
Enligt 11 

Aland den 
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gående regeringens 
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till 
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e s i d e n t ~ 

landsting an-
riksdagen över~, 

förslag till lag 

bestämmelser i 

överensko~nelsen med Österrike om interna 

tionell landsvägstrafik . . 

§ 2 mom. 19 punkten 

28 december 1951 bör 

självstyrelselagen för 

Landstinget ge sitt bi-
låg, genom 

kraft inom 

vilken fördrag med främmande makt 

landskapet Äland, för så vitt i 

fördraget ingår bestämmelser, som innebär upphävande eller 

ändring av eller avvikelse från stadganden i självstyrelse

lagen. I anseende härtill och då ovannämnda avtal för 

Finlands del gäller motorfordon, på vilket område Lands

tinget jämlikt 13 § 1 mom. 17 punkten självstyrelselagen 

tillkommer lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras • 
Landstingets ställningstagande till ifrågavarande lags 

ikraftträdande i landskapet. 

Med bifogande 

håller texten 

av regeringens proposition, som jämväl 

till förenämnda avtal, föreslås 

inne-

att Alands landsting måtte ge sitt 

samtycke till den i propositionen 

ingående lagens ikraftträdande i land· 

skapet Aland till de delar sagda 

avtal innebär avvikelse från själv-

styrelselagen, under förutsättning 



att riksdagen godkänner propositionen 

i of6rändrad form. 
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I propositionen föreslås att riksdagen måtte 
godkänna den i mars 1980 med Österrike 
ingångna överenskommelsen om internationell 
landsvägstrafik. Syftet med överenskommelsen 
är att utveckla och modernisera person- och 
godstransportema pl landsväg samt att er
sätta den nuvarande administrativa överens
kommelsen samt bringa de i den ingående 
bestämmelserna upp till samma nivå som 
överenskommelsen med andra länder. 

INNEHALI. 

1 propos1t1onen ingår ett lagförslag om 
bringande i kraft av vissa bestämmelser i över
enskommelsen, vilka hör till området för lag
stiftningen. 

Överenskommelsen träder i kraft 60 dagar 
efter det de fördragsslutande parterna meddelat 
varandra, att överenskommelsen internt god
känts. Avsikten är att bringa lagen i kraft 
vid samma tidspunkt som överenskommelsen. 

ALLMÄN MOTIVERING 

Mellan Finland och Österrike gäller en den 
7 juni 1963 ingången s .k. administrativ över
enskommelse, dvs. en överenskommelse mellan 
vederbörande ministerier om godstrafiken på 
landsväg. 

Österrikes läge är ur trafiksynpunkt centralt 
och Iandsvägstransporterna från Finland till 
Österrike eller genom österrikiskt tenitotium 
hat fortgående ökat. Den administrativa över
enskommelsen har inte på länge motsvaut de 
nuvarande behoven, med andra länder ingång-

DE'fAI.JER 

1. Överenskommelsen!! i>1nehåll 

väg 
och genom 

1681002.56W 

na överenskommelser orn landsvägstrafik och ej 
heller våra legislativa förutsättningar. 

Som resultat av de på Finlands initiativ för
da förhandlingarna undertecknades i Wien 
den 25 mars 1980 en överenskommelse 
mellan Finland och Österrike om internationell 
person- och godstrafik på landsväg. Samtidigt 
kom man överens om att den administrativa 
överenskommelsen skulle upphöra att gälla 
genast när den nya överenskommelsen träder 
i kraft. 

MOTIVERING 

nnPUJ'.OUI 2·~·,4. Artiklarna gäller 
rättigheter enligt överenskommelsen 
dem erforderliga transporttillstånd, 

tillstånd både person-



I fråga om personbefordran behöver före·· 
som är berättigade till tillfällig trafik 
bussar, inte tillstånd för i punkterna a och 

rnndresor eller för .be$tällda ditrföor. 

enligt artikel 3 
digheter 
tillstånd. 

buss erfordras 
statens 

genon1 de 
partetm:rn territorier erfordtas 
tillstånd. Vederbörande myn-

om en för 

för godstransport erforJras. 
inte i de fall som uppräknas i artikel 4 
punkterna a~n, nämligen: transpoxt av post· 
försändelser, skadade fordon, lik, konstföremål 
i vissa fall, föremål för reklam- och informa· 
tionsändmnål, transporter av flyttgods, utför
da av professionella flyttningsfirmor, trans
port av rekvisita till nöjestillställni11gar, idrotts· 
evenemang eller transport föt egen 
räkning, godstransport med fordon av begrän
sad storlek, transport av värdefulla varor 
specialfordon, vissa sjukvårdstransporter, for
don som ersätter skadat fordon, 
och ej heller för and1'a transporter som veder
börande myndigheter överenskowmit om. 

Artikel 5. Artikelns gäller 
rätten att nyttja tillstånd. Endast den för vilken 
tillståndet utfärdats använda och en
dast med ett bestämt fordon. Tillstånd kan 
inte överföras, det berättigar till en resa och 
gälle1· 3 månader. Dess giltighet kan Legtänsas. 

6. Körtillstån.d beviljas och utges 
av trafikministeriur.n Österrikes 
trafikminister. 

Artikel 7. Av artikeln framgår, att i yrkes
mässig godstrafik varje försändelse skall åtföljas 
av en fraktsedel. 

Artikel 8. Enligt artikeln bör fordon ha ett 
specialtillstånd om fordonets st01fok vikt 
överskrider de maximivärden som är tillåtna 
på den andra partens territorium, 

9. 

ges an., 
återkallas. 

mn fördragsslutande 
parternas myndigheter, vilka ät skyldiga att 
underrätta varandra om sina ""''n'""a' 

11. De fördragsslutande . parternas 
tmfikidkate Hh enligt artikeln inte utförn trans· 
porter på den andra fördrngsslutande .partens 
territorium mellan nvå platser. Iv!.ellan fördrngs
slutandt: parts territorium och tl:edje land är 
transporträtten beroende av tillstånd. 

Artil~el 12. Körpersonalen skall imedföra de 
som krävs enligt överenskommelsen 

på resor inom den andra partens territorium 
och de på myndighets anmodan företes. 

Artikel 13 och 14. För alla frågor som för
anleds av tillämpningen av överenskommelsen 
besluter de fördragsslutande parternas vederbö
rande myndigheter, vilka är i Finland trafik~ 
ministeriet och i Österrike trafikministern. I 
fråga om artikel 8 beslutet i Finland dock väg
och vattenbyggnadsstyrelsen, som alltså kan 
bevilja specialtillstånd, om ett österrikiskt for
dons storlek och vikt överskrider i Finland 
tillåtna maximivärden. 

Äl'tikel 15. Överenskommelsen träder i kraft 
60 dagar efter det noterna rötande dess god
kännande utväxlats. 

Överenskommelsen gäller under ett år, var
efter dess giltighet fortsätter, såvida inte någon
dera fördragsslutande parten uppsäger överens
kommelsen. Uppsägningstiden är tre månader. 

2. Er f o r de 1 I i g hete n av 
riksdageus samtycke 

Emedan i överenskommelsen beviljas be
frielse från ktaven på trafiktillstånd (artikel 2 
stycke 1 och artikel 4), om vilka är stadgat 
i lag, erfordras riksdagens godkännande för 
dessa delar av överenskommelsen. 

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

att Riksdagen måtte godkiinna de 
bestämmelser i den i lVien den 25 
mars 1980 ingångna överenskommelsen 
mellan Republilzen Finlands regering 
och Österrikes för!nmdsvegeri11g om 
internatioilell person· och godst1 af ik 
på landsväg vilka erforhar RiJ:sdagens 
samtycke. 

Emedan ifrågavarande överenskomrndse fri· 
nefattar bestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen, förelägges Riksdagen 
till antagande lagförslag: 
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angående ii;u'""'-'''""""'"; av vissa u"'''""urn""'"'o' i öv.::renskommelsen 
mu:10r1eu fandsvligstrnfik 

Österrike om ini:er0 

I enlighet riksdagens 

1 § 
Bestämmelserna i den i Wien den 25 mars 

1980 meIIan Republiken Finlands regering och 
Österrikes förbundsregering ingångna överens
kommelsen om internationell person och gods
trafik på landsväg är, försåvitt de hör till om
rådet .för lagstiftningen, i kraft såsom därom 
avtalats. 

Helsingfol'S den 1980 

2 § 
Närmare stadganden om verkställigheten av 

denna lag utfärdas vid behov genom förord-
ning. 

3 § 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt, 

varom stadgas genom förordning. 

Republikens Presideat 

l'v1inister för utrikesätendena 
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ntelfon Republiken Finfon.ds 
Österrikes förbundsregedng om 

perso11- och godstrafik på 

Republiken Finlands regering och Österrikes 
förbundsregering, vilka önskar utveckla person.
och godstrafiken på landsväg mellan de båda 
staterna eller i transit genom deras territorier, 
har överenskommit om följande: 

Artikel 1 
1. Denna övere.nskommelse reglerar inter

nationell person- och godstrafik på landsväg 
mellan de fördragsslutande parternas territorier 
och i transit genom dem. 

2. Överenskommelsen berör sådana person.
och godstransporter med bussar, lastbilar, 
fordonskombinationer eller släpvagnar, som 
utförs av företag, vilka enligt hemlandets lag
stiftning är berättigade att utföra i denna 
överenskommelse avsedda transporter. 

I 

2 
1. Föt'etag soril -av hemstaten berättigats till 

tillfällig trafik med bussar och som har sitt 
c.kiftställe i Republiken Fitiland eller Re
publiken Österrike, behövel' inget tillstånd av 
den staten för: 

Regknmg Republik 
Österreichischen Bundesreglerung 

grenziibe1·schreitenden Stx·assen" 
för Personen Giiter. 

Die Regierung der Republik Finnland nnd 
die Östeneichische Bundesregierung in dem 
Wunsch, <lie Strassenbeförderungen von Per
sonen unde gUtem zwischen den beiden Surnten 
oder im Transit durch ihre Gebiete weiter zu 
entwickeln, 

haben folgendes vereinbart: 

ArtKkel 1 
1. Dieses Abkommen regelt den grenziiber

schreitenden Personen- und Giiterverkehr auf 
det Strasse zwischen den Gebieten der beidcn 
Vertragsparteien sowic im Transit durch ihre 
Gebiete. 

2. Das Abkommen bezieht sich auf die 
Beförderung von Personen und Giitern mit 
Omnibussen beziehungsweise Lastktaftwagen, 
Fahrzeugkombinationen odet A.nhängern durch 
Unternehmen, die nach ihrem Heimatrecht 
zur Dutchfiihrung det in diesem Abkommen 
vorgesehenen Art der Befötderung Ix:rechtigt 
sind. 

I Personenverkehr 

2 
1. Die vom :Heimatstaat gend1mig1.en tJn .. 

ternehmen des Gelegenhdtsverkehrs rnit Om.ni .. 
bussen, die ihren Betdebssitz in Republik 
Finnland odet in der Östenelch 
haben, bediirfen keiner an" 
de ren 

a) 
för 

ausgefiihH 
Fahrstrecke diesdbe 
sie an 



b) beställda ditresor, dvs. för sådana trafik
tjänster vid vilka passagerare medtas för dit
resan, och vid vilka återresan sker tom. 

2. För annan än i bestämmelserna i punkt 1 
avsedd busstrafik behövs i varje enskilt fall 
den andra statens tillstånd. 

II Godstrafik 

Artikel 3 
1. För ovan i artikel 1 avsedda godstrans

porter mellan de fördragsslutandc parternas 
territorier eller i transit genom desamma er
fordras tillstånd. 

2. De fördragsslutande parternas vederbö
rande myndigheter kommer överens om till
ståndskvoten. 

Artikel 4 
Tillstånd erfordras inte: 
a) för transport av postförsändelser; 
b) för transport av skadade fordon; 
c) för transport av lik; 
d) för transport av konstföremål och !konst

verk som är avsedda för utställningar, mässor 
eller yrkesmässiga ändamål; 

e) för transport av enbart för reklam- och 
informationsändamål avsedda föremål och ut
rustning; 

f) för transport av flyttgods på åtgärd av 
sådana företag, som har yrkespersonal och 
utrustning till förfogande; 

g) för transport av rekvisita, utrustning 
och djur för teater-, musik-, film- och cirkus
föreställningar eller idrottsevenemang eller 
mässor, eller för inspelning av radio-, film
eller televisionsprogram och retur; 

h) för transport för egen räkning; 
i) för godstransport med motorfordon, vars 

högsta tillåtna totalvikt inklusive släpvagns 
vikt, inte överstiger 6 ton eller vars tillåtna 
nyttolast, inklusive släpvagns vikt, inte över
stiger 3,5 ton; 

j) för transport av värdefulla varor ( t. ex. 
ädelmetaller, värdepapper) med specialfordon, 
som eskorteras av polis eller andra säkerhets
organ; 

5 

b) besetzte Hinfahrten, d.h. Verkehrs
dienste, bei denen zur Hinfahrt Fahrgäste 
aufgenommen werden und bei denen die Riick
fahrt eine Leerfohrt ist. 

2. Andere Verkehre mit Omnibussen, die 
nicht den Vorschriften des Absatzes 1 ent
sprechen, bediirfen im Einzelfall der Genehmi
gung des anderen Staates. 

II Giiterverkehr 

Artikel 3 
1. Giiterbeförderungen im Sinne des Arti

kels 1 zwischen Gebieten der Vertragsparteien 
oder im Transit duch ihre Gebiete bediirfen 
einer Genehmigung. 

2. Die zuständigen Behörden der Vertrags
parteien vereinbaren das Genehmigungskon
tingent. 

Artikel 4 
Keiner Genehmigungspflicht unterliegen: 
a) die Beförderung von Postsendungen; 
b) die Beförderung beschädigter Fahrzeuge; 
c) die Beförderung von Leichen; 
d) die Beförderung von Kunstgegenständen 

und Kunstwerken, die fiir Ausstellungen, fiir 
Messen oder fiir gewerbliche Zwecke bestimmt 
sind; 

e) die Beförderung von Gegenständen und 
Ausriistungen, die ausschliesslich zur Werbung 
und Information bestimmt sind; 

f) die Beförderung von · Umzugsgut durch 
Unternehmungen, die tiber entsprechende 
Fachkräfte und Ausriistungen verfiigen; 

g) die Beförderung von Geräten, Zubehör 
und Tieren zu oder von Theater-, Musik-, 
Film-, Sport- und Zirkusveranstaltungen, Mes
sen sowie zu oder von Rundfunk-, Film- oder 
Fernsehaufnahmen; 

h) Beförderungen im Werksverkehr; 
i) die Befördcrung von Giitern mit Kraft

fahrzeugen, deren höchstzulässiges Gesamt
gewicht cnschliesslich der Anhänger 6 t nicht 
iiberschreitet odcr deren zulässige Nutzlast 
einschliesslich der der Anhänger 3 ,5 t nicht 
iibersteigt; 

j) die Beförderung wertvoller Giiter (z.B. 
Edelmetalle, Wertpapiere), durchgefiihrt mit
tels Spezialfahrzeugen, die von Polizei- oder 
anderen Sicherheitsorganen begleitet werden; 
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k) för transport av medicinsk utrustning 
som behövs i nödsituationer, särskilt vid 
naturkatastrofer; 

1) för inresa av ett i godstrafik insatt toml 
fordon för att ersätta i utlandet skadat for
don och ej heller för transportens fortsättning 
med utbytt fordon med stöd av ett för slrncbt 
fordon utfärdat tillstånd; 

m) fot tomkörning av i godstrafik rn
satta fordon; 

n) för transporter av annat mellan de för
dtagsslutande parternas vederbörande myndig
heter överenskommet gods. 

Artikel 5 
1. Tillstånd får nyttjas endast av det 

fötetag, för \•ilket det har utfärdats, och det 
får icke överföras. 

2. Tillstånd berättigar till en tesa (tur 
och tetur, transitresa medräknat). 

3. Tillstånd gäller för en tid av högst 
tre månader. 

4. Tillstånds giltighet kan begränsas. Be-
gränsningen skall antecknas tiilståndsdoku-
mentet. 

5. Tillstånd utfärdas åt företagaren för 
ett bestämt motorfordon. Det kan av honom 
inte överföras till att gälla annat fordon eller 
till annan företagare. 

Artikel 6 
Tillstånd som avses i attikel 3 beviljas 
-- finska företagare för fordon som iii 

registrerade i Finland av Republiken Öster
rikes trafikminister och utges åt dem av 
Republiken Finlands trafikministerium; 

- österrikiska företagare för fordon som :ir 
registrerade i Österrike av Republiken Fin
lands trafikministerium och utges åt dem av 
Republiken Österrikes trafikminister eller av 
honom befullmäktigad myndighet. 

Artikel 7 
Varje försändelse i yrkesmässig godstrnfik 

skall åtföljas av en fraktsedel. 

k) d.ie Beförderung der för die ärztliche 
Behandlung in Notfällen erfordedichen Giiter, 
insbesondere bei Naturkatastrophen; 

1) die Leerfahrt eines im Giiterverkehr 
cingcsetzten Fahrzeuges, das ein im Ausland 
liegengebliebenes Fahrzeug ersetzen soll, sowie 
die Fortsetzung der Beförclerung durch das 
Austauschfahrzeug mittels der för das liegen
gebliebene Fahrzeug erteilten Genehmigung; 

m) Leerfahrten von im Gi.iterverkehr ein
gesetzten Fahrzeugen; 

n) die Beförderung von andercn Giltern, 
soforn die zuständigen Behörden der beiden 
Vertragsstaaten dies vereinbaren. 

Artikel 5 
1. Die Genehmigung darf nur von dem 

Unternehmer beniltzt werden, auf dessen 
Namen sie lautet, und ist nicht i.ibertragbar. 

2. Die Genehmigung gilt fiir eine Fahrt 
(Hin- und Ri.ickfahrt, einschliesslich Transit). 

3. Die Genehmigung gilt fiir eine Dauer 
von höchstens drei Monaten. 

4. Der Geltungsbereich der Genehrnigung 
kann beschränkt werden. Die Einschränkung 
ist in der Genehmigungsurkunde zu vermerken. 

). Die Genehmigung wird dem Unter
nehmer fifr ein bestimmtes Kraftfarhzeug er
teilt. Sie kann von ihm weder auf ein anderes 
Kraftfahrzeug noch auf einen anderen Unter
nehmer iibertragen werden. 

Artikel 6 
Die Genehmigungen nach Artikel 3 werden 
- an finnische Unternehmer för in der 

Republfä: Finnland zugelassene Kraftfahrzeuge 
durch den Bundesminister fi.ir Verkehr der 
Republik Österreich erteilt und von dem 
Ministerium för Verkehr der Republik Finn
land ausgegeben; 

- an österreichische Unternehmer fiir in 
der Republik Österreich zugelassene Kraftfahr
zeuge durch das Ministerium fiir Verkehr der 
Republik Finnland erteilt und von dem Bun
desminister för Verkehr der Republik Öster
reich oder von den von ihm beauf tragten 
Behörden ausgegeben. 

Artikel 7 
Jede Sendung im gewerblichen Giiterverkehr 

muss von einem Frachtbdef begleitet sein. 



Artikel 8 
Överskrider lastbils, fordonskombinations 

eller släp\'agns mått och vikter, med eller 
utan last, de maximivärden, som är tillåtna 
inom den andra fördragsslutande partens terri
torium, kriivs utöver i artikel 3 niimnt till
stånd ett av Jenna fördragsslntande parts 
vederbörande myndighet utfifrdat specialtill
stånd. 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 9 
Fördragsslutan<le partc:ts 

rättsregler berörs icke av 
i denna överenskommelse. 

Artikel 10 

andra interna 
bestänunelserna 

Har bestämmdser i denna överenskom 
melse överträtts, kan vederbörande myndighet 
i fordonets registreringsland på begäran av 
den stat, inom vars territorium överträdelsen 
skett, vidtaga något av följande åtgärder: 

a) tilldela anmärkning; 
b) återkalla temporärt eller slutgiltigt enligt 

denna överenskommelse utfärdat tillslilnd. 

Den andra fördragsslutande partens veder
börande myndighet skall underrättas om åt
gärder som vidtagits. 

Artikel 11 
1. Fördrngsslutande parts irafikiclkare får 

ej utföra gods- eller personttansporter mellan 
två platser inom den andra fötdragsslutande 
partens terdtoriwn. 

2. Fördragsslutande parts trafikidka~'e får 
utföra transporter med lastbilar eller for
donskombinationcr och släpvagnar mellan den 
andra fördragsslu tande partens territorium och 
tredje land endast med specialtillstånd, ut
färdat av den andra fördragssiutande partens 
vederbörande myndighet. 

Artikel 12 
De handlingar som krävs euligt Lest'.immel

serna i denna överenskommelse, skall av kör
personalen medföras alla resor inom den 
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Artikel 8 
Oberschreiten die und Gewichte eines 

Lastktaftwagens, einer Fahrzeugkornbination 
oder eines Anhiingers mit oder ohne Ladung 
die zulässigen Höchstwerte auf dem Gebiet 
der anderen Vertragspartei, so ist zu der in 
Artikel 3 genannten Genehmigung eine be
sondere Genehmigung der zuständigen Behörde 
dieser Vertragspartei erforderlich. 

Bestimmungen 

Artikel 9 

Andcrc inners taatlicl ic Rcchtsvorschriftcn 
det Vertragsparteien werden durch die Bestim
mungen dieses Abkommens nicht beriihrt. 

Artikel 10 
Im FaHc einer Uberttetung der Bestim

mungcn dieses Abkommens kann die zustän
dige Behörde des Staates, in dem das Fahr
zeug zugelassen ist, i.iber Ersuchen des Staates, 
auf dessen Gebiet <lie Uberttetung begangen 
wurde, eine <ler nachstehenden Veranlassungen 
treffen: 

a) eine machen, 
b) eine vorLibugehende oder dauernde 

Entziehung der gemäss diesem Abkommen 
ausgestellten Genehmigung vornehmen. 

Die zuständige Behördc <ler anderen Ver
tragspartei wird iiber die getroffenen Mass
nahmen informiert. 

Artikel 11 
1. Beförderer der einen Vertragspartei 

diirfen keine Personen- odet Giiterbeförde
rungen zwischen zwei Punkten auf dem Gebiet 
der anderen Vertragspartei durchföhren. 

2. Beförderer der einen Vertragspartei 
diirfen Beförderungen mit Lastkraftwagen oder 
mit Fahrzeugkombinationen und Anhängern 
zw ischen dem Gebiet <ler and er en Vertrags
partei und einem dritten Staat nur mit be· 
sonderer Genehmigung der zuständigen Be
hörden der anderen Vertragtspartei durch
fohren. 

12 
Die nach den Bestimmungen dieses Ab

kommeus erforderlichen Unterlagen sind vom 
Fabtpetsonal bei allen Fahrten im Gebiet der 
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andra fördragsslutande partens territorium och 
företes på anfordran av vcderbörnode organ. 

Artikel 13 
De fördragsslutandc parternas vederbör~ndc 

myndigheter beslutcr om c1lfo frågor som 
föranleds av tiilämpningen av derrna överens
kommelse. 

Artikel 14 
De i denna överenskommelse ::rvsedda veder

börande myndigheterna är: 
Republiken Finlands trafikministedurn, 

För artikel 8: 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
och 
Republiken Österrikes trafikminister. 

Artikel 15 
Denna överenskommelse träder kraft 

den sextionde dagen efter det ntt de fördrars
slutande partema skriftligen på diplomatväg 
meddelat varandra, att de erforderliga interna 
förutsättningama för överenskommelsens ikraft
bringande är uppfyllda. 

2. Denna överenskommelse är i kraft under 
en tid av ett år från dess ikraftträdande. Där
efter fortgår den att gälla ett år i sänder, 
såvida inte någondera fördragsslutande parten 
skriftligen uppsäger densamma tre månader 
före utgången av dess giltighetstid. 

Uppgjord i Wien, den 25 mars 1980 i två 
originalexemplar på finska och tyska språken, 
vilkas båda ordalydelser äger lika vitsord. 

För Republiken Finlands Regering 

Seppo Pietinen 

Föt Österrikes forbundsregedng 

G. Reisch 

anderen Vertragspartei mitzuföhren und den 
zuständigen Organen auf Verlangen votzu"" 
weisen. 

Artikel 13 
Die zuständigen Behörden det Vertrags· 

parteien regeln alle Fragen, die sich bei der 
Anwendung dieses Abkom.mens etgeben. 

Artikel 14 
Zuständige Behörden im Sinne dieses Ab

kommens sind: 
Das ministerium för Verkehr der Republik 

Finnland, 
för Artikel 8 die Strassen- und Wasser· 

bauvenvaltung 
und 
der Bundesminister för Verkehr der Re

publik Österreich. 

Artikel 15 
1. Dieses Ablrnmmen tritt am 60. Tag nach 

dem Tag in Kraft, an welchem die Vertmgs
parteien einander im diplomatischen Wege 
schriftlich mitgeteilt haben, dass die för das 
Inlnafttreten dieses Abkommens erforderlichen 
innerstaatlichen Voraussetzungen e1föllt sind. 

2. Dieses Abkommen gilt fi.ir ein J ahr nach 
Inkrafttreten. Seine Giiltigkeit verlängert skh 
jeweils um ein Jahr, wenn es nicht von einer 
der Vertragsparteien drei Monate vor Ablauf 
der Giiltigkeitsdauer schriftlich gekiindigt wird. 

Geschehen zu \1V'ien, am 25. März 1980 in 
zwei Urschriften, jede in finnischer und 
deutscher Sprache, wobei jeder Wortfaut 
gleichermassen verhindlich ist. 

Flit die Regietung der Republik Finnland: 

Seppo Pietinen 

Fur die Österreichische Bundesregienmg: 

G. Reisch 


