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Hallituksen esitys Eduskunnalle linja-autoilla tapahtuvaa sa
tunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuk
sen (ASOR) eräiden määräysten hyväksymisestä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy
väksyisi Dublinissa 26 päivänä toukokuuta 
1982 tehdyn linja-autoilla tapahtuvaa satun
naista kansainvälistä matkustajaliikennettä kos
kevan sopimuksen (ASOR). Sopimuksen tar
koituksena on yhtenäistää sopimuksen satunnai
sia henkilökuljetuksia koskevat määräykset ja 
asiakirjat sekä helpottaa kuljetuksiin vaaditta
vaa lupamenettelyä. 

Sopimuksen osapuolina ovat Suomi, Euroo
pan talousyhteisö (EEC), Espanja, Itävalta, 
Norja, Portugali, Ruotsi, Sveitsi ja Turkki. 

Sopimus tulee kansainvälisesti voimaan sitä 
päivää seuraavan kolmannen kuukauden ensim-

mäisenä päivänä, jolloin viisi sopimuspuolta, 
joihin tulee kuulua Euroopan talousyhteisö, 
on tallentanut hyväksymis- tai ratifioimiskir
jansa. Tämän jälkeen sopimuksen hyväksyvien 
tai ratifioivien osapuolten osalta se tulee voi
maan liittymis. tai ratifioimiskirjan tallettamista 
seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä 
päivänä. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen 
eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräys
ten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitus 
saattaa voimaan samana ajankohtana kuin sopi
mus tulee Suomen osalta voimaan. 

YLEISPERUSTELUT 

Euroopan talousyhteisön (EEC) aloitteesta 
käytyihin sopimusneuvotteluihin osallistuivat 
Euroopan talousyhteisön komissio sekä talous
yhteisöön kuulumattomat Euroopan liikenne
ministerikonferenssin (CEMT) jäsenmaat Es
panja, Itävalta, Jugoslavia, Kreikka, joka tuol
loin ei vielä ollut Euroopan talousyhteisön 
(EEC) jäsen, Norja, Portugali, Ruotsi, Suomi, 
Sveitsi ja Turkki. 

Sopimus allekirjoitettiin Dublinissa 26 päi
v:änä toukokuuta 1982. Jugoslavia ei allekir
joittanut sopimusta. Kreikan liittyminen sopi
mukseen tapahtuu EEC:n puitteissa Kreikan 
EEC-jäsenyyden voimaantulon myötä. 
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Sopimusneuvotteluja esittäessään Euroopan 
talousyhteisön komissio totesi tilausluontoisen 
linja-autoliikenteen kasvaneen asianomaisten 
maiden välillä siinä määrin, että tätä liikennettä 
koskevien yhtenäisten määräysten luominen oli 
käynyt välttämättömäksi. 

Sopimuksella määritellään yhtenäisesti linja~ 
autoliikenteen eri kuljetusmudot, vapautetaan 
tilausajoliikenne tietyistä lupamuodollisuuksista 
ja otetaan käyttöön yhtenäinen liikennettä kos
keva valvonta-asiakirja. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Sopimuksen sisältö 

1 artikla. Artiklassa määritellään sopimuk
sen soveltamisala. Sopimusta sovelletaan kan
sainvälisiin linja-autoilla suoritettaviin satun
naisiin henkilökuljetuksiin kahden sopimuspuo
len välillä taikka saman sopimuspuolen alueella 
aikavien ja päättyvien kuljetusten yhteydessä 
mahdollisesti suoritettavaan kauttakulkuun jon
kin toisen sopimuspuolen tai sopimukseen liit
tymättömän valtion alueen kautta. Sopimuksen 
tarkoittaman ajoneuvon tulee kuljettaja mu
kaanluettuna olla tarkoitettu useamman kuin 
yhdeksän henkilön kuljettamiseen. 

2-4 artikla. Sopimuksen piiriin kuuluvat 
muun muassa "kiertomatkat suljetuin ovin" eli 
kuljetukset, joissa sama ajoneuvo kuljettaa koko 
matkan samaa matkustajaryhmää ja tuo sen 
takaisin lähtöpaikalle, sekä kuljetukset, joissa 
menomatka suoritetaan kuormattuna ja paluu
matka tyhjänä. Sopimuksen tarkoittamien kul
jetusten ulkopuolelle jäävät säännöllinen linja
autoliikenne sekä edestakaisliikenne. 

5 artikla. Artikla koskee lupamenettelystä 
vapauttamista. Sopimuksen mukaan lupaa ei 
vaadita "suljetuin ovin" tapahtuvilta kuljetuk
silta eikä kuljetuksilta, jotka käsittävät vain 
matkustajien viennin auton palatessa tyhjänä. 
Lisäksi on sovittu lupamenettelystä vapauttami
sesta tietyin yksityiskohtaisin rajoituksin kulje
tuksissa, joissa auton menomatka tapahtuu tyh
jänä ja paluu matkustajien kera. Tällaisiin kul
jetuksiin ei toisten sopimuspuolten liikenteen
harjoittajilta vaadita Suomessa vuoden 1957 
tieliikennelain 5 § :n 3 momentissa edellytettyä 
ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen har-
joittamiseen tarvittavaa lupaa. · 

6-12 artikla. Artikloissa käsitellään kulj~ 
tuksiin vaadittavaa valvonta-asiakirjaa koskevia 
määräyksiä. Ajoneuvon rekisteröintivaltion 
asianomaisten viranomaisten tai muun siihen 
asianmukaisesti valtuutetun toimielimen anta
maan valvonta-asiakirjaan kuuluva matkustaja" 
luettelo on vaadittaessa esitettävä tarkastusvi
ranomaisille. Nimetylle liikenteenharjoittajalle 
annettu valvonta-asiakirja ei ole siirrettävissä. 
Kahden tahi useamman sopimuspuolen asian
omaiset viranomaiset voivat keskinäisen sopi
muksen perusteella vastavuoroisesti luopua vaa
timasta valvonta-asiakirjaan liittyvän matkus
tajaluettelon tekemistä. 

Sopimuksen liitteenä on uuden yhtenäisen 
valvonta-asiakirjan malli. Tämä malli, joka si
sältää sen tekstin kaikkien sopimuspuolten kai
killa virallisilla kielillä, tulee olla mukana so
pimuksen mukaista liikennettä harjoittavassa 
ajoneuvossa. 

Ennen sopimuksen voimaantuloa käytettäviä 
valvonta-asiakirjoja voidaan edelleen käyttää 
kahden vuoden ajan sopimuksen voimaantulon 
jälkeen. 

13 ja 14 artikla. Artiklat sisältävät sopi
muksen toimeenpanoa ja sopimuksen noudatta
misen valvontaa koskevia määräyksiä. Sopimus
puolten asianomaiset viranomaiset päättävät 
sopimuksen toimeenpanen vaatimista toimenpi
teistä, kuten valvonnan järjestämisestä, rikko
muksista annettavista rangaistuksista ja val
vonta-asiakirjavihkon voimassaoloajasta sekä 
asianomaisten viranomaisten ja elinten nimeä
misestä. 

Kunkin sopimuspuolen asianomaiset viran
omaiset ilmoittavat toisilleen toisen sopimus
puolen alueella toimivan liikenteenharjoittajan 
tekemät rikkomukset sekä mahdollisesti annetut 
rangaistukset. 

15 artikla. Kahden tai useamman sopimus
puolen välillä voimassa olevilla tai mahdollisesti 
tehtävillä sopimuksilla tai muilla järjestelyillä 
voidaan määrätä sopimuksen 5 artiklan mukaista 
lupamenettelyä tai 6 artiklan mukaisesta val
vonta-asiakirjan tarkastusmenettelyä lievem
mästä kohtelusta. 

16 artikla. Jokainen sopimuspuoli voi tarvit
taessa pyytää sopimuspuolten kokouksen koolle
kutsumista tutkimaan sopimuksen soveltami
sessa esiintyviä ongelmia ja niihin mahdolli
sesti ehdotettuja ratkaisuja. Puheenjohtajuus 
on kiertävä. Kokouksen koollekutsumista kos
kevat pyynnöt on toimitettava CEMT:in sih
teeristölle, joka ilmoittaa pyynnöstä välittömästi 
muille sopimuspuolille. Jollei kokouksen ko,,lle
kutsumista koskevaa pyyntöä peruuteta neljän 
viikon kuluessa sen esittämisestä, CEMT:in sih
teeristö määrää senhetkisen puheenjohtajiston 
kanssa kokousajan- ja -paikan. 

17 artikla. Jokainen sopimuspuoli voi sopi
muksen allekirjoituksen yhteydessä ilmoittaa 
toisille sopimuspuolille, ettei se katso 5 artiklan 
2 kappaleen b alakohdan sitovan itseään. Tässä 
tapauksessa b alakohta ei sido muita sopimus
puolia varauman tehneeseen sopimuspuoleen 
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nähden. Tehty varauma voidaan milloin tahansa 
peruuttaa. 

18 artikla. Sopimuspuolten tulee hyväksyä 
tai ratifioida sopimus. Hyväksymis- tai ratifioi
miskirjat talletetaan CEMT:in sihteeristön 
huostaan. 

Sopimuksen kansainvälisen voimaantulon 
edellytyksenä on viiden sopimuspuolen hyväk
svminen tai ratifioiminen. Näihin tulee kuulua 
Euroopan talousyhteisö. Sopimus tulee voimaan 
viidenen hyväksymis- tai ratifioimiskirjan talle
tuspäivää seuraavan kolmannen kuukauden en
simmäisenä päivänä. Tämän jälkeen sopimuksen 
hyväksyvän tai ratifioivan sopimuspuolen osalta 
sopimus tulee voimaan hyväksymis- tai ratifioi
miskirjan talletuspäivää seuraavan kolmannen 
kuukauden ensimmäisenä päivänä. 

Määräysten lieventämistä ja valvonta-asiakir
joja koskevat sopimusmääräykset ovat sovellet
tavissa seitsemän kuukauden kuluttua sopimuk
sen voimaantulosta. 

19 artikla. Sopimuksen oltua voimassa kol
men vuoden ajan jokainen sopimuspuoli voi 
pyytää kutsuttavaksi koolle konferenssin sopi
muksen tarkistamista varten. CEMT:in sihtee
ristö määrää konferenssin ajankohdan ja paikan 
yhdessä puheenjohtajiston kanssa. 

Sopimuksen tarkistuksen, hyväksymisen tai 
ratifioinnin sekä tarkistuksen voimaantulon 
osalta noudatetaan sopimuksen hyväksymis-, 
ratifioimis- ja voimaantulosäännöksiä. 

20 artikla. Sopimuksen voimassaoloaika on 
viisi vuotta. Tämän jälkeen sopimuksen voi
massaolo jatkuu viisivuotiskausin, jollei vähin
tään viisi sopimuspuolta, joihin tulee kuulua 
Euroopan talousyhteisö, sano sopimusta irti. 

Jokainen sopimuspuoli voi osaltaan irtisanoa 
sopimuksen. :rtisanominen tulee voimaan irti
sanomista seuraavan toisen vuoden alusta lu
kien. Sopimus ei kuitenkaan ole irtisanottavissa 
sen kansainvälistä voimaantuloa seuraavan nel
jän ensimmäisen vuoden aikana. 

Sopimukseen liittyvässä päätösasiakirjassa so
pimuspuolet ilmoittavat hyväksyneensä päätös
asiakirjan liitteinä olevat ilmoitukset, jotka kos
kevat sopimuksen soveltamista, sopimuksen ke
hittämistä sekä sopimuksen 5 artiklan sovelta
mista Euroopan talousyhteisön alueella. 

2. Ed u s kunnan suostu m u k sen 
tarpeellisuus 

Koska sopimuksessa, lähinnä sen 5 artiklassa, 
myönnetään vapautuksia liikennelupia koske
vista vaatimuksista, joista on säädetty lailla, on 
eduskunnan suostumus näiltä o5in tarpeellinen. 

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

että Eduskunta hyväksyisi ne Dubli
nissa 26 päivänä toukokuuta 1982 teh
dyn linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista 
kansainvälistä matkustajaliikennettä kos
kevan sopimuksen ( ASOR) määräykset, 
jotka vaativat Eduskunnan suostumuk
sen. 

Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka 
kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla 
Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen 

(ASOR) eräiden määräysten hyväksymisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Dublinissa 26 päivänä toukokuuta 1982 teh

dyn linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kan
sainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopi
muksen (ASOR) määräykset ovat, mikäli ne 
kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin 
kuin siitä on sovittu. 

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983 

2 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

3 § 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä

vänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pär Stenbäck 
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{Suomennos) 

Linja~autoilla tapahtuvaa satunnaista kansain
välistä matkustajaliikennettä koskeva 

SOPIMUS (ASOR) 

Euroopan yhteisöjen neuvosto, 
Itävallan tasavallan liittopresidentti, 

Espanjan hallitus, 
Suomen tasavallan hallitus, 

Norjan kuningaskunnan hallitus, 
Portugalin tasavallan hallitus, 

Sveitsin liittoneuvosto,· 
Ruotsin hallitus, 
Turkin tasavallan presidentti, 
haluten edistää kansainvälisen liikenteen ke

hitystä ja etenkin helpottaa sen järjestelyä ja 
toteutusta; 

todeten, että tietyt kansainväliset maaoteitse 
tapahtuvat satunnaiset henkilökuljetukset on jo 
Euroopan talousyhteisön osalta liberalisoitu 28 
päivänä heinäkuuta 1966 annetulla neuvoston 
säännöksellä n:o 117 /66/CEE, joka koskee 
yhteisten sääntöjen käyttöönottoa kansainväli
sessä linja-autoin maaoteitse tapahtuvassa mat
kustajaliikenteessä 1

), ja 9 päivänä heinäkuuta 
1968 annetulla komission säännöksellä ( CEE) 
n:o 1016/68, joka koskee neuvoston säännök
sen n:o 117 /66/CEE artikloissa 6 ja 9 tar
koitettujen valvonta-asiakirjojen mallien määrää
mistä 2 ); 

todeten toisaalta, että Euroopan liikennemi
nisterikonferenssi ( CEMT) on 16 päivänä 
joulukuuta 1969 hyväksynyt kansainvälisen lin-

1) Euroopan yhteisöjen virallinen lehti n:o 147, 9 
elokuuta 1966, sivu 2688. 

2) Euroopan yhteisöjen virallinen lehti n:o L 173, 22 
hemäkuuta 1968, sivu 8. 

ACCORD 

relatif aux services occasionnels internationaux 
de voyageurs par route 

effectues par autocar~ ou par autobus (ASOR) 

Le Conseil des Communautes Europeennes, 
Le President Federal de la Republique 

d'Autriche, 
Le Gouvernement d'Espagne, 
Le Gouvernement de la Republique de 

Finlande, 
Le Gouvernement du Royaume de Norvege, 
Le Gouvernement de la Republigue Por-

tugaise, 
Le Gouvernement de Suede, 
Le Conseil Federal Suisse, 
Le President de la Republique de Turquie; 
desireux de promouvoir le developpement 

des transports internationaux et, notamment, 
d'en faciliter l'organisation et l'execution; 

considerant que certains services occasiormels 
internationaux de voyageurs par route effectues 
par autocars et par autobus sont, en ce qui 
concerne la Communaute economique euro
peenne, liberalises par le reglement n° 117166/ 
CEE du Conseil, du 28 juillet 1966, concernant 
l'introduction de regles communes pour Ies 
transports internationaux de voyageurs par 
route effectues par autocars et par autobus 1) 

et par le reglement ( CEE) n° 1016/68 de la 
Commission, du 9 juillet 1968, relatif a 
l'etablissement des modeles des documents de 
contröle vises aux articles 6 et 9 du reglement 
n° 117/ 66/CEE du Conseil 2 ); 

considerant, par ailleurs, que la Conference 
europeenne des mmrstres des transports 
(CEMT) a adopte, le 16 decembre 1969, la 

1
) JO no 147 du 9. 8. 1966, p. 2688/66. 

2
) JO no L 173 du 22. 7. 1968, p. 8. 
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ja-autoliikenteen yleisten sääntöjen määräämistä 
koskevan päätöksen n:o 20 3), johon sisältyy 
myös tiettyjen kansainvälisten maaoteitse suo
ritettavien henkilökuljetusten liberalisointi; 

todeten, että olisi suotavaa antaa kansain
väliselle maaoteitse tapahtuvalle satunnaiselle 
matkustajaliikenteelle yhdenmukaiset liberali
sointimääräykset ja yksinkertaistaa valvonta
muodollisuuksia ottamalla käyttöön yksi ainoa 
asiakirja; 

todeten, että on asianmukaista uskoa tietyt 
sopimuksen hallintotehtävät Euroopan liikenne
ministerikonferenssin sihteeristölle; 

ovat päättäneet määrätä kansainväliselle linja
autoilla maaoteitse tapahtuvalle satunnaiselle 
matkustajaliikenteelle yhdenmukaiset säännöt 

;a ovat tätä tarkoitusta varten määränneet 
täysivaltaisiksi edustajikseen: 

Euroopan yhteisöjen neuvosto: 

Itävallan tasavallan liittopresidentti: 

Espanjan hallitus: 

') CEMT:n päätösjulkaisu, vuosi 1969, sivu 67. 

CEMT:n. päätösjulkaisu, vuosi 1971, sivu 133. 

resolution 0° 20 concernant l'etablissement de 
regles generales pour Ies transports internation
aux effectues par autocars et par autobus 3 ) 

qui prevoit egalement la liberalisation de 
certains services occasionnels internationaux 
de voyageurs par route; 

considerant qu'il est souhaitable de prevoir 
des dispositions harmonisees de liberalisation 
pour Ies services occasionnels internationaux 
de voyageurs par route et de simplifier Ies 
formalites de controle par l'introduction d'un 
document unique; 

considerant qu'il est indique de confier 
certaines taches administratives de l'accord 
au secretariat de la Conference europeenne 
des ministres des transports; 

ont decide d'etablir des regles uniformes 
applicables aux services occasionnels inter· 
nationaux de voyageurs par route effectues 
par autocars ou par autobus, 

et ont designe a cet effet comme plenipo· 
tentiaires: 

Le Conseil des Communautes Europeennes: 

M. Herman De Croo, 

Ministre des Communications du Royaume de 
Belgique, 

President en exercice du Conseil des 
Communautes europeennes; 

M. G. Contogeorgis, 

Membre de la Commission des 
Communautes europeennes; 

Le President Federal de la Republique 
d'Autriche: 

M. Karl Lausecker, 

Ministre federal des transports; 

Le Gouvernement d'Espagne: 

Don Emilio Pan de Soraluce, 

Ambassadeur; 

3
) Volume des resolutions de la CEMT, annee 1969, 

p. 67. 
VolQli!es des resolutions de la CEMT, ann~e 1971, 
p. 133. 
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Suomen tasavallan hallitus: Le Gouvernement de la Republique de 

Norjan kuningaskunnan hallitus: 

Portugalin tasavallan hallitus: 

Ruotsin hallitus: 

Sveitsin liittoneuvosto: 

Turkin tasavallan presidentti: 

;otka vaihdettuaan oikeiksi ja laillisiksi tun
nustetut valtakirjansa, 

ovat sopineet seuraavista määräyksistä: 

I OSA 

Soveltamisala ja määritelmät 

1 artikla 
1. Tätä sopimusta sovelletaan: 
a) kansainvälisiin maaoteitse tapahtuviin sa

tunnaisiin henkilökuljetuksiin, 
- jotka suoritetaan kahden sopimuspuolen 

alueen välillä, tai 
- jotka alkavat ja päättyvät saman sopimus

puolen alueella ja tällaisten kuljetusten yhtey-

Finlande: 

M. Jarmo Wahlström 

Ministre des Transports; 

Le Gouvernement du Royaume de Norvege: 

M. Erik Ribu 

Secretaire general au Ministere des Transports 
et Communications 

Le Gouvernement de Ia Republique Portugaise: 

M. Jose Carlos Viana Baptista, 

Ministre du Logement, des Travaux publics 
et des Transports 

Le Gouvernement de Suede: 

M. Nils Erik Bramsvik, 

Sous-secretaire d'Etat au Ministere des 
Communications; 

Le Conseil Federal Suisse: 

M. Leon Schlumpf, 

Conseiller federal, 
Chef du departement federal des Transports, 

des Communications et de l'Energie; 

Le President de la Republique de Turquie: 

Dr. Mustafa A. Aysan, 

Ministre des transports; 

lesquels, apres avoir echange leurs pleins 
pouvoirs reconnus en bonne et due forme, 

sont convenus des dispositions suivantes: 

SECTION I 

Champ d'application et definitions 

Article 1 
1. Le present accord s'applique: 

a) aux services occasionnels internationaux 
de voyageurs par route effectm!s 

- entre Ies territoires de deux parties 
contractantes, ou 

- au depart et a destination du territoire 
de Ia meme partie contraetaote 
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dessä mahdollisesti suoritettavaan kauttakul
kuun sekä jonkin toisen sopimuspuolen alueen 
kautta että jonkin sopimukseen liittymättömän 
valtion alueen kautta, 

- jonkin sopimuspuolen alueella rekisteröi
dyillä ajoneuvoilla, jotka rakenteensa tai varus
tuksensa puolesta soveltuvat ja ovat tarkoitetut 
kuljettaja mukaanluettuna useamman kuin yh
deksän henkilön kuljettamiseen; 

b) ajoneuvojen tyhjänä tapahtuviin siirtoi
hin näiden kuljetusten yhteydessä. 

2. Tässä sopimuksessa tarkoitetaan kansain
välisillä kuljetuksilla kuljetuksia, jotka tapahtu
vat vähintään kahden sopimuspuolen alueella. 

3. Tässä sopimuksessa tarkoittaa käsite "so
pimuspuolen alue" Euroopan talousyhteisön 
osalta niitä alueita, joilla sovelletaan tämän 
yhteisön peruskirjaa siinä mainittujen ehtojen 
mukaisesti. 

2 artikla 
1. Tässä sopimuksessa tarkoitetaan satun

naisilla kuljetuksilla sellaisia kuljetuksia, jotka 
eivät vastaa jäljempänä 3 artiklassa olevaa sään
nöllisen liikenteen määritelmää eivätkä jäljem
pänä 4 artiklassa olevaa edestakaisliikenteen 
määritelmää. Niihin kuuluvat: 

a) "kiertomatkat suljetuin ovin" t.s. kulje
tukset, joissa sama ajoneuvo kuljettaa koko 
matkan samaa matkustajaryhmää ja tuo sen 
takaisin lähtöpaikalle; 

b) kuljetukset, joissa menomatka suoritetaan 
kuormattuna ja paluumatka tyhjänä; 

c) kaikki muut kuljetukset. 
2. Lukuunottamatta asianomaisten viran

omaisten kyseisen sopimuspuolen alueella myön
tämiä poikkeuksia ei satunnaisliikenteessä saa 
ottaa tai jättää matkustajia matkan aikana. Täl
lainen liikenne voi tietyssä määrin olla sään
nöllistä sen lakkaamatta kuitenkaan olemasta 
luonteeltaan satunnaisliikennettä. 

3 artikla 
1. Tässä sopimuksessa säännöllinen liikenne 

tarkoittaa liikennettä, jossa matkustajien kul
jetus tapahtuu tietyin aikavälein tietyllä rei
tillä ja jossa matkustajia voidaan matkan aikana 
ottaa tai jättää edeltä määrätyillä pysähtymis-

et, le cas echeant, lors de tels services, en 
transit tant par le territoire d'une autre pattie 
contractante que par le territoire d'un Etat 
non contractant, et 

- au moyen de vechicules immatricules sur 
le territoire d'une partie contractante et qui, 
d'apres leur type de construcdon et leur equi
pement, sont aptes a transporter plus de neuf 
personnes - le conducteur compris - et sont 
destines a cette fin; 

b) aux deplacements a vide des vehicules 
en rapport avec ces services. 

2. Au sens du present accord, on entend 
par services internationaux les services emp
runtant le territoire d'au moins deux patties 
contractantes. 

3. Au sens du present accord, les termes 
"territoire d'une partie contractante" recouv
rent, en ce qui concerne la Communaute 
economique europeenne, Ies territoires ou le 
traite instituant cette Communaute est d'appli
tion et ce dans Ies conditions prevues par Iedit 
traite. 

Article 2 
1. Au sens du present accord, Ies services 

occasionnels sont ceux qui ne repondent ni a 
la definition du service regulier, figurant a 
l'article 3 ci-apres, ni a la definition du service 
de navette, figurant a l'article 4 ci-apres. Ils 
comprennent; 

a) Ies circuits a portes fermees, c'est-a-dire 
Ies services executes au moyen d'un meme 
vehicule qui transporte sur tout le trajet le 
meme groupe de voyageurs et Ie ramene au 
lieu de depart; 

b) les services comportant Ie voyage aller 
en charge et le voyage de retour a vide; 

c) tous Ies autres services. 
2. Sauf exception autorisee par les autorites 

competentes dans la pattie contractante con
cernee, aucun voyageur ne peut, au cours des 
services occasionnels, ette pris ou depose en 
cours de route. Ces services peuvent ette 
effectues avec une certaine frequence sans pour 
autant perdre Ieur caractere de service occasion
nel. 

Article 3 
1. Au sens du present accord, les services 

reguliers sont ceux qui assurent le transport 
de personnes effectue selon une frequence et 
sur une relation determinees, des voyageurs 
pouvant etre pris ou deposes en cours de 
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paikoilla. Edeltäkäsin määrättyjen aikataulujen 
ja kuljetusmaksujen noudattaminen voidaan 
määrätä pakolliseksi säännöllisessä liikenteessä. 

2. Tässä sopimuksessa katsotaan järjestäiäs
tä riippumatta myös liikenne, jossa kuljetetaan 
vain määrättyjä matkustajaryhmiä eikä lainkaan 
muita matkustajia, säännölliseksi liikenteeksi, 
sikäli kuin tällainen liikenne tapahtuu 1 kappa
leessa määritetyissä olosuhteissa. Tällaista liiken
nettä, erityi!lesti työntekijöiden kuljettamiseksi 
työpaikoilleen ja takaisin kotiin sekä koululais
ten kuljettamiseksi opetuslaitoksiin ja takaisin 
kotiin, kutsutaan "säännölliseksi erityisliiken
teeksi". 

3. Liikenteen luokitteluun säännölliseksi ei 
vaikuta se, että kuljetusten järjestely noudattaa 
käyttäjien tarpeiden vaihteluja. 

4 artikla 
1. Tässä sopimuksessa edestakaisliikenteellä 

tarkoitetaan liikennettä, jossa toistuvilla meno
ja paluumatkoilla kuljetetaan edeltäkäsin muo
dostettuja matkustajaryhmiä samalta lähtöpai
kalta samaan määrä paikkaan. Jokainen men~ 
matkan suorittanut matkustajaryhmä tuodaan 
takaisin lähtöpaikkaan myöhemmällä matkalla. 

Lähtö- ja määräpaikka tarkoittavat sitä paik
kaa, josta matkaa alkaa ja johon se päättyy, 
samoin kuin sen ympäristöä. 

2. Edestakaisliikenteessä ei matkustajia saa 
ottaa eikä jättää matkan aikana. 

3. Matkasarjan ensimmäinen paluumatka ja 
viimeinen menomatka tapahtuvat tyhjänä. 

4. Kuitenkaan kuljetuksen luokitteluun 
edestakaisliikenteeseen kuuluvaksi ei vaikuta 
se, että kyseisen sopimuspuolen tai kyseisten 
sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten 
suostumuksella: 

- matkustajat 1 kappaleen määräyksistä poi
keten suorittavat paluumatkan jonkin toisen 
ryhmän kanssa, 
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route a des arrets prealablement fixes. Les 
services reguliers peuvent etre soumis a l'obli
gation de respecter des horaires preetablis et 
des tarifs. · 

2. Au sens du present accord, quel que 
soit l'organisateur des trartsports; . sont egale
ment consideres comme services reguliers ceux 
qui assurent le transport de categories deter
minees de personnes a l'exclusion d'autres 
voyageurs, dans la mesure ou ces services sont 
effectues aux conditions indiquees au para
graphe 1. De tels services assurant 
notamment le transport des travailleurs au lieu 
de travail et de celui-ci vers leur · domicile et 
le transport des ecoliers aux etablissements 
d'enseignement et de ceux-ci vers leur domicile 
- sont denommes "services reguliers specia:. 
lises". 

3. Le caractere regulier des services n'est 
pas affecte par le fait que l'organisation dti 
transport est adaptee aux besoins variables des 
interesses. · 

Article 4 
1. Au sens du present accord, Ies services 

de navette sont ceux qui sont organises pour 
transporter en plusieurs allers e1: retours, d'un 
meme lieu de depart a un meme lieu de desti
nation, des voyageurs prealablement constitues 
en groupes. Chaque groupe, compose des 
voyageurs ayant accompli le voyage allet, est 
ramene au lieu de depart au cours d'un voyage 
ulterieur. 

Par lieu de depart ou de destination, il 
faut entendre la localite de depart ou de 
destination, ainsi que ses environs. 

2. Au cours des services de navette, aucun 
voyagetir ne peut etre pris ni depose en cours 
de route. 

3. Le premier voyage de retour et le dernier 
voyage aller de la serie des navettes ont lieu 
a vide. 

4. Cependant, la classification d'un trans
port dans Ies services de navette n'est pas 
affectee du fait que, avec l'accord des auto
rites competentes dans la ou Ies parties 
contractantes concernees: 

- des voyageurs, par derogation aux 
dispositions du paragraphe 1, effectuent le 
voyage de· retour avec un autre groupe, 
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- matkustajia 2' kappaleen määräyksistä poi
keten otetaan tai jätetään matkan aikana, 

- matkasarjan ensimmäinen menomatka ja 
viimeinen paluumatka 3 kappaleen määräyksistä 
poiketen suoritetaan tyhjänä. 

II OSA 

Liberalisointitoimenpiteet 

5 artikla 
1. Artiklan 2 kappaleen 1 kohdissa a) ja b) 

tarkoitettuun satunnaisliikenteeseen ei tarvita 
kuljetuslupaa muiden kuin ajoneuvon rekisteröi
neen sopimuspuolen alueella. 

2. Muiden kuin ajoneuvon rekisteröineen 
sopimuspuolen alueella ei kuljetuslupaa tarvita 
siihen 2 artiklan 1 kappaleen kohdassa c) tar
koitettuun satunnaiseen liikenteeseen, joka on 
sellaista, että 

- menomatka tapahtuu tyhjänä ja kaikki 
matkustajat otetaan samalta paikalta ja että 

~ matkustajat: 
a) on muualla kuin sopimuspuolten alueilla 

tai jonkin muun sopimuspuolen kuin sen alueel
la, missä ajoneuvo on rekisteröity ja mistä 
matkustajat otetaan, koottu ryhmiin ennen 
tämän jälkimmäisen sopimuspuolen alueelle 
saapumista tehtyjen kuljetussopimusten perus
teella ja että · 

- heidät kuljetetaan ajoneuvon rekisteröi
neen sopimuspuolen alueelle, tai 

b) on saman liikenteenharjotttajan toimesta 
2 artiklan 1 kappaleen kohdan b) mukaisissa 
olosuhteissa aikaisemmin tuotu sen sopimuspuo
len alueelle, josta heidät noudetaan ja viedään 
ajoneuvon rekisteröineen sopimuspuolen alueel
le, tai 

c) on kutsuttu saapuroaan jonkin toisen so
pimuspuolen alueelle kutsun esittäneen henki
lön vastatessa kuljetuskustannuksista. Matkusta
jien tulee muodostaa yhtenäinen ryhmä, jota ei 
ole muodostettu ainoastaan kyseistä matkaa 
varten ja joka tuodaan takaisin ajoneuvon re
kisteröineen sopimuspuolen alueelle. 

......:. des voyageurs sont, par derogation aWl; 
dispositions du paragraphe 2, pris ou deposes 
en cours de route, 

- le premier voyage aller et le dernier 
voyage de retour de la serie des navettes ont 
lieu a vide, par derogation aux dispositions 
du paragraphe 3. 

SECTION II 

Mesures de liberalisatio'n 

Article 5 
1. Sont exemptes de toute autorisation de 

transport sur Ies territoires des parties contrac
tantes autres que celle dans Iaquelle Ie vehicuie 
est immatricule, Ies services occasionnels vises 
a 1' article 2 paragraphe 1 sous a) et b) . 

2. Sont exemptes de toute autorisation de 
transport sur Ies territoires des parties contrac
tantes autres que celle dans laquelle le vechicule 
est immatricule, ceux des services occasionnels 
vises a I'article 2 paragraphe 1 sous c) qui 
sont caracterises par le fait que: 

- Ie voyage aller est effectue a vide et tous 
Ies voyageurs sont pris en charge au meme 
lieu, et que 

- Ies voyageurs: 
a) sont groupes, sur Ie territoire soit d'un~ 

partie non contractante, soit d'une partie 
contractante autre que celle ou Ie vehicule est 
immatricule et autre que celle ou s'effectue 
leur prise en charge, par contrats de transport 
conclus avant Ieur arrivee sur le territoire de 
cette derniere partie contractante, et 

- sont transportes sur le territoire de Ia 
pattie contractante dans laquelle Ie vehicuie est 
immatricule, ou 

b) ont ete conduits precedemment par le 
meme transporteur, dans Ies conditions prevues 
a 1 'article 2 paragraphe 1 sous b) sur Ie 
territoire de la partie contractante ou ils sont 
repris en charge et sont transportes sur Ie 
territoire de Ia partie contractante dans laquelle 
le vehicuie est immatricule, ou 

c) ont ete invites a se rendre sur le territoire 
d'une autre partie contractante, Ies frais de 
transport etant a Ia charge de Ia personne invi
tante. Les voyageurs doivent former un groupe 
homogene qui ne peut pas avoir ete constitue 
uniquement en vue de ce voyage et qui . est 
amene sur Ie territoire de Ia partie contractante 
ou Ie vehicuie est immatricule. 
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3. Attiklan 2 kappaleen 1 kohdassa c) tar
koitettu satunnaisliikenne voidaan asianomaisen 
sopimuspuolen alueella määrätä luvanvaraiseksi, 
mikäli se ei täytä 2 kappaleessa määrättyjä 
ehtoja. 

III OSA 

Valvonta-asiakirja 

6 artikla 
Tässä sopimuksessa tarkoitettua satunnais

liikennettä harjoittavien liikenteenharjoittajien 
tulee valtuutettujen tarkastusviranomaisten vaa
timuksesta esittää ajoneuvon rekisteröineen so
pimuspuolen asianomaisten viranomaisten tai 
muun siihen asianmukaisesti valtuutetun elimen 
antamaan valvonta-asiakirjaan kuuluva matkus
tajien kuljetuskirja. Tämä valvonta-asiakirja 
korvaa olemassa olevat valvonta-asiakirjat. 

7 artikla 
1. Attiklassa 6 tarkoitetun valvonta-asiakir

jan muodostaa 25 irroitettavaa matkustajien 
kuljetuskirjaa kahtena kappaleena sisältävä vih
ko. Valvonta-asiakirjan tulee olla tämän sopi
muksen liitteessä olevan mallin mukainen. 
Tämä liite muodostaa sopimuksen kiinteän 
osan. 

2. Jokainen vihko ja siihen kuuluvat mat
kustajien kuljetuskirjat tulee numeroida. Mat
kustajien kuljetuskirjoissa tulee olla lisänume
rointi l:stä 25:een. 

3. Vihan kansilehden ja matkustajien kulje
tuskirjan etusivun teksti tulee painaa yhdellä 
tai useammalla Euroopan talousyhteisön jäsen
valtion tai sen sopimuspuolen virallisella kie
lellä, jonka alueella ajoneuvo on rekisteröity. 

8 artikla 
1. Artiklassa 7 mainittu vihko tulee tehdä 

liikenteenharjoittajan nimissä; se ei ole siir
rettävissä. 

2. Matkustajien kuljetuskirjan alkuperäis
kappale tulee säilyttää ajoneuvossa koko sen 
matkan ajan, jota varten se on annettu. 

3. Liikenteenharjoittaja on vastuussa mat
kustajien kuljetuskirjojen asianmukaisesta hoi
dosta. 

3. Sur le territoire de la pattie contraetaote 
concernee, peuvent etre soumis a autorisation 
de transport Ies services occasionnels vises a 
l' article 2 paragraphe 1 sous c) , dans la 
mesure ou Ies conditions prevues au paragraphe 
2 ne sont pas remplies. 

SECTION III 

Document de controle 

Article 6 
Les transporteurs effectuant des services 

occasionnels au sens du present accord doivent 
presenter a toute requisition des agents 
charges du controle une feuille de route faisant 
partie d'un document de controle delivre par 
Ies autorites competentes dans la partie 
contraetaote ou le vehicule est immatricule ou 
par tout organisme habilite a cet effet. Ce 
document de controle remplace Ies documents 
de controle deja existants. 

Article 7 
1. Le document de controle vise a l'article 

6 est etabli sous forme de feuilles de route 
contenues dans un carnet de 25 feuilles de 
route, en double exemplaire, detachables. Le 
document de contr6le doit etre conforme au 
modele figurant en annexe au present accord. 
Cette annexe fait pattie integrante de l'accord. 

2. Chaque carnet avec ses feuilles de route 
est numerote. Les feuilles de route portent une 
numerotation complementaire de 1 a 25. 

3. Le texte de la feuille de couverture du 
carnet ainsi que celui des feuilles de route 
sont imprimes dans la langue officielle ou 
plusieurs langues oHidelies de l'Etat membre 
de la Communaute economique europeenne ou 
de toute autre partie contraetaote ou le vehicule 
utilise est immatricule. 

Article 8 
1. Le carnet vise a l'article 7 est etabli 

au nom du transporteur; il est incessible. 

2. L'original de la feuille de route doit se 
trouver a bord du vehicule pendant toute la 
duree du voyage pour lequel elle a ete etablie. 

3. Le transporteur est responsable de la 
tenue reguliere des feuilles de route. 
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9 artikla 
1. Liikenteenharjoittajan tulee täyttää mat

kustajien kuljetuskirja kahtena kappaleena jo-
kaista matkaa varten ennen sen alkua. · 

2. Matkustajien nimien antamista varten 
liikenteenharjoittaja voi käyttää erillisellä lius
kalla olevaa ennakolta täytettyä luetteloa, joka 
tulee tukevasti kiinnittää sille matkustajien kul
jetuskirjan kohdassa 6 varattuun paikkaan. 
Liikenteenharjoittajan leima tai, milloin se on 
asianmukaisempaa, liikenteenharjoittajan tai 
käytettävän ajoneuvon kuljettajan allekirjoitus 
tulee sijoittaa sekä luettelon että matkustajien 
kuljetuskirjan poikki. 

3. Tämän sopimuksen 5 artiklan 2 kappa
leessa tarkoitetuissa kuljetuksissa, joihin sisältyy 
tyhjänä suoritettava menomatka, matkustajaluet· 
telo voidaan täyttää 2 kappaleessa esitetyllä 
tavalla matkustajia otettaessa. 

10 artikla 
Kahden tai useamman sopimuspuolen asian

omaiset viranomaiset voivat sopia kahden- tai 
monenkeskisesti, että ne vapauttavat toisensa 
matkustajien· kuljetuskirjan kohdassa 6 tarkoite
tun matkustajaluettelon tekemisestä. Tässä ta
pauksessa matkustajien lukumäärä tulee ilmoit
taa. 

11 artikla 
1. Ajoneuvossa tulee olla mukana väriltään 

vihreä pahvikantinen malli, joka sisältää kaik
kien sopimuspuolten kaikilla virallisilla kielillä 
tämän sopimuksen liitteessä kuvatun valvonta
asiakirjan kansilehden etu- ja kääntöpuolella 
olevan mallin tekstin. 

2. Tämän mallin kansilehdellä on painokir
jaimin ajoneuvon rekisteröineen valtion viralli• 
sella kielellä tai virallisilla kielillä seuraava 
teksti: 

"Valvonta-asiakirjan mallin teksti saksan, 
englannin, tanskan, espanjan, suomen, ranskan, 
kreikan, italian, hollarinin, norjan, portugalin, 
ruotsin ja turkin kielillä". 

.3. Tämä malli tulee vaadittaessa esittää val
vonta viranomaisille. 

Article 9 
1. La feuille de route doit etre remplie; en 

double exempiaire, par Ie transporteur pour 
chaque voyage, avant le debut de celui-ci. 

2. Le transporteur a la faculte de fournir 
Ies indications concernant Ies noms des 
voyageurs au moyen d'une liste preetablie sur 
un feuillet qui doit etre . colle fermement a 
l'endroit prevu au point 6 de la feuille de 
route. Un cachet du transporteur ou, Ie cas 
echeant, la signature du transporteur ou du 
conducteur du vehicule utilise, doit etre appose 
a chevai sur Ia liste et sur la feuille de route. 

3. Pour Ies services comportant le voyage 
aller a vide vises a l'article 5 paragraphe 2 du 
present accord, la liste des voyageurs peut 
etre etablie, dans Ies conditions visees au para
graphe 2, au moment de Ia prise en charge 
des voyageurs. · 

Article 10 
Les autorites competentes dans deux ou 

piusieurs parties contractantes peuvent convenir 
a l'echelon bilaterai ou multilateral qu'elles 
se dispensent de l'etablissement de la liste des 
voyageurs visee au point 6 de la feuille de 
route. Dans ce cas, le nombre des voyageurs 
doit etre indique. 

Article 11 
1. Un modele cartonne de couleur verte 

comportant, en chague langue officielle de 
toutes les parties contractantes, le texte du 
modele de la feuille de couverture recto-verso 
du document de controle figurant en annexe 
au present accord, doit se trouver a bord du 
vehicule. 

2. La page de couverture de ce modele 
porte, en lettres d'imprimerie et dans la langue 
officielle ou plusieurs langues officielles de 
l'Etat oli le vehicule utilise est immatricule, 
l'inscription suivante: 

"Texte du modele du document de controle 
en langues allemande, anglaise, danoise, 
espagnole, finlandaise, fran~aise, grecque, ita
lienne, neerlandaise, norvegienne, portugaise, 
suedoise et turque." 

3. Ce modele doit etre presente a toute 
requisition des agents charges du controle. 



12 artikla 
Poiketen 6 artiklan määräyksistä voidaan 

ennen tämän sopimuksen voimaantuloa satun
naisliikenteessä käytettäviä valvonta-asiakirjoja 
edelleen käyttää kahden vuoden ajan tämän so
pimuksen 18 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun 
voimaantulon jälkeen. 

IV OSA 

Yleiset ja loppumääräykset 

13 artikla 
1. Sopimuspuolten asianomaiset viranomai

:set päättävät tämän sopimuksen toimeenpanon 
vaatimista toimenpiteistä. 

Nämä toimenpiteet koskevat mm. seuraavia 
seikkoja: 

- valvontaan liittyvät järjestely-, menettely
tapa- ja toteuttamiskysymykset sekä rikkomuk
sista annettavia rangaistuksia; 

- vihon voimassaoloaikaa; 
- matkustajien kuljetuskirjan alkuperäis-

kappaleen ja sen kopion käyttöä ja säilyttä
mistä; 

- 2, 6, 10 ja 14 artiklassa tarkoitettujen 
.asianomaisten viranomaisten sekä 6 artiklassa 
tarkoitettujen elinten nimeämistä; 

- mahdollista leimaa, joka valvontaviran-
-omaisten tulee merkitä matkustajien kuljetus-
kirjaan. 

2. 1 kappaleen mukaisesti suoritetuista toi
menpiteistä tulee ilmoittaa Euroopan liikenne
ministerikonferenssin ( CEMT) sihteeristölle, 
joka ilmoittaa niistä muille sopimuspuolille. 

14 artikla 
I. Sopimuspuolten asianomaiset viranomai

:set valvovat, että liikenteenharjoittajat noudat
tavat tämän sopimuksen määräyksiä. 

2. Niiden tulee oman kansallisen lainsäädän
tönsä mukaisesti ilmoittaa toisilleen toisen so
pimuspuolen alueella toimivan liikenteenharjoit
tajan heidän alueellaan tekemät rikkomukset ja 
tarvittaessa myös annetut rangaistukset. 

15 artikla 
Artiklan 5 ja 6 määräyksiä ei kuitenkaan 

:Sovelleta, jos kahden tai useamman sopimus-

13 

Article 12 
Par derogation aux dispositions de l'article 

6, Ies documents de contröle utilises pour Ies 
services occasionnels avant l'entree en vigueur 
du present accord pourront etre utilises pendant 
deux ans apres l'entree en viguer de cet 
accord, visee a l'article 18 paragraphe 2. 

SECTION IV 

Disposition generales et finales 

Article 13 
1. Les autorites competentes dans Ies 

parties contractantes arretent Ies mesures 
necessaires pour l'execution du present accord. 

Ces mesures portent, entre autres, sur: 

- I'organisation, Ia procedure et Ies instru
ments de contröle, ainsi que sur Ies sanctions 
applicables aux infractions; 

- la duree de validite du carnet; 
- l'exploitation et la conservation de l'ori-

ginal, ainsi que la copie de la feuille de route; 

- Ia denomination des autorites compe
tentes visees aux articles 2, 6, 10 et 14 ainsi 
que des organismes vises a I'article 6; 

- Ie visa eventuel a apposer sur Ia feuille 
de route par Ies agents charges du contröie. 

2. Les mesures prises en vertu du paragraphe 
1 sont communiquees au secretariat de la 
Conference europeenne des ministres des 
transports ( CEMT) qui en informe Ies autres 
parties contractantes. 

Article 14 
1. Les autorites competentes dans Ies 

parties contractantes veillent a ce que Ies 
transporteurs respectent Ies dispositions du 
present accord. 

2. Elles se communiquent mutuellement et 
conformement a Ieurs legisiations nationales 
respectives Ies infractions commises sur leur 
territoire par un transporteur etabli sur Ie terri
toire d'une autre partie contractante et, Ie 
cas echeant, Ia sanction arretee. 

Article 15 
Les dispositions des articles 5 et 6 ne sont 

pas appliquees pour autant que des accords ou 
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puolen välillä voimassa olevat tai mahdolliset 
tehtävät sopimukset tai muut järjestelyt määrää
vät vapaamman kohtelun. Ilmaisu "kahden tai 
useamman sopimuspuolen välillä voimassa ole
vat sopimukset tai muut järjestelyt" tarkoitta
vat Euroopan talousyhteisön osalta tämän yh
teisön jäsenvaltioiden tekemiä. sopimuksia tai 
muita järjestelyjä. 

16 artikla 
1. Jos tämän sopimuksen tai sen 13 artiklan 

nojalla suoritettavien toimenpiteiden toteutta
minen sitä vaatii, voi jokainen sopimuspuoli 
pyytää sopimuksen osapuolten kokouksen kut
suttavaksi koolle tutkimaan esille tuotuja ongel
mia ja niihin mahdollisesti ehdotettuja ratkai
suja. 

2. Kappaleessa 1 tarkoitettujen kokousten 
puheenjohtajuudesta huolehtivat vuorotellen 
Euroopan talousyhteisö ja jokin muu tätä var
ten nimetty sopimuspuoli. 

3. Kappaleessa 1 tarkoitettujen kokousten 
koolle kutsumista koskevat pyynnöt tulee toi
mittaa CEMT:n sihteeristölle. 

4. CEMT:n sihteeristö ilmoittaa välittö
mästi muille sopimuspuolille 1 kappaleessa tar
koitetusta pyynnöstä; ellei koollekutsumis
pyyntöä peruuteta neljän viikon kuluessa, 
CEMT :n sihteeristö määr.ää tämän ajan kulut
tua kokouksen ajankohdan ja paikan yhdessä 
edellisestä täysistunnosta lähtien toimineen pu
heenjohtajiston kanssa ja . ,kutsuu kokouksen 
koolle mahdollisimman nopeasti. 

17 artikla 
1. Jokainen sopimuspuoli voi allekirjoittaes

saan tämän sopimuksen ilmoittaa toisille sopi
muspuolille CEMT:n sihteeristön välityksellä 
toimitetulla ilmoituksella, ettei se katso sopi
muksen 5 artiklan 2 kappaleen kohdan b) sito
van itseään. Tässä tapauksessa 5 artiklan 2 
kappaleen kohta b) ei sido muita sopimuspuo
lia sen sopimuspuolen osalta, joka on tehnyt 
tällaisen varauman. · 

autres arrangements en viguer entre deux ou 
plusieurs parties contractantes ou pouvant .etre 
conclus entre deux ou plusieurs parties contrac-, 
tantes prevoient un traitement plus liberal. Les 
termes "accords ou autres arrangements en 
vigueur entre deux ou plusieurs parties contrac
tantes" recouvrent, en ce qui concerne la 
Communaute economique europeenne, Ies 
accords ou autres arrangements qui ont ete 
conclus par Ies Etats membres de cette 
Communaute. 

Article 16 
1. Lorsque le fonctionnement du pres~nt 

accord ou des mesures prises en vertu de 
l'article 13 en fait eprouver le besoin, chaque 
partie contractante peut demander la convo
cation d'une reunion des parties a l'accord 
en vue d'examiner en commun Ies problemes 
souleves et, le cas echeant, Ies solutions 
proposees. 

2. La presidence des reunions Vlsees au 
paragraphe l revient alternativement a la 
Communaute economique europeenne et a une 
autre partie contractante, designee a cet effet. 

3. Les demandes de convocation d'une 
reunion visee au paragraphe 1 sont introduites 
aupres du secretariat de la CEMT. 

4. Le secretariat de la CEMT informe 
immediatement Ies autres parties contractantes 
de la demande visee au paragraphe 1 ; sauf 
retrait de la demande de convocation dans un 
delai de quatre semaines, le secretariat de la 
CEMT, passe ce terme, fixe la date et le lieu 
de la reunion en accord avec la presidence en 
exercice depuis la derniere reunion pleniere 
et convoque cette reunion dans Ies meilleurs 
delais. 

Article 17 
1. Chaque partie contractante peut, lors 

de la signature du present accord, declarer, par 
une notification adressee aux autres parties 
contractantes par l'intermediaire du secretariat 
de la CEMT, qu'elle ne se considere pas liee 
par l'article 5 paragraphe 2 sous b) de l'accord. 
Dans ce cas, Ies autres parties contractantes ne 
sont pas liees par l'article 5 paragraphe 2 sous 
b) a l'egard de la partie contractante qui a 
formule une telle reserve. 
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2. Kappaleessa 1 tarkoitettu ilmoitus voidaan 
peruuttaa milloin tahansa toisille sopimuspuo
lille CEMT:n sihteeristön välityksellä toimite
tulla ilmoituksella. 

18 artikla 
1. Sopimuspuolten tulee hyväksyä tai rati~ 

fioida tämä sopimus omien menettelytapojensa 
mukaisesti. Sopimuspuolten tulee tallettaa hy
väksymis- tai ratifioimisasiakirjansa CEMT:n 
sihteeristön huostaan. 

2. Tämä sopimus tulee voimaan viidennen 
sopimuspuolen, joihin tulee kuulua Euroopan 
talousyhteisö, hyväksymis- tai ratifioimisasiakir
jan talletuspäivää seuraavan kolmannen kuukau
den ensimmäisenä päivänä. 

3. Kaikkien niiden sopimuspuolten osalta, 
jotka hyväksyvät tai ratifioivat tämän sopimuk
sen sen 2 kappaleessa määrätyn voimaantulon 
jälkeen, sopimus tulee voimaan kolmannen kuu
kauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä las
kien, jona kyseinen sopimuspuoli talletti hy
väksymis- tai ratifioimisasiakirjansa CEMT:n 
sihteeristön huostaan. 

4. Tämän sopimuksen II ja III osien mää
räykset · ovat sovellettavissa 7 kuukauden ku
luttua tämän sopimuksen 2 ja 3 kappaleessa 
tarkoitetusta voimaantulosta. 

19 artikla 
1. Tämän sopimuksen oltua 18 artiklan 2 

kappaleen mukaisesti voimassa kolme vuotta 
jokainen sopimuspuoli voi pyytää konferens
sin kutsuttavaksi koolle sopimuksen tarkista
mista varten CEMT:n sihteeristölle toimi
tetulla ilmoituksella. Tämä ilmoittaa välittö
mästi muille sopimuspuolille pyynnöstä, mää
rää konferenssin ajankohdan ja paikan yhdessä 
edellisestä täysistunnosta lähtien toimineen pu
heenjohtajiston kanssa ja kutsuu konferenssin 
koolle mahdollisimman nopeasti. Näiden kon
ferenssien puheenjohtajuuteen sovelletaan 16 
artiklan 2 kappaleen määräyksiä analogisesti. 

2. Sopimuksen kaikkien sopimuspuolten hy
väksymän muutoksen hyväksymiseen tai rati-

2. La declaration visee au paragraphe 1 
peut etre retiree a tout; tnoment . par ' une 
notification adressee aux autres parties contrac
tantes par l'intermediaire du secretariat de la 
CEMT. 

Article 18 
1. Le present accord est approuve ou 

ratifie par Ies patties contractantes selon les 
procedures qui leur sont propres. Les instru
ments d'approbation ou de ratification sont 
deposes par Ies parties contractantes au secre
tariat de la CEMT. 

2. Le present accord entre en vigueur, 
lorsque cinq patties contractantes dont la 
Communaute economique europeenne, l'auront 
approuve ou ratifie, le premier jour du troi
sieme mois suivant Ia date du depöt du 
cinquieme instrument d'approbation ou de rati
fication. 

3. Pour chaque partie contractante qui 
approuve ou ratifie Ie present accord apres 
I'entree en vigueur prevue au paragraphe 2, 
I'accord entre en vigueur Ie premier jour du 
troisieme mois suivant la date de depöt, par 
Ia partie contractante en cause, de ses instru
ments d'approbation ou de ratification au 
secretariat de Ia CEMT. 

4. Les dispositions prevues aux sections II 
et III du present accord sont applicabies 7 
mois apres l'entree en vigueur. de l'accord 
visee respectivement aux · paragraphes 2 et 3. 

Article 19 
1. Apres que Ie present · accord aura ete en 

vigueur pendant trois ans dans Ies conditions 
visees a I'article 18 paragraphe 2, toute partie 
contractante peut demander la convocation 
d'une conference a l'effet de reviser l'accord 
par notification adressee au secretariat de Ia 
CEMT. Ceiui-ci informe immediatement Ies 
autres parties contractantes de Ia demande, fixe 
Ia date et Ie lieu de Ia conference en accord 
avec la presidence en exercice depuis Ia der
niere reunion pieniere et convoque cette con
ference dans Ies meilleurs deiais. Pour Ia 
presidence de ces conferences, Ies dispositions 
de l'article 16 paragraphe 2 sont d'application 
par anaiogie. 

2. En ce qui concerne I'approbation ou Ia 
ratification de Ia revision de l'accord convenue 
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fiointiin sekä muutoksen voimaantuloon sovel
letaan 18 artiklan määräyksiä. 

20 artikla 
1. Tämä sopimus on tehty viideksi vuo

deksi sen voimaantulosta lähtien. 

2. Jokainen sopimuspuoli voi omalta osal
taan vuoden irtisanomisajalla sanoa irti tämän 
sopimuksen tammikuun 1 päivästä lähtien 
toisille sopimuspuolille CEMT:n sihteeristön 
välityksellä tehtävällä ilmoituksella. Sopimusta 
ei voida kuitenkaan sanoa irti neljän ensimmäi
sen vuoden aikana sen 18 artiklan 2 kappa
leessa määrätystä voimaantulosta lähtien. 

3. Ellei vähintään viisi sopimuspuolta, JOi

hin tulee kuulua Euroopan talousyhteisö, sano 
tätä sopimusta irti, sen voimassaolo jatkuu koh
dassa 1 määrätyn viisivuotiskauden päätyttyä 
aina seuraavaksi viideksi vuodeksi kerrallaan. 

21 artikla 
Tämä yhtenä ranskankielisenä kappaleena 

tehty sopimus, jonka teksti ainoastaan on to
distusvoimainen, talletetaan CEMT:n sihteeris
tön arkistoon, joka toimittaa siitä oikeaksi to
distetut jäljennökset kaikille sopimuspuolille. 

Minkä vakuudeksi allekirjoittaneet täysival
taiset valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän 
sopimuksen. 

Tehty Dublinissa 26 päivänä toukokuuta 
1982 

( Allekirjoitukset) 

f!Otre toutes Ies parties contractantes, ainsi que 
l'entree en vigueur de la revision, Ies dispo
sitions de l'article 18 sont d'application. 

Article 20 
1. Le present accord est conclu pour une 

duree de cinq ans a partir de son entree en 
vigueur. 

2. Chaque partie contraetaote peut, en ce 
qui la concerne et avec un preavis d'un an, 
denoncer le present accord avec effet au 1er 
janvier, par notification simultanee adressee 
aux autres parties contractantes par l'inter
mediaire du secretariat de la CEMT. Toutefois, 
l'accord ne peut ette denonce durant les 
quatre premieres annees a compter de l'entree 
en vigueur prevue a l'article 18 paragraphe 2. 

3. Sauf denonciation par cinq parties con
tractantes dont la Communaute economique 
europeenne, la duree du present accord sera, 
une fois ecoulee la periode de cinq ,ans prevue 
au paragraphe 1, automatiquement prorogee 
pour des periodes successives de cinq ans. 

Article 21 
Le present accord, redige en un exempiaire 

unique en Iangue fran<;aise, ce texte faisant foi, 
sera depose dans Ies archives du secretariat de 
Ia CEMT qui en remettra une copie certifiee 
conforme a chacune des parties contractantes. 

En foi de quoi, Ies plenipotentiaires 
soussignes ont appose Ieurs signatures au bas 
du present accord. 

Fait a Dublin, Ie vingt-six mai mil neuf 
cent quatre-vingt-deux. 

(Signatures) 



(Suomennos) 

PÄÄTöSASIAKIRJA 

Eur{)()pan yhteisöjen neuvoston, 
Itävallan tasavallan liittopresidentin, 

Espanjan hallituksen, 
• Suomen tasavallan hallituksen, 

Norjan kuningaskunnan hallituksen, 
Portugalin tasavallan hallituksen, 

Sveitsin liittoneuvoston, 
Ruotsin hallituksen, 
Turkin. tasavallan presidentin 

edustajat kokoontuneina Dubliniin, 26 palVana 
tou~okuuta 1982 allekirjoittamaan linja-autoilla 
tapahtuvaa satunnaista kansainvälis.tä . tnatku~
tajaliikennettä koskevaa sopimusta (ASOR) 
ovat allekirjoittaessaan huomioineet seuraavat 
ilmoitukset hyväksyen ne: 

1. Sopimuspuolten ilmoitus sopimuksen so
veltamisesta; 

2. Euroopan .talousyhteisön 5 ar.tiklaa kos
keva ilmoitus;· 

3. Sopimuspuolten ilmoitus sopimuksen 1 ke
hittämisen. luonteesta. 

Tehty Dublinissa 26 päivänä. ~.oulfokuuta 
1982: 

''!'! 
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ACTE FINAL 

Les representants 
du Conseil des Communautes europeennes, 
du President Federal de la Republique 

d' Autriche, 
du Gouvernement d'Espagne, . 
du Gouvernement de la Republique de Fin

lande, 
du Gouvernement du Royaume de Norvege, 
du Gouvernement de la Republique Por

tugaise, 
· du Gouvernement de Suede, 
du Conseil Federal Suisse, 
du President de la Republique de Turquie,. 

reunis a Dublin, le vingt-six mai mil neuf ceflt 
quatre-vingt-deux, pour la signature de l'accord 
relatif aux services occasionnels internationaux 
de voyageurs par route effectues par aui:ocår~ 
ou par autobus (ASOR), 

ont, au moment de signer cet accord, pris 
acte des declarations suivantes en Ies approu
vant: 

1. declaration des patties contractantes 
relative a .application de l'accord; 

2. declaration de la Comtnunaute econo
mique europeenne relative a l'article 5 de 
l'accord; 

3. declaration des patties contractan.tes 6on
cernant le caractere evolutif de l'accord, ' .. , 

Fait a Dublin, le vingt-six maj. rnil: n~f ee~ 
quatre-vingt:deqx. · . , , 

· (Signatures) 



Sopimuspuolten ilmoitus sopimuksen 
soveltamisesta 

Sopimuspuolet ilmoittavat hyväksyvänsä, että 
sopimuksen 5 artiklan 2 kappaleessa mainittuja 
liberalisointitoimenpiteitä voidaan soveltaa vain 
sellaisten sopimuspuolten kesken, jotka sovel
. tavat tämän sopimuksen sääntelemään satun
naisliikenteeseen 1 päivänä heinäkuuta 1970 
tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia suorit
tavien ajoneuvojen henkilöstön työtä koskevan 
eurooppalaisen sopimuksen (AETR) määräyk
siä tai niitä vastaavia ehtoja. 

Jokainen sopimuspuoli, joka aikoo ryhtyä 
edellämainituista syistä toimenpiteisiin sopimuk
sen 5 artiklan 2 kappaleessa mainittujen liberali
sointimääräysten soveltamisen kieltämiseksi tai 
lykkäämiseksi, ilmoittaa olevansa valmis ennen 
mahdollista näihin toimenpiteisiin ryhtymistä 
neuvottelemaan asianomaisen sopimuspuolen 
kanssa. 

Euroopan talousyhteisön 5 artiklaa 
koskeva ilmoitus 

' Euroopan talousyhteisö ilmoittaa 5 artiklan 
osalta, että liberalisointitoimenpiteitä, jotka kos
kevat ajoneuvon saapumista tyhjänä toisen so
pitlltispuolen alueelle matkustajaryhmän otta
mista ja paluumatkan kuormattuna suoritta
mista varten ajoneuvon rekisteröineen sopimus
puolen alueelle, sovelletaan Euroopan talousyh
teisön alueelle takaisin saavuttaessa ainoastaan 
paluumatkoihin, jotka suuntautuvat tämän yh
teisön siihen jäsenvaltioon, missä asianomainen 
ajoneu'Vo on rekisteröity. 

Declaration des parties contractantes relative 
a 1' application de 1' accord 

Les patties contractantes declarent accepter 
que Ies mesures de liberalisation prevues a 
l'article 5 paragraphe 2 de l'accord pourront 
n'etre executoires qu'entre Ies patties contrac
tantes qui appliquent aux services occasionnels 
regis par le present accord Ies dispositions de 
l'accord europeen relatif au travail des equi
pages des vehicules effectuant des transports 
internationaux par route (AETR) du 1er 
juillet 1970, ou des conditions equivalentes a 
celles prevues par 1' AETR. 

Toute pattie contractante qui envisage de 
prendre, en raison des motifs indiques ci
dessus, des mesures pour la non-application ou 
la suspension des dispositions de liberalisation 
prevues par l'article 5 paragraphe 2 de l'accord, 
se declare prete a proceder, avant l'adoption 
eventuelle de ces mesures, a la consultation de 
la partie contractante interessee. 

Declaration de Ia 
Communaute economique europeenne 

relative a l'article 5 de l'accord 

'La Communaute economique europeenne 
precise, en ce qui concerne l'article 5 de 
l'accord, que Ies mesures de liberalisation 
prevues pour l'entree a vide d'un vehicule 
dans une autre partie contractante en vue d'y 
prende en charge un groupe de voyageurs et 
d'effectuer le voyage de retour en charge a 
destinatien du territoire de Ia pattie contrac
tante ou le vehicule est immatricule, ne s'appli
quent, en ce qui concerne le retour a 
destinatien du territoire de Ia Communaute 
economique europeenne, qu'aux voyages de 
retour effectues a destinatien de l'Etat membre 
de cette Communaute dans lequel Ie vehicule 
utilise est immatricule. 
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Sopimuspuolten ilmoitus 
sopimuksen kehittämisen luonteesta 

Sopimuspuolet ilmoittavat, että sopimuksen 
5 artiklassa tarkoitetut liberalisointitoimenpi
teet kuuluvat kansainvälisen henkilöliikenteen 
kehityspyrkimyksiin ja muodostavat tässä mie
lessä satunnaisliikenteen osalta merkittävän as
keleen tämän liikenteen helpottamiseksi. Ne 
pyrkivät tämän sopimuksen samoin kuin kah
denkeskisten sopimustenkin puitteissa, ottaen 
huomioon kilpailuedellytysten yhdenmukaistami
sessa saavutetun edistyksen, laajentamaan saavu
tettujen kokemusten pohjalta tämän liberali
soinnin alaa. Lisäksi sopimuspuolet ilmoittavat, 
että ne pyrkivät yksinkertaistamaan sopimuk
sen 5 artiklan 3 kappaleessa tarkoitettua liiken
nettä varten tarvittavien lupien myöntämisme
nettelyä. 

Declaration des parties contractantes 
concemant Ie caractere evolutif de l'accord 

Les parties contractantes declarent que Ies 
mesures de liberalisation visees a l'article 5 de 
l'accord se situent dans Ie developpement 
recherche du transport international de voyage
urs et constituent a cet egard, pour Ies 
transports occasionnels, un pas significatif en 
vue de faciliter l'execution de ces services. 
Elles s'efforceront, dans le cadre de cet accord 
ainsi que dans celui des accords bilateraux, 
prenant en consideration Ies progres realises 
sur Ie pian de l'harmonisation des conditions 
de concurrence, d'elargir, sur la base des 
experiences acquises, la portee de cette libe
ralisation. En outre, Ies parties contractantes 
declarent qu'elles veilleront a simplifier Ia 
procedure de delivrance des autorisations 
requises pour Ies services vises a l' article 5 
paragraphe 3 de l'accord. 
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