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

framstgllning till Alands landsting angående rege-

ringens till Riksdagen överlämnade proposition med 

förslag till lag om godkännande av vissa bestgm-

melser i den med Italien ingågna överenskommelsen 

om internationell landsvggstrafik. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten sjglvstyrelselagen för 

Aland den 28 december 1951 bör Landstinget ge sitt bifall till 

lag, genom vilken fördrag med främmande makt bringas i kraft 

1nom landskapet Aland, för så vitt i fördraget ingår bestämmelser, 

som innebgr upphävande eller ändring av eller avvikelse från 

stadganden i självstyrelselagen. I anseende härtill och då ovan-

ngmnda avtal för Finlands del ggller motorfordon samt vissa av-

gifter, på vilket område Landstinget jämlik~ 13 § 1 mom. 17 

punkten samt 23 § 4 mom. självstyrelselagen tillkommer lag-

stiftningsbehörighet i landskapet, erfordras Landstingets stgll-

ningstagande till ifrågavarande lags ikrafttrgdande i landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition, som jgmvgl 

innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att Alands landsting måtte ge sitt 

samtycke till den i propositionen 

ingående lagens ikraftträdande 1 

landskapet Aland till de delar 

sagda avtal innebär avvikelse från 

självstyrelselagen, under förutsätt-
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ning att Riksdagen godkänner pro-

positionen 1 oför~ndrad form. 

Nådendal den 30 juni 1977. 

R e p u b l i k e n s P r e s i d e n t 
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~-RJJ 
.usko Rekola 
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Till Talmannen i Ålands landsting. 

Härmed får jag meddela att följande Republikens Presidents 

framställningar tillställts mig för att överlämnas till 
landstinget, då detta nästa gång sammanträder: 

1) Republikens Presidents framställning till Ålands landsting 
angående regeringens till Riksdagen överlämnade proposition 
med förslag till lag om godkännande av vissa bestämmelser 
i den med Italien ingångna överenskommelsen om internatio
nell landsvägstrafik. 

2) Republikens Presidents framställning till Ålands landsting 
angående regeringens till Riksdagen överlämnade proposition 
med förslag till lag om godkännande av vissa bestämmelser 
i tilläggsavtalet rörande ändring i avtalet med Sverige 
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter 
på inkomst och förmögenhet samt det till avtalet fogade 
protokollet. 

Mariehamn, den 12 juli 1977 



Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i den med Italien ingångna överenskommel
sen om internationell landsvägstrafik. 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHALL. 

Ändamålet med den överrenskommelse om 
internationell landsvägstrafik som ingicks med 
Italien den 31 augusti 1976 är att underlätta 
beviljandet av trafiktillstånd för landsvägstrafik 
mellan de båda länderna samt beskattningen 
av landsvägstransport. Enligt överenskommel
sen fordras trafiktillstånd för både passagerar
och godstransport till den andra fördragsslut
ande partens territorium. Vissa transportåtgär
der inom passagerar- och godstrafiken har 
befriats från kraven på tillstånd. 

I överenskommelsen beviljas på de fördrags
slutande parternas territorier befrielse från 
skatter och avgifter som uppbärs för bedrivan
de av trafik eller innehav av fordon, med un
dantag av en särskild! till sitt belopp nominell 
trafikskatt som uppbärs i Italien. Dessutom 
får bränsle införas i fordonens ordinarie brän
sletankar utan importavgifter och -skatter. 

Överenskommelsen innehåller vidare bestäm
melser om beviljandet av tillstånd, om rätten 
att upptaga returlast inom den andra fördrags
slutande partens territorium samt om förplik
telse att iakttaga inom detta territorium gällan
de lagar och bestämmelser rörande landsvägs
transport och -traf1k. För v;erkställigheten och 
tillämpningen av denna överenskommelse till
sätter de fördragsslutande parterna en blandad 
kommitte. 

Överenskommelsen träder i kraft 30 dagar 
efter det att de fördragsslutande parterna 
skriftligen meddelat varandra att de godkänt 
överenskommelsen. 

I propositionen ingår ett lagförslag om 
ikraftbringandet av de bestämmelser angående 
tillståndsarrangemang för vissa transporter samt 
angående beskattning, vilka hör till området 
för lagstiftningen. 

ALLMÄN MOTIVERING. 

För lösande av de problem som uppstått 
genom den starka utvecklingen inom den in
ternationella landsvägstrafiken har Finland in
gått flera överenskommelser rörande lands
vägstrafik. Som den första av dessa under
tecknades år 1958 en överenskommelse om 
person- och godstransporter å väg mellan Fin
land, Danmark, Norge och Sverige (Fördr.ser. 
l/ 59). Efter det har överenskommelser be
träffande den internationella landsvägstrafiken 
ingåtts med flera europeiska länder. 

Lastbilstrafiken mellan Finland och Italien 
har varit förhållandevis livlig. T. ex. år 1975 
transporterades mellan Finland och Italien 
inalles 859 laster med en sammanlagd vikt om 

14918/76 

13 667 ton. Trafikmängden har varit ökande. 
Genom att göra det enklare att erhålla trafik
tillstånd och genom skattelindringar skulle ännu 
bättre förutsättningar kunna skapas för de 
finska och italienska trafikidkarnas landsvägs
transporter mellan de bägge länderna. Det har 
inte ens funnits någon administrativ över
enskommelse mellan de båda länderna, som 
skulle reglera frågor berörande landsvägs
transporter. För utveclding av trafiken mellan 
de båda länderna har det visat sig nödvändigt 
att få till stånd en överenskommelse, som skulle 
motsvara de landsvägstrafiköverenskommelser 
som redan ingåtts med andra länder och i sam
band med vilken man kunde komma öv;erens 
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om ömsesidig befrielse från skatter och av
gifter rörande motorfordon, bruk av vägar och 
transporter. 

Som resultat av de förhandlingar som upp-

togs på initiativ av Finland undertecknades 
i Helsingfors den 31 augusti 1976 en över
enskommelse mellan Finland och I tallen om 
internationell landsvägstrafik. 

DETALJERAD MOTIVERING. 

Överenskommelsen avser befordran av passa
gerare eller gods mot ersättning. Huvudregeln 
är enligt artiklarna 2 och 8 att tillstånd fordras. 
Utan tillstånd kan enligt artikel 4 tillfälliga 
passagetartransporter och i artikel 10 definiera
de särskilda godstransporter företas. 

Enligt artikel 11 i överenskommelsen utfär
dar myndigheterna i fordonets registreringsland 
på den andra fördragsslutande partens myndig
heters vägnar tillstånd för godsbefordran 
inom gränserna för den gemensamt överens
komna årliga kvoten. För reguljär passa
gerarbefordran erforderliga tillstånd beviljas 
enligt artikel 3 av deh parts myndighet på 
vars område befordran sker. 

Enligt artikel 9 i överenskommelsen utfärdar 
de fördragsslutande parternas vederbörande 
myndigheter beträffande godstrafiken antingen 
transporttillstånd för viss tid (periodiska till
stånd) eller transporttillstånd som berättigar 
till en resa (resetillstånd). 

I överenskommelsens 13 artikel begränsas 
rätten att idka trafik så, att fordon som 
registrerats inom den ena fördragsslutandle 
partens territorium inte får företaga transport av 
passagerare eller varor mellan två orter inom 
den andra fördragsslutande partens territorium. 
Transporter får inte heller utföras utan spedal
tillstånd mellan det andra fördragsslutande 
landet och ett tredje land. 

I överenskommelsens artikel 14 bestäms 
att fordon, som registrerats inom de fördrags
slutande parternas territorium, är befriade från 
skatter och avgifter som uppbärs för bedrivan
de av trafik eller innehav av fordlon liksom 
även från särskilda skatter och avgifter som 
uppbärs för transport inom den andra för
dragsslutande partens territorium, med undan
tag av i det till överenskommelsen bilagda 
protokollet nämnda skatter och avgifter. Häri 
har inneslutits en trafikskatt som uppbärs i 
Italien, men som för finska fordons del s.änkts 
till en närmast nominell nivå. 

Med stöd av sagda artilcel 14 är italienska 
fordon, som idkar trafik i enlighet med överens
kommelsen, befriade från den i lagen om skatt 
på motorfordon (722166), samt i den angående 
lagens verkställighet och tillämpning utfärdade 
förordningen ( 724 l 66) avsedda motorfordons
skatten. Med stöd av samma artikel är itali>ens
ka trafikidkare befriade från stämpelskatt som 
med stöd av lagen angående stämpelskatt ( 6621 
43 )erläggs för trafiktillstånd för transporter till 
Finland samt från den i lagen om skatt på 
vissa försäkringspremier ( 664 l 66) avsedda 
skatt som bör erläggas för försäkringar i an• 
slutning till transporter. 

Enligt artikel 15 i överenskommelsen får 
bränsle i fordonens ordinarie bränsletankar 
samt för fordonen erforderliga reservdelar in
föras utan erläggande av importavgifter och 
-skatter. I denna bestämmelse befrias italiensk 
trafikidkare beträffande dessa ämnen och tillbe
hör från tull och omsättningsskatt i Finland 
och från den i lagen om accis på br.änsle 
(300174) avsedda bränsleaccisen. · 

Eftersom enligt artiklarna 14 och 15 i över
enskommelsen beviljas befrielse från skatter 
och avgifter, varom stadgats i lag, är riksdagens 
godkännande av överenskommelsen till dessa 
delar nödvändig. 

Enligt artikel 22 träder överenskommelsen i 
kraft 30 dagar efter det att noter angående 
dess godkännande utväxlats. Överenskommel
sen är i kraft ett år räknat från dess ikraft
trädande och förblir därefter i kraft ett år i 
sänder, om inte någondera fördragsslutande 
parten uppsäger den. Uppsägningstiden är tre 
månader. 

Regeringen anser att denna överenskommelse 
skapar bättre förutsättningar än tidigare för 
finländska trafikidkare att delta i den inter
nationella landsvägstrafiken till Italien. 

Med stöd av vad ovan anförts föreslås i 
enlighet med 3 3 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte godkänna de be
stämmelser i överenskpmmelsen mellan 
Republiken Finlands regering och Re
publiken Italiens regering om inter
nationell landsvägstrafik, vilka erfordrar 
Riksdagens samtycke. 
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Emedan ifrågavarande öv·erenskommelse in
nehåller bestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen, förelägges Riksdagen samtidigt 
till antagande följande .}agförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Italien 

om internationell landsvägstrafik. 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den mellan Republiken 
Finlands regering och Republiken Italiens re
gering den 31 augusti 197 6 ingångna över
enskommelsen om internationell landsvägstrafik 
är, för så vitt de hör till området för lagstift
ningen, i kraft såsom därom avtalats. 

Helsingfors den 7 1977. 

Närmare stadganden om verkställighet och 
tillämpning av denna lag utfärdas vid behov 
genom förordning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 
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(Översättning) 

ÖVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finlands regering och Re· 
publiken Italiens regering om internationell 

landsvägstrafik 

Republiken Finlands regering och Republi
ken Italiens regering, 

vilka, för att befästa de båda ländernas eko
nomiska förbindelser, önskar främja utveck
landet av passagerar- och godstrafiken mellan 
dessa länder och genom deras territorier, 

har överenskommit om följande: 

Artikel 1 
1. De fördragsslutande staterna beviljar den 

andra fördragsslutande statens trafikidkare rätt 
att i enlighet med bestämmelserna i denna över
enskommelse befordra passagerare och gods 
mellan de båda staterna och genom deras terri
torier med motorfordon som registrerats på den 
andra fördragsslutande statens territorium. 

2. I stycke 1 i denna artikel avsedd rätt skall 
endast beviljas trafikidkare, som inom sin hem
stats territorium äger rätt att utföra transporter 
inom ramen för de olika kategoder som nämnes 
i denna överenskommelse. 

I. Persontrafik 

'Artikel 2 
1. För all passagerarbefordran med motor

fordon (buss) mellan de båda staterna och ge· 
nom deras territorier, med undantag av nedan 
i artiklarna 4 och 5 nämnda fall, kräves till
stånd. 

2. I denna överenskommelse avses med 
"passagerarbefordran" varje befordran utförd 

AGREEMENT 

between the Government of the Republic of 
Finland and the Government of the Republic 

of Italy on International Transport by Road 

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the Republic of Italy, 

Desirous of promoting, in the interest of 
their economic relations, the development of 
the transport of passengers and goods between 
their two Countries and in transit across their 
territories, 

Have agreed as follows: 

Artide 1 
1. The Contracting States grant to the car

riers of the other Contracting State the right 
to transport, under the provisions of this A
greement, passengers and goods between the two 
States and in transit actoss 'their tertitoties by 
means of motor vehicles registered in the tetti
tory of the other Contracting State. 

2. The right referred to in paragraph 1 of 
1this Artide shall be granted only to carriers 
who in the territory of their home State are 
entitled to perform transport operations be
longing to the respective categories mentioned 
in this Agreement. 

I. Passenger transport 

Artide 2 
1. All passenger transport operations by 

motor vehide (bus) between the two States or 
in transit actoss their territories, except those 
specified in Artides 4 and 5, are subject 1to li
cencing. 

2. For the purpose of this Agreement the 
term "passenger transport" shall mean all 

med motorfordon (buss ) , avsett för befordran 
av flera än åtta pas'sagerare utöver föraren. 

Artikel 3 
1. För reguljär passagerartrafik mellan de 

båda länderna eller genom deras territorier krä. 
ves ett på förhand beviljat tillstånd. 

2. De behöriga myndigheterna i vardera för
dragsslutande staten skall utfärda tillstånd för 
den del av transporten som utföres inom deras 
territorium. 

Artikel 4 
För tillfällig passagerarbefordran kräves icke 

tillstånd i sådana fall, då samma personer be
fordras i samrna fordon: 

a) på rundresa med stängda dörrar, vilken 
börjar och slutar på en ort i den stat där for
donet är registrerat; 

b) på resa som börjar på en ort i den stat 
där fordonet är registrerat och slutar på en ort 
inom den andra fördragsslutande statens terri
torium, förutsatt att fordonet återvänder tomt 
till registreringsstaten. 

Arti:kel 5 
Tillstånd kräves icke för ersättande av buss 

som under ovannämnda transporter råkat i olag, 
ej heller för transport av skadad buss. Den er
sättande bussen får icke befordra passagerare, 
då den anländer till den andra fördragsslutande 
statens territorium. 

Artikel 6 
För all annan än tillfällig passagerarbefordran 

med buss (artikel 4) kräves tillstånd. Tillstån
den skall utfärdas av behöriga myndigheter i 
den andra fördragsslutande staten på basen av 
ansökningar som tillställts behöriga myndighe
ter i den fördragsslutande stat där fordonet är 
registrerat. 

Artikel 7 
Förfarandet vid och villkoren för utfärdandet 

av tillstånden fastställes av den i artikel 21 
nämnda blandade kommissionen. 
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transport operations performed by means of a 
motor vehicle (bus) intended for carriage of 
rnore than eight passengers in addition to the 
driver. 

Artide 3 
1. Regular passenger services between the 

two States or in transit actoss their territodes 
shall be subject to prior licencing. 

2. The competent authorities of each Con
tracting State shall issue the licence for the 
part of the operation which is performed in its 
territory. 

;Artide 4 
Occasional carriage of passengers is not sub

ject to licencing in cases where the same per
sons are carried by the same vehide: 

a) on a dosed-door tour beginning and 
ending at a place in :the country of tegistration 
of the vehide; 

b) on a journey beginning at a place in the 
territory of the country of tegistration of the 
vehicle and ending at a destination in the 
terrhory of the other Contracting State, provid
ed that the vehicle returns empty to the country 
of its registration. 

Artide 5 
The replacement by another bus of a bus 

which has become unserviceable while engaged 
in any of the above mentioned services shall 
also be permitted without a licence as weil as 
the carriage of the damaged bus. The replacing 
bus shall not carry any passengers when entering 
the territory of the other Contracting State. 

Artide 6 
All other passenger services by bus than 

occasional passenger services (Article 4) are 
subject to licendng. The licences shall be issued 
by the competent authorities of the other Con
tracting State on the basis of applications sub
mitted to the competent authorities of the Con
tracting State in which the vehide is registered. 

Artide 7 
The procedure and conditions for the issue 

of 'the licences shall be determined by the Joint 
Committee mentioned in Artide 21. 
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II. Godstrafik 

Artikel 8 
För godstrafik mellan de båda staterna eller 

genom deras territorier kräves tillstånd med 
undantag av nedan i art1kel 10 i denna över
enskommelse nämnda fall. 

Artikel 9 
Tillstånden är: 
a) tillstånd för viss tid, vilka berättigar 

till obegränsat antal transporter inom det kalen
derår under vilket tillståndet utfärdats; 

b) tillstånd för en resa, vilka berättigar till 
en tur- och returresa inom tre månader efter 
tillståndevs utfärdande. 

2. Tillstånden ges åt ett fordon eller en for
donskombination och berättigar dessa att an
tingen lastade eller tomma köra in på eller ge
nom den andra fördragsslutande statens terri
torium. 

3. Trafikidkare kan på återresan upptaga 
returlast inom den andra fördragsslutande sta
tens territorium för befordran till fordonets re
gistreringsland. 

Artikel 10 
l. Tillstånd kräves icke: 
a) för befordran av flyttgods; 
b) för transport av lik; 
c) för transport av skadade fordon; för er

sättande av skadat fordon med annat fordon och 
för bogserfordon; 

d) för befordran av utrustning och föremål, 
avsedda för mässor, utställningar eller demon
strationer; 

e) för transport av 1tävlingshästar, motor
fordon, motorcyklar, cyklar eller andra idrotts
redskap, avsedda för idrottsevenemang; 

f) för befordran av instrument, rekvisita och 
utrustning för musik- eller teaterevenemang; 

g) för befordran av utrustning, avsedd för 
inspelning av radio- eller televisionsprogram 
eller filmer. 

2. Ovan i punkterna c-g angiven be
fordran av gods är befriad från tillstånd endast 
i sådana fall där ifrågavarande gods eller djur 
senare returneras till fordonets registrerings
land. 

II. Goods transport 

Artide 8 
Goods transport operations between the two 

States or in transit actoss their territories, except 
those specified in Artide 10 of 'this Agreement, 
are subject to licencing. 

Artide 9 
l. The licences are: 
a) licences for a specified period authorizing 

an unlimited number of transport operations 
performed within the calendar year during 
which the licence was issued; 

b) licences for one journey authorizing one 
round trip in both directions which has to be 
performed within three months of <the issue of 
the licence. 

2. The licences shall be delivered for one 
vehide or combination of vehides. They autho
rize to ,the entry into the territory of the other 
Contracting State or to a transit journey actoss 
its territory either loaded or empty. 

3. The carriers ma y take a return load in the 
territory of the other Contracting State to be 
catried to the country of tegistration of the 
vehicle. 

Artide 10 
1. No licence shall be required for: 
a) removal transport; 
b ) funeral transport; 
c) carriage of dam a g ed vehicles; for ve

hicles being substituted for damaged vehicles 
or for wwing vehides; 

d) carriage of equipment and objects for 
fairs, exhibitions or demonstrations; 

e) carriage of racing horses, motor vehicles, 
motor cycles, eyeles and other sports equipment 
for sporting events; 

f) carriage of instruments, properties and 
equipment for musical or theatrical performan
ces; 

g) carriage of equipment for making radio 
or television broadcasts or films. 

2. However, the carrrage of goods mention
ed in paragraphs c-g above shall be exempt 
from licencing only if the goods or animals are 
later returned to the country of tegistration of 
the vehide. 

Artikel 11 
1. De transporttillstånd, som på Finlands 

territorium erfordras av i Italien registrerade 
fordon, utfärdas av behöriga finska myndighe
ter på blanketter, som tillställts dem av behö
riga italienska myndigheter inom ramen för 
kvoter, som gemensamt fastställts av ovan
nämnda myndigheter. 

2. De transporttillstånd, som på Italiens 
territorium erfordras av i Finland registrerade 
fordon, utfärdas av behöriga italienska myndig
heter på blanketter, som tillställts dem av be
höriga finska myndigheter inom ramen för kvo
ter som gemensamt faststälLts av ovannämnda 
myndigheter. 

III. Allmänna bestämmelser 

Art1kel 12 
Trafikidkare, deras personal, fordon, passa

gerare och gods är underställda rättsreglerna 
och bestämmelserna i den stat, inom vars terri
torium de befinner sig. 

Artikel 13 
l. Trafikidkare får ej utföra befordran av 

passagerare eller gods mellan två orter på den 
andra fördragsslutande statens territorium. 

2. Trafikidkare kan utföra befordran av pas
sagerare och gods mellan den andra fördrags
slutande statens territorium och tredje land, om 
han fått specialtillstånd därtill av den andra 
fördragsslutande statens behöriga myndigheter. 

Artikel 14 
Fordon, tillhörande trafikidkare som är verk

samma inom någondera fördragsslutande partens 
territorium, är, när de utför internationella 
transporter i överensstämmelse med denna över
enskommelse, befriade från skatter och avgifter 
för trafik med och innehav av fordon samt 
från särskilda skatter och avgifter, som upp
bäres för transport inom den andra fördrags
slutande partens iterritorium, med undantag av 
i det bifogade protokollet nämnda skatter och 
avgifter. 

Artikel 15 
Bränsle i sedvanliga bränsletankar i fordon 

som nämnts i artikel l liksom även reservdelar 
avsedda för dessa fordon är inom den andra 
fördragsslutande partens territorium befriade 
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Artide 11 
l. The transport licences required of the 

vehicles registered in Finland and travelling in 
the territory of Italy shall be issued by the 
competent authorities of Finland on forms pro
vided by the competent authorities of Italy 
within the limits of a quota jointly agreed on 
by the aforementioned authorities. 

2. The transport licences required of the 
vehides registered in Italy and travelling in 
:the territory of Finland shall be issued by the 
competent authorities of Italy on forms pro
vided by the competent authorities of Finland 
within the limits of a quota jointly agreed on 
by the aforementioned authorities. 

III. General provisions 

Artide 12 
The carriers, their personnel, vehides, passen

gers and goods are subject to the legal tegu
latians and provisions of the Contracting State 
in the territory of which they are. 

Artide 13 
l. A carrier may not undertake carriage 

of passengers or goods between two points in 
the territory of the other Contracting State. 

2. A carrier may perform transport opera
tions between the territory of the other Con
tracting State and a third country provided that 
a special authorization thereto is issued by the 
competent authorities of that Contracting 
State. 

Artide 14 
Vehicles of carriers established in the terd

tory of one of the Contracting States shall, 
when engaged in international transport under 
the provisions of this Agreement, be exempt 
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 State, except 
the taxes and charges mentioned in the annexed 
Protocol. 

Artide 15 
The fuel contained in the normal tanks of the 

vehicles mentioned in Artide l as well as the 
spare parts destined for those vehicles shall in 
the territory of the other Contracting State be 
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från importavgifter och -skatter utan hinder av 
förbud och inskränkningar. "Sedvanliga bräns
letankar" avser bränsletankar som av konstruk
tören tillverkats för denna fordonstyp. 

Artrkel 16 
De fördragsslutande staternas behöriga myn

digheter överenskommer gemensamt om förfa
ringssättet vid utbytet av erforderliga dolm
ment och statistiska uppgifter. 

Artikel 17 
Överskrider måtten (längd, bredd, vikt) hos 

ett motorfordon eller en motorfordonskombina
tion de inom den andra fördragsslutande sta
tens territorium tillåtna maximivärdena, er
fordras för befordran, förutom i artikel 9 nämnt 
tillstånd, spedaltillstånd utfärdat av denna stats 
behöriga myndigheter. 

Artikel 18 
Tillstånden skall medföras i fordonet på 

samtliga resor inom den andra fördrags·slutan
de statens territorium och vid anfordran upp
visas för kontrollmyndigheterna. Tillstånden 
skall stämplas av tullmyndigheterna, då fordonet 
anländer itill eller lämnar det land, för vilket de 
gäller. 

Artikel 19 
Såväl fordon som användes för befordran av 

passagerare som fordon som användes för be
fordran av gods skall vara lämpliga för den be
fordran som skall utföras, och de skall i tekniskt 
avseende hållas i gott allmänskick i enlighet med 
bestämmelserna i det land, där de är registre
rade. 

Artikel 20 
Gör sig trafikidkare, vars driftställe är be

läget inom någondera fördragsslutande partens 
territorium, skyldig till överträdelse av bestäm
melserna i denna överenskommelse, kan den 
fördragsslutande part, inom vars territorium 
förseelsen är begången, därom underrätta den 
andra fördragsslutande parten, vilken vidtar åt
gärder i enlighet med sin nationella lagstift
ning och det förfarande som fastställts av den 
i artikel 21 angivna blandade kommissionen. 

Artikel 21 
1. De fördragsslutande staternas behöriga 

myndigheter skall behandla alla frågor som rör 

exempt from import duties and import taxes 
without any prohihitians or restrictions. "Nor
mal tank" shall mean a tank constructed by the 
producer for that type of vehicle. 

Artide 16 
The procedure for the exchange of the re

quired documents and statistkal information 
shall be jorntly determined by the competent 
authorities of the Contracting States. 

Artide 17 
If the weights or dimensions (length, width, 

height) of a vehide or combination of vehicles 
exceed the permissible maximum in the territory 
of the other Contracting State a special licence 
of the competent authorities in that State shall 
be required in addition to the licence men· 
tioned in Artide 9. 

Artide 18 
The licences shall be carried on the vehide 

on all journeys in the territory of the other 
Contracting State and be produced at the , 
request of inspection officials. The licences shall 
be stamped by the customs authorities on the 
entry and on the departure from the country for 
which they are valid. 

Artide 19 
Vehides, whether used for the carriage of 

passengers or for the carriage of goods, shall be 
suitable for the transport operations to be per
formed and shall be maintained in sound gener
al mechanical condition according to the regu
lations of the country of registration. 

Artide 20 
In the event of any infringement of the pro

visions of this Agreement by a carrier establish
ed in ,the territory of one of the Contracting 
States, the Contracting State in whose territory 
the infringement occurs may notify the other 
Contracting State which will take the steps 
provided by its national law and the measures 
established by the Joint Committee mentioned 
in Artide 21. 

Artide 21 
1. The competent authorities of the Con

tracting States shall regulate all questions re-
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PROTOKOLL 
i anslutning till överenskommelsen mellan Re
publiken Finlands regering och Republiken 
Italiens regering om internationell landsvägs-

trafik 

De fördragsslutande parterna har överens
kommit om följande bestämmelser rörande 
skatter och avgifter som uppbäres för trafik med 
och innehav av motorfordon: 

a) ordet "tillstånd", använt i denna över
enskommelse, motsvarar beroende på samman
hanget de italienska orden "concessione" eller 
"autorizzazione" eller båda: 

b) tillämpningen av artikel 13 stycke 2 
skall öv;ervägas av behöriga italienska myndig
heter från fall till fall; 

c) i artikel 14 nämnda undantag gäller de 
finska motorfordon som användes för trafik i 
Italien och som är skyldiga att erlägga trafik
skatt uppgående till 1/.360 av årsskatten per 
dag för perioder om minst .3 dagar i stället för 
den fastställda miniroiperioden om minst 4 må
nader. Motorfordon som användes för beford
ran av gods är befriade från erläggande av den 
fasta skatt, som anges i lag nr 1146 'av den 
28 december 1959. 

Uppsatt i Helsingfors den .31 augusti 1976 
i två exemplar på finska, italienska och eng
elska språket, vilka alla texter äger lika vits
ord. 

För Republiken Finlands 
regering: 

Matti T u o vinen 

För Republiken J,taliens 
regering: 

Marco Favale 

PROTOCOL 
Annexed to the Agreement between the Gov
ernment of the Republic of Finland and the 
Government of the Republic of Italy on Intet· 

national Transport by Road 

The Contracting States have agreed on the 
following provisions concerning taxes and fiscal 
charges levied on the circulation or possession 
of motor vehides: 

a) the term "licencing" used in this agree
ment earresponds according to the cases, to the 
Italian 'term "concessione", or "autorizzazione" 
or to both terms together; 

b) the implementation of Artide 1.3 para
graph 2 shall be considered by the competent 
authorities of Italy, as regards its merits; 

c) the exceptions mentioned in Artide 14 
regard the Finnish motor vehides circulating 
in Italy which are subject to the payment of 
the circulation tax in the amount of 1/.360 of 
the annual rate on the basis of a minimum of 
three days instead of the established minimum 
of 4 months. As regards motor vehides used 
for the carriage of goods, they are exempted 
from the payment of the fixed duty mentioned 
in the Law Number 1146 of December 28, 
1959. 

Done in Helsinki on the .31st Day of August 
197 6 in two copies in the Finnish, Italian and 
English languages all texts being equally au
thentic. 

For the Government of 
the Republic of Finland 

Matti T uovinen 

For the Government of 
the Republic of Italy 

Marco Favale 



denna överenskommelses verkställighet och till
lämpning. 

2. I detta syfte skall de behöriga myndig
heterna tillsätta en blandad kommission, vars 
medlemmar utses av de ovannämnda myndig
heterna. 

3. Den blandade kommissionens beslut 
skall godkännas av respektive behöriga myndig
heter. 

4. För den blandade kommissionens beslut 
kräves de behöriga myndigheternas godkännan
de. 

Artikel 22 
1. Denna överenskommelse träder i kraft 

trettio dagar efter den dag, då regeringarna i de 
båda fördragsslutande staterna meddelat var
andra, att de erforderliga konstitutionella 
kraven uppfyllts. 

2. Denna överenskommelse gäller under en 
tid av ett år; dess giltighet anses därefter auto
matiskt fortgå ett år i sänder, såvida ingendera 
fördragsslutande parten uppsäger den tre måna
den före giltighetstidens utgång. 

Uppgjord i Helsingfors den 31 augusti 1976 
i två exemplar på finska, italienska och engelska 
språken, av vilka alla texter äger lika vitsord. 
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För Republiken Finlands 
regering: 

Matti T uovinen 

För Republiken Italiens 
regering: 

Marco F a vale 
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garding the implementation and application of 
this Agreement. 

2. For this purpose rthe competent authori
ties shall establish a Joint Committee the mero
hers of which will be appointed by the above
mentioned authorities. 

3. The Joint Committee shall meet at the 
request of either Contracting State. 

4. The conclusions of the Joint Committee 
will be subject to the apptoval of the respective 
competent authotities. 

Artide 22 
1. Thrs Agreement shall enter into force 

thirty days after the Governments of both Con
tracting States have notified each other that the 
required constitutional formalities have been 
fulfilled. 

2. This Agreement shall remain in force for 
a period of one year; its validity shall thereaf
ter be tadtly extended form year to year un
less denounced by one of the Contracting States 
three months before the end of the expiry of 
its validity. 

Done in Helsinki on the 31st day of August 
1976 in two copies in the Finnish, Italian and 
English languages all texts being equally au
thentic. 

For the Government of 
the Republic of Finland 

Matti T uovinen 

For the Government of 
the Republic of Italy 

Marco F a vale 

Hallituksen esitys Eduskunnalle Italian kanssa tehdyn kan
sainvälistä maantieliikennettä kaskevan sopimuksen eräiden mää
räysten hyväksymisestä. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Italian kanssa 31 päivänä elokuuta 1976 
tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä kos
kevan sopimuksen tarkoituksena on helpottaa 
maiden välisiä maantiekuljetuksia liikennelu
pien saannin ja kuljetuksiin kohdistuvan vero
tuksen osalta. Sopimuksen mukaan liikenne
lupa vaaditaan sekä matkustaja- että tavara
liikenteessä toisen sopimuspuolen alueella. 
Eräät kuljetustoimenpiteet matkustaja- ja ta
varaliikenteessä on vapautettu lupavaatimuk
sista. 

Sopimuksessa myönnetään sopimuspuolten 
alueella vapautus ajoneuvojen liikennöintiä 
ja hallussapitoa koskevista veroista ja mak
suista lukuunottamatta erästä Italiassa kannet
tavaa määrältään nimellistä liikennöintiveroa. 
Lisäksi ajoneuvoissa saadaan niiden tavanomai
sissa polttoainesäiliöissä tuoda polttoainetta 
ilman tuontimaksuja ja veroja. 

Sopimus sisältää vielä määräyksiä lupien 
myöntämisestä, oikeudesta ottaa paluukuormaa 
toisen sopimuspuolen alueelta ja velvollisuu
desta noudattaa maantiekuljetuksia ja -liiken
nettä koskevia lakeja ja määräyksiä toisen sopi
muspuolen alueella. Sopimuksen tateuttamista 
ja sovdtamista varten sopimuspuolet asettavat 
sekakomitean. 

Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua 
siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toi
silleen kirjallisesti sopimuksen valtionsisäisestä 
hyväksymisestä. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus lainsäädännön 
alaan kuuluvien, eräiden kuljetusten lupajärjes
telyjä sekä verotusta koskevien määräysten 
voimaansaa ttamises ta. 

YLEISPERUSTELUT. 

Kansainvälisen maantieliikenteen voimak
kaasta kehityksestä seuranneiden ongelmien 
poistamiseksi Suomi on tehnyt useita maan
tieliikennettä koskevia sopimuksia. Ensimmäi
senä näistä allekirjoitettiin vuonna 1958 Sno
men, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välinen tie
kuljetussopimus (SopS 1/59). Sen jälkeen on 
kansainvälistä maantieliikennettä koskevia sopi
muksia tehty manien Euroopan maiden kanssa. 

Kuorma-autoliikenne Suomen ja ltalian vä
lillä on ollut suhteellisen vilkasta. Esimerkiksi 
vuonna 1975 kuljetettiin Suomen ja ltalian vä
lillä yhteensä 859 kuormaa yhteismäärältään 
13 667 tonnia. Liikenteen määrä on ollut kas
vava. Liikennelupien saannin yksinkertaistumi
nen ja verohelpotukset loisivat entistä patero
mat edellytykset Suomessa ja Italiassa toimi-

14918/76 

vien liikenteenharjoittajien maiden välillä suo
rittamille maantiekuljetuksille. Maittemme kes
ken ei ole ollut edes hallinnollista sopimusta, 
joka sääntelisi maantiekuljetuksiin liittyvät ky
symykset. Maiden välisen liikenteen kehittämi
seksi on osoittautunut tarpeelliseksi saada ai
kaan mulden maiden kanssa jo tehtyjä maantie
liikennesopimuksia vastaava sopimus, jonka yh
teydessä voitaisiin sopia molemminpuolisesta 
moottoriajoneuvoja, teiden käyttöä ja kuljetus
ten suotittamista koskevista veroista ja mak
suista vapauttamisesta. 

Snomen aloitteesta käytyjen neuvottelujen 
tuloksena allekirjoitettiin Helsingissä 31 päi
vänä elokuuuta 1976 Suomen ja Italian vä
linen kansainvälistä maantieliikennettä kaskeva 
sopimus. 


