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(Finlands författningssamlings nr 262/2004)

L a g

Nr 113

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Helsingfors den 24 juni
1997 mellan Republiken Finlands regering
och Republiken Moldaviens regering ingång-
na överenskommelsen om internationell

landsvägstrafik gäller som lag sådana Finland
har förbundit sig till dem.

2 §
Den ena fördragsslutande partens behöriga

myndigheter kan till den andra fördragsslu-

RP 177/2003
KoUB 1/2004
RSv 4/2004

40—2004 440040



tande partens behöriga myndigheter överläm-
na uppgifter om förseelser mot överenskom-
melsen som trafikidkare begått samt om de
påföljder som trafikidkare påförts för förseel-
serna.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen
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(Finlands författningssamlings nr 825/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 114

om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Moldavien om
internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till

området för lagstiftningen i överenskommelsen

Given i Helsingfors den 27 augusti 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
Den i Helsingfors den 24 juni 1997 mellan

Republiken Finlands regering och Republiken
Moldaviens regering ingångna överenskom-
melsen om internationell landsvägstrafik, som
godkänts av riksdagen den 24 februari 2004
och som godkänts av republikens president
den 2 april 2004 och beträffande vilken
noterna om dess godkännande utväxlats den
24 maj 2004, har trätt i kraft den 23 juni 2004
så som därom har avtalats.

2 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i överenskommelsen med Moldavien om
internationell landsvägstrafik (262/2004),
som även Ålands lagting godkänt, träder i
kraft den 1 september 2004.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1

september 2004.

Helsingfors den 27 augusti 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen
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(Översättning) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖVERENSKOMMELSE 
 

OM INTERNATIONELL LANDSVÄGSTRAFIK MELLAN REPUBLIKEN FIN-
LANDS REGERING OCH REPUBLIKEN MOLDAVIENS REGERING 

 
Republiken Finlands regering och Republi-

ken Moldaviens regering, nedan de fördrags-
slutande parterna, har med beaktande av den 
positiva utvecklingen av staternas bilaterala 
relationer och i syfte att utveckla landsvägs-
trafiken mellan de båda länderna samt transi-
totrafiken genom deras territorier till tredje 
länder, kommit överens om följande: 

 
Artikel 1 

Enligt denna överenskommelse berättigas 
trafikidkare från de fördragsslutande parterna 
att idka internationell landsvägstrafik mellan 
de båda länderna eller genom deras territori-
er. 

 
Artikel 2 

På denna överenskommelse tillämpas de 
definitioner som används i överenskommel-
ser som båda de fördragsslutande parterna 
har undertecknat och de definitioner som an-
vänds av kommittén för interna transporter 
vid FN:s ekonomiska kommission för Euro-
pa. 

 
Artikel 3 

För regelbunden eller oregelbunden per-
sontrafik mellan de fördragsslutande parterna 
eller genom deras territorier krävs, med un-
dantag av trafik som avses i artikel 4 i denna 
överenskommelse, tillstånd av de behöriga 
myndigheterna i båda länderna.  

Ansökan om tillstånd skall innehålla föl-
jande uppgifter: trafikidkarens namn, körrutt, 
tidtabell och trafikperiod. 

Artikel 4 

För tillfällig busstrafik krävs inget tillstånd. 
Sådan trafik avses då samma fordon trans-
porterar samma passagerargrupp på en 
sträcka som börjar och slutar inom den för-
dragsslutande parts territorium där fordonet 
har registrerats ("resor med stängda dörrar"), 
eller 

- på en sträcka som börjar inom den för-
dragsslutande parts territorium där fordonet 
har registrerats och slutar inom den andra 
fördragsslutande partens territorium, om for-
donet i fråga återvänder tomt till det land där 
det har registrerats, eller 

- när ett fordon som tillhör en trafikidkare 
från den fördragsslutande part som har regi-
strerat fordonet anländer tomt till den andra 
fördragsslutande partens territorium för att 
hämta passagerare. 

Vid transporter som avses i denna artikel 
skall fordonets förare ha med sig en passage-
rarförteckning. 

 
Artikel 5 

Godstransport mellan de båda länderna el-
ler genom deras territorier till tredje land är, 
med undantag av transporter som avses i ar-
tikel 6 i denna överenskommelse, tillstånds-
pliktig. 

De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter kommer årligen på basis av re-
ciprocitet överens om antalet tillstånd.  

 
Artikel 6 

Tillstånd krävs dock inte för 
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- transport av hushållsflyttgods 
- begravningstransporter 
- transport av mäss- och utställningsföre-

mål och tillhörande utrustning 
- transport av tävlingsdjur, motorfordon 

och annat gods till idrottsevenemang 
- transport av scendekorationer och tillhö-

rande utrustning samt instrument och trans-
port av apparatur och utrustning som behövs 
för producerandet av radio- och televisions-
program eller filmer 

- transport av fordon som är i olag 
- transport av medicinsk utrustning och ma-

terial som behövs för första hjälpen i sam-
band med naturkatastrofer 

- postbefordran. 
Också i fråga om andra transporter kan un-

dantag från tillståndskravet beviljas om de 
båda ländernas behöriga myndigheter kom-
mer överens om detta. 

 
Artikel 7 

Om de mått eller vikter som används vid 
transport avviker från de gränsvärden som 
den andra fördragsslutande parten tillåter, 
krävs specialtillstånd av den fördragsslutande 
partens behöriga myndigheter. 

 
Artikel 8 

Vid transport av farliga ämnen inom Fin-
lands territorium iakttas bestämmelserna i 
den europeiska överenskommelsen om inter-
nationell transport av farligt gods på väg 
(ADR). 

Vid transport av farliga ämnen inom Mol-
daviens territorium krävs specialtillstånd. 

 
Artikel 9 

I fråga om transporterna skall de lagar och 
föreskrifter som gäller inom den fördragsslu-
tande parts territorium där transporterna äger 
rum iakttas. 

 
Artikel 10 

Den ena fördragsslutande partens trafikid-
kare får inte idka person- eller godstrafik 
inom den andra fördragsslutande partens ter-
ritorium eller mellan den andra fördragsslu-

tande partens och tredje lands territorier, om 
inte den andra fördragsslutande partens behö-
riga myndighet har gett sitt samtycke till det-
ta. 

 
Artikel 11 

Person- och godstrafik som med stöd av 
denna överenskommelse  idkas inom den 
andra fördragsslutande partens territorium 
och motorfordon som utför transporter i en-
lighet med denna överenskommelse befrias 
på basis av reciprocitet från skatter och av-
gifter som uppbärs för tillstånd och använd-
ning av vägar. 

 
Artikel 12 

Gränskontroller, tullvisitationer och hälso-
vårdsundersökningar genomförs enligt de in-
ternationella överenskommelser som de båda 
fördragsslutande parterna har tillträtt, och på 
frågor som inte omfattas av dessa överens-
kommelser tillämpas respektive lands natio-
nella lagstiftning. 

 
Artikel 13 

1. Vid transporter enligt denna överens-
kommelse uppbärs inga tullavgifter och 
krävs inga tillstånd då till den andra för-
dragsslutande statens territorium införs 

- bränsle i bränsletankar som funktionellt 
och konstruktivt hör till bränslesystemet i 
fordonets motor 

- smörjmedel  
- reservdelar. 
2. Oanvända reservdelar skall reexporteras 

och utbytta delar returneras, förstöras eller 
överlåtas i enlighet med de gällande bestäm-
melserna inom respektive fördragsslutande 
parts territorium. 

 
Artikel 14 

De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter skall underrätta varandra om 
förseelser som strider mot denna överens-
kommelse samt om de påföljder som påförs 
den andra fördragsslutande partens trafikid-
kare i enlighet med den nationella lagstift-
ningen.  
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Artikel 15 

För att underlätta verkställandet av denna 
överenskommelse tillsätter de fördragsslu-
tande parternas behöriga myndigheter en 
blandad kommitté som på begäran av någon-
dera fördragsslutande partens behöriga myn-
digheter turvis sammanträder i de båda sta-
terna. 

 
Artikel 16 

Denna överenskommelse påverkar inte de 
rättigheter och skyldigheter för de fördrags-
slutande parterna som följer av andra interna-
tionella överenskommelser som parterna har 
tillträtt. 

 
Artikel 17 

Den behöriga myndighet som har bemyn-
digats att verkställa bestämmelserna i denna 
överenskommelse är i Finland trafikministe-
riet (numera kommunikationsministeriet) och 
i Republiken Moldavien trafikministeriet. 

Artikel 18 

Denna överenskommelse träder i kraft tret-
tio dagar från den dag då även den andra för-
dragsslutande partens diplomatiska källor 
skriftligen meddelar att de interna förfaran-
den som krävs för att överenskommelsen 
skall träda i kraft har fullföljts. 

 
Artikel 19 

Denna överenskommelse har ingåtts för ett 
år och förnyas automatiskt för ett år i sänder, 
om inte någondera fördragsslutande parten 
minst tre månader före periodens slut medde-
lar den andra fördragsslutande parten att den 
ämnar säga upp överenskommelsen. 

 
Upprättad i Helsingfors den 24 juni 1997 i 

två exemplar på finska, moldaviska och eng-
elska, vilka alla texter har samma giltighet. 

 
Om avvikande tolkningar av bestämmel-

serna i denna överenskommelse förekommer 
skall den engelska texten ges företräde.  

 
 

För Republiken Finlands regering 
 
 

Matti Aura 
 
 
 
 

För Republiken Moldaviens regering 
 
 

Pentru Guvernul 



(Finlands författningssamlings nr 263/2004)

L a g

Nr 115

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Bukarest den 29 maj
2002 mellan Republiken Finlands regering
och Republiken Sloveniens regering ingångna
överenskommelsen om internationell lands-
vägstrafik gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.

2 §
Den ena fördragsslutande partens behöriga

myndigheter kan till den andra fördragsslu-
tande partens behöriga myndigheter överläm-
na uppgifter om förseelser mot överenskom-
melsen som trafikidkare begått samt om de
påföljder som trafikidkare påförts för förseel-
serna.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

RP 6/2004
KoUB 5/2004
RSv 8/2004
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(Finlands författningssamlings nr 826/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 116

om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovenien om
internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till

området för lagstiftningen i överenskommelsen

Given i Helsingfors den 27 augusti 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
Den i Bukarest den 29 maj 2002 mellan

Republiken Finlands regering och Republiken
Sloveniens regering ingångna överenskom-
melsen om internationell landsvägstrafik, som
godkänts av riksdagen den 24 februari 2004
och som godkänts av republikens president
den 2 april 2004 och beträffande vilken
noterna om dess godkännande utväxlats den
22 juni 2004, har trätt i kraft den 22 juli 2004
så som därom har avtalats.

2 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i överenskommelsen med Slovenien om in-
ternationell landsvägstrafik (263/2004), som
även Ålands lagting godkänt, träder i kraft
den 1 september 2004.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1

september 2004.

Helsingfors den 27 augusti 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

1572
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(Översättning) 
 
 
 
 
 
 

ÖVERENSKOMMELSE 
 

MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS REGERING OCH REPUBLIKEN SLOVENI-
ENS REGERING OM INTERNATIONELL PERSON- OCH GODSTRAFIK PÅ 

LANDSVÄG 
 

Republiken Finlands regering och Republi-
ken Sloveniens regering, nedan de fördrags-
slutande parterna, som vill främja utveck-
lingen av handeln och de ekonomiska rela-
tionerna mellan länderna, som beslutar att 
främja samarbetet inom vägtrafiken inom 
ramen för marknadsekonomin, som värnar 
om miljö- och befolkningsskyddet, en förnuf-
tig energianvändning, trafiksäkerheten och 
förbättrandet av förarnas arbetsförhållanden, 
som strävar efter att utveckla intermodal tra-
fik, som beaktar den ömsesidiga nyttan av 
och förmånerna med vägtrafiköverenskom-
melsen, har kommit överens om och beslutat 
följande: 

 
 

PARAGRAF I  

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 

Omfattning 

1. Denna överenskommelse tillämpas på 
sådan vägtrafik som idkas av trafikidkare 
vilka har sin hemort inom en fördragsslutan-
de parts territorium med fordon som är regi-
strerade inom detta territorium och vilkas av-
gångs- och destinationsorter är belägna inom 
territoriet och vilka idkar transitotrafik ge-
nom detta territorium och den andra för-
dragsslutande partens territorium. 

2. Denna överenskommelse påverkar inte 
de rättigheter och skyldigheter för de för-
dragsslutande parterna som följer av andra 
internationella överenskommelser som par-
terna har tillträtt. 

Artikel 2 

Definitioner 

Vid tillämpningen av denna överenskom-
melse avses följande: 

1. "Trafikidkare" avser en fysisk eller juri-
disk person som har sin hemort inom en av 
de fördragsslutande parternas territorium och 
som är registrerad att idka person- eller gods-
transporter. 

2. "Fordon" avser ett motorfordon som är 
registrerat inom någondera fördragsslutande 
partens territorium och som vad gäller kon-
struktion och utrustning är avsett för person- 
eller godstrafik. 

3. "Trafik" avser trafik med ett fordon, las-
tat eller olastat, också då fordonet, en släp-
vagn eller en påhängsvagn transporteras med 
tåg eller båt en del av sträckan.        

4. "Cabotage" avser person- eller godstra-
fik som en av de fördragsslutande parternas 
trafikidkare idkar mellan olika platser inom 
den andra fördragsslutande partens territori-
um. 

5. "Fördragsslutande parts territorium" av-
ser Republiken Finlands territorium respekti-
ve Republiken Sloveniens territorium. 

6. "Hemland" avser en fördragsslutande 
parts territorium där trafikidkaren är etable-
rad och där fordonet är registrerat. 

7. "Stationeringsland" avser en fördragsslu-
tande parts territorium där trafikidkaren ver-
kar utan att fordonet har registrerats där och 
som inte är trafikidkarens hemort. 

8. "Buss" avser ett fordon som har registre-
rats inom den ena fördragsslutande partens 
territorium och som vad gäller konstruktion 
och utrustning lämpar sig och är avsett för 
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persontrafik och som utöver förarens plats 
har fler än åtta sittplatser. 

9. "Regelbunden persontrafik" avser per-
sontrafik på en bestämd rutt enligt en på för-
hand uppgjord och utgiven tidtabell. Passage-
rarna tas upp och sätts av vid hållplatser som 
bestämts i förväg. 

10. "Tillfällig trafik och pendeltrafik" avser 
trafik som inte omfattas av definitionen på 
regelbunden persontrafik. 

11. "Kontrollhandling" avser bussarnas 
passagerarförteckningar som är utformade i 
enlighet med modellen i ASOR-avtalet. 

 
 

PARAGRAF II  

PERSONTRAFIK 

Artikel 3 

Regelbunden trafik 

1. Regelbunden busstrafik regleras med 
hjälp av ett tillståndssystem. Tillstånd bevil-
jas av den behöriga myndigheten i avgångs-, 
destinations- och genomfartslandet.  

2. Ansökan om tillstånd skall ställas till den 
behöriga myndigheten i trafikidkarens hem-
land. 

3. Tillstånden beviljas med gemensamt 
samtycke av de behöriga myndigheterna i de 
fördragsslutande länderna. 

Beslut om beviljande eller avslag av till-
stånd fattas inom tre månader, om det inte är 
fråga om specialfall. Tillstånden är i kraft 
högst fem år. 

4. Om ändringar i villkoren för verksamhe-
ten och om indragande av trafik bestäms i en-
lighet med det tillvägagångssätt som beskrivs 
i paragraferna 2 och 3. 

Om det inte längre finns efterfrågan på tra-
fik kan trafikidkaren dra in trafiken genom 
att underrätta den behöriga myndighet som 
beviljat tillstånd samt kunderna om saken. 

 
Artikel 4 

Tillfällig trafik och pendeltrafik 

1. Tillfällig trafik och pendeltrafik med 
buss regleras genom tillstånd. Tillstånd bevil-

jas av den behöriga myndigheten i avgångs-, 
destinations- och genomfartslandet. 

2. Trafik som upptagits i förteckningen 
nedan utgör undantag från paragraf 1 och är 
befriad från alla tillståndsförfaranden inom 
stationeringslandets territorium: 

a) Resor med stängda dörrar där samma 
fortskaffningsmedel transporterar samma 
passagerargrupp hela vägen och tar den till-
baka till avgångsplatsen, trafik där utresan 
sker med passagerare och återresan med tomt 
fordon. 

b) trafik där utresan sker med tomt fordon 
och återresan med passagerare, förutsatt att 
passagerarna tidigare av samma trafikidkare 
har tagits till den fördragsslutande partens 
territorium varifrån de åter hämtas och trans-
porteras till den fördragsslutande parts terri-
torium som är trafikidkarens hemland, 

3. Att hämta upp passagerare under en resa 
inom trafik som befriats från tillstånd är inte 
tillåtet om inte ett särskilt tillstånd beviljats.  

En blandad kommitté som tillsatts i enlig-
het med artikel 14 kan utsträcka befrielsen 
från tillstånd till att gälla också andra grupper 
inom tillfällig trafik och pendeltrafik. 

4 Ansökan om tillstånd skall ställas till den 
behöriga myndigheten i stationeringslandet. 

En blandad kommitté som tillsatts i enlig-
het med artikel 14 beslutar om tillståndsan-
sökans utformning och om nödvändiga 
tilläggshandlingar. 

Beslut om beviljande eller avslag av till-
stånd fattas inom en månad, om det inte är 
fråga om specialfall. 

1. Tillfällig trafik och pendeltrafik som är 
befriad från tillståndskrav och som idkas med 
bussar förutsätter att föraren medför en kon-
trollhandling. Villkoren för användning av 
kontrollhandlingar och deras innehåll görs 
upp av den blandade kommitté som nämns i 
artikel 14. 

 
Artikel 5 

Allmänna föreskrifter för passagerartrafik 

1. Trafiktillstånd kan  inte överföras på 
andra trafikidkare. 

2. Cabotagetrafik är förbjuden. Lokala re-
sor som ordnas endast för sådana passagerar-
grupper som har tagits till orten i fråga av 
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samma trafikidkare anses inte vara cabotage, 
förutsatt att passagerarna har antecknats i en 
passagerarförteckning som den behöriga 
myndigheten har godkänt. 

 
 

PARAGRAF III 

GODSTRAFIK 

Artikel 6 

Tillståndssystem 

1. Trafikidkare med hemland inom en för-
dragsslutande parts territorium kan med stöd 
av tillståndssystemet inom den andra för-
dragsslutande partens territorium idka 

a) trafik mellan och genom de två fördrags-
slutande parternas territorier, 

b) trafik mellan en ort inom den ena för-
dragsslutande partens territorium och en ort 
inom ett tredje lands territorium. 

1. Cabotagetrafik är tillåten endast med 
särskilt tillstånd. 

 
 

Artikel 7 

Befrielse från tillståndskrav: 

1. Följande trafikgrupper utgör undantag 
från artikel 6 och är befriade från tillstånds-
krav 

a) Trafik med fordon vilkas tillåtna total-
massa inklusive släpvagnar inte överstiger 
3,5 t. 

b) Trafik med fordon som är skadade eller i 
olag samt trafik med reparationsfordon. 

c) Trafik med sådant olastat lastfordon som 
har sänts för att ersätta ett fordon som gått 
sönder i ett annat land samt det skadade for-
donets återresa efter reparationen. 

d) Transport av reservdelar och utrustning 
till oceanfartyg och luftfartyg. 

e) Transport av medicinsk utrustning och 
apparatur som behövs i nödsituationer, sär-
skilt vid naturkatastrofer och för humanitära 
behov. 

f) Transport av konstverk och konstföremål 
till mässor och utställningar eller för icke-
kommersiella syften. 

g) Transport av utrustning, tillbehör och 
djur för icke-kommersiella syften till och 
från teater-, musik-, film-, idrotts- eller cir-
kusföreställningar, mässor eller fester samt 
för film- eller televisionsproduktion. 

h) Flyttningar som utförs av företag med 
specialpersonal och specialutrustning samt 
den utrustning som behövs för detta syfte. 

i) Begravningstransporter. 
1. De behöriga myndigheterna kan sinse-

mellan komma överens om att i förteckning-
en över trafikkategorier lägga till eller ur för-
teckningen avlägsna grupper som är befriade 
från tillståndskrav. 

 
Artikel 8 

Allmänna bestämmelser för godstrafik 

1. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter utväxlar årligen överenskommet 
antal tillstånd.  

Tillstånden för godstransport gäller 13 må-
nader från ingången av varje kalenderår. 

2. Tillstånd kan inte överföras. 
3. Tillstånd kan användas endast för ett 

fordon i sänder. Om det är fråga om fordons-
kombinationer är motorfordonet den avgö-
rande faktorn när tillstånd eller befrielse från 
tillstånd beviljas.  

4. Den blandade kommitté som nämns i ar-
tikel 14 fastställer kvoten för tillstånd för oli-
ka användningsändamål och alla ytterligare 
villkor gällande tillstånden. 

5. Cabotagetrafik är förbjuden om inte den 
behöriga myndigheten har beviljat särskilt 
tillstånd för detta. 

 
 

PARAGRAF IV  

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 9 

Skattebestämmelser 

1. Trafik med fordon som har registrerats 
inom en fördragsslutande parts territorium 
och som tillfälligt verkar inom den andra 
fördragsslutande partens territorium med stöd 
av villkoren i denna överenskommelse, är på 
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basis av reciprocitet befriad från vägavgifter 
och alla andra skatter i anslutning till ägande 
och registrering av ett fordon och fordonets 
verksamhet samt från särskilda trafikskatter. 

2. Bränsle som förvaras i normala fasta 
tankar som tillverkaren byggt in i fordonet 
och som är avsett att användas för trafikering 
med fordonet samt smörjmedel och reservde-
lar är befriade från alla importtullar inom sta-
tioneringslandets territorium, förutsatt att tra-
fikidkaren iakttar relevanta tullbestämmelser. 

3. Den trafik som faller inom ramen för 
villkoren i denna överenskommelse regleras i 
stationeringslandet av tullar och andra avgif-
ter som uppbärs för användning av vägnät el-
ler broar. Tullar och andra avgifter uppbärs 
lika hos båda de fördragsslutande parternas 
trafikidkare. 

 
Artikel 10 

Vikter och mått 

1. Fordonens tillåtna maximivikt, axelvikt 
och mått får inte överskrida de i registre-
ringshandlingarna nämnda värdena eller de 
gällande maximigränserna i stationeringslan-
det. 

2. Användning i stationeringslandet av så-
dana fordon vilkas vikt och mått överskrider 
de tillåtna maximigränserna är tillåten endast 
med särskilt tillstånd som sökts i förväg. 

 
Artikel 11 

Materiel och andra egenskaper 

1. Fordon som transporterar farliga varor 
eller varor som blir förskämda skall utrustas 
och inredas i enlighet med kraven i ADR- 
och ATP-avtalen. 

2. Apparatur som används för övervakning 
av fordonsbesättningens kör- och vilotider 
skall motsvara bestämmelserna i AETR-
avtalet. 

3. De fördragsslutande parterna förbinder 
sig att inom ramen för denna överenskom-
melse främja användning av fordon som 
motsvarar noggranna säkerhets- och ut-
släppsstandarder. 

Den blandade kommitté som nämns i arti-
kel 14 kan då den beslutar om kvoter och be-

frielse från kvoter prioritera fordon som mot-
svarar de senaste säkerhets- och utsläpps-
standarderna.   

 
Artikel 12 

Tillsyn 

De tillstånd, kontrollhandlingar och andra 
handlingar som omfattas av denna överens-
kommelse samt handlingar som krävs på ba-
sis av multilaterala eller bilaterala överens-
kommelser eller nationell lag skall förvaras i 
fordonen och företes på begäran av tillsyns-
myndigheterna. 

 
 

Artikel 13 

Trafikidkarnas skyldigheter och förseelser 

1. Inom den andra fördragsslutande partens 
territorium iakttar de fördragsslutande par-
ternas trafikidkare och deras fordonsbesätt-
ningar de gällande lagarna och bestämmel-
serna i landet i fråga. 

2. Om en fördragsslutande parts trafikidka-
re bryter mot bestämmelserna i denna över-
enskommelse skall den fördragsslutande part 
inom vars territorium förseelsen skedde, utan 
att detta begränsar partens eget rättsliga för-
farande, underrätta den andra fördragsslutan-
de parten, som skall vidta de åtgärder som 
dess nationella lagstiftning förutsätter. I sär-
skilt allvarliga fall kan den behöriga myndig-
heten i stationeringslandet tillfälligt vägra in-
träde i landet medan man väntar på beslut av 
den behöriga myndigheten i hemlandet. De 
fördragsslutande parterna skall underrätta 
varandra om de beslut som fattas. 

 
 

Artikel 14 

Samarbete och den blandade kommittén 

1. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter vidtar alla nödvändiga åtgärder 
för att verkställa och tillämpa denna överens-
kommelse samt för att lämna varandra all 
nödvändig information. De behöriga myn-
digheterna underrättar också varandra om 
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alla ändringar i den nationella lagstiftningen 
som inverkar på tillämpningen av denna 
överenskommelse. 

De behöriga myndigheterna bistår varandra 
i syfte att tillämpa denna överenskommelse. 

2. De fördragsslutande parterna tillsätter en 
blandad kommitté för verkställande av denna 
överenskommelse samt för behandling av 
frågor i anslutning till överenskommelsen.  

 
 

PARAGRAF V  

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 15 

Ikraftträdande och giltighetstid 

1. Denna överenskommelse träder i kraft 
30 dygn från den dag då de fördragsslutande 
parterna har meddelat varandra att de legisla-
tiva kraven i samband med ikraftträdandet av 

internationella överenskommelser har upp-
fyllts.  

Denna överenskommelse tillämpas tillfäl-
ligt från och med den dag då den underteck-
nats. 

2. Denna överenskommelse är i kraft tills 
vidare och båda de fördragsslutande parterna 
kan säga upp den genom att underrätta om 
det skriftligen. Överenskommelsen upphör 
att gälla tre månader från det datum då den 
andra fördragsslutande parten fått meddelan-
det. 

Som bevis på detta har de undertecknade, 
som av sina regeringar fått behöriga befo-
genheter, undertecknat denna överenskom-
melse. 

 
Upprättad i två originalexemplar i Bukarest 

den 29 maj 2002 på finska, slovenska och 
engelska, vilka alla texter har samma giltig-
het. Om avvikande tolkningar förekommer 
skall den engelska texten ges företräde. 

 
 

För Republiken Finlands regering 
 
 

Kimmo Sasi 
 
 
 
 

För Republiken Sloveniens regering 
 
 

Jakob Presecnik 



(Finlands författningssamlings nr 264/2004)

L a g

Nr 117

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet

till överenskommelsen

Given i Helsingfors den 2 april 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Helsingfors den 4
november 1997 mellan Republiken Finlands
regering och Republiken Uzbekistans rege-
ring ingångna överenskommelsen om inter-
nationell landsvägstrafik och tilläggsproto-
kollet till överenskommelsen gäller som lag
sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Den ena fördragsslutande partens behöriga

myndigheter kan till den andra fördragsslu-
tande partens behöriga myndigheter överläm-
na uppgifter om förseelser mot överenskom-
melsen som trafikidkare begått samt om de
påföljder som trafikidkare påförts för förseel-
serna.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

RP 178/2003
KoUB 2/2004
RSv 5/2004
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(Finlands författningssamlings nr 827/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 118

om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Uzbekistan om
internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen och om sättande
i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och

tilläggsprotokollet till överenskommelsen

Given i Helsingfors den 27 augusti 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
Den i Helsingfors den 4 november 1997

mellan Republiken Finlands regering och
Republiken Uzbekistans regering ingångna
överenskommelsen om internationell lands-
vägstrafik och tilläggsprotokollet till överens-
kommelsen, som godkänts av riksdagen den
24 februari 2004 och som godkänts av
republikens president den 2 april 2004 och
beträffande vilka noterna om deras godkän-
nande utväxlats den 31 maj 2004, har trätt i
kraft den 29 juni 2004 så som därom har
avtalats.

2 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i överenskommelsen med Uzbekistan om
internationell landsvägstrafik och tilläggspro-
tokollet till överenskommelsen (264/2004),
som även Ålands lagting godkänt, träder i
kraft den 1 september 2004.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen och

i tilläggsprotokollet till överenskommelsen
som inte hör till området för lagstiftningen är
i kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1

september 2004.

Helsingfors den 27 augusti 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen
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(Översättning) 
 
 
 
 
 

ÖVERENSKOMMELSE 
 

MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS REGERING OCH REPUBLIKEN UZBEKI-
STANS REGERING OM INTERNATIONELL LANDSVÄGSTRAFIK 

 
Republiken Finlands regering och Republi-

ken Uzbekistans regering, nedan de fördrags-
slutande parterna, har med beaktande av den 
bilaterala handelns utveckling och i syfte att 
på basis av reciprocitet utveckla person- och 
godstrafiken med bil mellan de båda länderna 
och genom deras territorier, kommit överens 
om följande: 

 
Artikel 1 

Enligt denna överenskommelse idkas re-
gelbundna och tillfälliga person- och godstra-
fiktransporter (inklusive turisttransporter) 
mellan de båda länderna och genom deras 
territorier på vägar som öppnats för interna-
tionell vägtrafik med fordon som registrerats 
i Republiken Uzbekistan eller i Republiken 
Finland. 

 
 

I. PERSONTRAFIK 

Artikel 2 

1. Regelbunden persontransport mellan de 
båda länderna och genom deras territorier ut-
förs i enlighet med vad de fördragsslutande 
parternas behöriga myndigheter kommer 
överens om och med stöd av de tillstånd 
myndigheterna beviljat. 

2. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter lägger i god tid fram förslag till 
varandra om anordnande av sådana transpor-
ter. Förslagen skall innehålla uppgifter om 
trafikidkarens namn, rutt, tidtabell och håll-
platser där trafikidkaren tar upp eller släpper 
av passagerare samt om tidpunkterna för 
transporten och om hur regelbundet trafiken 
kommer att idkas. 

Artikel 3 

1. Tillfälliga persontransporter mellan de 
båda länderna eller transitotrafik genom de-
ras territorier utförs, med undantag av sådana 
transporter som nämns i artikel 4 i denna 
överenskommelse, med stöd av tillstånd som 
beviljats av de fördragsslutande parternas 
behöriga myndigheter. 

2. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter beviljar tillstånd för den del av 
färden som sker inom deras eget territorium. 

3. För varje tillfällig persontransport krävs 
ett särskilt tillstånd som berättigar till en tur-
och-retur-resa, om inte annat nämns i till-
ståndet. 

4. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter sänder årligen varandra det an-
tal tillståndsformulär för tillfällig persontra-
fik som de kommit överens om. Formulären 
skall förses med stämpel och underskrift av 
den behöriga myndighet som beviljat till-
ståndet. 

5. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter kommer överens om den ord-
ning i vilken utbytet av tillståndsformulären 
skall ske. 

 
Artikel 4 

Ett tillstånd enligt artikel 3 krävs inte när 
ett fordon som är i olag byts ut mot ett annat 
fordon. 

 
II. GODSTRAFIK 

Artikel 5 

1. Godstransporter mellan de båda länderna 
eller genom deras territorier utförs, med un-
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dantag av transporter som avses i artikel 6 i 
denna överenskommelse, med fordon i enlig-
het med tillstånd som beviljats av de för-
dragsslutande parternas behöriga myndighe-
ter. 

2. För varje godstransport krävs ett särskilt 
tillstånd som berättigar till en tur-och-retur-
resa om inte annat nämns i tillståndet. 

3. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter sänder årligen varandra det an-
tal tillståndsformulär för godstransporter som 
de har kommit överens om. Formulären skall 
förses med stämpel och underskrift av den 
behöriga myndighet som beviljat tillståndet. 

4. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter kommer överens om den ord-
ning i vilken utväxlandet av tillståndsformu-
lären skall ske. 

 
 

Artikel 6 

1. Tillstånd som avses i artikel 5 krävs 
dock inte för: 

a) transport av föremål, utrustning och till-
behör avsedda för mässor och utställningar, 

b) transport av fordon, djur, annan utrust-
ning och material avsedda för idrottsevene-
mang, 

c) transport av scendekorationer och tillhö-
rande utrustning samt musikinstrument och 
transport av utrustning som behövs för pro-
ducerandet av filmer samt för radio- eller te-
levisionsprogram, 

d) transport av lik samt aska av avlidna, 
e) postbefordran, 
f) transport av fordon som är i olag, 
g) transport av lös egendom i samband med 

flyttning, 
h) transport av sjukvårdsmaterial och lä-

kemedel för hjälp vid naturkatastrofer. 
Tillstånd behövs inte heller för transitotra-

fik i fråga om  bilar som befordrar teknisk 
assistans. 

Vid sådan transport som avses i denna arti-
kel skall i fordonet finnas transportdokument 
från det land där fordonet har registrerats. 

2. De undantag som nämns i punkterna 1. 
a), b) och c) tillämpas endast under förutsätt-
ning att föremålen returneras till det land i 
vilket fordonet är registrerat, eller att de 
transporteras till ett tredje lands territorium. 

Artikel 7 

1. Då ett tomt eller lastat fordons huvud-
mått eller massa överskrider de huvudmått 
eller den maximala massa som tillåts inom 
den andra fördragsslutande partens territori-
um skall trafikidkaren skaffa ett särskilt till-
stånd hos denna parts behöriga myndighet. 
Vid transport av farliga ämnen skall bestäm-
melserna i motsvarande internationella över-
enskommelser och i båda ländernas interna 
lagstiftning iakttas. 

2. Om det tillstånd som nämns i punkt 1 
begränsar fordonets färd till en bestämd rutt, 
skall transporten ske endast längs denna rutt. 

 
 

III ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 8 

1. Trafikidkare har inte rätt att inleda per-
son- eller godstransporter mellan två punkter 
på den andra fördragsslutande partens territo-
rium.  

2. En trafikidkare kan utföra transporter 
mellan den andra fördragsslutande partens 
territorium och tredje land om han av den 
andra fördragsslutande partens behöriga 
myndighet har fått ett särskilt tillstånd för 
det. 

 
Artikel 9 

1. Transporter som avses i denna överens-
kommelse kan utföras endast av sådana tra-
fikidkare som enligt det egna landets lagstift-
ning är berättigade att utföra internationella 
transporter. 

2. Motorfordon som utför internationella 
transporter skall förses med ifrågavarande 
lands nationella registreringsskylt och natio-
nalitetstecken. 

3. Trafikidkaren skall vid internationella 
transporter enligt denna överenskommelse 
iaktta de trafikregler, normer och lagar som 
gäller i det land inom vars territorium fordo-
net befinner sig. 

 
Artikel 10 

Det är förbjudet att inom eller genom de 
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fördragsslutande parternas territorier trans-
portera vapen, skjutförnödenheter, krigsma-
teriel och explosiva varor samt andra sådana 
ämnen som enligt de fördragsslutande par-
ternas interna lagstiftning är förbjudna. 

 
Artikel 11 

För godstransporter enligt denna överens-
kommelse krävs nationella transporthand-
lingar, vilka skall motsvara de internationella 
mallar för transporthandlingar som är i all-
mänt bruk. 

 
Artikel 12 

1. Föraren av ett fordon skall inneha natio-
nellt eller internationellt körkort som motsva-
rar den fordonskategori till vilken fordonet 
hör samt ett nationellt registreringsbevis för 
fordonet. 

2. Det nationella eller internationella kör-
kortet skall överensstämma med körkorts-
formuläret i överenskommelsen om interna-
tionell vägtrafik. 

 
Artikel 13 

Med stöd av denna överenskommelse är 
person- och godstransporter som utförs med 
motorfordon inom de båda ländernas territo-
rier befriade från sådana skatter och avgifter 
som hänför sig till användning av vägar, 
väghållning samt tillstånd enligt denna över-
enskommelse. Avgiftsbelagda vägar och bro-
ar utgör undantag från denna bestämmelse.  

 
Artikel 14 

Alla fordon med vilka utförs transporter 
enligt denna överenskommelse skall vara 
försäkrade på förhand. 

 
Artikel 15 

Gräns-, tull- och hälsokontroller samt växt-
hälsokontroll utförs enligt de internationella 
överenskommelser som båda de fördragsslu-
tande parterna har tillträtt, och på frågor som 
dessa överenskommelser inte gäller tillämpas 
de båda fördragsslutande parternas interna 
lagstiftning. 

Artikel 16 

Gräns-, tull- och hälsokontroller samt växt-
hälsokontroller vid transport av svårt sjuka 
personer samt vid regelbunden persontrafik 
och transport av djur samt vid transport av 
varor som lätt förskäms sker med företrädes-
rätt. 

 
Artikel 17 

1. Vid transporter enligt denna överens-
kommelse uppbärs inga tullavgifter och 
krävs inga tillstånd då till den andra för-
dragsslutande partens territorium införs: 

a) bränsle som finns i de bränsletankar som 
funktionellt och konstruktivt hör till bränsle-
systemet i fordonets motor, 

b) smörjmedel i den mängd som behövs 
under transporten, 

c) reservdelar och arbetsredskap avsedda 
för fordon med vilka utförs internationella 
transporter. 

2. Oanvända reservdelar skall föras ut ur 
landet och ersatta reservdelar antingen föras 
ut ur landet eller förstöras eller överlåtas i en-
lighet med de gällande bestämmelserna inom 
den fördragsslutande partens territorium. 

 
Artikel 18 

1. Överträds bestämmelserna i denna över-
enskommelse är trafikidkaren på begäran av 
de behöriga myndigheterna i det land där 
överträdelsen har inträffat skyldig att vidta de 
åtgärder som krävs för att villkoren i denna 
överenskommelse skall uppfyllas. De behö-
riga myndigheterna i  det land från  vilket 
trafikidkaren kommer  skall underrätta den 
andra fördragsslutande partens behöriga 
myndigheter om de åtgärder som har vidta-
gits. 

2. I händelse av brott mot vistelselandets 
lagstiftning fritar bestämmelserna i denna ar-
tikel inte trafikidkaren från hans ansvar.  

 
Artikel 19 

För verkställande av denna överenskom-
melse är de fördragsslutande parternas behö-
riga myndigheter i direkt kontakt med var-
andra och ordnar de på förslag av den ena 
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fördragsslutande parten förhandlingar gäl-
lande systemet med tillstånd för person- och 
godstrafik samt utbyter de erfarenheter och 
uppgifter om användningen av de beviljade 
tillstånden. 

De fördragsslutande parterna löser alla 
eventuella meningsskiljaktigheter som gäller 
tolkningen och tillämpningen av denna över-
enskommelse genom förhandlingar.  

 
 

IV SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 20 

Båda de fördragsslutande parternas interna 
lagstiftning tillämpas på alla sådana frågor 
som inte regleras i denna överenskommelse 
eller genom en sådan internationell överens-
kommelse som de båda fördragsslutande par-
terna har tillträtt. 

 
Artikel 21 

Denna överenskommelse påverkar inte de 
rättigheter och skyldigheter för de fördrags-

slutande parterna som följer av andra interna-
tionella överenskommelser som parterna har 
tillträtt. 

Artikel 22 

1. Denna överenskommelse träder i kraft 
den trettionde dagen efter att parterna motta-
git ett meddelande, genom vilket fastställs att 
de krav som de fördragsslutande parternas 
nationella lagstiftning ställer har uppfyllts.  

2. Till överenskommelsen fogas ett 
tilläggsprotokoll som är en integrerad del av 
överenskommelsen. 

3. Denna överenskommelse har ingåtts för 
obestämd tid och den fortsätter att gälla tills 
90 dagar har förflutit från den dag den ena 
fördragsslutande parten har underrättat den 
andra fördragsslutande parten att överens-
kommelsen upphör att gälla. 

 
Upprättad i Helsingfors den 4 november 

1997 i två exemplar på finska, uzbekiska och 
ryska, vilka alla texter har samma giltighet. 
Om avvikande tolkningar av överenskom-
melsen förekommer skall den ryska texten 
ges företräde. 

 
 

För Republiken Uzbekistans regering 
 
 

R.V. Ahmedov 
 
 
 
 

För Republiken Finlands regering 
 
 

Ole Norrback 
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