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Regeringens propos1t10n till Riksdagen om godkännande av
vissa bestämmelser i överenskommelsen med Nederländerna om
internationella landsvägstransporter.
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Tuomi nen

Internationella landsvägstransporter får ständigt allt större betydelse. Finland har därför
i syfte .a tt underlätta denna trafik vinnlagt sig
om att ingå överenskommelser med så många
länder som möjligt, i fråga om vilka behov
av trafikförbindelser föreligger . Först undertecknades 5. 11. 1958 en överenskommelse
mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige
angående person- och godsbefordran å väg
( Fördr. ser. 1/59). Sedermera har följande
överenskommelser ·ingåtts om internationell
landsvägstrafik: 27. 10. 1967 med Frankrike
(Fördr. ser. 23/68, kompletterad genom notväxling 31. 3. 1969, Fördr. ser. 40/69), 10. 11.
1967 med Ungern (Fördr. S•er 26/68), 1. 4 .
1968 med Rumänien ( Fördr. ser. 55 / 68),
18. 10 1968 med Sovjetunionen (Fördr. ser .
19/69), 15. 11. 1968 med ·Belgien (Fördr. ser.
10/69), 18 . 10 1969 med Polen (Fördr. ser.
18/70), kompletterad genom notväxling 12. 12 .
1970, 5. 2. 1970 med Bulgarien (Fördr. ser .
59/70) samt 23. 2. 1970 med Tjeckoslovakien
(Fördr. ser. 61/70) . Överenskommelsen mellan de nordiska länderna förnyas som bäst och
inledande av. underhandlingar med flera andra
länder övervägs.
Landsvägstrafiken mellan Finland och Nederländerna håller på att utvecklas kraftigt. Ar
1969 avgick från Finland till Nederländerna 68
finländska långtradare, 14 3 släpvagnar och 42
container. Från Nederländerna anlände till
Finland 77 finländska långtradare, 104 släpvagnar och 123 container. Under samma år överskreds Finlands gräns av 90 inkommande och
107 avgående nederländska bilar. Under tiden
januari-juni år 1970 avgick 55 finländska
las tbilar och 85 släpvagnar till Nederländerna,
medan 66 lastbilar och 96 släpvagnar hade
kommit därifrån. Om antalet containers föreligger ännu inte några nogranna uppgifter.
Härjämte förtjänar beaktas att en mycket
livlig transitotrafik går från Finland via
Nederländerna till Belgien och England. Den
omfattar i detta nu omkring 400 transporter
per år.
Från nederländsk sida togs i januari 1970
initiativ till åstadkommande av en överenskom15609/70

melse, och underhandlingar i saken fördes i
Helsingfors i september samma år. Resultatet
blev, a:tt en överenskommelse undertecknades
i Helsingfors den 2 november 1970 i samband
med ett besök, som Nederländernas utrikesminister Joseph Luns gjorde här.
Överenskommelsen har san1ma struktur som
de övriga överenskommelser om landsvägstransporter som Finland har ingått under den
senaste tiden. För personbefordran erfordras
enligt artiklarna 1 och 2 tillstånd endast om
sådan befordran är reguljär samt sker enligt
tidtabell och offentliggjord tariff. För godsbefordran mellan de avtalsslutande staterna eller
genom deras territorier kräves däremot enligt
artikel 3 tillstånd, såvida det icke rör sig om
någon av de särskilda transporter som är uppräknade i artikel 4 .
Tillstånd beviljas enligt artikel 6 punkt 1
av myndighet i den stat, där fordonet är registrerat, på den andra avtasslutande statens myndigheters vägnar. Enligt punkt 2 i nämnda
artikel överenskommer vederbörande myndigheter i de avtalsslutande staterna årligen gemensamt på grundval av reciprocitet om antalet tillstånd. Extra tillstånd kan enligt punkt 3
beviljas på begäran av någondera avtalsslutande
staten.
·
I artikel 7 i överenskommelsen bestän1mes,
att för transport skall inhämtas särskilt tillstånd, om fordonets niått eller vikter överskrider ·de maximivärden som är tillåtna i den
andra staten.
Artikel 8 i överenskommelsen innefattar
förbud mot intern trafik inom den andra staten, vilket innebär att trafikidkare icke får
utföra transporter mellan två platser inom den
andra statens territorium, samt ett förbud
mot trafik på tredje land, vilket innebär att trafikidkare icke utan särskilt tillstånd får utföra
transporter mellan den andra avtalsslutande
staten och tredje land. Beviljande av särskilt
tillstånd är påkallat t. ex. om den egna transportkapaciteten tillfälligt visar sig otillräcklig
eller om transportmaterielen är olämplig för
vissa specialtransporter. Härvid är det förmånligare för Finland att använda nederländsk

,
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transportmateriel än att göra dyra investeringar
för ett kortvarigt behov.
Enligt artikel 10 i överenskommelsen är
fordon från avtalsslutande stat, n~r de utför
internationella transporter, befriade från särskilda skatter och avgifter, som den andra avtalsslutande staten uppbär för trafik med och
för innehav av fordon samt för transporter.
Bränsle och smörjmedel är enligt artikel 11
under vissa betingelser befriade från importavgifter och -skatter.
Överenskommelsen träder enligt artikel 16 i
kraft trettio dagar efter det att de avtalsslutande staterna skriftligt har meddelat varandra
att de författningsenliga kraven för överenskommelsens ikraftträdande har blivit uppfyllda.
I trafiken på Nederländerna har hittills icke
förekommit några större svårigheter, ehuru
någon överenskommelse om den icke har funnits. Regeringen anser emellertid att det, på

grund av att trafiken ökar kraftigt, är nyttigt
för Finland att landsvägstransporterna mellan
Finland och Nederländerna genom en överenskommelse får en preciserad bas och att de
skatter och avgifter som belastar dem avskaffas.
Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås
i enlighet med 33 § regeringsformen,
att Rilesdagen måtte godkänna de
bestämmelser i överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering . och
Konungariket Nedeländernas regering
om internationella landsvägstransporter,
vilka kräver Riksdag'ens samtycke . .

. Enär ifrågavarande öv~renskommelse innefattar bestämmelser, vilka hör till området för
lagstiftningen, förelägges samtidigt Riksdagen
till antagande följande lagförslag :

Lag
om godkännande- av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Nederländerna
om internationella landsvägs transporter.
I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:
Bestämmelserna i den i Helsingfors den 2
november 1970 mellan Republiken Finlands
regering och Konungariket Nederländernas regering ingångna överenskommelsen om internationella landsvägstransporter är, försåvitt

de hör till området för lagstiftningen, i kraft
såsom om dem har avtalats.
Närmare bestämmelser om verkställighet och
tillämpning av denna lag utfärdas vid behov
genom förordning.

Helsingfors den 5 februari 1971.

Republikens President

Ur h o

Ke kkon en

Minister för utrikesärendena

Väinö

Iie skinen

(Översättning)

ÖVERENSKOMMELSE

AGREEMENT

mellan Republiken Finlands regering och
Konungariket Nederländernas regering om
internationella landsvägstransportet

between the Government of the Republic of
Finland and the Government of the Kingdom
of the Netherlands on International Road
Transport

Republiken Finlands regering och Konungariket Nederländernas regering;

har, sedan -de beslutat ingå en överenskommelse i · syfte att stärka förefintliga betingelser
härför och att skapa nya sådana betingelser;
nått enighet om följande:

The Government of the Republic of Finland
and the Government of . the Kingdom of the
N etherlands;
Desirous of promoting, in the interest of
their economic relations, the development of
transport of passengers and goods between
their two countries and in transit across their
territories;
Having decided to conclude an Agreement
w1th the object of consolidating existing facilities and creating additional facilities;
Ha ve agreed as follows:

I Persontrafik

I Transport of Passengers

Artikel 1
För personbefordran erfordras icke tillstånd
av den andra avtalsslutande staten, bortsett
från transporter som nämnes i artikel 2 i denna
överenskommelse.

Article 1
Passenger transport.·operations are not subjeot .to the licensing regime of ithe other Contracting Party, except the services mentioned
in Article 2 of 'this· Agreement.

Artikel 2
1. För reguljär personbefordran mellan de
avtalsslutande staternas territorier eller genom
dessas territorier erfordras på förhand utfärdat
tillstånd.
2. Med reguljär personbefordran avses befordran av passagerare med buss längs bestämda "rutter i enlighet med i förväg fastställda och offentliggjorda tidtabeller och tariffer.
3. Tillstånd, som avses i punkt 1 i denna
artikel, utfärdas av vederbörande myndighet
i vardera avtalsslutande staten för den del
av transporten som sker inom dess territorium.
Vederbörande myndigheter i de avtalsslutande
staterna bestämmer gemensamt om förfarandet
och villkoren för utfärdande av tillstånd.

Article 2
1. Regular passenger services between the
,territories of ,the Contracting Parties or in
transit across 1these .territories shall be subject
to prior licensing.
2. Regular passenger services niean the
passenger transport operations by motorcoach
performed on a fixed itinerary according to
1time-tables and tariffs determined and published in advance.
3. The licence referred .to in paragraph 1
of 1this Ar.ticle shall be issued by the competent author~ty of each Contracting Party for
ithe part of the operation which is performed
in its territory. The ptbcedure and conditions
for ,the issue of licences shall be jointly determined by the competent authorities of the
Contracting Parties .

vilka, för att befästa de ekonomiska relationerna sinsemellan, önskar främja person- och
godsbefordran mellan de båda länderna och
genom dessas territorier;
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II Godstrafik

II Transport of Goods

Artikel 3
För godstrafik mellan de båda staterna och
genom dessas territorier erfordras tillstånd,
dock icke för transporter som nämnes i artikel
4 i denna överenskommelse.

Article 3
Goods transport operations between the two
States or in <transit across their .territories,
except :those specified in Article 4 of this
Agreement, are subjeat to licensing.

Artikel 4
Tillstånd kräves icke:
a) för .transporter som sker för den transporterandes egen räkning;
b) för ersättande av skadat fordon med
annat fordon och/ eller transport av skadat
fordon;
c) för :t ransport av konstverk;
d) för tillfällig transport av föremål eller
utrustning, avsedda endast för reklam eller
undervisning;
e) för transport av rekvisita, utrustning
eller djur till teater-, musik-, film-, cirkuseller idrottsevenemang, till utställningar eller
mässor eller till platser för inspelning av
radio-, televisions- eller filmprogram, ej heller
för motsvarande återtransport;
f) för .transport av varor, avsedda för
mässor eller utställningar;
g) för transport av lik;
h) för befordran av post;
i) för :transport av husgeråd ;
j) för befordran av gods med for andamålet
avsett motorfordon, vars faktiska .·totalvikt
(inklusive släpvagn) icke öv,erstiger 6 000 kg;
k) för transport av varor till och från flygfält, då transporten har förorsaka ts av att flygrutten har ändrats;
1) för transport av bin och fiskyngel;
m) i enlighet med avtal mellan vederbörande
myndigheter för transport av andra varor än
de ovan angivna.
Artikel 5
1. Vederbörande myndigheter i de avtalsslutande staterna må överenskomma om användning av tillst~nd av följande slag:
a) tillstånd för bestämd tid, vilka berättigar
till ett obegränsat antal transporter under
denna tid; eller
b) tillstånd för en transport.

Article 4
No license shall 9,e required for:
a) transport on own account;
b) a vehicle being substituted for a damaged vehicle and/or carriage of damaged vehicles;
c) carriage of works of art;
d) occasional carriage of articles and equipment exclusively for publiciity or educational
purposes;
e) carriage of properties, equipment or animals to or from theatrical, musical, cinematographic or · circus performances or spor.ting
events, exhibitions or fairs, or to or from the
making of radio or it:elevision broadcas.ts or
films;
f) carriage of goods for fairs and exhibitions;
g) funeral transports;
h) carriage of mail ;
i) carriage · of household effects;
j ) carriage of goods in motor vehicles 1the
laden weight of which ( including any trailer)
does not exceed 6 000 kilograms;
k) carriage of goods to and from airpo11ts
in cases where air services are re-routed; ·
1) carriage of bees and fish fry;
m) carriage of goods, not specified above,
as agreed by the competent authorities.
Ai~ticle

5
1. · The competent authorities of the Contracting Parties n:ay agree oµ the use of:
:1) Licences for a specified period authorizing any number of transpo11t operations performed within this . period; or
b) Licences for one transport operation.

2. Tillstånd berättigar även till en återresa
från den andra statens territorium eller till en
genomfart i båda riktningarna genom dennas
territorium.
3. Tillstånd må användas endast av den
trafikidkare, för vilken det har utfärdats .
4. Vederbörande myndigheter i de avtalsslutande staterna överenskommer gemensamt
om formulär för tillstånd.

2. A .transpor.t operation comprises the
return journey from the territory of the other
staite or a transit journey in both directions
through that 1territory.
3. The licence may only be used by .t he
carrier in whose name 1t is issued.
4. The competen:t authorities of the Contracting Parties jointly agree on the lay-out
of the licence.

Artiikel 6
1. Vederbörande myndigheter i den stat,
där fordon är registrerat, utfärdar tillstånd på
den andra avtalsslutande statens vederbörande
myndigheters vägnar.
2. Vederbörande myndigheter i de avtalsslutande staterna överenskommer årligen gemensamt på grundval av reciprocitet om antalet
tillstånd.
3. På begäran av någondera avtalsslutande
staten må utöver det överenskomna antalet
tillstånd utfärdas extra tillstånd.

Article 6
1. · The 1icence shall be issued by :the competent authorities of the state of registration
of ;the vehicle on behalf of the competent
authorities of the other Contracting Par.ty.
2. The number of licences shall be determined jointly every year on the basis of reciprocity by the competent authorities of 1the
Contracting Par.ties .
.
3. On demand of one of the Contracting
Par.ties further licences may be issued in addi-·
tion to the determined number of licences.

Artikel 7
Överskrider för transport nyttjad fordons
eller fordonskombinations vikter eller huvudmått de maximivärden som är tillåtna i den
andra staten, erfordras för transporten särskilt
tillstånd, utfärdat av vederbörande myndighet
i denna stat.

Article 7
If the weights ör dimensions of a vehicle
or · combination of vehicles performing the
transport operation exceed the permissible
maximum in the other state a special permit
of the competent authority in that S1tate is
required.

III Allmänna bestämmelser

III General Provisions

Artikel 8
1. Trafikidkare må icke befordra passagerare
eller gods mellan två platser inom den andra
statens territorium.
2. Trafikidkare må icke utföra transpor.ter
mellan den andra statens territorium och ,tredje
land, såvida han icke har erhållit särskilt tillstånd härtill av vederbörande myndigheter i
denna stat.
Artikel 9
Tillstånden skall medföras på samtliga resor inom den andra s,tatens territorium och
bör vid anfordran uppvisas för kontrollmyndigheterna.

. Article 8
1. A carrier may not undertake .the carriage
of passengers or goods between 't wo points in
the terdtory of the other Sta1te.
2. A carrier may not perform 1transport
operations between the territory of the other
State .and a third country unless specially au,
thorized thereto by the competent arnthorities
of that State.

Artikel 10
Fordon, tillhörande trafikidkare som är verksamma inom någondera a~talsslutande statens
territorium, är, när de utför internationella

Atticle 10
Vehicles of carriers established in the ,territory of . one of 1the Contracting Parties when
engaged in international transport ·under :the

Article 9
The licences mus.t be carried on all journeys in the 1territory of rhe other State and
produced on demand to the inspection officials .
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transporter i övel\!nsstämmelse med bestämmelserna i denna överenskommelse, befriade från
skatter och avgifter för trafik med och för innehav av fordon samt från särskilda skatter och
avgifter, som uppbäres för transport inom den
andra avtalsslutande statens territorium.

provisions of this Agreement shall be exempted
from taxes and charges levied on the ·circulation or possession of vehicles as well as from
special taxes or charges on transport operations in the 'territory of the othet' Contracting
Party.

Artikel 11
1. Bränsle, som förvaras i ordinarie bränsletankar i fordon som nämnes i artikel 10,
samt smörjmedel och reservdelar för dessa fordon är inom den andra avtalsslutande statens
territorium befriade från importavgifter och
-skatter u_tan några förbud eller inskränkningar.

Article 11
1. The fuel contained in the ordinary 1tanks
of the vehicles men tio ned in Article 10 as
well as the lubricnnits and spare parts destined
for thosc vehicles shall in the .territory of .the ·
other Contracting Party be exempted from
impol:lt duties and import 1taxes without any
prohibition or res,triction.
2 . . Unused spare parts shall be re-exported
and replaced parts re-exported, des.troyed or
abandoned in conformity with the regulations
in force in the terri tory where the vehicle is
operating.

2. Oanvända

reservdelar skall utföras
ur landet och utbytta delar antingen utföras ur landet, förstöras eller avlägsnas i enlighet med de bestämmelser som gäller inom
det territorium där fordonet framföres.
Artikel 12
På frågor som icke har behandlats i denna
överenskommelse eller i någon internationell
konvention, som har biträtts av båda stat~tna, tillämpas de nationella lagar och bestämmelser som gäller i respektive av,talsslutande stat.
Artikel 13
Gör sig trafikidkare, som är verksam inom
någondera avtalsslutande staten, skyldig till
överträdelse av bestämmelserna i denna överenskommelse, må den avtalsslutande stat, inom
vars territorium överträdelsen har skett, därom underrätta den andra avtalsslutande staten, som vidtar de åtgärder som dess nationella lagar föreskriver. ·

Article 12
Questions not contemplated in ·this Agreement or in any international convention .to
which both States are parties, are subject to
the national laws and regulations of each
Contracting Panty.
Article 13
In the event of any infringement of the
provisions of .this. Agreement by a carrier
established in the territory of one of the
Contracting Parties, the Con'tracting Party in
whose .territory the infringement occurred may
notify the other Contracting Party, which will
take such steps as are provided by its national
law.

Artikel 14
1. Avtalsslutande staternas vederbörande
myndigheter avtalar om alla frågor · rörande
verkställighet och tillämpning av denna överenskommelse.
2. De avtalsslutande staterna ma I detta
syfte tillsätta en blandad kommitte.
3. Den blandade · kommitten sammanträder
på yrkande av någondera avtalsslutande staten.

Antide 14
1. The competen't authorities of .the Contracting Parties shall regulate all questions
regarding the implementation and the applicaition of this Agreement.
2. For this purpose the Contracting Parties
may establish a Joint Conuni'ttee.
3. The Joint Committee shall meet at the
request of either Contracting Party.

Artikel 15
I fråga om Konungariket Nederländerna
skall denna överenskommelse endast gälla Konungarikets territorium i Europa.

Ar.tide 15
With respect to the Kingdom of the Netherlands this Agreemerrt shall apply only to the
territory of 1the Kingdom in Europe.

Artikel l 6
1. Denna överenskommelse träder i kraft
trettio dagar efter det att de avtalsslutande
sta tema skriftligt har meddelat varandra att
de förefattningsenliga kraven för överenskommelsens ikraftträdande inom deras territorier har blivit uppfyllda.
2. Överenskommelsen är i kraft ett år, räknat från dess ikraftträdande, och dess giltighet anses förlängd därefter automatiskt med ett
år i sänder, såvida icke någondera avtalsslutande
staten uppsäger den :tre månader före kalenderårets utgång.
Till bekräftelse härav har undertecknade
av sina regeringar därtill behörigen befullmäk~
tigade ombud, underskrivit denna överenskommelse.
Uppgjord i Helsingfors . den 2 november
1970 på engelska i två exemplar, vilka bägge
äger lika vitsord.
För Republiken Finlands regering:

f'

Article 16
1. This Agreement shall enter into force
~irty days after .the Contracting Parties have
mformed each other in writing .that the cons~titutional requirements necessary to give eff7ct _ro .the Agreement in their respective 1terntones have been complied with.
2. The Agreement shall remain in force
for a period of one year after its entry into
force and its validity shall thereafter be taci tly ex'.tended from year .to year unless denounced by one of the Contracting Par.ties
three months before ,the end of any calendar
year.
In w1tnes.~ whereof the undersigned, being
duly authonsed thereto by their respective
Governments have signed this Agreement.
Done in two copies at Helsinki on November
2, 1970 in :the Englis.h language, both copies
being equally authentic.
For the Government of the Republic of
Finland

Väinö Leskinen

Väinö Leskinen

För Konungariket Nederländernas regering:

For the Government of the Kingdom of 1the
Netherlands

Joseph Luns

Joseph Luns

·I
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Regeringens proposition till Riksdagen om godk~nnande av
vissa bestämmelser i överenskommelsen med Nederländerna om
internationella landsvägstransporter.
Internationella landsvägstransporter får stän- melse, och underhandlingar i saken fördes i
digt allt större betydelse. Finland har därför Helsingfors i september samma år . Resultatet
i syfte att underlätta denna trafik vinnlagt sig blev, att en överenskommelse undertecknades
om att iiigå överenskommelser med så många i Helsingfors den 2 november 1970 i samband
länder som möjligt, i fråga om vilka behov med ett besök, som Nederländernas utrikesmiav trafildörbinddser föreligger . Först under- nister Joseph Luns gjorde här .
Överenskommelsen har samma struktur som
tecknades 5. 11. 1958 en överenskommelse
mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige de övriga överenskommelser om landsvägsangående person- och godsbefordran å väg transporter som Finland har ingått under den
senaste tiden. För personbefordran erfordras
(Fördr. ser. 1/59). Sedermera har följande
överenskommelser ingåtts om internationell enligt artiklarna 1 och 2 tillstånd endast om
landsvägstrafik: 27 . iO . 1967 med Frankrike sådan befordran är reguljär samt sker enligt
(Fördr. ser. 23/68, kompletterad genom not- tidtabell och offentliggjord tariff . För godsbeväxling 31. 3. 1969, Fördr. ser. 40/69), 10. 11 . fordran mellan de avtalsslutande staterna eller
1967 med Ungern (Fördr. ser 26/68), 1. 4. genom deras territorier kräves däremot enligt
1968 med Rumänien (Fördr. ser. 55/68) , artikel 3 tillstånd, såvida det icke rör sig om
18 . 10 1968 med Sovjetunionen (Fördr. ser. någon av de särskilda transporter som är upp19/69), 15. 11 . 1968 med Belgien (Fördr. ser. räknade i artikel 4 .
10/69) , 18. 10 1969 med Polen (Fördr ~ ser.
Tillstånd beviljas enligt artikel 6 punkt 1
18/70), kompletterad genom notväxling 12. 12 . av myndighet i den stat, där fordonet är regist1970, 5 . 2. 1970 med Bulgarien (Fördr. ser. rerat, på den andra avtasslutande statens myn59/70) samt 23. 2. 1970 med Tjeckoslovakien
digheters vägnar. Enligt punkt 2 i nämnda
(Fördr. ser. 61/70) . Överenskommelsen melartikel överenskommer vederbörande myndiglan de nordiska länderna förnyas som bäst och heter i de avtalsslutande staterna årligen geinledande av underhandlingar med flera andra mensamt på grundval av reciprocitet om antaländer övervägs .
let tillstånd. Extra tillstånd kan enligt punkt 3
Landsvägstrafiken mellan Finland och Neder- beviljas på begäran av någondera avtalsslutande
länderna håller på att utvecklas kraftigt . Ar staten.
·
1969 avgick från Finland till Nederländerna 68
I artikel 7 i överenskommelsen bestämmes,
finländska långtradare, 14 3 släpvagnar och 42
att för transport skall inhämtas särskilt tillcontainer. Från Nederländerna anlände till stånd, om fordonets mått eller vikter överskriFinland 77 finländska långtradare, 104 släp- . der de maximivärden som är tillåtna i den
vagnar och 123 container. Under samma år över- ·a ndra staten.
skreds Finlands gräns av 90 inkommande och
Artikel 8 i överenskommelsen innefattar
107 avgående nederländska bilar. Under tiden förbud mot intern trafik inom den andra stajanuari-juni år 1970 avgick 55 finländska
ten, vilket innebär att trafikidkare icke får
las tbilar och 85 släpvagnar till Nederländerna , utföra transporter mellan två platser inom den
medan 66 lastbilar och 96 släpvagnar hade andra statens territorium , samt ett fö rbud
kommit därifrån . Om antalet containers före- mot trafik på tredje land, vilket innebär att traligger ännu inte några nogranna uppgifter.
fikidkare icke utan särskilt tillstånd får utföra
Härjämte förtjänar beaktas att en mycket
transporter mellan den andra avtalsslutande
livlig transitotrafik går från Finland via
staten och tredje land. Beviljande av särskilt
Nederländerna till Belgien och England. Den
tillstånd är påkallat t. ex. om den egna transomfattar i detta nu omkring 400 transporter portkapaciteten tillfälligt visar sig otillräcklig
per år.
eller om transportmaterielen är olämplig för
Från nederländsk sida togs i januari 1970 vissa specialtransporter. Härvid är det förmåninitiativ till åstadkommande av en överenskom- ligare fot Finland att använda nederländsk
15609/70
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transportmateriel än att göra dyra investeringar
för ett kortvarigt behov.
Enligt artikel 10 i överenskommelsen är
fordon från avtalsslutande stat, när de utför
internationella transporter, befriade från särskilda skatter och avgifter, som den andra avtalsslutande staten uppbär för trafik med och
för innehav av fordon samt för transporter.
Bränsle och smörjmedel är enligt artikel 11
under vissa betingelser befriade från importavgifter och -skatter.
Överenskommelsen träder enligt artikel 16 i
kraft trettio dagar dter det att de avtalsslutande staterna skriftligt har meddelat varandra
att de författningsenliga kraven för överenskommelsens ikraftträdande har blivit uppfyllda.
I trafiken på Nederländerna har hittills icke
förekommit några större svårigheter, ehuru
någon överenskommelse om den icke har funnits . Regeringen anser emellertid att det, på

grund av att trafiken ökar kraftigt, är nyttigt
för Finland att landsvägstransporterna mellan
Finland och Nederländerna genom en överenskommelse får en preciserad bas och att de
skatter och avgifter som belastar dem avskaffas .
Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås
i enlighet med 33 § regeringsformen,
att Riksdagen måtte godkänna efe
bestämmelser i överenskommelsen niellan Republiken Finlands regering och
Konungariket Nedeländernas regering
om internationella landsvägstransporter,
vilka kräver Riksdagens samtycke.
Enär ifrågavarande överenskommelse · 'innefat tar bestämmelser, vilka hör till området för
lagstiftningen, förelägges samtidigt Riksdagen
till antagande följande lagförslag:

Lag
om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Nederländerna
om internationella landsvägstransporter.
I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:
Bestämmelserna i den i Helsingfors den 2
november 197 0 mellan Republiken Finlands
regering och Konungariket Nederländernas regering ingångna överenskommelsen om internationella landsvägstransporter är , försåvitt

de hör till området för lagstiftningen, i kraft
såsom oin dem har avtalats.
Närmare bestämmelser om verkställighet och
tillämpning av denna lag utfärdas vid behov
genom förordning .

Helsingfors den 5 februari 1971.

Republikens President

Ur ho

Kekkonen

Minister för utrikesärendena

Väinö

Leskinen

(Översättning)

I
ÖVERENSKOMMELSE

AGREEMENT

mellan Republiken Finlands regering och
Konungariket Nederländernas regering om
internationella landsvägstranspotter

between the Government of the Republic of
Finland and the Government of the Kingdom
of the Netherlands on lnternational Road
Transport

. Republiken Finlands regering och Konungariket Nederländernas regering;

har, sedan de beslutat ingå en överenskommelse i syfte att stärka förefintliga betingelser
härför och att skapa nya sådana betingelser;
nått enighet oin följande:

The Government of the Republic of Finland
and the Government of the Kingdom of the
N etherlands;
Desirous of promoting, in the interest of
their economic relations, the development of
transport of passengers and goods between
their two countries and in transit across their
territories;
Having decided to conclude an Agreement
w1th the object of consolidating existing facilities and creating additional facilities ;
Have agreed as follows:

I Persontrafik

I Transport oj Passengers

Artikel 1
För personbefordran erfordras icke tillstånd
av den andra . avtalsslutande staten, bortsett
från transporter- som nämnes i artikel 2 i denna
överenskommelse ..

Article 1
\
Passenger transport operations are not su bjeat .to the licensing regime of ithe other Contracting Party, except the services mentioned
in Article 2 of this ·Agreement.

Artikel 2
1. För reguljär personbefordran mellan de
avtalsslutande staternas territorier eller genom
dessas territorier erfordras på förhand utfärdat
tillstånd.
2. Med reguljär personbefordran avses befordran av passagerare med buss längs bestämda rutter i enlighet med i förväg fastställda och offentliggjorda tidtabeller och tariffer.
3. Tillstånd, som avses i punkt 1 i denna
~r tikel, utfärdas av vederbörande myndighet
1 vardera avtalsslutande staten för den del
av transporten som sker inom dess territorium .
Vederbörande myndigheter i de avtalsslutande
staterna bestämmer gemensamt om förfarandet
och villkoren för utfärdande av tillstånd.

Article 2
1. Regular passenger services between the
.territories of .the Contracting Par.ties or in
transit across 1these .territories shall be subject
to prior licensing.
2 . Regular passenger services mean the
passenger transport operations by tnotorcoach
performed on a fixed itinerary according t o
time-.tables and tariffs determined and published in advance.
3. The licence referred .t o in paragraph 1
of 1this Ar,ticle sha!l be issued by the competent au1thority of each Contracting Party for
rthe part of the operation which is performed
in its territory. The procedure and conditions
for the issue of licences shall be jointly determined by the competent authorities of th~
Contracting Parties. :

vilka, för att befästa de ekonomish relationerna sinsemellan, önskar främja person- och
godsbefordran mellan de båda länderna och
genom dessas territorier;

I
I

'·

I'
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I I Godstrafik

Il Transport of Goods

Artikel 3
För aodstrafik mellan de båda staterna och
aenom "dessas territorier erfordras tillstånd,
dock icke för transporter som nämnes i artikel
4 i denna överenskommelse.

Article 3
Goods transport operations bet~ een t~e t_wo
States or in ,transit across their terntone~,
except :those specified in ..;\rtic~e 4 of th1s
Agreement, are subjeot to hcensmg.

Artikel 4
Tillstånd kräves icke:
a) för transporter som sker för den transporterandes egen räkning;
b) för ersättande av skadat fordon med
annat fordon och/ eller transport av skadat
fordon ;
c) för :transport av konstverk;
d) för tillfällig transport av föremål eller
utrustning, avsedda endast för reklam eller
undervisning;
e) för transport av rekvisita'. utru~tning
eller djur till teater-, n:usik-, ..fr~-, cirkrnv
eller idrottsevenemang, 11ll utstallmng~r eller
mässor eller till platser för inspeln~ng av
radio-, televisions- eller filmprogram, e1 heller
för motsvarande återtransport;
f) för .transport av varor, avsedda för
mässor eller utställningar;
g) för transport av lik;
h) för befordran av post;
i) för transport av husgeråd;
,
j) för befordran av gods med för andamå~et
avsett motorfordon, vars faktiska totalvikt
(inklusive släpvagn) icke överstiger 6 000 kg;
k) för transport av varor till och från flygfält, då transporten har förorsakats av att flygrutten har ändrats ;
1) för transport av bin och fi~kyngel;
m) i enlighet med avtal mellan vederböran?e
myndigheter för transport av andra varor an
de ovan angivna.
Artikel 5
1. Vederbörande myndigheter i de avtals-

slutande staterna må överenskomma om användning av tillstånd av följande slag:
a) tillstånd för bestämd tid, vilka 1/erättigar
till ett obegränsat antal transporter under
denna tid; eller
b) tillstånd för en transport.

Article 4
No license shall be required for:
a) transport on own account ;
b) a vehicle being subs.tituted for a d3:111aged vehicle and/or carriage of damaged veh1cles;
c) carriage of works of art;
d) occasional carriage o~ ?rticles and ec;i.uipment exclusively for pubhc11ty or educatlonal
purposes;
.
e) carriage of properties, equ~pmen~ or an1mals to .. or from theatrical, mus1cal, cmem~to
graphic or . circus perf?rmances or sportmg
events exhibitions or fatrs, or to or from the
makin~ of radio or !television broadcasts or
films; "
f) carriage of goods for fairs and exhibitions;
g) funeral transports;
h) carriage of mail;
i) 'carriage of household effects;
j ) carriage of goods i?- mo~or vehicles. 1the
laden weight of which ( mcludmg any trailer)
does not exceed 6 000 kilograms;
k) carriag~ of goods to and from airpo11ts
in cases where air services are re-routed;

1) ·carriage of bees and fish fry;
111 ) carriage of goods, not spec~f~ed above,
as agreed by the competent author1tles .

2. Tillstånd berättigar även till en återresa
från den andra statens territorium eller till en
genomfart i båda riktningarna genom dennas
territorium.
3. Tillstånd må användas endast av den
trafikidkare, för vilken det har utfärdats .
4 . Vederbörande myndigheter i de avtalsslutande staterna överenskommer gemensamt
om formulär för tillstånd.

2. A .transport operaition comprises the
re!turn journey from the territory of the other
staite or a transit journey in both directions
through that 1territory.
3. The licence may only be used by .the
carrier in whose name ~t i:s issued.
4. The competen:t authorities of the Contracting Parties jointly agree on the lay-out
of the licence.

Ardkel 6
där fordon är registrerat , utfärdar tillstånd på
den andra avtalsslutande statens vederbörande
myndigheters vägnar.
2. Vederbörande myndigheter i de avtalsslutande staterna överenskommer årligen gemensamt på grundval av reciprocitet om antalet
tillstånd.
3. På begäran av någondera av:talsslutande
staten må utöver det överenskomna antalet
tillstånd utfärdas extra tillstånd .

Article 6
1. The licence shall be issued by 1the com,
petent authorities of the sta.te of registration
of ;the vehicle on behalf of the competent
authorhies of the other Contracting Par:ty.
2. The number of licences shall be determined · jointly every year on the basis of reciprocity by the competent authorities of ithe
Contracting Par.ties .
3. On demand of one of the Contracting
Par.ties further licences may be issued in addition to the determined number of licences.

Artikel 7
Överskrider för transport nyttjad fordons
eller fordon skombinations vikter eller huvudmått de maximivärden som är tillåtna i den
andra staten, erfordras för transporten särskilt
tillstånd, utfärdat av vederbörande myndighet
i denna stat.

Article 7
If the weights or dimensions of a vehicle
or combina.tion of vehicles performing the
trans.port operation exceed the permissible
maximum in the other state a special permit
of the competent authority in that state is
required .

Il I Allmänna bestämmelser

III General Pl'ovisions

Artikel 8

Article 8
1. A carrier may not under.taike .the carriage
of passengers. or goods between :two points in
ithe terr~tory of the ather Sta1te.
2. A carrier may not perform 'trans.port
operations between the territory of the other
State and a third country unless s.pecially authorized ·t hereto by the competent authorities
of tha.t State.
·

1. Vederbörande myndigheter i den stat,

1. Trafikidkare må icke befordra passagerare

eller gods mellan två platser inom den andra
statens territorium .
2. Trafikidkare må icke utföra transporter
mellan den andra statens territorium och 'tredje
land, såvida han icke har erhållit särskilt tillstånd härtill av vederbörande myndigheter i
denna stat.

Article 5
1. The competent authorities of thef Contracting Parties may agree on the use o :

Artikel 9
Tillstånden skall medföras på samtliga resor inom den andra s,tatens territorium och
bör vid anfordran uppvisas för kontrollmyndigheterna.

Article 9
The licences must be carried on all journeys in the 1territory of rhe other State and
'produced on demand to the inspection officials.

a) Licences for a spedfied period .authorizing any number of trans.pol.it operations performed within this period; or
b) Licences for one trans.port operation . .

Artikel 10
Fordon, tillhörande trafikidkare som är verksamma inom någondera av:talsslutande statens
territorium, är, när de utför internationella

Ar:ticle 10
Vehicles of carriers established in the iterritory of one of 1the Contracting Parties when
engaged in interna.tional transport under ;the

I,
I

I
I

I
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transporter i övet\!nsstämmelse med bestämmelserna i denna överenskommelse, befriade från
skatter och avgifter för trafik med och för innehav av fordon samt från särskilda skatter och
avgifter, som uppbäres för transport inom den
andra avtalsslutande statens territorium.

,II
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provisions of this Agreement shall be exempted
from taxes and charges levied on the circulation or possession of vehicles as well as from
special taxes or charges on transport operations in the 'territory of the other Contracting
Party.

Artide 11
1. The fuel contained in the ordinary itanks
of the vehicles mentioned in Article 10 as
well as the lubricanits and spare parts destined
for thcsc vehicles shall in the .territory of .the
other Contracting Party be exempted from
impovt duties and import 1taxes without any
prohibition or restriction.
2. Oanvända reservdelar skall utföras
2. Unused spare parts shall be re-exported
ur landet och utbytta delar antingen ut- . and replaced parts re-exported, destroyed or
föras ur landet, förstöras eller avlägsnas i en- abanqoned in conformity with the regulations
lighet med de bestämmelser som gäller inom in force in the territory where the vehicle is
det territorium där fordonet framföres. ,
operating.
Artikel 11
1. Bränsle, som förvaras i ordinarie bränsletankar i fordon som nämnes i artikel 10,
samt smörjmedel och reservdelar för dessa fordon är inom den andra avtalsslutande statens
territorium befriade från importavgifter och
-skatter utan några förbud eller inskränkningar.

Article 12
Questions not contemplated m this Agr-eement or in any international convention to
which both S.tates are parties, are subject to
the national laws and regulations of each
Contracting Pa11ty.

Artikel 12
På frågor som icke har behandlats i denna
överenskommelse eller 1 någon internationell
konvention, som har biträtts av båda staterna, tillämpas de nationella lagar och bestämmelser som gäller i respektive av.talsslutande s:tat.
Artikel 13
Gör sig trafikidkare, som . är verksam inom
någondera avtalsslutande staten, skyldig Hll
överträdelse av bestämmelserna i denna överenskommelse, må den avtalsslutande stat, inom
vars territorium överträdelsen har skett, därom underrätta den andra avtalsslutande staten, som vidtar de åtgärder som dess nationella lagar föreskriver.

Article 13
In the event of any infringement of the
provisions of .this Agreement by a carrier
established in the territory of one of the
Contracting Parties, the Con'tracting Party in
whose .territory .the infringement occurred may
notify the other Contracting Party, which will
.ta:ke such steps as are provided by its national
law.

Artikel 14
1. Avtalsslutande staternas vederbörande
myndigheter avtalar om alla frågor rörande
verkställighet och tillämpning av denna överenskommelse.
2. De avtalsslutande staterna ma I detta
syfte tillsätta en blandad kommitte.
3. Den blandade · kommitten san1manträder
på yrkande av någondera avtalsslutande staten.

A11ticle 14
1. The cornpeten:t authorities of .the Contracting Parties shall regulate all ques.tions
regarding the implementation and the application of this Agreement.
2. For this purpose the Contracting Parties
may establish a Joint Committee.
3. The Joint Committee shall meet at the
reques;t of either Contracting Party.

Artikel 15
I fråga om Konungariket Nederländerna
skall denna överenskommelse · endast gälla Konungarikets territorium i Europa.
··

Ar.ticle 15
With respect to the Kingdom of the Netherlands this Agreement shall apply only to .the
territory of :the Kingdom in Euro.pe.

Artikel 16
1. Denna överenskommelse träder i kraft
trettio dagar efter det att de avtalsslutande
staterna skriftligt har meddelat varandra att
de förefattningsenliga kraven för överenskommelsens ikraftträdande inom deras territorier har blivit uppfyllda.
2. Överenskommelsen är i kraft ett år, räknat från dess ikraftträdande, och dess giltighet anses förlängd därefter automatiskt med ett
år i sänder, såvida icke någondera avtalsslutande
s,taten uppsäger den tre månader före kalenderårets utgång.
Till bekräftelse härav har undertecknade
av sina regeringar därtill behörigen befullmäk~
tigade ombud, underskrivit denna överenskommelse.
Uppgjord i Helsingfors den 2 november
1970 på engelska i två exemplar, vilka bägge
äger lika vitsord.
För Republiken Finlands regering :

Article 16
1. This Agreement shall enter .into force
~:hirty days after .t he Contracting Parties have
mformed each o.ther in writing ,that the cons~titutional requirements necessary to give eff~ct .to .the Agreement in their respective terntones have been complied with.
2. The Agreement shall remain in force
for a period of one year after its entry into
force and its validity shall thereafter be tacitly extended .from year .to year unless denounced by one of the Contracting Parties
three months before ,the end of any calendar
year.
In w1t:nes~ whereof the undersigned, being
duly authonsed thereto by their respective
Governments have signed this Agreement.

il
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Done in two copies at Helsinki on November
2,. 1970 in :the Englis.h language, both copies
betng equally authentic.
For the Government of the Republic of
Finland

Väinö Leskinen

Väinö Leskinen

För Konungariket Nederländernas regering:

For the Government of the Kingdom of 1the
Netherlands

Joseph Luns

Joseph Luns

•

