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Hallituksen esitys Eduskunnalle Sveitsin kanssa tehdyn kan
sainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Sveitsin kanssa tammikuussa 1980 tehdyn 
kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan so
pimuksen tarkoituksena on edistää maiden vä
lisiä maantiekuljetuksia helpottamalla kuljetus
lupien saantia sekä myöntämällä vapautuksia 
tietyistä kuljetuksiin kohdistuvista veroista ja 
maksuista. Sopimuksen toteuttamista ja sovel
tamista varten sopimuspuolet asettavat seka
komission. 

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

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen 
eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräys
ten hyväksymisestä. 

YLEISPERUSTELUT. 

Suomen ja Sveitsin välinen kuorma-autolii
kenne on ollut varsin vilkasta. Vuonna 1979 
kuljetettiin Suomesta Sveitsiin 690 vientikuor
maa eli yhteensä n. 12 000 tonnia tavaraa. 
Sveitsistä Suomeen tuli 478 kuormaa kuljete
tun tavaramäärän oltua n. 7 400 tonnia. Näi
den lisäksi osa Suomesta Etelä-Eurooppaan 
suuntautuvista kuljetuksista on tehty Sveitsin 
kautta. Kuljetusten lukumäärästä ei kuitenkaan 
ole tarkkaa tietoa. 

Tiekuljetuksia koskevalla sopimuksella jär-

jestettävä kuljetuslupien saannin yksinkertais
taminen ja verohelpotukset loisivat entistä pa
remmat edellytykset suomalaisten liikenteen
harjoittajien Suomen ja Sveitsin välisille tie
kuljetuksille sekä edistäisivät maiden välisen 
liikenteen ja kaupan kehittämistä. Suomen 
aloitteesta käytyjen neuvottelujen tuloksena 
allekirjoitettiin Helsingissä 16 päivänä tammi
kuuta 1980 Suomen ja Sveitsin välinen kan
sainvälisiä maantiekuljetuksia koskeva sopimus. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. Sopimuksen sisältö. 

1 artikla. Sopimus koskee Suomessa tai 
Sveitsissä rekisteröidyillä ajoneuvoilla tapahtu
via ammattimaisia henkilö- tai tavarakuljetuksia 
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näiden maiden välillä tahi niiden alueiden 
kautta. 

2 artikla. Tähän artiklaan sisältyvät liiken
teenharjoittajaa sekä ajoneuvoa koskevat mää
ritelmät. 
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.3-4 artikla. Nämä artiklat koskevat sopi
muksen mukaisia kuljetusoikeuksia ja niihin 
tarvittavia lupia. Pääsääntöisesti vaaditaan sekä 
matkustaja- että tavarakuljetuksiin lupa. 

Kuljetuslupaa ei henkilökuljetusten osalta 
vaadita .3 artiklan 1 kappaleen a-c kohdassa 
tarkoitettuihin kiertomatkoihin, ryhmäkuljetuk
siin tai kauttakulkumatkoihin. Tällaisten kul
jetusten osalta sveitsiläisen liikenteenharjoitta
jan ei tarvitse hankkia Suomessa tieliikenne
lain 5 pykälän .3 momentissa (366/ 69) edel
lytettyä ammattimaisen moottoriajoneuvoliiken
teen harjoittamiseen tarvittavaa lupaa. Muun
laisiin henkilökuljetuksiin sopimuspuolen lii
kenteenharjoittajalta vaaditaan .3 artiklan 2 kap
paleen mukaisesti toisen sopimuspuolen asian
omaiselta viranomaiselta hankittava lupa. 

Sopimuspuolen liikenteenharjoittajalla on 4 
artiklan mukaan oikeus luvan perusteella suo
rittaa tavarakuljetuksia ajoneuvon rekisteröinti
maan ja toisen sopimusmaan välillä sekä kaut
takuljetuksia toisen sopimuspuolen alueen kaut
ta. Luvasta ovat kuitenkin vapautettuja eräät 
artiklan 2 kappaleessa määritellyt kuljetukset. 

5 artikla. Sopimuspuolen liikenteenharjoitta
jien tulee noudattaa toisen sopimuspuolen la
keja ja määräyksiä. 

6 artikla. Sopimuspuolen liikenteenharjoitta
jat eivät saa kuljettaa henkilöitä tai tavaraa 
toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan kah
den paikkakunnan välillä taikka toisen sopi
muspuolen alueen ja kolmannen maan välillä. 
Viimeksimainittuihin kuljetuksiin voi kyseisen 
sopimuspuolen asianomainen viranomainen kui
tenkin antaa erityisluvan. 

7 artikla. Ajoneuvojen painojen ja mittojen 
osalta kumpikin sopimuspuoli pitää toisen so
pimuspuolueen alueella rekisteröityjä ajoneuvo
ja samassa asemassa kuin omalla alueellaan 
rekisteröityjä ajoneuvoja. 

8 artikla. Sopimuksen määräysten tahi sopi
muspuolen liikennettä ja kuljetustoimintaa kos
kevien lakien ja määräysten vastaisen toimin
nan seuraamuksia ovat tämän artiklan mukaan 
varoitus tai kuljetusoikeuden väliaikainen, osit
tainen tai täydellinen peruutus sen sopimus
puolen alueella, jossa rikkomus on tapahtunut. 
Viranomaisen tulee ilmoittaa toisen sopimus
puolen viranomaiselle toimenpiteistä, joihin 
rikkomuksen kohdalla on ryhdytty. Artiklan 4 
kappaleen mukaan tuomioistuimilla on oikeus 
langettaa kansallisen lainsäädännön nojalla mah
dollisia rangaistuksia sen sopimuspuolen alueel
la, missä rikkomukset ovat tapahtuneet. 

9 artikla. Tämän artiklan mukaan sopimus
puolet ilmoittavat toisilleen sopimusta sovelta
vat viranomaiset, jotka sitten voivat olla suo
raan yhteydessä keskenään. 

10 artikla. Sopimuksen soveltamisesta on 
sovittu samanaikaisesti sopimuksen kanssa teh
dyllä pöytäkirjalla ja lisäpöytäkirjalla. 

11 artikla. Sopimuspuolten asianomaiset vi
ranomaiset asettavat sopimuksen täytäntöön
panoa. ja soveltamista koskevia kysymyksiä var
ten sekakomission. Komissiolla on oikeus muut
taa 10 artiklassa mainittua lisäpöytäkirjaa. 

12 artikla. Sopimus on tällä artiklalla ulo
tettu koskemaan myös Liechtensteinin Ruhti
naskuntaa niin kauan kuin sen sopimus tulli
liitosta Sveitsin valaliiton kanssa on sitä sitova. 

13 artikla. Tämä artikla sisältää loppumää
räykset, joiden mukaan sopimus tulee voimaan 
30 päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet 
ovat toisilleen ilmoittaneet täyttäneensä voi
maantulon edellytyksenä olevat valtiosäännön 
määräykset. Sopimus on voimassa määräämättö
män ajan. Kumpikin sopimuspuoli voi kuiten
kin sanoa sen irti kalenterivuoden päättymi
sestä lukien vähintään kolme kuukautta aikai
semmin tehtävällä kirjallisella ilmoituksella. 

Sopimukseen liittyvässä pöytäkirjassa on ve
roja ja maksuja sekä tullijärjestelyjä koskevia 
määräyksiä. 

Pöytäkirjan 1 artiklan mukaan ovat sopimus
puolen alueella rekisteröidyt ja väliaikaisesti 
toisen sopimuspuolen alueelle tuodut ajoneuvot 
vastavuoroisuuden edellytyksin pääsääntöisesti 
vapautetut tällä alueella perittävistä kuljetuksia 
ja ajoneuvojen liikennöintiä tai hallussapitoa 
koskevista veroista ja maksuista. 

Tuontikielloista ja -rajoituksista sekä mak
suista ja veroista ovat 2 artiklan mukaan va
pautetut väliaikaisesti maahantuotujen ajoneu
vojen korjaamista varten tuotavat varaosat. 

2. Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus. 

Koska sopimuksessa myönnetään vapautuksia 
liikennelupia koskevista vaatimuksista ( 3 artik
la 1 kappale) sekä eräistä veroista ja maksuista 
(pöytäkirjan 1 ja 2 artiklat), joista on sää
detty lailla, on eduskunnan hyväksyminen sopi
muksen näiltä osin tarpeellinen. 

Edellä olevan perusteella ja hallitusmuodon 
33 §:n mukaisesti esitetään, 

että Eduskunta hyväksyisi ne Helsin
gissä 16 päivänä tammikuuta 1980 teh-
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dyn Suomen Tasavallan hallituksen ja 
Sveitsin liittoneuvoston välisen kansain
välisiä maantiekuljetuksia koskevan so
pimuksen määräykset, jotka vaativat 
Eduskunnan suostumuksen. 

Koska kysymyksessä oleva sopimus sisältää 
määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, 
annetaan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi 
seuraava lakiehdotus: 

Laki 
Sveitsin kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen eräiden 

määräysten hyväksymisestä. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1980 
tehdyn Suomen Tasavallan hallituksen ja Sveit
sin liittoneuvoston välisen kansainvälisiä maan
tiekuljetuksia koskevan sopimuksen määräyk-

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1980. 

set ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön 
alaan, voimassa niin kuin niistä on sovittu. 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön
panosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen 
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Suomen hallituksen ja Sveitsin liittoneuvoston 
välinen kansainvälisiä maantiekuljetuksia 

koskeva 

SOPIMUS 

Suomen hallitus ja Sveitsin liittoneuvosto, 

haluten helpottaa henkilöiden ja tavaroiden 
tiekuljetuksia maidensa välillä ja niiden aluei
den kautta, 

ovat sopineet seuraavasta: 

1 artikla 

Soveltamisala 

Tämän sopimuksen määräykset koskevat hen
kilö- ja tavarakuljetuksia sopimuspuolen alueel
ta tai alueelle sekä toisen sopimuspuolen alueel
la rekisteröidyin ajoneuvoin tämän alueen 
kautta suoritettavia kuljetuksia. 

2 artikla 

Määritelmät 

1. Sanonta "liikenteenharjoittaja" tarkoittaa 
luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla joko Suo
messa tai Sveitsissä on maassaan voimassa ole
van lainsäädännön mukaan oikeus suorittaa 
henkilöiden ja tavaroiden tiekuljetuksia. 

2. Sanonta "ajoneuvo" tarkoittaa mekaani
sella voimanlähteellä varustettua tieajoneuvoa 
sekä sen mahdollista perävaunua tai puoliperä
vaunua, joita käytetään kuljettamaan 

a) kuljettajaa lukuun ottamatta useampaa 
kuin 8 istuvaa henkilöä 

b) tavaroita. 

3 artikla 

Henkilökuljetukset 

1. Seuraavat ehdot täyttäviin henkilökulje
tuksiin ei vaadita lupaa: 

ACCORD 

entre le Gouvernement de la Finlande et Ie 
Conseil federal suisse relatif aux transports 

internationaux par route 

Le Gouvernement de la Finlande et le 
Conseil federai suisse, 

desireux de faciliter Ies transports par route 
de personnes et de marchandises entre Ies deux 
pays, ainsi qu'en transit par leur territoire. 

sont convenus de ce qui suit: 

Article premier 

Champ d' application 

Les dispositions du present accord s'appli
quent aux transports de personnes et de 
marchandises en provenance ou a destinatien 
du territoire de l'une des Parties contractantes, 
ainsi qu'a tous Ies transports en transit par ce 
territoire, effectues au moyen de vehicuies 
immatricules dans le territoire de l'autre Partie 
contractante. 

Article 2 

Definitions 

1. Le terme "transporteur" designe une 
personne physique ou morale qui, soit en 
Finlande, soit en Suisse, a le droit d'effectuer 
des transports de personnes ou de marchandises 
par route conformement aux dispositions Ie
gales en vigueur dans son pays. 

2. Le terme "vehicule" designe un vehicule 
routier a propulsion mecanique, ainsi que le 
cas echeant sa remorque ou semi-remorque qui 
sont affectes au transport: 

a) de plus de 8 personnes assises, non 
compris le conducteur, 

b) de marchandises. 

Article 3 

Transports de personnes 

1. Les transports de personnes remplissant 
Ies conditions suivantes sont exempts d'auto
risation: 
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a) samojen henkilöiden kuljetus samalla ajo
neuvolla koko matkan ajan, kun matkan lähtö
ja määräpaikka sijaitsevat ajoneuvon rekiste
röintimaassa eikä henkilöitä oteta :tai jätetä 
matkan aikana taikka mainitun maan ulkopuo
lella sijaitsevilla pysähdyspaikoilla (kiertomat
kat suljetuin ovin) ; tai 

b) henkilöryhmän kuljetus ajoneuvon rekis
teröintimaassa sijaitsevalta paikalta toisen so
pimuspuolen alueella sijaitsevalle paikalle edel
lyttäen, että ajoneuvo poistuu maasta tyhjänä; 
tai 

c) muut kuin a kohdassa mainitut henkilö
kuljetukset <toisen sopimuspuolen alueen kautta 
edellyttäen, että nämä kuljetukset eivät ole 
luonteeltaan säännöllisiä. 

2. Muihin kuin 1 kappaleessa tarkoitettui
hin henkilökuljetuksiin tarvitaan sopimuspuol
ten kansallisen lainsäädännön mukainen lupa. 

3. Tyhjänä suoritettavan kauttakulun yhtey
dessä liikenteenharjoittajan tulee esittää selvi
tys siitä, että kulku toisen sopimuspuolen 
alueen kautta tapahtuu tyhjänä. 

4 artikla 

Tavarakuljetukset 

1. Asianomaisella luvalla sopimuspuolen lii
kenteenharjoittajilla on oikeus tuoda ajoneuvo 
väliaikaisesti toisen sopimuspuolen alueelle 
joko tyhjänä tai kuormattuna tavaroiden kul
jettamiseksi: 

a) sopimuspuolen alueella sijaitsevan minkä 
tahansa paikan ja toisen sopimuspuolen alueella 
sijaitsevan minkä tahansa paikan välillä; ja 

b) tämän toisen sopimuspuolen alueen kaut-
ta. 

2. Luvasta ovat vapautettuja: 
a) tavarakuljetukset moottoriajoneuvoilla, 

joiden ·sallittu kokonaispaino perävaunun koko
naispaino mukaan luettuna ei ylitä 6 tonnia 
tai joiden sallittu hyötykuorma perävaunun 
hyötykuorma mukaan luettuna ei ylitä 3,5 ton
nia; 

b) omaan lukuun suoritettavat kuljetukset 
(korvauksettomat kuljetukset, toisin sanoen 
valmistaja tai myyjä kuljettaa tavaran omilla 
ajoneuvoillaan); 

c) postikuljetukset; 

a) transport des memes personnes par le 
meme vehicule pendant tout un voyage dont 
Ies points de depart et d'arrivee sont situes 
dans le pays d'immatriculation du vehicule, 
aucune personne n'etant prise en charge ou 
deposee le long du parcours ou aux arrets en 
dehors dudit pays ( circuit a porte fermee) ; ou 

b) transport d'un groupe de personnes 
d'un endroit situe dans le pays d'immatri
culation du vehicule a un endroit situe sur le 
territoire de l'autre Partie contractante, le 
vehicule quittant a vide ce territoire; ou 

c) transports de personnes, autres que ceux 
mentionnes sous lettt·e a), en transit par le 
territoire de l'autre Partie contractante pour 
autant que ces transports ne revetent pas un 
caractere de regularite. 

2. Les transports de personnes autres que 
ceux vises a l'alinea 1) sont soumis a autori
sation, selon le droit national des Patties cont
ractantes. 

3. Lors d'un transi:t a vide, le transporteur 
devra justifier qu'il traverse a vide le territoire 
de l'autre Pattie contractante. 

Article 4 

Transports de marchandises 

1. Moyennant autorisation, tout transpor
teur d'une Partie contractante a le droit d'im
porter temporair·ement un vehicule vide ou 
charge sur le territoire de l'autre Pattie cont
ractante, aux fins de transporter des marchan
d1ses: 

a) entre n'importe quel lieu situe sur le 
territoire d'une Partie contractante et n'impor
te quel lieu situe sur le territoire de l'autre 
Partie contractante; et 

b) en transit par le territoire de cette autre 
Partie contractante. 

2. Sont exempts de l'autorisation: 
a) Ies transports de marchandises par vehi

cules automobiles dont le poids total en charge 
autorise, y compris celui des remorques, ne 
depasse pas 6 tonnes, ou dont la charge utile 
autorisee, y compris celle des remorques, ne de
passe pas 3,5 tonnes; 

b) Ies transports effectues pour propre 
compte ( transports non remuneres, c'est-a-dire 
que la marchandise est transpottee par Ies 
fabricants ou Ies marchands au moyen de 
leurs propres vehicules) ; 

c) Ies transports postaux; 
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d) lentoreittien muutoksista johtuvat lento
rahdin kuljetukset; 

e) muuttokuljetukset; 
f) messuille ja näyttelyihin tarkoitettujen 

tavaroiden kuljetukset; 
g) taide-esineiden ja teosten kuljetukset; 
h) lavasteiden, varusteiden tai eläinten kul

jetukset teatteri-, musiikki-, elokuva-, urheilu
tai sirkustilaisuuksiin tahi messuille tai mark
kinoille taikka radio-, elokuva- tai televisio
ohjelmien valmistusta varten ja takaisin; 

i) elävien eläinten kuljetukset ( teuraskarjaa 
lukuun ottamatta); 

j) hautauskuljetukset; 
k) avustuskuljetukset katastrofi tapauksissa; 

1) seuraavien ajoneuvojen tyhjänä tapahtuva 
maahantulo: 

- toisen korvaavat ajoneuvot, 
- rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetukseen 

tarkoitetut ajoneuvot, 
- veto-ja korjausajoneuvot sekä rikkoutu

neiden ajoneuvojen kuljetukset. 

5 artikla 

Kansallisen lainsäädännön soveltaminen 

Niissä asioissa, joista tässä sopimuksessa ei 
ole määräyksiä, sopimuspuolten liikenteenhar
joittajien ja kuljettajien tulee toisen sopimus
puolen alueella ollessaan noudattaa tämän la
keja ja määräyksiä. 

6 artikla 

Sisäiset ja kolmannen maan kuljetukset 

1. Tämän sopimuksen määräykset eivät oi
keuta sopimuspuolen liikenteenharjoittajaa otta
maan matkustajia tai tavaroita toisen sopimus
puolen alueelta jätettäviksi tai toimitettaviksi 
samalle alueelle. 

2. Sopimuspuolen liikenteenharjoittaja ei 
saa ottaa matkustajia tai tavaroita 

a) kolmannen maan alueelta jätettäviksi tai 
toimitettaviksi toisen sopimuspuolen alueelle; 
tai 

b) toisen sopimuspuolen alueelta jätettäviksi 
tai toimitettaviksi kolmanteen maahan ilman 

d) Ies transports de fret aenen en cas de 
deviations de services aeriens; 

e) Ies transports de demenagements; 
f) Ies transports d'objets destines a des 

foires et des expositions; 
g) les transports d'objets et oeuvres d'art; 
h) Ies transports de materiel, d'accessoires 

et d'animaux a destinatien ou en provenance 
de manifestations theatrales, musicales, cine
matographiques, sportives, de cirque, de foires 
ou de kermesses, ainsi que ceux destines aux 
enregistrements radiophoniques, aux prises de 
vues cinematographiques ou pour la television; 

i) les transports d'animaux vivants ( excepte 
le betail de boucherie) ; 

j ) Ies transports funeraires; 
k) Ies transports destines a l'aide en cas de 

ca tas trophe; 
1) l'entree a vide de 

- vehicules de remplacement, 
- vehicules destines au transport de vehi-

cules endommages, 
- vehicules de remorquage et de depannage 

ainsi que Ies transports de vehicules endomma
ges. 

Article 5 

Application de la legislation nationale 

Pour toutes les matieres qui ne sont pas 
reglees par le present accord, Ies transporteurs 
et les conducteurs de vehicules d'une Partie 
contraetaote se trouvant sur le territoire de 
l'autre Pattie contraetaote sont tenus de res
pecter Ies dispositions des lois et reglements 
de cette derniere. 

Article 6 

Transports interieurs et avec pays tiers 

1. Aucune disposition du present accord 
ne donne le droit a un transporteur d'une 
Pattie contractante de charger des personnes 
ou des marchandises a l'interieur du territoire 
de l'autre Partie contraetaote pour Ies deposer 
ou Ies delivrer a l'interieur du meme territoire. 

2. Le transporteur d'une Pattie contraetao
te n'a pas le droit de prendre en charge des 
personnes ou des marchandises 

a) a l'interieur du territoire d'un pays tiers 
pour les deposer ou Ies delivrer a l'interieur du 
territoire de l'autre Partie contractante; ou 

b) a l'interieur du territoire de l'autre Pat
tie contractante pour Ies deposer ou Ies delivrer 
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tämän toisen sopimuspuolen asianomaisdta vi
ranomaiselta kyseisen kuljetuksen suorittami
seen saatua erityistä kirjallista lupaa. 

7 artikla 

Ajoneuvojen painot ja mitat 

Tieliikenneajoneuvojen painojen ja mittojen 
osalta kumpikin sopimuspuoli sitoutuu olemaan 
asettamasta toisen sopimuspuolen alueella rekis
teröidyille ajoneuvoille ankarampia ehtoja kuin 
omalla alueellaan rekisteröidyille ajoneuvoille. 

8 artikla 

Rikkomukset 

1. Sopimuspuolten asianomaiset viranomai
set valvovat, että liikenteenharjoittajat noudat
tavat tämän sopimuksen määräyksiä. 

2. Liikenteenharjoittajiin ja kuljettajiin, jot
ka toisen sopimuspuolen alueella ovat syyllis
tyneet tämän sopimuksen tai mainitulla alueel
la voimassa olevien tiekuljetuksia tai tielii
kennettä koskevien lakien ja määräysten vastai
siin rikkomuksiin, voidaan tämän maan asian
omaisten viranomaisten pyynnöstä soveltaa 
seuraavia toimenpiteitä, joihin ajoneuvon rekis
teröintimaan viranomaisten tulee ryhtyä: 

a) varoitus; 
b) väliaikainen, osittainen tai täydellinen 

kuljetusoikeuden peruutus sen sopimuspuolen 
alueella, jossa rikkomus on tapahtunut. 

3. Viranomaisen, joka on ryhtynyt tällaiseen 
toimenpiteeseen, tulee ilmoittaa siitä toisen 
sopimuspuolen asianomaiselle viranomaiselle. 

4. Tuomioistuimilla ja asianomaisilla viran
omaisilla on oikeus soveltaa kansallisen lain
säädännön nojalla mahdollisia rangaistuksia 
sen sopimuspuolen alueella, missä kyseiset 
rikkomukset ovat tapahtuneet. 

9 artikla 

Asianomaiset viranomaiset 

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä so
pimusta soveltavat asianomaiset viranomaiset. 
Nämä viranomaiset ovat suoraan yhteydessä 
keskenään. 

a un pays tiers, sauf moyennant autorisation 
speciale ecrite, delivree par l'autorite compe
tente de 1' autre Pattie contraetaote pour 
l'execution du transport en question. 

Article 7 

Poids et dimensions des vehicules 

En matiere de poids et dimensions routiers, 
chacune des Patties contractantes s'engage a 
ne pas soumettre Ies vehicules immatricules 
dans l'autre Partie contraetaote a des con
ditions plus restrictives que pour Ies vehicules 
immatricules dans son territoire. 

Article 8 

Infractions 

1. Les autorites competentes des Patties 
contractantes veillent a ce que Ies transporteurs 
respectent Ies dispositions du present accord. 

2. Les transporteurs et Ies conducteurs de 
vehicules qui sur le tetritoite de l'autre Pattie 
contractante, ont commis des infractions aux 
dispositions du present accord ou des lois et 
reglements en rapport avec Ies transports 
routiers ou la circulation routiere en vigueur 
sur ledit territoire peuvent, sur demande des 
autorites competentes de ce pays, faire l'objet 
des mesures qui suivent, a prendre par Ies 
autorites du pays d'immatriculation du vehi
cule: 

a) avertissement; 
b) suppression, a titre temporaire, pattielle 

ou totale, du droit d'effectuer des transports 
sur le territoire de la Partie contractante ou 
l'infraction a ete commise. 

3. L'autorite qui a pris une telle mesute 
en infotme l'autotite competente de l'autte 
Pattie conttactante. 

4. Demeutent teservees Ies sanctions pou
vant ette appliquees en vettue de la legislation 
nationale pat Ies tribunaux ou Ies autorites 
competentes de la Pattie conttactante sut le 
tettitoite de laquelle de telles inftactions ont 
ete commises. 

Article 9 

Autorites competentes 

Les Patties conttactantes se communiquent 
reciproquement Ies autotites chargees de 
l'application du present accord. Ces autorites 
cotrespondent directement. 
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10 artikla 

Soveltamismenettely 

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset 
sopivat tämän sopimuksen soveltamisesta sa
manaikaisesti tämän sopimuksen kanssa tehtä
vässä pöytäkirjassa ja lisäpöytäkirjassa. 

11 artikla 

Sekakomissio 

Sopimuspuolen asianomainen viranomainen 
voi pyytää kutsuttavaksi koolle molempien so
pimuspuolten edustajien muodostaman seka
komission käsittelemään tämän sopimuksen so
veltamista koskevia kysymyksiä; tällä komis
siolla on oikeus muuttaa 10 artiklassa mainit
tua lisäpöytäkirjaa. Mainittu komissio kokoon
tuu vuorotellen kummankin sopimuspuolen 
alueella. 

12 artikla 

Soveltaminen Liechtensteinin Ruhtinaskuntaan 

Liechtensteinin Ruhtinaskunnan esittämän 
pyynnön mukaisesti sopimuksen vaikutus ulot
tuu myös tämän maan liikenteenharjoittajiin 
niin kauan kuin sopimus tulliliitosta Sveitsin 
Valaliiton kanssa on sitä sitova. 

13 artikla 

Voimaantulo ja voimassaoloaika 

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolman
tenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun 
sopimuspuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toi
silleen täyttäneensä tämän sopimuksen teke
miseksi ja voimaansaattamiseksi niiden alueilla 
koskevat valtiosäännön mukaiset säännökset. 

2. Sopimus on voimassa määräämättömän 
ajan; kumpikin sopimuspuoli voi sanoa sen 
irti kalenterivuoden päättymisestä lukien vä
hintään kolme kuukautta aikaisemmin tehtä
vällä kirjallisella ilmoituksella. 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitus
teosa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, 
ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. 

Article 10 

Modalites d'application 

Les autorites competentes des Parties con
tractantes s'accorderont sur les modalites 
d'application du present accord par un pro
tocole et un protocole additionnel etablis en 
meme temps que cet accord. 

Article 11 

Commission mixte 

L'autorite competente de l'une des Panies 
contractantes peut demander la reunion d'une 
commission mixte composee de representants 
des deux Parties contractantes pour traiter des 
questions decoulant de l'application du pre
sent accord; cette commission est competente 
pour modifier le protocole additionnel men
tionne a l'article 10. Ladite commission se 
reunira alternativement sur le territoire de 
chacune des Parties contractantes. 

Article 12 

Application a la Principaute de 
Liechtenstein 

Conformement a la demande de la Princi
paute de Liechtenstein, l'accord etend ses 
effets aux transporteurs de ce pays aussi long
temps qu'il restera lie a la Confederation suisse 
par un traite d'union douaniere. 

Article 13 

Entree en vigueur et duree de validite 

1. Le present accord entrera en vigueur le 
trentieme jour apres que les Parties contrac
tantes se seront notifiees par ecrit, qu'elles se 
sont conformees aux prescriptions constitution
nelles relatives a la conclusion et a la mise en 
vigueur de cet accord dans leurs territoires. 

2. L'accord sera valable pour une duree 
indeterminee; i1 pourra etre denonce par 
chaque Partie contraetaote pour la fin d'une 
annee civile moyennant preavis ecrit de trois 
mois au moins. 

En foi de quoi, les soussignes, dument auto
rises par leurs Gouvernements respectifs, ont 
signe le present accord. 
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Tehty Helsingissä 16 pru.vana tammikuuta 
1980 kahtena suomen- ja ranskankielisenä alku
peräiskappaleena, joiden molemmat tekstit ovat 
yhtä todistusvoimaisia. 

Suomen hallituksen puolesta: 

Matti Tuovinen 

Sveitsin liittoneuvoston puolesta: 

Hans Muller 

2 168001114S 

Fait a Helsinki, le 16 janvier 1980, en deux 
originaux en langues finnoise et fran~aise, Ies 
deux textes faisant egalement foi. 

Pour le Gouvernement de 
la Finlande 

Matti Tuovinen 

Pour le Conseil federal 
suisse 

Hans Miiller 
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PÖYTÄKIRJA 

Suomen hallituksen ja Sveitsin liittoneuvos
ton välisen Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 
1980 allekirjoitetun kansainvälisiä maantiekul
jetuksia koskevan sopimuksen 10 artiklan mu
kaisesti on sovittu seuraavasta: 

1 artikla 

Veromääräykset 

Vastavuoroisuuden edellytyksin ovat sopi
muspuolen alueella rekisteröidyt ja väliaikai
sesti toisen sopimuspuolen alueelle tuodut ajo
neuvot vapautetut kaikista tällä alueella perit
tävistä kuljetuksia ja ajoneuvojen liikennöintiä 
tai hallussapitoa koskevista, tällä hetkellä voi
massa olevista veroista ja maksuista. 

Korvausten periminen luvista ja maksujen 
periminen teiden, siltojen ja tunnelien käytöstä 
sekä korvausten periminen tieliikennelainsää
dännön määräyksiä koskevista poikkeusluvista 
on mahdollista. 

2 artikla 

Tullijärjestelyt 

Väliaikaisesti maahantuotujen ajoneuvojen 
tavanomaisissa polttoainesäiliöissä olevat poltto
aineet ovat vapautetut maksuista ja veroista 
sekä tuontikielloista ja -rajoituksista. 

Maahan aikaisemmin väliaikaisesti tuodun 
tietyn ajoneuvon korjaamista varten tuotavat 
varaosat ovat väliaikaisesti vapautettuja tuonti
maksuista ja -veroista sekä tuontikielloista ja 
-rajoituksista. 

Sopimuspuolet voivat vaatia, että näitä osia 
varten tulee olla väliaikainen tuontitodistus. 
Korvatut osat tulee ilmoittaa tullissa, viedä 
maasta tai hävittää tullin valvonnassa. 

PROTOCOLE 

En conformite de l'article 10 de l'accord 
entre le Gouvernement de la Finlande et le 
Conseil federal suisse relatif aux transports 
internationaux par route signe a Helsinki, le 
16 janvier 1980, il est convenu de ce qui suit: 

Article premier 

Dispositions fiscales 

Sous reserve de reciprocite, Ies vehicules 
immatricules dans le territoire d'une Pattie 
contraetaote et temporairement importes dans 
le territoire de l'autre Pattie contraetaote sont 
exoneres de toutes Ies taxes et charges actuel
lement en vigueur, per~ues pour le transport, 
la circulation et la detention de vehicules dans 
ce territoire. 

Demeure reservee la perception d'emolu
ments de concessions ainsi que, le cas echeant, 
de peages pour Ies routes, ponts, tunnels et 
d'emoluments administratifs pe~us pour auto
riser des derogations a la legislation sur la 
circulation routiere. 

Article 2 

Regime douanier 

Les combustibles et carburants contenus dans 
Ies reservoirs normaux des vehicules importes 
temporairement seront admis en franchise des 
droits et taxes et sans prohibitions ni re
strictions d'importation. 

Les pieces detachees importees pour servir a 
la reparation d'un vehicule determine, deja 
importe temporairement, seront admises tempo
rairement en franchise des droits et taxes 
d'entree et sans prohibitions ni restrictions 
d'importation. Les Patties contractantes peu
vent exiger que ces pieces soient placees sous 
le couvert d'un titre d'importation temporaire. 
Les pieces remplacees seront dedouanees, re-
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Tehty Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 
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exportees ou detruites sous le controle de la 
douane. 

Fait a Helsinki, le 16 janvier 1980, en deux 
originaux en langue finnoise et fran<;aise, Ies 
deux textes faisant egalement foi. 

Pour le Gouvernement de 
la Finlande 

Matti Tuovinen 

Pour le Conseil federal 
suisse 

Hans Miiller 

(Sopimukseen liittyvä lisäpöytäkirja on nähtävänä ja saatavana liikenneministeriössä). 




