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Regeringens propos1t1on till Riksdagen om godkännande
av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republiken
Finlands regering och Tjeckoslovakiska Socialistiska Republikens
regering angående internationella landsvägstransporter.

1970.

r e s i d e n t

E.O. Tuominen

I syfte att eliminera problem som följer ·av
den kraftiga utvecklingen av den internationella landsvägstrafiken har Finland ingått flera
överenskommelser om landsvägstrafik. Den
förs ta överenskommelsen om person- och godsbefordran å väg undertecknades 5. 11. 1958
mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige
(Fördr.ser. 1/59) . Därefter har överenskommelser angående internationell vägtrafik ingåtts
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.ser. 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) samt 18. 10. 1969
med Polen (Fördr.ser. 18/70) . En överenskommelse med Bulgarien undertecknades 5. 2.
1970 och regeringens proposition i ämnet har
redan avlåtits till Riksdagen. Överenskommelsen mellan de nordiska länderna håller som
bäst på att revideras.
Landsvägstransporterna mellan Finland och
Tjeckoslovakien och genom Tjeckoslovakien
har på grund av att avtal ej funnits icke
kunnat utvecklas på sådant sätt som Finlands
ekonomiska intressen kräver. Den politik, som
Förbundsrepubliken Tyskland i syfte att begränsa landsvägstransporterna bedriver i fråga
om såväl körtillstånd som avgifter, har även
gjort det erforderligt att sörja för reserverande av en annan transportrutt för de finska
trifiikidkarna för ,trafiken till Österrike och
Ungern. En på avtal baserad trafik genom
Tjeckoslovakien med samtidigt anlitande av
landsvägarna i Tyska demokratiska republiken
medför lättnad i trafiktrycket inom Förbundsrepubliken Tysklands område och är både i
ekonomiskt och trafiktekniskt hänseende fördelaktigare. Nämnda rutt står redan till de
svenska traHkidkarnas förfogande .
De finska trafikmyndigheterna har nyligen
med trafikmyndigheterna i Tyska Demokratiska
Republiken överenskommit om arrangemangen
för trafiken genom detta landsområde. Sålunda
beror möjligheterna att utnyttja den ifrågava8073/70

rande rutten endast på ikraftträdandet av
överenskommelsen med Tjeckoslovakien.
Den tillstånds- och vägavgift som för närvarande uppbäres i Tjeckoslovakien har utgjort
.ungefär 13 7 mark per lastbil. Då de finska
trafikidkarnas nuvarande transportbehov är
ungefär 40 transporter per månad genom
tjeckoslovakiskt område och ungefär 5 transporter i månaden till Tjeckoslovakien, innebär
avgiften redan nu en avsevärd valutautgift.
Då Finlands internationella landsvägstransporter
ökar med ungefär 30 procent om året, skulle
nämnda utgiftspost komma att årligen ytterligare ökas kännbart. Dessutom har vartdera
landets trafikidkare hittills varit nödgade att
rikta sina ansökningar om trafiktillstånd till
trafikmyndigheterna i det andra landet. Detta
förfarande har visat sig långsamt och besvärlig.
För avhjälpande av nämnda missförhållanden
och för förbättrande av förutsättningarna för
trafiken fördes på finskt initiativ underhandlingar 20-23 . 10. 1969 i Prag och 16-23. 2.
1970 i Helsingfors för åstadkommande av
en överenskommelse om landsvägstrafik. Såsom
.resultat av förhandlingarna undertecknades
den 23 februari 1970 i Helsingfors mellan
Finland och Tjeckoslovakien en överenskommelse angående internationella landsvägstransporter.
Enligt artikel 4 i överenskommelsen erfordras icke tillstånd för tillfällig personbefordran och ej heller för i artikel 7 definierade
speciella godstransporter. För reguljär personoch godsbefordran erfordras enligt artikel 2
och artikel 6 tillstånd.
I . fråga om icke-reguljär personbefordran,
vilken icke utgör i artikel 4 avsedd tillfällig
befordran, har i artikel 3 bestämts, att ansökan om tillstånd bör sändas direkt till den
andra fördragsslutande partens vederbörande
myndighet. Detta förfarande är enklare än
förfaringssättet vid ansökan om tillstånd för
reguljär persontrafik.
Enligt artikel 9 i överenskommelsen utfärdas tillstånden i fråga om godstrafik av vederbörande myndigheter i fordonets registrerings-
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stat på den andra fördragsslutande partens
vederbörande myndigheters vägnar inom ramen
för kvoter, vilka årligen på reciprocitetsbasis
fastställes gemensamt av de fördragsslutande
parternas vederbörande myndigheter.
I artikel 11 begränsas rättigheten att bedriva
trafik sålunda, att trafikidkare icke får utföra
person- eller godsbefordran mellan tvenne
platser inom den andra fördragsslutande statens territorium. Trasporter får ej heller utan
specialtillstånd utföras mellan den andra fördragsslutande statens territorium och tredje
land.
Enligt artikel 13 i överenskommelsen uppbäres icke skatt, arvode eller avgift för utfärdandet av tillstånd för persontrafik eller för
trafik med eller innehav av fordon, som är
registrerat i den andra staten. För godstrafikens
del uppbäres icke skatt, arvode eller avgift
för transporter inom ramen för kvot, som
nämnes i punkt 1 av artikel 9 och ej heller
för transporter som avses i artikel 7.
Enligt artikel 17 i överenskommelsen träder
överenskommelsen i kraft trettio dagar efter

det att de båda fördragsslutande parternas
regeringar meddelat varandra, att de konstitutionella formaliteterna för överenskommelsens
ikraftträdande blivit uppfyllda.
Regeringen anser, att denna överenskommelse
förbättrar de finska trafikidkarnas ställning i
fråga om trafiken till Tjeckoslovakien och
det övriga Centraleuropa.
Med hänvisning till det ovan anförda föreslås i enlighet med 3 3 § regeringsformen :
att Riksdagen måtte godkänna de
bestämmelser i överenskommelsen mellan
Republiken Finlands regering och
Tjeckoslovakiska Socialistiska Republikens regering angående internationella
landsvägstransporter, vilka kräver Riksdagens samtycke. •

Då ifrågavarande överenskommelse innehåller
bestämmelser, vilka hör till området för lagstiftningen, förelägges samtidigt Riksdagen till
antagande följande lagförslag:

Lag
om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Tjeckoslovakien
angående internationella landsvägstransporter.
I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:
Bestämmelserna i den i Helsingfors den 23
februari 1970 mellan Republiken Finlands
regering och Tjeckoslovakiska Socialistiska
Republikens regering ingångna överenskommelsen angående internationella landsvägs-

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

Helsingfors den 16 oktober 1970.
Republikens President

Urho Keltlton~Y)

-f /. Minister för

utrikesärendena

ÖVERENSKOMMELSE

AGREEMENT

mellan Republiken Finlands regering och
Tjeckslovakiska Socialistiska Republikens
regering angående internationella
landsvägstransporter

between the Government of the Republic of
Finland and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic on lnternational
Road Transport

Republiken Finlands regering och Tjeckoslovakiska Socialistiska Republikens regering;
vilka önskar främja person- och godsbefordran mellan de båda staterna och genom
dessas territorier;
har överenskommit om följande :

The Government of the Republic of Finland
and the Government of the Czechoslovak
Socialist Republic;
Desirous of promoting the carriage of passengers and goods by road between the two
States and in transit across their territories;
Have agreed as follows:

I Persontrafik

I Passanger T ransport

Artikel 1
1. För all personbefordran med buss mellan
de båda staterna eller genom dessas territorier
erfordras tillstånd, dock med undantag ·av i
artikel 4 i denna överenskommelse nämnd
befordran .
2. Med "buss" avses i denna överenskommelse sådant för passagerarbefordran avsett
motorfordon, i vilket utom förarplatsen finnes
flere än åtta sittplatser.

Article 1 ·
1. All passenger transport operations by
bus between the two States or in transit across
their territories, except those specified in Article 4 of this Agreement, are subject to licencing.
2. For the purpose of this Agreement the
term "bus" shall mean a motor vehicle used
for the carriage of passengers and having more
than eight seats in addition to the driver's seat.

Artikel 2
1. För reguljär personbefordran med buss
mellan de båda staterna eller genom dessas
1teritorier erdordras på förhand utfärdat tillstånd.
2. Vardera fördragsslutande partens vederbörande myndigheter utfärdar tillstånd för den
del av transport som sker inom dess territorium.
3. De fördrags slutande parternas vederbörande myndigheter bestämmer gemensamt proceduren och villkoren för utfärdande av tillstånd.

Article 2
1. Regular passenger services by bus between the two States or in transit across their
territories shall be subject to prior licencing.
2. The competent authorities of each Contracting Party shall issue the licence for the
part of the operation which is performed in
its territory.
3. The procedure and conditions for the
issue of licences shall be jointly determined
by the competent authorities of the Contracting
Parties.

Artikel 3
För alla icke reguljära transporter med buss,
med undantag av i artikel 4 i denna överens-

Article 3
All non-regular services by bus, other than
those referred to in Article 4 of this Agree-
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kommelse n ämnda tillfälliga transporter, erfordras på förhand u tfärdat tillstånd. Ansökningarna skall sändas direkt till den andra
fördragsslutande partens vederbörande myndighet.
Artikel 4
För tillfällig personbefordran med buss erfordras icke tillstånd. Såsom sådan anses befordran av samma personer i ett och samma
fordon antingen
a) på rundresa, som börjar i den stat där
fordonet är registrerat och är avsedd att sluta
där ("rundresa med slutna dörrar"), eller
b) på resa, som utgår från ort i den stat,
där fordonet är registrerat, och vars slutpunkt
är inoin den andra statens territorium, under
förutsättning, att, om annat tillstånd icke finnes, fordo net lämnar detta territorium tomt .
Artikel 5
För förenämnda transporter använd buss,
som råkar i olag, må utan tillstånd ersättas
med annan buss. Likaså är transpont av skadad buss tillåten utan tillstånd.
1

ment, are subject to prior licencing. The applications shall be submitted directly to the
competent authority of the other Contracting
Party.
Article 4
Occasional carriage of passengers by bus is
not subject to licencing. Such carriage takes
place when the same persons are carried by
the same vehicle either
a) on a round trip beginning and intended
to end in the state of registration of the
vehicle ( "closed-door tours"), or
b) on a journey starting at a place in the
state of registration of the vehicle and ending
at a destination in the territory of the other
state, provided that, save where otherwise
authorized, the vehicle leaves that territory
empty.
Article 5
The replacement by another bus of a bus
which has become unserviceable while engaged
on any of the above services shall also be permitted without a licence as well as the carriage
of the damaged bus.

II Godstrafik

II Goods Transport

Artikel 6
För andra än i artikel 7 i denna överenskommelse definierade godstransporter mellan de båda staterna eller genom dessas territorier erfordras tilstånd.

Article 6
Goods transport operations between the two
States or in transit across their territories,
except those specified in. Article 7 of this
Agreement, are subject to licencing.

Artikel 7
Tillstånd erfordras icke:
a) för_ersättande av skadat fordon med annat fordon och/ eller transport av skadat fordon·
b') för transport av konstverk;
c) för tillfällig transport av varor eller utrustning, avsedda endast för reklam eller undervisning;
d) för transport av rekvisita, utrustning eller djur till teater-, film- eller cirkusföreställningar, till musik- eller idrottsevenemang,
till rmässor eller utställningar eller till platser
för inspening av radio-, televisions- eller filmprogram, ej h eller för motsvarande återtransport ;
· e) för ·transport av · varor, avsedda för mässor eller utställningar;

Article 7
No licence shall be required for:
a) a vehicle being substituted for a damaged
vehicle and/ or carriage of damaged vehicles;
b) carriage of works of art;
c) occasional carriage of articles and equipinent exclusively for publicity or educational
purposes;
d) carriage of properties, equipment öt animals to or from theatrical, ·musical, cinematographic or circus performances or sporting
events, exhibitions or fairs, or to or from the
making of radio or television broadcasts or
films;
e) carriage of goods for fairs and exhibitions;

f) för transport av lik;
g) för befordran av post;
h) för transport av husgeråd;
i) för befordran av gods med fordon som
är avsett för ändamålet och vars faktiska total vikt (inklusive släpvagn) icke överstiger
1 000 kg;
j) för transport av varor till och från flygfält, då transporten orsakats av att flygrutten
ändrats;
k) för transport av bin och fiskyngel.

f) funetal transports;
g) carriage of mail;
h) carriage of household effects;
i) carriage of goods in motat goods vehicles
the laden weight of which ( including any
trailer) does not exceed 1.000 kilograms;

j ) carriage of goods to and from airports
in cases where air services are re-routed;
k) carriage of bees and fish fry.
Article 8
1. The competent authorities of the Contracting Parties may agree on the use of:

Artikel 8
1. De fördragsslutande parternas vederbörande myndigheter må överenskomma om användning av tillstånd av följande slag:
a) tillstånd på bestämd tid, vilka berättigar
till ett obegränsat antal transporter under
denna tid; eller
b) tillstånd för en transport.
2. Tillståndet berättigar även till en återresa från den andra statens territorium eller
till en transitoresa i båda riktningarna genom
dennas territorium.
3. Tillstånd må användas endast av den
trafikidkare, för vilken tillståndet utfärdats .
4. De fördragsslutande parternas vederbörande myndigheter överenskommer gemensamt
om formuläret för tillståndet .

a) Licences for a specified period authorizing any number of transport operations performed within this period; or
b) Licences for one transport operation.
2. A licence also authorizes one return
journey from the territory of the other state
or a transit journey in both directions through
that territory.
3. The licence may only be used by the
carrier to whom it is issued.
4. The competent authorities of the Coritracting Parties jointly agree on the lay-out of
the licence.

Artikel 9
1. Tillstånd utfärdas av vederbörande myndigheter i fordonets registreringsstat på den
andra fördragsslutande partens vederbörande
myndigheters vägnar inom ramen för kvoter,
som på basen av reciprocitet årligen gemensamt fastställes av de fördragsslutande parternas vederbörande myndigheter.
2. På begäran av någondera fördragsslutande parten rmå utöver den fastställda kvoten utfärdas extra tillstånd.

Article 9·
1. The licences shall be delivered by the
competent authorities of the state of registration of the vehicle on beha1f of the compet_ent
authorities of the other Contracting ·Party
within the quotas determined jointly . every
year on the basis of reciprocity by the competent authorities of the Contracting Parties.
2. On demand of one .of the Contracting
Parties further licences may be issued in addition to the determined quota.

Artikel 10
Överskrider för transport använd fordons
eller fordo nskombinations vikter eller huvudmått de rmaximivikter och -mått, ·s om är tilllåtna i den andra staten, erfordras, föru tom
det tillstånd som nämnes i artikel 8, ett specialtillstånd, utfärdat av vederbörande myndighet i denna stat.

Article 10

If the weights or 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 state is
required in addition to the licence mentioned
in Article 8.
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III Allmänna bestämmelser

III General Provisions

Artikel 11
1. Trafikidkare må icke utföra person- eller
godsbefordran 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 härför erhållit
specialtillstånd av vederbörande myndigheter
i denna stat.

Article 11
1. A carrier may not undertake the carriage
of passengers or goods between two points in
the territory of the other State.
2. A carrier may not perform transport
operations between the territory of the other
State and a third country unless specially
authorized thereto by the competent authorities
of that State.

Artikel 12
Tillstånden skall ·medföras på samtliga resor inom den andra statens territorium och vid
anfordran uppvisas för kontrollmyndighetetma .

Article 12
The licences must be carried on all journeys
in the territory of the other State and produced on demand to the inspection officials.

Artikel 13
1. Skatt, arvode eller avgift uppbäres icke i
någondera staten för utfärdandet av tillstånd
för persontrafik, ej heller för trafik med eller
innehav av fordon, som är registrerat i det
andra landet.
. 2. Inom ramen för !kvot som nämnes i
artikel 9 punkt 1 av denna överenskommelse
uppbäres för godstrafikens del icke skatt, arvode eller avgift för fordon, som är registrerade i endera staten och utför transpor1ter i den
andra, ej heller för trafik med eller innehav
av sådana fordon. Avgifter uppbäres ej heller
för utfärdande av tillstånd.
3. I enlighet med artikel 7 av denna
överenskommelse utfärdade transporter är
även befriade från skatt, arvode och avgift.
4. För tillstånd för godstransport, vilka utfärdats utöver fasts1tälld kvot, ävensom för
transporter och för innehav av motorfordon,
skall . ediiggas . skatter, arvoden ·. och avgifter
enligt de inom ifrågavarande område gällande
nationella lagarna och bestämmelserna.

Artikel 14
På sådana frågor, som icke behandlats i
denna överens,l(ommelse eller i någon internationell konvention, i vilken båda staterna är
parter, tillämpas vederbörande fördragsslutande parts gällande nationella lagar och bestämmelser.

Article 13
1. No taxes, charges or fees shall be levied
in one State in respect of the issue of licences
for passenger transport operations, or in respect
of the circulation or possession of vehicles
which are registered in the other State.
2 . .Within the quota referred to in Article
9, paragraph 1 of this Agreement no taxes,
charges or fees shall be levied in respect of
goods transport by vehicles which are registered in one State and perform transport operations in the other State, as well as in respect
of the circulation or possession of vehicles.
Likewise no fees shall be levied in respect of
the issue of licences.
3. Transport operations performed in accordance with Article 7 of this Agreement are .
also exempted from taxes, charges and fees .
4. Licences issued for the transport of goods
in addition to the determined quota, as well
as _the transport operations or possession of
vehicles, shall be subject to taxes, charges and
fees in accordance with the national laws and
regulations in force in the State concerned.
Article 14
As regards questions not contemplated in
this Agreement or in any international convention to which both States are parties, the
national laws and regulations in force of each
Contracting Party are applicable.

Artikel 15
Fördragsslutande parts vederbörande myndi()'heter meddelar den andra fördragsslutande
pa~tens vederbörande myndigheter om alla allvarliga överträdelser av bestämmelserna i denna
överenskommelse samt vidtager nödiga åtgärder för att förhindra dylika överträdelser.

Article 15
The competent authorities of a Contracting
Party shall communicate to the competent authorities of the other Contracting Party any
serious infringement of the provisions of this
Agreement and shall take appropriate measures
to avert such infringements.

Artikel 16
1. De fördragsslutande parterna må ingå
avtal om frågor angående tillämpningen av
denna överenskommelse.
2. För detta ändamål må de fördragsslutande parterna tillsätta en blandad kommitte.
3. Den blandade kommitten sammanträder
när någondera av de fördragsslutande parterna
det yrkar.
4. De fördragsslutande parterna meddelar
varandra vilka myndigheter, som är vederbörande behöriga myndigheter.

Article 16
1. The Contracting Parties shall regulate
questions regarding 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
request of either Contracting Party.
4. The Contracting Parties shall notify each
other of which are the competent authorities
concerned.

Artikel 17
1. Denna överenskommelse träder i kraft
trettio dagar efter det att de båda fördragsslu·tande parternas regeringar meddelat varandra,
att de erforderliga konstitutionella formaliteterna för denna överenskommelses ifraftträdande blivit uppfyllda.
2. Denna överenskommelse är i kraft ett år,
räknat från dess ikraftträdande och dess giltighet fortgår därefrter automatiskt med ett
år ·åt gången, såvida icke endera fördragsslutande parten uppsäger den tre månader före
kalenderårets slut.

Article 17
1. The Agreement shall enter into force
thirty days after the Governments of both
Contracting Parties have notified each other
that the required constitutional formalities for
the entry into force of this Agreement have
been fulfilled.
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.

Uppgjort i Helsingfors den 23 februari 1970
i två exemplar på engelska språket, vHka båda
äger lika vitsord.

Done in two cop!es at Helsinki on February
23, 1970 in the English language, both eopies
being equally authentic.

För Republiken Finlands regering:

For the Government
of the Republic of Finland

Henrik Blomstedt

Henrik Blomstedt

För Tjeckoslovakiska Socialistiska Republikens
regering:

For the Government
af the Czechoslovak . Socialist
Republic

dr. Podzimek Jar.

dr. Podzimek ]ar.

Regeringens propos1t1on till Riksdagen om godkännande
av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republiken
Finlands regering och Tjeckoslovakiska Socialistiska Republikens
regering angående internationella landsvägstransporter.
I syfte att eliminera problem som följer av ·rande rutten endast på ikraftträdandet av
den kraftiga utvecklingen av den internatio- överenskommelsen med Tjeckoslovakien.
nella landsvägstrafiken har Finland ingått flera
Den tillstånds- och vägavgift som för näröverenskommelser om landsvägstrafik. Den varande uppbäres i Tjeckoslovakien har utgjort
första överenskommelsen om person- och gods- ungefär 13 7 mark per lastbil. Då de finska
befordran å väg undertecknades 5." 11. 1958 trafikidkarnas nuvarande transportbehov är
mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige ungefär 40 transporter per månad genom
(Fördr.ser. 1/59). Därefter har överenskom- tjeckoslovakiskt område och ungefär 5 transpormelser angående internationell vägtrafik ingåtts ter i månaden till Tjeckoslovakien, innebär
27 . 10. 1967 med Frankrike (Fördr.ser. 23/68, avgiften redan nu en avsevärd valutautgift.
kompletterad genom notväxling 31. 3. 1969, Då Finlands internationella landsvägstransporter
Fördr.ser. 40/69), 10. 11. 1967 med Ungern ökar med ungefär 30 procent om året, skulle
(Fördr.ser. 26/68), 1. 4. 1968 med Rumänien nämnda utgiftspost komma att årligen ytter(Fördr.ser. 55/68) , 18. 10. 1968 med Sovjet- ligare ökas kännbart. Dessutom har vartdera
unionen (Fördr.ser. 19/69), 15. 11. 1968 med landets trafikidkare hittills varit nödgade att
Belgien (Fördr.ser. 10/69) samt 18. 10. 1969 rikta sina ansökningar om trafiktillstånd till
med Polen (Fördr.ser. 18/70). En överenskom- trafikmyndigheterna i det andra landet. Detta
melse med Bulgarien undertecknades 5. 2. förfarande har visat sig långsamt och besvärlig.
1970 och regeringens proposition i ämnet har
För avhjälpande av nämnda missförhållanden
redan avlåtits till Riksdagen. Överenskommel- och för förbättrande av förutsättningarna för
sen mellan de nordiska länderna håller som trafiken fördes på finskt initiativ underhandbäst på att revideras.
lingar 20-23. 10. 1969 i Prag och 16-23. 2.
Landsvägstransporterna mellan Finland och 1970 i Helsingfors för åstadkommande av
Tjeckoslovakien och genom Tjeckoslovakien en överenskommelse om landsvägstrafik. Såsom
har på grund av att avtal ej funnits icke resultat av förhandlingarna undertecknades
kunnat utvecklas på sådant sätt som Finlands den 23 februari 1970 i Helsingfors mellan
ekonomiska intressen kräver. Den politik, som Finland och Tjeckoslovakien en överenskomFörbundsrepubliken Tyskland i syfte att be- melse angående internationella landsvägstransgränsa landsvägstransporterna bedriver i fråga porter.
Enligt artikel 4 · i överenskommelsen erom såväl körtillstånd som avgifter, har även
gjort det erforderligt att sörja för reserveran- fordras icke tillstånd för tillfällig personbede av en annan transportrutt för de finska fordran och ej heller för i artikel 7 definierade
trifikidkarna för .trafiken till Österrike och speciella godstransporter. För reguljär personUngern. En på avtal baserad trafik genom och godsbefordran erfordras enligt artikel 2
·
Tjeckoslovakien med samtidigt anlitande av och artikel 6 tillstånd.
landsvägarna i Tyska demokratiska republiken
I fråga om icke-reguljär personbefordran,
medför lättnad i trafiktrycket inom Förbunds- vilken icke utgör i artikel 4 avsedd tillfällig
republiken Tysklands område och är både i befordran, har i artikel 3 bestämts, att anekonomiskt och trafiktekniskt hänseende för- sökan om tillstånd bör sändas direkt till den
delaktigare. Nämnda rutt står redan till de andra fördragsslutande partens vederbörande
svenska trafi:kidkarnas förfogande.
myndighet. Detta förfarande är enklare än
De finska trafikmyndigheterna har nyligen förfaringssättet vid ansökan om tillstånd för
med trafikmyndigheterna i Tyska Demokratiska reguljär persontrafik.
Republiken överenskommit om arrangemangen
Enligt artikel 9 i överenskommelsen utfärför trafiken genom detta landsområde. Sålunda das tillstånden i fråga om godstrafik av vederberor möjligheterna att utnyttja den ifrågava- börande myndigheter i fordonets registrerings8073/70
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stat på den andra fördragsslutande partens
vederbörande myndigheters vägnar inom ramen
för kvoter, vilka årligen på reciprocitetsbasis
fastställes gemensamt av de fördragsslutande
parternas vederbörande myndigheter.
I artikel 11 begränsas rättigheten att bedriva
trafik sålunda, att trafikidkare icke får utföra
person- eller godsbefordran mellan tvenne
platser inom den andra fördragsslutande statens territorium. Trasporter får ej heller utan
specialtillstånd utföras mellan den andra fördragsslutande statens territorium och tredje
land.
Enligt artikel 13 i överenskommelsen uppbäres icke skatt, arvode eller avgift för utfärdandet av tillstånd för persontrafik eller för
trafik med eller innehav av fordon, som är
registrerat i den andra staten. För godstrafikens
del uppbäres icke skatt, arvode eller avgift
för transporter inom ramen för kvot, som
nämnes i punkt 1 av artikel 9 och ej heller
för transporter som avses i artikel 7.
Enligt artikel 17 i överenskommelsen träder
överenskommelsen i kraft trettio dagar efter

det att de båda fördragsslutande parternas
regeringar meddelat varandra, att de konstitutionella formaliteterna för överenskommelsens
ikraftträdande blivit uppfyllda.
Regeringen anser, att denna överenskommelse
förbättrar de finska trafikidkarnas ställning i
fråga om trafiken till Tjeckoslovakien och
det övriga Centraleuropa.
Med hänvisning till det ovan anförda föreslås i enlighet med 33 § regeringsformen:
att Riksdagen måtte godkänna de
bestämmelser i överenskommelsen mellan
Republiken Finlands regering och
Tjeckoslovakiska Socialistiska Republikens regering angående internationella .
landsvägstransporter, vilka kräver Riksdagens samtycke.
Då ifrågavarande överenskommelse innehåller ·
bestämmelser, vilka hör till området för lagstiftningen, förelägges samtidigt Riksdagen till
antagande följande lagförslag:

Lag
om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Tjeckoslovakien
angående internationella landsvägstransporter.
I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:
Bestämmelserna i den i Helsingfors den 23
februari 1970 mellan Republiken Finlands
regering . och _ Tjeckoslovakiska Socialistiska
Republikens regering ingångna överenskommelsen angående · internationella landsvägs-

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

Helsingfors den 16 oktober 1970.
Republikens President

~ JYho Kei~oh~

rf.

Minister för utrikesärendena

Ot/\ v1'

J. h~ J-kk

ÖVERENSKOMMELSE

AGREEMENT

mellan Republiken Finlands regering och
Tjeckslovakiska Socialistiska Republikens
regering angående internationella
landsvägstransporter

between the Government of the Republic of
Finland and the Government of' the Czechoslovak Socialist Republic on International
Road Transport

Republiken Finlands regering och Tjeckoslovakiska Socialistiska Republikens regering;
vilka önskar främja person- och godsbefordran mellan de båda staterna och genom
dessas territorier;
har överenskommit om följande:

The Government of the Republic of Finland
and the Government of the- Czechoslovak
Socialist Republic;
Desirous of promoting the carriage of passengers and goods by road between the two
States and in transit across their territories;
Have agreed as follows:

I Persontrafik

I Passanger Transport

Artikel 1
1. För all personbefordran med buss mellan
de båda staterna eller genom dessas territorier
erfordras tillstånd, dock med undantag av i
artikel 4 i denna överenskommelse nämnd
befordran.
2. Med "buss" avses i denna överenskommelse ·sådant för passagerarbefordran avsett
motorfordon, i vilket utom förarplatsen finnes
flere än åtta sittplatser.

Article 1
1. All passenger transport operations by
bus between the two States or in transit across
their territories, except those specified in Article 4 of this Agreement, are subject to licencing.
2. For the purpose of this Agreement the
term "bus" shall mean a motor vehicle used
for the carriage of passengers and having more
than eight seats in addition to the driver's seat.

Artikel 2
1. För reguljär personbefordran med buss
mellan de båda staterna eller genom dessas
iteritorier ·erdordras på förhand utfärdat tillstånd.
2. Vardera fördragsslutande partens vederbörande myndigheter utfärdar tillstånd för den
del av transport som sker inom dess territorium.
3. De fördragsslutande parternas vederbörande myndigheter bestämmer gemensamt proceduren och villkoren för utfärdande av tillstånd.

Article 2
1. Regular passenger services by bus between the two States or in transit across their
territories shall be subject to prior licencing.
2. The competent authorities of each Contracting Party shall issue the licence for the
part of the operation which is performed in
its territory.
3. The procedure and condi tions for the
issue of licences shall be jointly determined
by the competent authorities of the Contracting
Parties.

Artikel 3
För alla icke reguljära transporter med buss,
med undantag av i artikel 4 i denna överens-

Article 3
All non-regular services by bus, other than
those ref erred to in Article 4 of this Agree-
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kommelse nämnda tillfälliga transporter, erfordras på förhand utfärdat tillstånd. Ansökningarna skall sändas direkt till den andra
fördragsslutande partens vederbörande myndighet.
Artikel 4
För tillfällig personbefordran med buss erfordras icke tillstånd. Såsom sådan anses befordran av samma personer i ett och samma
fordon antingen
a) på rundresa, som börjar i den stat där
fordonet är registrerat och är avsedd att sluta
där ("rundresa med slutna dörrar"), eller
b) på resa, som utgår från ort i den stat,
där fordonet är registrerat, och vars slutpunkt
är inom den andra statens territorium, under
förutsättning, att, om annat tillstånd icke finnes, fordonet lämnar detta territorium tomt.
Artikel 5
För förenämnda transporter använd buss,
som råkar i olag, må utan tillstånd ersättas
med annan buss. Likaså är itrnnspont av skadad buss tillåten utan .tillstånd.

ment, are subject to prior licencing. The applications shall be submitted directly to the
competent authörity of the other Contracting
Party.
Article 4
Occasional carriage of passengers by bus is
not subject to licencing. Such carriage takes
place when the same persons are carried by
the same vehicle either
a) on a round trip beginning and intended
to end in the state of registration of the
vehicle ( "closed-door tours"), or
b) on a journey starting at a place in the
state of registration of the vehicle and ending
at a destination in the territory of the other
state, provided that, save where otherwise
authorized, the vehicle leaves that territory
empty.
Article 5
The replacement by another bus of a bus
which has become unserviceable while engaged
on any of the above services shall also be permitted without a licence as well as the carriage
of the damaged bus.

Il Godstrafik

Il Goods Transport

Artikel 6
.För andra än i artikel 7 i denna överenskommelse definierade godstransporter mellan de båda staterna eller genom dessas territorier erfordras tilstånd.

Article 6
Goods transport operations between the two
States or in transit across their territories,
except those specified in Article 7 of this
Agreement, are subject to licencing.

Artikel 7
Tillstånd erfordras icke: ·
a) för ersättande av skadat fordon med annat fordon och/ eller transport av skadat fordon·
b'> för transport av konstverk;
c) för tillfällig transport av varor eller utrustning, avsedda endast för reklam eller undervisning;
d) för transport av rekvisita, utrustning eller djur till teater-, film- eller cirkusföreställningar, till musik- eller idrottsevenemang,
till mässor eller utställningar eller till platser
för inspening av radio-, televisions- eller filmprogram, ej heller för motsvarande återtransport;
e) för transport av varor, avsedda för mässor eller utställningar;

Article 7
No licence shall be required for:
a) a vehicle being substituted for a damaged
vehicle and/ or carriage of damaged vehl.cles;
b) carriage of works of art;
c) occasional carriage of articles and equipment exclusively for publicity or educational
purposes;
d) carriage of properties, equipment or animals to or from theatrical, musical, cinematographic or circus performances or sporting
events, exhibitions or fairs, or to or from the
making of radio or television broadcasts or
films;
e) carriage of goods for fairs and exhibitions;

·. f) för transport av lik;
g) för befordran av post;
h) för transport av husgeråd;
i) för befordran av gods med fordon som
är avsett för ändamålet och vars faktiska totalvikt (inklusive släpvagn) icke överstiger
1 000 kg;
j) för transport av varor till och från flygfält, då transporten orsakats av att flygrutten
ändrats;
k) för transport av bin och fiskyngel.

f) funeral transports;
g ) carriage of mail;
h ) carriage of household effects;
i) carriage of goods in motor goods vehicles
the laden weight of which ( including any
trailer) does not exceed 1.000 kilograms;

j ) carriage of goods to and from airports
in cases where air services are re-routed;
k) carriage of bees and fish fry.
Article 8
1. The competent authorities of the Contracting Parties may agree on the use of:

Artikel 8
1. De fördragsslutande parternas vederbörande myndigheter må överenskomma om användning av tillstånd av följande slag:
a) tillstånd på bestämd tid, vilka berättigar
till ett obegränsat antal transporter under
denna tid; eller
b) tillstånd för en transport.
2. Tillståndet berättigar även till en återresa från den andra statens territorium eller
till en transitoresa i båda riktningarna genom
dennas territorium.
3. Tillstånd må användas endast av den
trafikidkare, för vilken tillståndet utfärdats.
4. De fördragsslutande parternas vederbörande myndigheter överenskommer gemensamt
om formuläret för tillståndet.

a) Licences for a specified period authorizing any number of transport operations performed within this period; · or
b) Licences for one transport operation.
2. A licence also authorizes one return
journey from the territory of the other state
or a transit journey in both directions through
that territory.
3. The licence may only be used by the
carrier to whom it is issued.
4. The competent authorities of the Contracting Parties jointly agree on the lay:out of
the licence.

Artikel 9
1. Tillstånd utfärdas av vederbörande myndigheter i fordonets registreringsstat på den
andra fördragsslutande partens vederbörande
myndigheters vägnar inom ramen för kvoter,
som på basen av reciprocitet årligen gemensamt fastställes av de fördragsslutande parternas vederbörande myndigheter.
2. På begäran av någondera fördragsslutande parten må utöver den fastställda kvoten utfärdas extra tillstånd.

Article 9
1. The licences shall be delivered by the
competent authorities of the state of registration ·of the vehicle on behalf of the competent
authorities of the other Contracting Party
within the quotas determined jointly every
year on the basis of reciprocity by the competent authorities of the Contracting Parties.
2. On demand of one of the Contracting
Parties further licences may be issued in addition to the determined quota.

Artikel 10
Överskrider för transport använd fordons
eller fordonskombinations rvikter eller huvudmått de maximivikter och -mått, som är tilllåtna i den andra staten, erfordras, förutom
det ·tillstånd som nämnes i artikel 8, ett specialtillstånd, utfärdat av vederbörande myndighet i denna stai:.

Article 10

If the weights or dimensions of a vehicle
or combination 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 in · addition to ·the licence mentioned
in Article 8.
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III Allmänna bestämmelser

III General Provisions

Artikel 11
1. Trafikidkare må icke utföra person- eller
godsbefordran mellan två platser inom den
andra statens territorium.

Article 11
1. A carrier may not undertake the carriage
of passengers or goods between two points in
the territory of the other State.

2. Trafikidkare må icke utföra transporter
mellan den andra statens territorium och
tredje land, såvida han icke härför erhållit
specialtillstånd av vederbörande myndigheter
i denna stat.

2. A carrier may not perform transport
operations between the territory of the other
State and a third country unless specially
authorized thereto by the competent authorities
of that State.

Artikel 12
Tillstånden skall medföras på samtliga resor inom den andra statens territorium och vid
anfordran uppvisas för kontrollmyndigheterna.

Article 12
The licences must be carried on all journeys
in the territory of the other State and produced on demand to the inspection officials.

Artikel 13
1. Skatt, arvode eller avgift uppbäres icke i
någondera staten för utfärdandet av tillstånd
för persontrafik, ej heller för trafik med eller
innehav av fordon, som är registrerat i det
andra landet.
2. Inom ramen för kvot som nämnes i
artikel 9 punkt 1 av denna överenskommelse
uppbäres för godstrafikens del icke skatt, arvode eller avgift för fordon, som är registrerade i endera staten och utför transponter i den
andra, ej heller för trafik med eller innehav
av sådana fordon. Avgifter uppbäres ej heller
för utfärdande av tillstånd.
3. I enlighet med artikel 7 av denna
överenskommelse utfärdade transporter är
även befriade från skatt, arvode och avgift.

Article 13
1. No taxes, charges or fees shall be levied
in one State in respect of the issue of licences
for passenger transport operations, or in respect
of the circulation or possession of vehicles
which are registered in the other State.
2. Within the quota referred to in Article
9, paragraph 1 of this Agreement no taxes,
charges or f ees shall be levied in respect of
goods transport by vehicles which are registered in one State and perform transport operations in the other State, as well as in respect
of the circulation or possession of vehicles.
Likewise no fees shall be levied in respect of
the issue of licences.
3. Transport operations performed in accordance with Article 7 of this Agreement are
also exempted from taxes, charges and fees.

4. För tillstånd för godstransport, vilka utfärdats utöver fasts1tälld kvot, ävensom för
transporter och för innehav av motorfordon,
skall erläggas skatter, arvoden och avgifter
enligt de inom ifrågavarande område gällande
nationella lagarna och bestämmelserna.

4. Licences issued for the transport of goods
in addition to the determined. quota, as well
as the transport operations or possession of
vehicles, shall be subject to taxes, charges and
fees in accordance with the national laws and
regulations in force in the State concerned.

Artikel 14
På sådana frågor, som ioke behandlats i
denna överenskommelse eller i någon internationell konvention, i vilken båda staterna är
parter, tillämpas vederbörande fördragsslutande parts gällande nationella lagar och bestämmelser.

Article 14
As regards questions not contemplated in
this Agreement or in any international convention to which both States are parties, the
national laws and regulations in force of each
Contracting Party are applicable.

Al'tikel 15
Fördragsslutande parts vederbörande myndigheter meddelar den andra fördragsslutande
partens vederbörande myndigheter om ?Ila allvarliga överträdelser av bestämmelserna 1 denna
överenskommelse samt vidtager nödiga åtgärder för att förhindra dylika överträdelser.

Article 15
The competent authorities of a Contracting
Party shall communicate to the competent authorities of the other Contracting Party any
serious infringement of the provisions of this
Agreement and shall take appropriate measures
to avert such infringements.

Artikel 16
1. De fordragsslutande parterna må ingå
avtal om frågor angående tillämpningen av
denna överenskommelse.
2. För detta ändamål må de fördragsslutande parterna tillsätta en blandad kommitte.
3. Den blandade kommitten sammanträder
när någondera av de fördragsslutande parterna
det yrkar.
4. De fördragsslutande parterna meddelar
varandra vilka myndigheter, som är vederbörande behöriga myndigheter.

Article 16
1. The Contracting Parties shall regulate
questions regarding the application of this
Agreement.
.
.
2. For this purpose the Contractmg Parties
may establish a Joint Committee.
3. The Joint Committee shall meet at the
request of either Contracting Party.

Artikel 17
1. Denna överenskommelse träder i kraft
trettio dagar efter det att de båda fördragsslutande parternas regeringar meddelat varandra,
att de erforderliga konstitutionella formaliteterna för denna överenskommelses ifraftträdande blivit uppfyllda.
2. Denna överenskommelse är i kraft ett år,
räknat från dess ikraftträdande och dess giltighet fortgår därefiter .automatiskt med ett
år åt gången, såvida icke endera fördragsslutande parten uppsäger den tre månader före
kalenderårets slut.

Article 17
1. The Agreement shall enter into force
thirty days after the Governments of both
Contracting Parties have notified each other
that the required constitutional formalities for
the entry into force of this Agreement have
been fulfilled.
·
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.

Uppgjort i Helsingfors den 23 februari 1970
i två exemplar på engelska språket, vilka båda
äger lika vitsord. ·

Done in two c6pies at Helsillki ori February
23, 1970 in the English language, both copies
being equally authentic.

För Republiken Finlands regering:

4. The Contracting Parties shall notify each
other of which are the competent authorities
concerned.
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For the Government
of the Republic of Finland

Henrik Blomstedt

Henrik Blomstedt

För Tjeckoslovakiska Socialistiska Republikens
regering:

For the Government
of the Czechoslovak Socialist
Republic

dr. Podzimek ]ar.

dr. Podzimek ]ar.
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