!t befriade från 
skatter och pålagor för utfärdande av till
stånd och från skatter som påföres för varje 
enskild befordran. 

Artilrnl 15 
Betalningar, vilka härröra av förpliktelser, 

som ha sin grund i bestämmelserna i denna 
överenskommelse, skola erläggas i 'enlighet 
med det betalningsavtal som gäller mellan 
de båda länderna. 

g) the number of packages and their spe-
cial marks; . 

h) tlie gross weight of the goods; 
i) the necessary instructions for Customs 

and other formalities; 
j) the signature of the sender; 
k:) the signature of the consignee. 

III Other provisions 

Article 11 
1. A carrier domicilecl ,in ithe territory of 

a Contra.cting Party may not undertake the 
carriage of passengers or goods between two 
points in the territory of the otller Contrac
ting Party. 

2. A carriier licenced in eiither country 
will not be permitted to carry goods between 
the other country and a third country. 

Article 12 
The appropriate licences and consignment 

note re:flerred to in chapter I and Il above 
must be on board of 'the velricle on every 
jourTuey in the other Contracting State and 
be produced on demand to the authoriZ'ed 
inspection officials .. 

Article 13 
V ehicles, whether used for the carriage of 

passengers or for the carriag1e of goods, shall 
be suitable for the transport operations to 
be performed, and shall be maintained in 
sound general mechanical condition according 
to the riegulations of the registration country. 

Article 14 
Passenger and goods transport operations 

dfocted in thie territory of the other Con
tracting Party and governed by the present 
Agreement as well as Viehicles perforrning 
such operations shall, on the basis of recipro
city, be eXjempt from ta~es and charges 
levied on the licencing and from ta,>'es sepa
rately fixed for the ,individual transpol"t 
opieration itself. 

Article 15 
Payments becoming du by virtue of obli

gations arising ont of the provisions of the 
pr,esent Agreement shall be effected in ac
cordan0e with the pay:rTuents agreement in 
force between the two countries. 

Artikel 16 
De avtalsslutande parternas trafikutövare 

skola ialrttaga trafikbestämmelserna och öv
riga lagstadganden (den stat, på vars terri
torium fordonet framföres. 

Artikel 17 
1. överträdes bestämmelserna i denna 

ö\"erenskommelse skola vederbörande myn
digheter i det land, dä.r motorfordonet re
gistrerats, på begäran av det land, där över
'träd:elsen inträffat oberoende av i det först
nämnda landet gäUande lagstadganden, vid
taga någ·on av följande åtgärder: 

a) tilldela den trafikutövare, som gjort sig 
skyldig till överträdelsen varning, 

b) tilldela varning jämte e,tt meddelande 
om att ifall om överträdelse ännu inträffa, 
t illståndet indrages för viss tid eller åter
kallas i enlighelt med punkt c nedan; 

c) indraga tillståndet för viss tid eller 
återkalla detsamma. 

2. Den andra avtalsslutande partens ve
derböriande myndigheter skall underrättas 
om de vidtagna åtgärderna. 

Artikel 18 
1. De avtalsslutande parternas vederbö

rande myndigheter skola vara i fortgående 
direkt kontakt med varandra för handlägg
ning av frågor rörande tillämpningen av 
denna överenskonunelse. 

2. Vardera avtalsslutande parten skall 
meddela den andra avtalsslutande parten om 
de vederbörande myndigheter, vilka äro be
rättigade a.tt handlägga ärenden som ansluta 
sig till tillämpningen av denna överenskom
melse. 

Artikel 19 
1. Denna överenskommelse träder i kraft 

trettionde dagen efter det de avtalsslu
tande parternas regeringar ha meddelat var
andra att de erforderliga konstitutionella for
maliteterna blivit uppfyllda. 

2. Överenskommelsen skall förbliva i kraft 
ett år, räknat från dess ikriaftträdande och 
skall dess giltighet därefter fortgå från 
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Article 16 
Carri1ers of the Contracting Parties shall 

be required to comply ·with ith!e traffic reg11la
tions and other provisions of law of the 
state in vvhose territory the vehicle is opera
ting. 

Article 17 
1. In the event of an infringement of .the 

provisions of the present Agreemen't, the 
competent authoriti1es of the country in which 
the motor v'ehicle is registered will, upon the 
request of the country in whose terr1tory the 
infringement took plMe, but wlthout pre
judice to the legal provisions in force in the 
first-mentiioned coUTutry, tallm one of the 
following steps: 

a) the issue of a warning to the carrier 
by whom the infringement was committed; 

b) the issue of a warning, together with 
an intimation that, in case of any further 
b1~each, the licen0e will be suspended or 
revoked in accordance with c) below; 

.c) suspension or 11evocation of the licence 
issued in accordance with this Agreement. 

2. rrhe competent authorities of the other 
Contracting Party will be informed of the 
measures taken. 

Article 18 
1. Th:e competent authorities of the Con

tracting Partiies shall keep in constant and 
direct contact with each other 11egarding any 
questions arising ourt of the application of 
this Agreement. 

2. Each Contracting Party shall notify 
the other Contracting Party of the cornpetent 
authorities authorized to deal with matters 
relating to the application of the p1~sent 
Agreement. 

Article 19 
l. 'l'his Agreement wi11 enter into force 

on the 30th day after the Governmernts of tlle 
Contracting Partiies have notified each other 
that the required constitutional formalities 
have been fulfilled. 

2. The Agreement shall remain in force 
for one yea.r from fäe date of its ·entry into 
force and its vaiidity shall thereafter be 
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år till år, om icke någondera avtalsslutande 
parten uppsäger densamma tre månader 
innan varje årsslut. 

Som skedde i Helsingfors den 10 november 
1?67 i 

0 

två exemplar på :engelska språket, 
vilka bada •exemplar äga samma vitsord. 

För Republiken F inlands Regering 

Paul Gustafsson 

För 1'-,olkrepubliken Ungerns Regering 

D. Kuzsel 

tac,i·tly extended from year to year unless 
denounced by one of the Contracting Part.ires 
tlm:~e months before the end of any year. 

Done in two copies at Hrelsinki on Novem
ber. lOith? 1967, in English language, both 
copies bemg equally authentic. 

For the Government of the Republic of 
Finland 

Paul Gustr.if sson 

For the Government of the Hungarian 
P·eoplB's Republic 

D. Kitzsel 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republi
ken Finlands regering och Folkrepubliken Ungerns regering 
om internationell landsvägstrafik. 

För att lösa de problem som orsalrnts av 
den intensiva utvecklingen av den internatio
nell landsvägstrafiken avslutade Finland den 
5 november 1958 med Danmark, Norge och 
Sverige en överenskommelse om pierson- och 
godsbefordran å väg, som brag·tes i kraft 
medels ien den 9 januari 1959 given förord
ning (Fördr.ser. 1/1959), samt den 27 okto
ber 1967 en överenskommelse med Frankrike 
om internationell landsvägstrafilc 

Finska trafikutövares transporter till Un
gern har försvårats, förutom olägenheter i 
samband med 1erhållande av tillstånd, av en i 
Ungern för utländska trafikutövare påförd 
synnerligen betydande landsvagsskatt. Sedan 
Ungern för trafikutövare från sina grann
länder beviljat befrielse från denna skatt ge
nom att ingå bi1aterala öve:rienskommelser, ha 
de finska företagarna ej varit konkurrensdug
liga i den mellan Finland och Ungern eller i 
transit genom Ungern bedrivna internationella 
godstrafiken. i:g!e~a trafilc dock i sin hel
het varit av omfattning, i det att 

•~*-"' sammanlagt cirka 85-95 ungerslm och bul-
g·ariska lastbilar årligen under de två senaste 
åren ankommit till Finland, har det avtals
lösa tillståndet inneburit uteblivna valuta
intäkter från tjänster innefattande transpor
ter. Därför hade frågan om åstadkomman
de:t av en överenskommelse mellan Finland 
och Ung·ern om landsvägstrafik blivit syn
nerligen viktig för att de finska företagarna 
skulle kunna deltaga i denna trafil;:. 

Som resultat av de underliandlingar, som 
förts på initiativ av Folkrepubliken Ungerns 
regering, undertecknades den 10 november 
1967 i H elsingfors en över:enskommelse mel
lan Finland och Ungern om internationell 
landsvägstrafik. Överenskommelsen berör per
son- och godsfordran mot vederlag. För så
dan befordran 'erfordras enligt 1artikel 1 och 6 
tillstånd. Utan tillstånd kan utföras i artikel 
5 definierad tillfällig turistbefordran samt 
särskild godsbefordran som omnämnes 
artikel 7. 

Hittills har trafikutövarna i de båda län
derna nödg·ats ansöka om ;trafiktillstånd av 
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myndigh'.eterna i det främmande landet, me
dan tillstånden nu utfärdas av myndigheterna 
i fordonets registreringsland, för godsbeford
rans del i enlighet med artikel 9 på den 
andra avtalsslutande partens vägnar i över
ensstämmelse med en årligen gemensamt be
stämd kontingent. 

I artikel 11 i över:enskommelsen begränsas 
rätten att utöva trafik sålunda, a:tt trafikut
öva~e bosatt inom den 1erua avtalsslutande 
partens territorium icke äg,er rätt att åtaga 
sig passagerar- eller godsbefordran mellan 
två punkter belägna inom. den andra avtals
slutande partens territorium och tillståndet 
berättigar ej heller att befordra gods mel
lan det andra avtalsslutande landet och 
tredje land. 

I artikel 14 i överenskommelsen bestäm
mes, att befordran av passagerare och gods, 
vilka utfö1~es på den andra avtalsslutande 
statens territorium och fordon, som utföra 
sådan befordran, äro ömsesidigt befriade 
från ska:tter och pålagor, vilka uppbäres för 
beviljande av tillstånd samt för varje :enskild 
befordran. 

I Ungern uppbäres ej avgifter för i trafik 
erforderlig,a tillstånd och sålunda hänför 
sig ovannämnda bestämmelse till 4 § lagen 
den 6 augusti 1943 om stämpelskatt (622/43), 
sådan den lyder i lagen den 23 december 1959 
( 479/59) och den 20 december 1966 givll'a 
lagen (669/66) och enligt 6, 8 samt 10 §§, 
sådana de lyda iii lagen den 20 december 1966 
( 669 /66), uppburen stämpelskatt för tillstånd 
att bedriva linjetrafik, tillstånd att bedriva 
beställningstrafik och beslut angående ansö
kan rörande dispens samt stämpelskatt för 
avslagsresolutioner beträffande ansökan om 
nämnda tillstånd och dispenser. 

I Ung·ern gäller en lag om skatt på mo
torfordon, som är tvådelad sålunda, att av 
till landiet inkommande hussar, vilka dröja 
där över 45 dagar, uppbäres skatt, obero
ende ,av resans längd och antalet passagerar·e, 
men av lastbilar, vilka anlända till landet, 
uppbäres, oberoende av visbelsetiden skatt på 
basen av lastbilens totralvil;:t och körsträckan. 
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Den sistnämnda skatten måste anses vara 
hög, ty skatten t. ex. för en resa på 500 kilo
meter för lastbil med full last, vars högsta 
tillåtna totalvikt är 20 ton, utgör cirka 
700 mark. Då de finska fo1,dorn:m erhål-
1er fullständig befrielse från skatt i Ungern 
beträffande i denna överenskommelse avsedd 
befordran, befrias de unge1~ska fordonen att 
i Finland erlägga enli( 13 § lagen den 30 
december 1966 om skatt på motorfordon 
(722/66) uppburen egentlig fordonsskatt och 
till den ansluten tilläggsskatt. 

I artikel 17 bestämmes att såsom åtgärder, 
vilka skall vidtagas, om bestämmelserna i 
överenskommelsen överträdes ifråga.kommer 
både varning och varning jämte meddelande 
om, 1att tillståndet indrages för viss tid 1eller 
återkallas, om överträdelser ännu inträffar, 
samt återkallande av tillståndet. Detta utgör 
dock icke hinder för att bestraffa överträdel
sen i ·enlighet med i landet gällande lag, ifall 
lagen i fråg·avarande land överträtts. 

På grund därav att övierenskommelsen i 
Ungern träder i kraft utan parlamentsbe
handling", bootämmeis i a1itilkel 19 a;tt överens
kommelsen träder i kraft trettionde dagen 
efter det de avtalsslutande parternas rege
ringar_ medd_elat varandra att de erforderliga 

!lmnistitUJt~onelJ:a :fo1malitJeterna blivit upp
fyllda. 

Av.talet är i kraft ett år, räknat från dess 
ikraftträdande och dess giltighet skall där
efter fortgå från år till år, försåvitt ej 
någondera av.talsslutande parten uppsäger 
detsamma .tre månader innan varje årsslut. 

Regeringen anser, att denna överenskom
mclse åstadkommer nya oc'h bättre möjligheter 
för finska trafiikutövare att deH1aiga i den 
internationella landsvägstrafiken till Ungern 
och att därigenom få ta hand om en större 
andel av den internaitionella landsvägstmfi
ken i allmänhet. 

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

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i överenskommelsen mel
lan Republiken ]11inlands regering och 
Folkrepub liken Ungerns regering orn 
'internationell landsvägstrafik, vilka 
kräver Rilosdagens samtycke. 

/ 
Enär ifrågiavarande överenskommelse inne·-

fa.ttar bestämmelser, vilka höra till området 
för lagstiftningen, förelägges samtidigt Riks
dagen till antagande följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestäimmelser i överenskommelsen mellan Finland och Un

gern om internationell landsvägstrafik. 

I ienlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 
10 november 1967 mellan Republiken Fin
lands regering ·och Folkrepubliken Ungerns 
regering avslutade överenskommelsen om in
ternationell landsvägstriafik, skola, försåvitt 

Helsingfors den 24 ThOIV'errnber 1967. 

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

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

(översättning) 

öVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finlands Regering och 
Folkrepubliken Ungerns Regering om 

internationell landsvägstrafik 

Republiken Finlands Regering och Folk
republiken Ungerns Regering, vilka önska 
främj1a person- och godsbefordran med mo
torfordon mellan de båda länderna och ge
nom deras territorier, ha enats om följande: 

I Passagerarbefoi·dran 

Artikel 1 
För all passagerarbefordran mot vederlag 

mellan de båda länderna eller i transit 
genom deras territorier erfordras trafiktill
stånd, med undantag av i artikel 5 avsedd 
befordran. 

Artikel 2 
1. Reguljär trafik mellan de bå~a ~än

derna 1eller genom någonderas terr1tormm 
skall godkännas gemensamt av båda avtals
slutande parters vederbörande myndig·heter. 

2. Vardera avtalsslutande partens veder
börande myndighet u tfärdar tillstånd för 
den del av befordran som äger rum inom 
dess territorium. 

3. De avtalsslutande parternas vederbö
rande myndigheter skola gemensamt bestäm
ma villkoren för utfärdandet av tillstånd, 
nämligen den tid under vilken tillståndet är 
i kraft, antalet turer, tidtabeHen samt den 
tillämpade tariffen. 

Artikel 3 
1. Ansökan om tillstånd skall ställas till 

viederbörande myndighet i fordonets re
gistering·sland, vilken, i fall densamma ej 
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AGREEMENT 

between the Government of the Republic of 
Finland and the Government of the Hunga
rian People's Republic Concerning Interna-

tional transport by road 

The Gov·ermnent of the Republic of Fin
land and :the Govermnent of the Hungarian 
Peop}e's li epublic desirous of promoting the 
carriage of passengers and good~ by mot?r 
vehicle between the two countr1es and m 
transit across their territories, have agreed 
as follows: 

I Passenger transport 

Article 1 
All passenger transport operations for hire 

or r.eward between the two countries or in 
transit across their territories, except those 
specified in artic1e 5, are subject to the 
licencing regime. 

Article 2 
1. Regular services between the two 

countries or across the territory of either 
shall be approvecl jointly by the competent 
authoriti,es of the Oontracting Parties. 

2. The competent authorities of each 
Oontracting Party shall issue the li0ence for 
that portion of the operation which is perfor
med in its territory. 

3. The competent authorities of the 
Oontracting Parties shall jointly determine 
the conditions of issue of the li0ences, namely 
the duration of the licence, the frequency 
of the tTansport operations, the 1time-table 
and the sca1e of charges to be appliied. 

Article 3 
1. The application for a licence shall 

be addressed to the competent authority of 
the country of r·egistration of the vehicle 
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har a:imärkningar att foamföra emot ansö
kan, vidarebefordrar densmmna till den andra 
avtalsslutande partens vederbörande myndig
het. 

. 2. J'ill ans~!r~n bör ?iifogas handlingar, 
m~ehaUand~. nodrga. detalJerade upplysningar 
(.t1dtab~ll, förslag till tariff och l'esrutt, den 
tidspe~od, under villrnn befordran utföres 
under aret, och datum då trafiken är avsedd 
a:tt på.?örjas) . De avtalsslutande parternas 
vederborande myndigheter må avkräva så
d~~ ytterligare upplysningar de anse 
nod1ga. 

Artikel 4 
Ansökan beträffande sådan befordran som 

eJ 
0 

ar reguljär, men för villrn erfordras till
stand, skall översändas direkt till den andra 
avtalsslutande partens -v~ederbörande myndig
het. 

Artikel 5 
~rafiktillstånd erfordras icke för tillfällig 

~.urrstbe~o0rdran. Sådan tillfällig befordran 
ar det fraga om då samma personer befordras 
med samma fordon antingen. 

a) på rundresa vilken börjar och är av
sedd att avslutas i fordonets registrerings
land, eller 

b) på .resa som påbörjas på ort i fordonets 
~egrstrermgsland och som avslutas på ort 
mor:i ?en B.?dra avtalsslutande partens 
terntorrum, förutsatt, om annorlunda til' 
stånd . ej fir:ines, att fordo111et återvände~ 
tomt t1U riegrstreringslandet. 

Il Godsbef ordran 

Artikel 6 
För ·all

0 
god~befordran mot vederlag mel

lan de ba~a l~nderna eller i transit genom 
deras territorrnr erfordras trafiktillstånd 
med undantag av i aI'tikel 7 avsedd be~ 
fordran. 

Artikel 7 
Tillstånd erfordras dock icke för befordran 

av: 
a) flyttgods; 
b) lik; 

w~ich,. in case the application does not raise 
obJectrons, shall communicate it to the com
petent authority of the othe1~ Contracting 
Party. 

2. The application shall be furnished with 
documents contaii:iing the necessary parti
culars (:proposed trme-tab1e, tariffs and route, 
the perrod <luring which the service is to 
o~~rate. d~IT~g the year, and the <late on 
w,11ch it is mtended to begin the service). 
The .competent al'.thori:ties of the Contracting 
Partrns may l'equire such further particulars 
to be furnished as they deem appropriate. 

Article 4 
Applications for such services which are 

~on-r~gular services hut ave subject to 
lroencmg shall be submitted directly to the 
competent authority of the other Contracting 
Party. 

Article 5 
T?e occasional carriagc of tourists is not 

subJect to licencing. Such occasional carria()'e 
take~ place when the same persons a~e 
can~ed by the same vehicle either 

a) on. a roud trip beginning and intended 
to ·~nd m the country of registration of the 
vehicle, or 

b) on a journey starting at a plaoe in the 
cou~1try of registration of the vehicle and 
@dmg at a desti~ation in the t.erritory of 
the other Contr.actmg Party, provided that, 
save where otherwise authorized, the v.ehicle 
returns empty to the country of registration. 

Il Goods transport 

Article 6 
All goods transport operations for hire or 

rewar:d between the two countri.es or in 
tran~r~ ac~·oss their territorres, except those 
specrf:ed m article 7, are subject to the 
hcencmg regime. 

Article 7 
No licence shall be requ.ii,ed for the 

carriag'e of: 

a) household rem oval goods · 
b) corpses; ' 

c) gods och utrustning· avsedd för mässor 
och utställningar; d 

c) goods and equipment intended for fairs 
and exhibitions; 

d ) kapplöpningshästar, fordon och annan 
sportutrustning avsedd för sportevenemang; 

e) teaiterdekorationer och -tillbehör; 
f ) musikinstrument samt utrustning för 

radio- och televisionsutsändningar eller för 
att framställa filmer. 

Artikel 8 
1. För varje l'iesa och varj·e fordon (kom

bination av fordon} skall utfärdas ·ett särskilt 
tillstånd. 

2. Samma tillstånd skall berättig1a trafik
utövaren att efter utförd befordran till den 
andra avtalsslut.ande partens territorium 
medtaga last för återresan. 

3. Endast den trafikutövare, för villmn 
tillståndet utfärdats, är berättigad rutt an
Yända det och detsamma må i:cke överlåtas. 

·Artikel 9 
1. Tillstånd utgivas av V'ederbörande myn

dighet i fordonets registreringsland på den 
andra avtalsslutande partens vederbörande 
myndighets vägnar inom ramen för den 
kontingent de båda avtalsslutande parternas 
'~ederbörande myndigheter. årligen gemen
samt bestämma. 

2. Vederbörande myndighet1er i de båda 
länderna skola tillställa varandra tilkäckligt 
antal tillstånd för transpo1' ter i enligh·et med 
denna överenskommelse. 

3. De avtalsslutancle parternas vederbö
rande myndigh:eter överenskomma gemensamt 
om tillståndets form. 

Artikel 10 
För godsbefordran i enlighet med denna 

överenskommelse kräves fraktsedel. Fralrt
sedlen skall innehålla åtminstone följande 
särskilda uppgifter: 

a) fraktsedelns datum och orten däe den 
utställts; 

b) avsända1~ens namn och adress; 
c) trafikutövarens rnamn och adress och 

arten av hans affärsverksamhet; 
d) ort och datum för övert1agandet av va

rorna samt överlåtelseorbrn; 
e) mottagarens namn och adress; 
f) redogörelse för varornas art samt för

paclmingssätt i ·enlighet med allmän praxis; 
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d) racehorses, vehicles and other sports 
equipment intended for spocting events; 

•e) theatrical s0enery and accessories; 
f) musical instruments and equipment for 

sound or television broadcasts or for making 
films. 

Article 8 
1. A separate licence shall be issued for 

·each journey and for each vehicle ( combina
tion of vehicles) . 

2. The same licence shall entit1e the 
carrier to :take up a return load after having 
finished a rtransport operation on the terri
tory of the other Contracting Party. 

3. The licen0e may only be used by the 
carri:er to whom it is issued, and is not 
trans:ferable. 

Article 9 
1. The licences shall be clelivered . by _ _the 

competent authority of the country of re
gi~tration of the vehicle on behalf o:f thc 
competent authority of the other Contracting 
Party within the quotas determined jointly 
.e-.ach year by the competent authorities of 
the two Contracting Parti•es. · 

2. The competent authoriti•es of both 
countries shall provide each other with suf
ficient amount of licences for transports 
according to this Agreement. 

3. The competent aut horities o:f the Con
tracting Parties shall jointly agree on ithe 
lay-out of the licenrJe. 

Article 10 
For transport of goods under this Agree

ment a consignment note shall be requir:ed. 
The consignment note shall contain, at least , 
the following particulars : 

a) the dabe of the consignment note and 
the place at which it is made out; 

b ) the name and address of the sender; 
c) the name and adress of the carrier and 

thie nature of his business; 
cl) fäe plaoe and date of taking over the 

goods and the place designated for delivery; 
e) the nallle and adress of the consignee; 
f ) the description in common use of the 

nature o:f the goods and the method of pac
king; 



f i 
"J 

6 

g) antalet kollin och deras särskilda känne
tecken; . g) the number of packa.ges and their spe

cial marks; h) varomas totalvikt· 
i) erforderliga upplysningar för tullen 

sai;t?-t andra formaliiteter; 
J) avsändarens underskrift· 
k) mottagarens underskrift'. 

~1) tlrn gToss weight of the goods; 
I) the necessary instructions for Customs 

and other formalities · 

Il! Övriga bestämmelser 

Artikel 11 
1. Trafikutövare bosatt inom avtalsslu

ta17.?1e partens territorium äger iclm rätt att 
ut~ora passag·erar- och godsbefordran mellan 
tva punkter, belägna inom den andra avtals
slutande pa11tens ten:iltorium. 

2 ... TrafikL1tövare, som erhålli.t tillstånd 
betraffande någondera landet ärner ej rätt 
att utföra befordran mel1an d~t a~dra landet 
och ett tJ.·edje land. 

Artikel 12 
· . D~ i kapitlen I och II avsedda vederbörliga 
t1llstanden sanit fraktsedeln skola medfölja 
fordonet under varje resa i den andra av
talssl~'.tande sta.t:en och de sko1a vid anford
ran foretes behörig kontrollmyndighet. 

Artikel 13 
Fordon, vilka a.nvändas både för passage

r~r- och godsbeforclran, skola varn. lämpliga 
for de befo.rdringsuppgifter som utföras och 
sk?la ~e hå1:Jas i telmiskt avseende i behörigt 
sl~1ck ~ enlighet med bestämmelserna i re
g1strermgsla.ndet. 

Artikel 14 

0 
Passagel'a.r- och godsbefordran, som utföres 

pa den .~ndra avtalsslutancle partens område 
och hero1:s av denna öv.erenskommelse saint 
~.ordon, vilka utföra .såda~1 befordran, ~ro på 
orundvalen av rec1proc1te!t befriade från 
sl~a,t;ter och pålagor för utfärdande av till
stan~ och från skatter som påföres för varje 
enslnld befordran. 

Artikiel 15 

j) .the signature of the sender· 
k) the signature of the consi~ee. 

Il! Other provisions 

Article 11 
1. A ca~rier domiciled ju lthe territory of 

a C?ntractmg Party may not undertake the 
ca:riag~ o:f passeng1ers or goods between two 
~omts m the territory of the otller Contrac
tmg Partv. 

9 A . . l" . '"'· carrier icenced in either country 
w1ll not be permitted to carry goods between 
the other country and a third country. 

Article 12 
The appropriate licences and consignment 

note re:forred to in chapter I and II above 
::nust be . on board of 'the vehicle on every 
Jonrney m the other Contracting State and 
?e pro~uced on demand to the authorized 
mspect10n officials. 

Article 13 
V ehicles, •vhether used for the carriage of 

passei~gers or for the carriage of goods, shall 
be smtable for the transpor!t operations to 
be performed, and shall be maintained in 
sound general. mechanical condition according 
to the r•egulat10ns of the registration country. 

Article 14 
Passen~'er a.nd goods transport operations 

oeffoc~ed 111 the iterritory of the other Con
tractmg Party and governed by the present 
Agreement . as well a.s Viehicles performing 
s~1ch operat10ns shall, on the basis of recipro
c1t~, be e~empt from ta:X2es and charg'es 
lev1ed o~ the licencing and from ta..-...:·es sepa
rately. flx~d for the individual transport 
operat10n itself. 

Article 15 
Betalni?gar, vilka härröra av förpliktelser 

~om ha sm grund i hestänunels•erna i denn~. 
overenskornrnelse, skola erlägg·as i •enlighet 
med det betalningsavtal som gäller mellan 
de båda länderna. 

~ayments becoming du by virtue of obli
g'ations arising ont of the provisions of the 
Pl'esent Agreement shall be effected in ac
corda.n0e witll the payi.Tuents agreement in 
force between the two countries. 

Artikel 16 
De avtalsslutande parternas trafikutövare 

skola iakttaga ±rafikbestämmelserna och öv
riga lagstadgaI)'den ·i den stat, på vars terri
torium fordonet frainföres. 

Artikel 17 
1. överträdes bestämmelserna i denna 

öv·erenskommelse skola vederbörande myn
digheter i det land, clä.r motorfordonet rec 
gistrerats, på begäran av det land, där över
trädelsen inträffat oberoende av i det först
nämnda landet gäUande lagstadganden, vid
taga någon av följande åtgärder: 

a) tilldela den trafikutövare, som gjort sig 
skyldig till överträdelsen varning, 

b) tilldela varning jämte ett meddelande 
om att ifall om överträdelse ännu inträffa, 
tillståndet indrages för viss ti'd eller åter
kallas i enlighet med punkt c nedan; 

c) indraga tillståndet för viss tid eller 
återkalla detsainma. 

2. Den andra avtalsslutande partens ve
derböria.nde myndigheter skall underrättas 
om de vidtagna åtgärderna. 

Artikel 18 
1. De avtalsslutande parternas vederbö

rande myndigheter skola vara i fortgående 
direkt kontakt med varandra för h;mdlägg
ning av frågor rörande tillämpningen av 
denna överensko1mnelse. 

2. Vardera avta1sslutande parten skall 
meddela den andra. avtalsslutande parten om 
de vederbörande myndigheter, vilka äro be
rättigade att handlägga ärenden som ansluta 
sig till tillämpningen av denna överenskom
melse. 

Artikel 19 
1. Denna överenskommelse träder i kraft 

trettionde dagen efter det de avtalsslu
tande parternas regeringar ha meddelat var
andra att de erforderliga korn~titutionella for
malit.eterna blivit uppfyllda. 

2. Överenskonunelsen skall förbliva i kraft 
ett år, räknat från dess ikraftträdande och 
skall dess giltighet därefter for.tgå från 
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Article 16 
Carrj1ers of the Contracting Parties shall 

be required to comply with ithie traffic regula
tions and other prov~sions of law of the 
state in whose territory the vehicle is opera
t.ing. 

Article 17 
1. In the event of an in:fringement of the 

provisions of the present Agl'eemen't, the 
competent authoritiies of the country in which 
the motor v•ehicle is registe1'ed will, upon the 
request of the country in whose territory the 
infringiement took plac•e, hut without -pre
judice to the legal provisions in force in the 
first-menJtioned country, tak!e one of the 
following steps: 

a) the issue of a warning .to the cm·rier 
by whom the infringement was · committed; 

b) the issue of a warning, tog·ether with 
an intimat.ion that, in case of any further 
breach, the licen0e will be suspended _ or 
revoked in accorda.nce with c) below; 

c) suspension or revocation of .the licence 
issued in accordan0e with this Agreement . . 

2. The competent authorities of the · other 
Corutracting Party will be informed of the 
measures taken. 

Article 18 
1. Tlte competent authorities of the Con

tracting Parti,es shall keep in constant and 
direct contact with each othier i~egarding a.ny 
questfons arising oUJt of the application of 
this Agreement. 

2. Each Contracting Party shall notify 
the other Contracting Party of the competent 
authorities authorized to de.al witll matters 
relating to the application o:f the p11esent 
Agreement. 

Article 19 
1. This Agreemen.t vvill enter into force 

on the 30th day after the Governments of the 
Contracting Parties have notified each other 
that the required const.itutional formalities 
have been fulfilled. 

2. The Agreement shall remain in foree 
for one yea.r from the date of its entry into 
force and ·its va1idity shall thereafter be 
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år till år, om icke någondera avtalsslutande 
parten uppsäger densa.mma tre månader 
innan varje årsslut. 

Som skedde i. Helsingfors den 10 november 
1~67 i 

0 
två exemplar på :engelska språket, 

vilka bada 1exemplar äga samma vitsord. 

För Republiken Finlands Regering 

Paul Gustafsson 

För Folkrepubliken Ung·erns Regering 

D. Kuzsel 

tacitly extended from year to year unless 
denounced by one of the Contracting Part~es 
three months before the end of · any year. 

Done in two copies at Helsinki on Novem
ber_ lOith? 1967, in English language, both 
cop1es bemg 1equally authentic. 

For the Government of the Republic of 
Finland 

Paul Gustafsson 

For the Government of the Hungarian 
P1eople's Republic 

D. J[uzsel 

Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen Tasavallan hal
lituksen ja Unkarin Kansantasavallan hallituksen välisen 
kansainvälistä, maantieliikennettä koskevan sopimuksen eräi
den määräysten hyväksymisestä. 

Ifoooain vä1isen mwantieliå!kientJeioo Vloiimaik:
lman ikehirtyllrsim mu1kana seuranneidoo ongeil
mioo poiisitamiseksi Surnm t,eki 5 päivänä nmr
raskUJU!ta 1958 Norjan, Ruoltsin j:a Tansikan 
kanissa ti1elkulj1etussopiurHlikisen, jo[m siaaitetitiim. 
voin:maian 9 päirvänä 1trum.mi!lrnu:ta 1%9 1ami.e
tulla asetuksella (SopS 1/1959), sekä 27 päi
väruä 1'oikaikuuta 19'67 Ramkan !kanssa lk:an
sain viälisltä ma,anrtieil.iilkeMlettä lkoSkevan siopi
mUJk:S1en. 

Surnnailaisten lillikeniteenharj1oå.ttaj.ien kulje~ 
tuksia Unkariin on rasittanut luvan saa-
1mseein ~iiiittyvå..en viaiikeiu.lk:siien il.fusäiksi Unik.a
l'issa ulkomaisilta liikenteenharjoittajilta 
tavaraliikenteessä peritty, varsin huomatta
vaai SIUUl"U1.IBluoikka:a ol:eva tiev'ffi•o. Unik.arin 
myönneitityä vapaut:ulk:sen täsitä verostta :ima
purimaideiooa 1lri:i!lmnteenharjoilittaji1l1e näiden 
nra:i.dem. [mTISSa 'telk:errni.hlään lkalksipuolisilla sopi
muilmilla suomalaisett yrittäjät ·eivät ole oileieit 
'k:iilpaitLukyik:yisiä Suomen ja U:n!k:arin välisessä 
·eiikä Un.Jkar:in :kautta s1mr:ite1:Jtavassa !k:ansain
välisessiä tavairaliikentees.sä. Koisik.a tämä liri
lk:einne on lku:itenikin koilmnJa:isuudessaian . oil:l.Ju.t 
hU!omaitttavaa suurull!sluolkJka:a yhbeensä 85- 95 
unkari1aiscm ja bulgar:ialaisen kuorma-auton 
~äydessä vuooirttain parin viirnelksi l]mluniee.n 
vuoden ailk:ana S'Uiomoosa, . on siopimuJlmeiton 
tiila me1'kinnYit lku:ljetU1Spal velUJkisistta :tulevien 
vahmttiatuJ.oj,en saamatta jäämistä. Tä:te:n 
Suome:n ja Unkarin viäJåsltä maant~eliilkenTI1e1ttä 
'koolrev1ain s~pimulksie:n 1aikaam.samninen oE ltul
Iut erittäin tä11l'1eäJksi, jotta sU!omal:aiset yrit-
1JäjäJt päämmvät osalJistumaan t:ähän l:illik:oo
teeseen. 

Un.Jkarin K1a:nsantaisa vallan :trailli tulksen al100Jt
:tees1ta käyityje:n JJJeuvotte:luje:n tUJlolk:s8lla aJ!le
'kirjoiiitettiin HelSiingissä 10 päivänä ma:rm.s
!lru.uta rn67 Suormm ja Unkari.n väline:n kan
eaim.välistä maanrti•eli1iikellinettä lkoslkeva sopi
mUJS. Sopillnus Imsllrne korva1.11Sita vasitaan mrn
rirteittavia henlki1lö- ja tavamnJkuJ.jeituiJIBia. Näi
hin kuljetuikisii.n vaaditaan sopimuilrnen 1 ja 
6 mitilltlan muJlman !Lupa. Urnan Jupaa voi
daian s·tmrittaa 5 artiik.lassa määritellyrt rtila
päiiset matkailijakuljietwkset S'e!kä 7 artikl1ass1a 
mainirtut 1e:r:ityiset /ta varanik.ulj etuik.set. 

16187/67 

Kurrn.rnanlkrin ma:an liillken'teenillarj·oirttajien 
jouduttua tähän asti halkeimaan li:ilkenneilupaa 
vieraa:n maan vira:nomaisriil:ta ajlOllieuvon re
kisteröintimaan · viranomaisiet antavat nyt 
11.l!vait tavara:fölmnteen 01sa!ta siopimulks:m 9 
anti!kLan muJlman itoisen 1sopimU1SpuoJen vrira:n
omaisten puoJ.oota [DIDa:ki.n vuon.na yhteises:ti 
pää1Jetyn lkiinti1ön ·rajoissa. 

Siopillnulksen 11 :airtMassa rajo~tetaa:n 
oikeutta harjoitta;a iJiilkenneittä så.lkäli, 1etitä :t:oii
ISffil soipimu:sipuo1lein: alueella a:suva Jiilrn:ruteein
iharjoititaja ei isrua ryhrtyä iheinkilö- cilk.ä tavia-
11anllRtljetulkseen 'boisen sopimu.spuoJiein alTueeilla 
sij·aitseV1a:n ikahden pisteen väJiJ.fä, ,eriJkä Lupa 
:ori!keuta kuJ.jeittaunaan ltavamita toisen sopi
muooroon ja !kolmannen maan vä~illä. 

1Sopimuiksen 14 a.rtiiklaissa määrätään, eittä 
ma:tJkustiajien ja t'WaJ.'oidein: ;lrnlj1ettulksett, joita 
SUJoritetaan toisen siopimuspuolen aluee:lla j,a 
ajoneuvot, jotlk:a sworiJbtavait itällm'a lk:ulje
tuJlmi.1a, ova:t va:stavuoroisuud:en perusteella 
vapa·at vemista ja ma~usuisita, joita kanm.eta,an 
lupilen myöntämisestä, sekä v;eroiisita, j,o;tka 
määräJtä:än lntlleikin y1ksityise~1e !kuljeitulkselle. 

Unkariissa 1ei Jiikeruteessä tarvittavista lu
V'iista peritiä malk:suja, j:o1ten ed:eil.:liä tariJ.rn~tettu 
mää1,äys ikohdistuu 6 päivänä 'eloikuuta 1943 
:aJnnetun 1eimaveroila:in (662/43) 4 §:n, se!l
~,aiJsena [ruin se 1orn '23 päivänä juuluikuuta 
1959 annetussa laissa (479/59) ja 20 päivänä 
joululmuta 1966 annetussa la issa (669/66), 
ja 6, 8 sekä 10 §: n mukaan, sellaisina kuin 
ne ovat 20 pä:ivänä joulukuuta 1966 anne
tussa l:aissa ( 669 /66), perittävään leimave
roon linjaliikentBen harjoittamista va.riten 1an
nettavista luvista, tilausliikenteen harjoitta
mista varten annettavasta luvasta ja päätök
sistä er:ivapaushalrnrnuksiin sekä mainittuja 
lupia ja erivapautta tarkoittaviin halrnmuk
siin annetuista hylkäyspäätöksistä perittä
vään Jieimavei~oon. 

Urukari.1ssa on V101ima.sisa moottoriaj,oneuwo·
verolalk:.i, jolka o:n. kaiks:iitahoinen ffite:n, että 
maahan tu1evilita linja-aUJtoiJ.ta, jo1tJka ov,at 
ma;assa yh 4'5 päiv:ä:ä, periltään viema ri.ippu
matta matlka:n pi.ituudesta taiå. matJlrnsitajamää
rästä, mutta ikwo1mna-autoilita, jotlk:a saapuvait 
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