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Hallituksen esitys Eduskunnalle Albanian sosialistisen kansanta
savallan kanssa tehdyn kansainvälistä tavaraliikennettä maanteitse 
koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväk
syisi Albanian sosialistisen kansantasavallan kans
sa Tiranassa toukokuussa 1983 tehdyn kansainvä
listä tavaraliikennettä maaoteitse koskevan sopi
muksen. Sen tarkoituksena on edistää maiden 
välisiä maantiekuljetuksia helpottamalla kuljetus
lupien saantia sekä myöntämällä vapauksia tie
tyistä kuljetuksiin kohdistuvista veroista ja mak-

suista. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kulut
tua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet 
toisilleen kirjallisesti sopimuksen valtionsisäisestä 
hyväksymisestä. 

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

YLEISPERUSTELUT 

Albanian kanssa toukokuussa 1983 tehdyn 
kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopi
muksen tarkoituksena on helpottaa maiden väli
siä maantiekuljetuksia kuljetuslupien saannin 
sekä tiettyjen verojen ja maksujen osalta. Sopi
muksen mukaan kuljetuslupa vaaditaan tavaralii
kenteessä toisen sopimuspuolen alueella. Eräät 
kuljetustoimenpiteet tavaraliikenteessä on vapau
tettu lupavaatimuksista. 

Sopimuksessa myönnetään sopimuspuolten 
alueella vapautus ajoneuvojen liikennöintiä ja 
hallintaa koskevista veroista ja maksuista sekä 
kuljetuksia koskevista veroista tai maksuista. So
pimuksessa myönnetään sopimusmaiden ajoneu
voille oikeus tuoda tavanomaisissa polttoainesäili
öissä polttoainetta ilman tuontimaksuja tai -vero
Ja. 

Sopimus sisältää vielä muun muassa määräyk
siä kuljetuslupien myöntämisestä sekä velvolli-
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suuksista noudattaa toisen sopimuspuolen alueel
la voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Sopimuk
sen toteuttamista ja soveltamista varten sopimus
puolet voivat kokoontua tarvittaessa. 

Suomen ja Albanian välinen kuorma-autolii
kenne ei toistaiseksi ole ollut määrällisesti kovin 
merkittävää. Tähänastiset tiekuljetukset Suomen 
ja Albanian välillä ovat olleet satunnaisia. Pää
asiassa on kuljetettu vihanneksia Albaniasta Suo
meen ja kappaletavaraa toiseen suuntaan. Vireillä 
on kuitenkin eri projekteja, joihin pitäisi olla 
kuljetusmahdollisuudet varmistettuna etukäteen. 
Maantieliikennesopimuksella järjestettävä kulje
tuslupien saannin yksinkertaistuminen ja vero
helpotukset loisivat entistä paremmat edellytyk
set suomalaisten liikenteenharjoittajien maantie
kuljetuksille Suomen ja Albanian välillä ja edis
täisivät maiden välisen liikenteen ja kaupan ke
hittämistä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Sopimuksen sisältö 

1 artikla. Artiklassa määritellään sopimuksen 
kattavuus. 

2 artikla. Tavarakuljetuksen ehdoksi määritel
lään kuljetuslupa seuraavassa artiklassa mainittu
ja tapauksia lukuunottamatta. 

3 artikla. Artiklassa luetellaan ne tapaukset, 
joissa ei tarvita sopimuksessa mainittuja kuljetus
lupia (a-f). 

4 artikla. Kuljetuslupa oikeuttaa meno- ja 
paluumatkaan toisen sopimuspuolen alueella. Si
tä on oikeutettu käyttämään ainoastaan liiken
teenharjoittaja, jonka nimissä se on myönnetty. 

5 artikla. Lupien myöntämisessä on sovittu 
siitä, että ne myöntää se viranomainen, jonka 
alueella ajoneuvo on rekisteröity. Kummankin 
osapuolen viranomaiset sopivat yhdessä lupien 
määrästä vastavuoroisuuden pohjalta. 

6 artikla. Kuljetukset paikasta toiseen toisen 
sopimuspuolen alueella ovat kiellettyjä. Kulje
tuksia toisen sopimuspuolen alueelta kolmanteen 
maahan tai päinvastoin ei myöskään saa suorit
taa. 

7 artikla. Lupien ja muiden asiakirjojen tulee 
olla mukana ajoneuvossa ja ne on vaadittaessa 
esitettävä tarkastusviranomaisille. Viisumien osal
ta todetaan, että ajoneuvojen miehistöjen viisu
mianomuksiin suhtaudutaan myönteisesti ja vii
sumit myönnetään ilman tarpeetonta viivyttelyä. 

8 artikla. Liikenteen harjoittajien ja ajoneuvo
jen miehistön on noudatettava toisen maan 
alueella ollessaan maan lakeja ja määräyksiä. 

9 artikla. Sopimuksen mukaisia kuljetuksia 
suorittavat albanialaiset ajoneuvot ovat vapautet
tuja Suomessa moottoriajoneuvoverosta annetus
sa laissa (722/66) sekä sen täytäntöönpanosta ja 
soveltamisesta annetussa asetuksessa (724/66) tar
koitetusta moottoriajoneuvoverosta. Samoin ovat 
albanialaiset liikenteenharjoittajat vapautettuja 
Suomessa suoritettavia kuljetuksia varten myön
nettävistä liikenneluvista leimaverolain ( 62 2/43) 
nojalla perittävästä leimaverosta sekä eräistä va-

kuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetussa 
laissa ( 664/66) tarkoitetusta verosta, jota on suo
ritettava kuljetukseen liittyvistä vakuutuksista. 

Suomalaiset liikenteenharjoittajat ja ajoneuvot 
ovat vastaavasti Albaniassa vapautettuja maantie
liikennekuljetuksia koskevista veroista ja maksuis
ta. 

10 artikla. Ajoneuvon tavanomaisessa polttoai
nesäiliössä oleva polttoaine saadaan tuoda maa
han veroitta ja maksuitta. Ajoneuvojen korjauk
siin tarkoitetut varaosat saadaan tuoda maahan 
myös ilman maksuja, mutta vaihdetut osat on 
vietävä pois maasta tai ne tulee hävittää käytön 
jälkeen asianomaisen viranomaisen valvonnassa. 

11 artikla. Artiklassa ilmoitetaan ajoneuvojen 
vakuutusten pakollisuudesta myös koimaosille 
osapuolille aiheutetun vahingon varalta. 

12 artikla. Jos ajoneuvon mitat ja painot ylit
tävät toisessa maassa sallitut enimmäismäärät, 
vaaditaan siihen toisen maan viranomaisten eri
tyislupa. 

13 artikla. Maksut suoritetaan kummankin so
pimuspuolen alueella voimassa olevien määräys
ten mukaan. 

14 artikla. Sopimuksen määräyksissä käsittele
mättömissä kysymyksissä sovelletaan kummankin 
sopimuspuolen kansallisia lakeja. 

15 artikla. Sopimuksen soveltamista ja täytän
töönpanoa koskevat määräykset sisältyvät erilli
seen pöytäkirjaan, joka täydentää itse sopimusta. 

16 artikla. Sopimuksen soveltamisesta syntyvät 
ongelmat ratkaistaan asianomaisten viranomais
ten kesken, jotka kokoontuvat tarvittaessa vuoro
tellen Helsingissä ja Tiranassa. 

17 artikla. Sopimus astuu voimaan 30 päivän 
kuluttua sen hyväksymistä koskevien noottien 
vaihtamispäivästä. Sopimus on voimassa yhden 
vuoden, minkä jälkeen sen voimassaolo jatkuu, 
ellei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sitä. lrti
sanomisaika on kolme kuukautta. 
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2. Eduskunnan suostumuksen tar
peellisu us 

Koska sopimuksessa myönnetään vapautuksia 
liikennelupia koskevista vaatimuksista (3 artikla) 
sekä eräistä veroista ja maksuista (9-10 artiklat), 
joista on säädetty lailla, on eduskunnan suostu
mus näiltä osin tarpeellinen. 

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

että Eduskunta hyväksyisi ne Tiranassa 
26 päivänä toukokuuta 1983 tehdyn Suo-
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men Tasavallan hallituksen ja Albanian 
Sosialistisen kansantasavallan hallituksen 
välisen kansainvälistä tavaraliikennettä 
maanteitse koskevan sopimuksen mää
räykset, jotka vaativat Eduskunnan suos
tumuksen. 

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

Laki 
Albanian sosialistisen kansantasavallan kanssa tehdyn kansainvälistä tavaraliikennettä maaoteitse 

koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tiranassa 26 päivänä toukokuuta 1983 tehdyn 

Suomen tasavallan hallituksen ja Albanian so
sialistisen kansantasavallan hallituksen välisen 
kansainvälistä tavaraliikennettä maaoteitse koske
van sopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuu
luvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin 
siitä on sovittu. 

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1983 

2 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön

panosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

3 § 
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä

vänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Seppo Lindblom 
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(Suomennos) 

SOPIMUS 

Suomen Tasavallan hallituksen ja Albanian 
Sosialistisen Kansantasavallan hallituksen väli
nen kansainvälistä maaoteitse tapahtuvaa tavara-

liikennettä koskeva 

Suomen Tasavallan hallitus ja Albanian Sosia
listisen Kansantasavallan hallitus, tarkoitukse
naan säännellä tavaraliikennettä maaoteitse mai
densa välillä, ovat sopineet seuraavasta: 

1 artikla 

Kumpikin sopimuspuoli on oikeutettu suorit
tamaan tavarakuljetuksia maaoteitse sopimus
puolen alueelta toisen alueelle ja takaisin. 

2 artikla 

Tavarakuljetuksiin sopimuspuolen alueelta toi
sen alueelle ja päinvastoin tarvitaan lupa lu
kuunottamatta tämän sopimuksen artiklassa 3 
mainittuja tapauksia. 

3 artikla 

Lupaa ei tarvita: 
a) messuja ja näyttelyitä varten tarkoitettujen 

esineiden ja tavaroiden kuljetukseen 
b) kulttuuritoimintoja varten tarkoitetun ma

teriaalin kuljetukseen 
c) urheilutilaisuuksiin tarkoitetun materiaalin 

kuljetukseen 
d) helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kulje

tukseen jäähdytysajoneuvoissa 
e) ruumiiden kuljetukseen kansainvälisten ter

veysmääräysten mukaisesti 
f) asianomaisten viranomaisten sopimuksesta 

yllä mainitsemattomien tavaroiden kuljetukseen. 

AGREEMENT 

between the Government of the Republic of 
Finland and the Government of the People's 
Socialist Republic of Albania on the Interna

tional Road Transport of Goods 

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the People's Socialist 
Republic of Albania with the aim of regulating 
the transport of goods by road vehicles between 
the two countries have agreed as follows: 

Article 1 

Each Contracting Party is entitled to perform 
by means of road vehicles transport of goods to 
the territory of the other Contracting Party and 
vice-versa to its own territory. 

Article 2 

The transport of goods from the territory of 
one Contracting Party to the territory of the 
other one and vice-versa, is subject to permits 
except in the cases specified in article 3 of this 
Agreement. 

Article 3 

No perm1t 1s required for: 
a) Carriage of objects and goods destined for 

fairs and exhibitions. 
b) Carriage of materials destined for cultural 

activities. 
c) Carriage of materials destined for sport 

events. 
d) Carriage of perishable goods in refrigerated 

vehicles. 
e) Carriage of corpses in conformity with 

inteniational sanitary regulations 
f) Carriage of goods, not specified above, as 

agreed by the competent authorities. 
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4 artikla 

Kuljetuslupa oikeuttaa meno- ja paluumat
kaan toisen sopimuspuolen alueella. 

Lupaa on oikeutettu käyttämään ainoastaan 
liikenteenharjoittaja, jonka nimissä se on myön
netty. 

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset so
pivat yhdessä luvan mallista. 

5 artikla 

Luvan myöntaa toisen sopimuspuolen asian
omaisen viranomaisen puolesta sen sopimus
puolen viranomainen, jonka alueella ajoneuvo on 
rekisteröity. 

Sopimuspuolten asianomaiset viranomaiset 
määräävät lupien lukumäärän yhdessä vastavuo
roisuuden pohjalta. 

6 artikla 

Liikenteenharjoittaja ei saa suorittaa tavarakul
jetuksia toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan 
kahden paikan välillä. 

Liikenteenharjoittaja ei saa suorittaa kuljetuk
sia toisen sopimuspuolen alueelta kolmanteen 
maahan tai päinvastoin. 

7 artikla 

Liikenneluvat ja muut tarpeelliset asiakirjat on 
pidettävä mukana kaikilla matkoilla toisen sopi
muspuolen alueella ja esitettävä vaadittaessa tar
kastusviranomaisille. 

Ajoneuvojen miehistöillä tulee tämän sopi
muksen mukaisia kuljetuksia suorittaessaan olla 
seuraavat asiakirjat: 

a) voimassaoleva ajoneuvon käyttölupa 

b) asiaankuuluvat matka-asiakirjat, viisumi 
mukaanluettuna. 

Molempien sopimuspuolten asianomaiset vira
nomaiset suhtautuvat myönteisesti ajoneuvojen 
miehistöjen pitkäaikaisiin viisumihakemuksiin. 

Viisumit myönnetään ilman tarpeetonta viivy
tystä. 

8 artikla 

Liikenteenharjoittajien ja heidän henkilökun
tansa tulee toisen sopimuspuolen alueella kulje
tuksia suorittaessaan noudattaa kyseisellä alueella 
voimassa olevia, maantiekuljetuksia ja tieliiken
nettä koskevia lakeja ja määräyksiä. 

Article 4 

A transport permit gives the right to effect one 
outward and one return journey in the territory 
of the other Contracting Party. 

The permit may only be used by the carrier in 
whose name it is issued. 

The competent authorities of the Contracting 
Panies jointly agree on the model of the permit. 

Article 5 

The permit shall be issued by the competent 
authority of the Contracting Party in whose 
territory the vehicle is registered on behalf of the 
competent authority of the other Contracting 
Party. 

The number of the permits shall be deter
mined jointly on the basis of reciprocity by the 
competent authorities of the Contracting Parties. 

Article 6 

A carrier may not undertake the carriage of 
goods between two points in the territory of the 
other Contracting Party. 

A carrier may not perform transport operations 
from the territory of the other Contracting Party 
to a third country or vice-versa. 

Article 7 

Transport permits and other necessary docu
ments must be carried on all journeys in the 
territory of the other Contracting Party and 
shown on demand to the inspection organs. 

Crews of vehicles performing transports under 
this Agreement shall carry the following 
docunents: 

a) legally valid authorization to use the vehicle 

b) proper travel documents including visa. 
Applications for crews' visas of Iong duration 

will be given sympathetic consideration by the 
competent authorities of both Contracting Par
ties. 

Visas shall be issued without undue delay. 

Article 8 

Carriers and their personnel when performing 
transports in the territory of the other Contrac
ting Party shall comply with the laws and re
gulations regarding road transport and road 
traffic in force in that territory. 
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Kummankin sopimuspuolen asianomaiset vira
nomaiset antavat apua alueellaan vahinkoa kärsi
neille ajoneuvoille ja niiden henkilostöille. 

9 artikla 

Jommankumman sopimuspuolen alueella toi
mivien liikenteenharjoittajien ajoneuvot ovat 
suorittaessaan tämän sopimuksen määräysten 
mukaisesti kansainvälisiä kuljetuksia vapautettuja 
ajoneuvojen liikennöimisestä ja hallussapidosta 
kannettavista veroista ja maksuista samoin kuin 
toisen sopimuspuolen alueella suoritettavista kul
jetuksista kannettavista tieveroista, erityisveroista 
ja maksuista. 

Tullien osalta sovelletaan sen sopimuspuolen 
määräyksiä, jonka alueella kuljetus tapahtuu. 

10 artikla 

Valmistajan ajoneuvoon asentamissa polttoai
nesäiliöissä oleva polttoaine on vapaa kaikista 
veroista, maksuista ja suorituksista. 

Tämän sopimuksen mukaisia kuljetuksia suo
rittavien ajoneuvojen korjaukseen tarkoitetut va
raosat saadaan paikallisia tullimääräyksiä noudat
taen tuoda väliaikaisesti toisen sopimuspuolen 
alueelle ilman tullimaksuja ja muita tuontitulleja 
tai maksuja. 

Liikenteenharjoittajan tulee viedä vaihdetut 
osat maasta tai ne tulee hävittää hänen luvallaan 
kyseisen sopimuspuolen asianomaisten virano
maisten valvonnassa. 

11 artikla 

Sopimuspuolen rekisteröimien ajoneuvojen tu
lee suorittaessaan kuljetuksia toisen sopimus
puolen alueella olla vakuutettuja tällä alueella 
mahdollisesti syntyvan kolmannelle henkilölle ai
heutetun vahingon varalta. 

12 artikla 

Sopimuspuolen alueella laillistetun liikenteen
harjoittajan tulee toisen sopimuspuolen alueella 
noudattaa tällä alueella voimassa olevia lakeja ja 
määräyksiä, jotka koskevat ajoneuvon painoja ja 
mittoja. Jos ajoneuvon paino tai päämitat ylittä
vät sallitut arvot, liikenteenharjoittajan tulee 
hankkia erityislupa sen sopimuspuolen asiano
maisilta viranomaisilta, jonka alueella kuljetus 
aiotaan suorittaa. 

The competent authorities of both Contracting 
Parties shall render assistance to vehicles and 
personnel that suffer damage or injury in the 
territory of the respective Contracting Party. 

Article 9 

Vehicles of carriers established in the territory 
of one of the Contracting Parties, when engaged 
in international transport under the provisions of 
this Agreement, shall be exempted from taxes 
and charges levied on the circulation or posses
sion of vehicles as well as from road taxes, special 
taxes or charges on transport operations in the 
territory of the other Contracting Party. 

In the field of customs, the regulations of the 
Contracting Party on whose territory the trans
port is effected, shall be applied. 

Article 10 

The fuel contained in the supply tanks pro
vided for the vehicle by the manufacturer shall 
be exempt from all taxes, duties and charges. 

Spare parts imported for the repair of a vehicle 
effecting a transport operation in conformity 
with this Agreement shall, according to the local 
customs regulation be admitted temporarily to 
the territory of the other Contracting Party 
without payment of customs duties and other 
import duties or charges. 

Replaced parts shall be re-exported by the 
carrier or destroyed with his permission under the 
control of the competent customs authorities of 
the other Contracting Party. 

Article 11 

Vehicles registered in one Contracting Party 
and performing a transport operation in the 
territory of the other Contracting Party shall be 
insured against third party liabilies that may arise 
in that territory. 

Article 12 

Transporters authorized in the territory of one 
of the Contracting Parties shall, in the territory 
of the other Contracting Party, comply with the 
laws and regulations regarding vehicle weights 
and dimension in force in that territory. In case 
the vehicle exceeds the weight and/or dimension 
limits, the carrier must obtain a special permit 
from the competent authority of the Contracting 
Party on whose territory the transport is intended 
to take place. 
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13 artikla 

Maksut tämän sopimuksen mukaisista kulje
tuksista suoritetaan kummankin sopimuspuolen 
alueella voimassa olevien maksumääräysten mu
kaan. 

14 artikla 

Tämän sopimuksen määräyksissä käsittelemät
tömiin kysymyksiin sovelletaan kummankin sopi
muspuolen kansallisia lakeja. 

15 artikla 

Tätä sopimusta täydentää pöytäkirja, joka on 
erottamaton osa sopimusta ja määrää sen sovelta
mismuodoista. 

16 artikla 

Tämän sopimuksen soveltamisessa mahdolli
sesti syntyvät ongelmat ratkaistaan vastavuoroi
sesti sopimuspuolten asianomaisten viranomais
ten kesken, jotka yhteisestä sopimuksesta ko
koontuvat tätä tarkoitusta varten vuorotellen 
Helsingissä ja Tiranassa. 

17 artikla 

Kummankin sopimuspuolen tulee hyväksyä tä
mä sopimus asianomaisen lainsäädännön mukai
sesti. Se tulee voimaan kolmenkymmenen päivän 
kuluttua siitä, kun diplomaattisten noottien 
vaihdolla on ilmoitettu sen hyväksymisestä. 

Tämä sopimus on voimassa yhden vuoden, ja 
sen voimassaolo jatkuu vuoden kerrallaan ellei 
jompikumpi sopimuspuoli ilmoita vähintään kol
mea kuukautta ennen voimassaolon päättymistä 
aikomuksestaan irtisanoa sopimus. 

Tehty Tiranassa 26 päivänä toukokuuta 1983 
kahtena englannin- ja albaniankielisenä alkupe
räiskappa_J~ena, jotka molemmat ovat yhtä todis
tusvotmatsta. 

Suomen tasavallan hallituksen 
puolesta 

Jan Groap 

Albanian sosialistisen kansantasavallan 
hallituksen puolesta 

K. Krista 

Article 13 

Payments for transport operations under this 
Agreement shall be effected on the basis of the 
exchange regulations in force in each Contracting 
Party. 

Article 14 

Questions which are not covered by the provis
ions of this Agreement will be subject to the 
national legislation of each of the Contracting 
Parties. 

Article 15 

This Agreement is completed with a protocol 
which is an integral part of the Agreement and 
regulates the modalities of its implementation. 

Article 16 

The questions that might arise from the im
plementation of this Agreement shall be mutual
ly solved between competent authorities of Cont
racting Parties, who shall meet for this purpose 
alternately in Helsinki and Tirana upon mutual 
agreement. 

Article 17 

This Agreement is subject to the approval by 
the Contracting Patties in conformity with their 
repective legislation. lt shall come into force 30 
days after exchange of diplomatic notes giving 
notice of its approval. 

This Agreement is valid for one year and will 
be automatically renewed for one year at a time 
unless a Contracting Patty notifies at least three 
months prior to the end of that period its 
intention to terminate the Agreement. 

Done in Tirana, on 26'h of May 1983 in two 
original copies each in English and Albanian 
languages, both texts being equally authentic. 

For the Government of the 
Republic of Finland 

Jan Groop 

For the Government of the 
People' s socialist 

Republic of Albania 

K. Krista 
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(Suomennos) 

PÖYTÄKIRJA 

Suomen Tasavallan hallituksen ja Albanian 
Sosialistisen Kansantasavallan hallituksen välisen 
kansainvälistä tavaraliikennettä maanteitse koske

van sopimuksen 15. artiklassa mainittu 

Sopimuspuolet ovat sopineet seuraavasta: 
Artiklassa 15 mainittu "asianomainen viran

omainen" on Suomen osalta liikenneministeriö 
( tieliikenneosasto ), osoite: Eteläesplanadi 16, 
00130 Helsinki 13, telex 125472 limin sf, ja 
Albanian osalta Liikenneministeriö, Tirana. 

Artiklan 12 osalta: 
Suomessa Tie- ja vesirakennushallitus, osoite: 

Opastinsilta 11-12, telex 124589 tvh sf. 

Albaniassa Liikenneministeriö, Tirana. 

Kuljetuslupakiintiö on 200 kappaletta kum
mallekin sopimuspuolelle vuoden 1984 loppuun 
asti. 

Asianomaiset viranomaiset sopivat vuosittain 
seuraavan vuoden kiintiön määran. 

Asianomainen viranomainen ei peri toisen so
pimuspuolen asianomaiselta viranomaiselta mak
sua luvista. 

Luvat numeroidaan järjestyksessä ja leimataan 
asianomaisen myöntävän viranomaisen leimalla. 

Suomen osalta suomalaiset yritykset ja Alba
nian osalta ''Transhqip'', Tirana, tekevät sopi
muksen käytännön toimeenpanoa koskevat kulje
tussopimukset. 

Tehty Tiranassa 26 päivänä toukokuuta 1983 
kahtena englannin- ja albaniankielisenä alkupe
räiskappaleena, joiden molemmat tekstit ovat 
yhtä todistusvoimaisia. 

Suomen tasavallan hallituksen 
puolesta 

Jan Groop 

Albanian sosialistisen 
kansantasavallan puolesta 

K. Krista 

PROTOCOL 

referred to in artide 15 of the "Agreement 
between the Government of the Republic of 
Finland and the Government of the People's 
Socialist Republic of Albania on International 

Road Transport of Goods" 

The Contracting Parties have agreed as follows: 
The competent authority referred to in article 

15 is for Finland the Ministry of Communication 
(Road Traffic Department) address: Eteläesplanadi 
16, 00130 Helsinki 13, telex 125472 limin sf and 
for Albania the Ministry of Communication, 
Tirana. 

With regard to article 12: 
For Finland: the National Board of Publie 

Roads and Waterways, address: Opastinsilta 11-
12, 00520 Helsinki 52, telex 124535 tvh sf. 

For Albania the Ministry of Com
munication, Tirana, 

The quota of transport permits will be 200 
pieces for each Contracting Party until the end of 
1984. 

The competent authorities will agree in each 
year on the size of quota for the following year. 

No charge vill be made by either competent 
authority for permits supplied to the other com
petent authority. 

The permits will be numbered serially and will 
carry the stamp of the issuing competent aut
hority. 

On the Finnish side, Finnish enterprises and 
on the Albanian side the "Transshqip", Tirana, 
will conclude the contracts for the practical 
implementation of the A§reement. 

Done in Tirana, on 26' of May 1983 in two 
original copies each in English and Albanian 
languages, both texts equally authentic. 

For the Government of the 
Republic of Finland 

Jan Groop 

For the Government of the 
People' s Socialist 

Republic of Albania 

K. Krista 


