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R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t s 

framställning till Ålands landsting angående 

regeringens till Riksdagen överlämnade pro-

position med förslag till lag om godkännande 

av vissa bestämmelser i överenskommelsen 
~/ 

mellan Finland och Fr ankrike om internationell 

landsvägstrafik. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen 

för Åland den 28 december l9i5.Jl bör landstinget ge sitt 

bifall till lag, genom vilken fördrag med främmande makt 

bringas i kraft inom landskapet Åland, för s å vitt i för-

draget ingår bestämmelser, som innebär upphävande eller änd-

ring av eller avvikelse från stadganden i självstyrelselagen. 

I anseende härtill och då ovannämnda avtal för Finlands del 

även gäller motorfordon samt vissa avgifter, angående vilka 

angelägenheter Landstinget jämlikt 13 § 1 mom. 17 punkten 

och 23 § 4 mom. självstyrelselagen tillkommer lagstiftnings

behörighet i landskapet, erfordras Landstingets bifall till 

ifrågavarande lags ikraftträdande i landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition, som j~m-

väl innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att Ålands landsting måtte ge sitt 

bifall till den i propositionen ingå-

ende lagens ikraftträdande i landskapet 

Åland till · de delar sagda avtal inne-

bär avvikelse från självstyrelselagen, 
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under förutsättning att Riksdagen 

godkänner propositionen i oför

ändrad form. 

Helsingfors den 1 december 1967. 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

Justitieminister 
imonen 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republi
ken Finlands regering och Republiken Frankrikes regering 
om internationell landsvägstrafik. 

Då bestämmelserna i konventionen av den 
14 december 1956 rörande beskattning av 
fordon, som användas vjd internationell be
fordran av resande, och bestämmelserna i 
den samma dag avslutade konventionen 
rörande beskattning av fordon, som ,användas 
vid internationell godshefordran, bägge för 
Finlands del bragta i kraft medels två den 
10 :fiebruari 1967 givna förordningar, (Fördr. 
ser. 9 och 12/1967) icke reglerar de frågor, 
vilka 1ansluta sig, till den ·egentliga ,trafikut
övningen, såsom t. ex. erhållandet av trafik
tillstånd, och ej heller medger befri.'€lse från 

Lastbilar 

skatter och andra pålagor anslutna, till be
viljandet av tillstånd och till själva beford
ran, hade ingåendet av speciella överenskom
melser om internationell landsvägstrafik bli
vit av behovet påkallat även för Finlands 
del med beaktande av den kraftiga ökningen 
av den internationella landsvägstrafiken och 
framförallt utvecklingen av den internatio
nella godstrafiken under 1960-talet. 

Den internationella landsvägstrafiken med 
lastbilar och ·bussar har på 1960-talet utveck
lats på följande sätt: 

Bussar 
överskridanden Förändring överskridanden Förändrini: 

av gräns % av gräns % 
1960 ........ 10 677 5 361 
1961 ........ 16 796 + 57.3 7 036 + 31.2 
1962 . .... . .. 14448 -14.0 6 629 - 5.8 
1963 .... .... 18 078 + 25.1 6 619 - 0.2 
1964 ... ..... 21634 + 19.7 7 697 + 16.3 
1965 ........ 27 974 + 29.3 7 930 + 3.0 
1966 .. . ..... 34 617 + 23.7 7 803 - 1.6 

Ur det ovanstående framgår i all synnerhet 
att den internationella lastbilstrofiken utveck
lats kraftigt under nämnda tid. Efter att 
framtill året 1960 huvudsakligen ha varit 
närtrafik från norra Finland över den västra 
gränsen, ansluter sig den snabba ökningen 
av godsbefordran till fjärrgodstrafikens ut
veckling i samband med den ökade bilfärj
trafiken, då de ;tal, som. anger prestatiomirna 
för de företag, vilka förmedlat befordran, 
under senaste år ökat cirka 50 % årligen. 
Samtidigt har även den internationella buss
trafiken ökat, men i långsamm.ai'e talct än 
godstrafiken. 

För att lösa de problem som orsalrnts 
av den intensiva utveckingen av den interna
tionella landsvägstrafiken avslutade Finland 
den 5 november 1958 med Danmark, Norge 
och Sverige en överenskommelse om person
och godsbefordran å väg, som bragtes i kraft 
medels en den 9 januari 1959 given förord
ning (Fördr.ser. 1/1959) . 

Det av länderna i Mellan-Europa tilläm
pade l'estriktiva systemet i fråga om trafik-

15626/67 

tillstånd och beskattningen av utländsk bil
trafik i de.ssa länder har delvis begrän
sat ökningen av den av finska företag'are 
idkade trafiken, medan nämnda länder däre
mot medels bilaterala överenskommelser an
ordnat förfarandet vid beviljande av trafik
tillstånd som erfordras vid internationell 
trafik på en för sina territorier smidig 
grundval och avtalat om ömsesidigt avskaf
fande av skatter, vilka uppburits av den 
andra avtalsslutande partens trafikutövare. 
På grund av nämnda restriktiva system i 
fråga om .trafiktillstånd samt specialbeskatt
ningen ävensom med beaktande av att man 
icke i Finland tillämpat motsvarande in
skränkningar beträffande utländska företa
gare, ha finska företagare på grund av av
saknaden av bilaterala överenskommelser rå
kat konl.aU'rensmäss.igt i ,ett sämre läge jäm
fört med utländska företagare. Då den av 
finska trdikutövare bedrivna internationella 
godstrafiken per landsväg utgör nyexport 
av finska tjänster och den torde kunna anses 
tillföra Finland betydande valutaintäkter, 
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gällde det att sträva till att främja den na
turliga tendensen till ökad trafik, som öpp
nandet av internationella väg·förbindelser 
medelst internationella avtal innebär. 

Som resultat av de underhandlingar, som 
förts på initiativ av Finlands regering un
dertecknades den 27 oktober 1967 i Helsing
fors en överenskommelse mellan Finland och 
Frankrike om internationell landsvägstrafik. 
I överenskommelsen ingår särskilda bestäm
melser om både person- och godsbefo1,dran 
samt andra föreskrifter av allmän natur. 
Enligt artikel 1 äger företag med drift
ställe i Finland eller Frankrike rätt att idka 
person- och godsbefordran. 

För personbefordran med fordon, som 
utöver förarplatsen har mer än åtta sitt
platser erfordras enligt artikel 2 trafiktill
stånd. Ett undantag från denna huvudregel 
utgör i artikel 3 nämnd tillfällig passagerar
beforidran, då fordonet under hela resan 
transporterar samma grupp av personer och 
denna befordran icke utföres på natten samt 
dagsresorna icke överstiger 500 kilometer. 

Artiklarna 4 och 5 i avtalet innehåller be
stämmelser om till vilketdera landets myn
dighet ansökan om tillstånd skall inlämnas 
och hur tillstånden skola beviljas. 

Både för privat godsbefordmn och gods
befordran mot vederlag kräves jämlikt arti
kel 7 tillstånd, med däri nämnda undantag. 
Man bestämde att tillståndstvånget skall be
röra godsbefordran i allmänhet, varvid den 
omfattar även privat godsbefordran, enär 
man i Frankrike även för den kräver till
stånd. Tillstånden för godsbefordran utgöras 
av det i artikel 9 nämnda resetillståndet och 
det tidsbegränsade tillståndet. 

Det mest betydelsefulla st.aidgandet i över
enskommelsen ingår i dess artikel 10, enligt 
vilket vederbörande myndighet i det land, 
där fordonet registrerats, utger tillstånden 
beträffande godsbefordran på den andra 
avtalsslutande partens vägnar inom ramen 
för den av vardera avtalsslutiande parten år
ligen ömsesidigt bestämda kontingenten. Be
viljande av tillstånd i de fall villm omnäm
nas i artikel 8 sker dock icke inom ramen 
för en bestämd kontingent, vilket beror på 
specialkaraktären av däri nämnd befordran. 

Övriga bestämmelser i överenskommelsen, 
från och med artikel 12 framåt berör såväl 
person- som godsbefordran. Enligt artikel 12 
äger trafikutövare icke rätt att utföra person-

och godsbefordran mellan två punkter be
lägna inom den andra avtalsslutande par
tens territorium och befordran mellan av
talsslutande stat samt tredje stat är möjlig 
endast med stöd av -ett av den andra avtals
slutande parten givet specialtillstånd. 

I artikel 13 i avtalet bestämmes att till
stånd utfärdas avgiftsfritt och att de äro 
befria;de från stämpelskatt och övriga på
lagor. Sålunda nedsätter denna överenskom
melse kostnaderna för befordran samtidigt 
som densamma i allmänhet underlättar och 
förenklar erhållandet av tillstånd. De 
franska trafikutövarna befrias på grund av 
denna artikel från att i Finland erlägga en
ligt 4 § lagen den 6 augusti 1943 om stämpel
skatt ( 662/ 43) , sådan den lyder i lagen den 
23 december 1959 (479/ 59) och i lagen den 
20 december 1966 (669/ 66) samt enligt 6, 8 
och 10 §§, sådana de lyda i lag·en den 20 
december 1966 (669/66), uppburen stämpel
skatt för tillstånd att bedriva linjetrafik,. 
tillstånd att bedriva beställningstrafik och 
beslut angående ansökan rörande dispens 
samt stämpelskatt för avslagsresolutioner 
beträffande ansökan om nämnda tillstånd 
och dispenser. 

På grund av 1att i Frankrike en ny vägbe
skattningslag, vars slutliga innehåll ej ännu 
bestämts, då detsamma inte slutbehandlats i 
parlan1,entet, träder i kraft nästa år, kunde 
man icke i detta skede slutligt överenskomma 
om medgivande av eventuell skattefrihet 
för den and:r:a avtalsslutande partens tra
fikutövare, varför i artikel 15 i överens
kommelsen intogs en förklaring därom, att 
de båda avtalsslutande parterna för för
hindrande av dubbelbeskattning -eller för 
minskande av dess betungande verkan över
enskommit om att de s,enare kommer att me
dels notväxling bestämma, i villken mån man 
i vardera av de båda staterna kan avlyfta 
eller nedsätta skatterna beträffande de fordon, 
vilka utföra i denna överenskommelse avsedd 
befordran. 

I överenskommelsens artiklar 16 och 17 
ingå föreskrifter angående tullfrihet och be
fr]else från importreglementering i fråga om 
fordonmanskapets personliga tillhörigheter 
och för deras yrke nödvändig utrustning samt 
delar, som är erforderliga för reparation av 
fordonet. 

Artikel 21 i överenskommelsen innefattar 
bestämmelser om åtgärder, vilka vidtagas 

det fall att avtalsbestämmelserna öv~rträtts. 
Därvid kommer i fi:åga bå~e . var;img och 
indragning av bevilJat traflktillstan.~ eller 
återkallande av detsamma. Detta ~tg~~ dock 
icke hinder för tillämpningen av ~. gall~nde 
lag i vardera avtalsslutande stat .~.oreskr1vna 
påföljer, allena för sig eller Ja;rrite ovan 
nämnda varning och återkallande, ifall lagen 
i ifrågavarande stat blivit överträ.dd. .. 

Då överenskommelsen i Frankrike trader 
i kraft utan behandling i parlament.et be
stämmes i artikel 23 beträffande dess ikraft
trädande a;tt det skall ske på dag som ge
mensamt överenskommes av ~e .båda re12e
ringarna, sedan nödiga konstitut10nella for
utsättningar blivit uppfyllda. Vardera .~v
talsslutande parten äger rätt att :irpps~ga 
.. ·erenskommelsen genom •en notifikation 
~:rom minst nittio dagar därförinnan. 
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Regeringen anser, att man medels denna 
överenskommelse till denna del åsta~lrnmm~r 
nya och bättre möjligheter än. .forut f.or 
finska trafikutövare att deltaga i i:r;.t~rnat10-
nell landsvägsbefordran och att dangenom 
främja landets ekonomiska till~äxt. .. 

Med stöd av vad ovan anförts, foreslås 
enlighet med 33 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte godkänna d'e 
bestäm,rnelser i överenskommelsen mel
lan Republiken Finl.ands reger~ng och 
Republiken Frankrik~~ reg~ring .om 
internationell landsvagstrafik, vilka 
kräver Riksdagens samtycke. 

Enär ifrågavarande överell:~kom~else- i:;;ne
håller bestämmelser, vilka hora t1~l . omra.det 
för lagstiftningen, förelägges samt1~1gt Riks
dagen till antagande följande lagförslag : 

Lag 
av vissa bestämmelser i överenskoll!:melse~ mellan Finland och 
Frankrike om internationell landsvagstraf1k. 

om godkännande 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas : 

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 
27 oktober 1967 mellan Republiken Finlands 
regering och Republiken Frankrikes .r-ege
ring avslutade överenskommelsen .. on; .mter-_ 
nationell landsvägstrafik, skola, forsavitt de 

Helsingfors den 24 november 1967. 

höra till området för lagstiftningen, vara i 
kraft såsom därom avtalats. Närma_re .. be
stämmelser om verkställigheten och tilla~;p
ningen av denna lag utfä~das genom för-
ordning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

I I 
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( översätt-ning) 

ÖVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finlands Regering och 
Republiken Frankrikes Regering om inter

nationell landsvägstrafik. 

Republiken Finlands Regering och Repu
bliken Frankrikes Regering ha i syfte att 
främja person- och godsbefordran å väg mel
lan de häda staterna och genom deras terri
torier, enats om följande: 

Artikel 1 
Företag med driftställe i Finland eller 

Frankrike, äga rätt att idka person- eller 
godsbefordran med fordon, registrerade i nå
gondera avtalsslutande staten, mellan avtals
slutande staternas territorier eller i transit 
genom desamma på villkor som bestämmes 
i denna överenskommelse. 

Passagerarbefordran 

Artikel 2 
På all passagerarbefordran mellan de av

talsslutande staterna eller i transit genom 
desamma med fordon, som förutom förarens 
plats har mer än åtta sittplatser, tillämpas 
bestämmelserna om trafiktillstånd, med un
dantag av befordran som nämnes i artikel 3 i 
denna överenskommelse. 

Artikel 3 
Trafiktillstånd erfordras 

fällig passagerarbefordran, 
följande villkor: 

icke för till
som uppfyller 

a) fordonet befordrar under hela resan 
samma grupp resande och återvänder till ut-

ACCORD 

entre le Gouvernement de la Republique 
Finlandaise et le Gouvernement de la 

Republique Frangaise concernant les 
transports routiers internationaux 

Le Gouvernement de la Republique fin
landaise et le Gouvernement de la Republique 
fran~aise desireux de favoiser les transports 
routiers de voyageurs et de marchandises 
entre les deux Etats, ainsi que Le transit a 
travers leur :territoire, sont convenus . de ce 
qui suit: 

Article ler 
Les entreprises etablies en Finlande ou en 

France sont autorisees ?t effectuer des trans
ports de voyageurs ou de marchandises au 
moyen de vehicules immatricules dans l'un 
ou l 'autl'e des delu Etats, soit entre les 
territoires des deux Parties Contractantes, 
soit en transit sur le territoire de l 'une ou 
l 'autre des Parties Contractantes, dans les 
conditions definies par le present Accord. 

Transports de voyageurs 

Articfo 2 
Tous les transports de voyageurs -entre les 

dem{ Etats, ou en transit par leur ten"itoire, 
effectues au moyen . de vehicules aptes a 
transporter plus de huit personnes assises, 
non compris le conducteur, sont soumis au 
regirne de l'autorisation prealable, a l 'excep
tion des transports vises a l'artiCle 3 du 
present Accord. 

Article 3 
Ne sont pas soumis au regime de l'autori

sation prealable les transports touristiques 
occasionnels repondant aux conditions sui
vantes: 

a) le vehicule transporte sur tout le trajet 
Ull meme groupe de voyageurs et rev~ent au 

gångspunkten utan att upptaga eller avlämna 
resande under resan; 

b) befordran må icke utför3:8 på nat~en 
och dagsresorna må icke överstiga 500 kilo-
meter. 

Artikel 4 
1. Ansökan om tillstånd att idka rege.~

bunden trafik skall inlämnas :till vederbo
rande myndighet i det land ~är fordone~ re
gistrera:ts. I ansökan skall fölJande uppgifter 
meddelas: 

a) den planerade resrutten; 
b) förslag till ti<dtabell; 
c) dagen, då trafiken påbörjas; 
d) förslag till tariff. 

2. Har vederbörande myndighet i det land, 
där fordonet är registrera:t, ej invändningar 
att framställa i anledning av i punkt 1 
nämnd ansökan, översänder den !€Il avskrift 
av ansökan till den andra avtalsslutande par
tens vederbörande myndighet. 

3. Båda avtalsslutande parters vederbö
rande myndigheter bevilja tillstånd för ~~tt 
eget territoriq.m och översända utan drOJS
mål en avskrift av tillståndet till den andra 
partens vederbörande myndighet. 

4. Vederbörande myi1digheter bevilja till
stånd under tillämpning av reciprocitetsprin
cipen. 

Artikel 5 
I övriga fall, förutom i fråga om den i 

artikel 4 avsedda regelbundna trafiken, över
sänder trafikutövaren ansökan direkt till den 
andm avtalsslutande partens vederbörande 
myndighet. 

Artikel 6 
1. Trafikutövare, vilka utföra tillfä~ig 

passagerarbefordran, som uppfyller de vill
kor som nämnas i artikel 3 i denna överens
kommelse skola avge en deklaration, enligt 
modell s~m ömsesidigt godkänts av vederbö
rande myndigheter i de båda staterna. 

2. Tullmyndigheterna avstämpla sagda de
klaration vid ankomsten och avresan från 
den stats territorium, där deklarationen är i 
kraft. 

lien de dep:ar.t sans charger ni deposer de 
voyageurs en cours de ro~1te; ~ , 

b) le transport ne do1t pas e:re eff·~ctue 
de nuit et doit comporter <les etapes JOllr
nali,eres n'excedant pas 500 kilometres. 

Article 4 
1 Les demandes d'autorisation pour les 

sen~ces reguliers doivent ·etre adressees a 
l 'autorite competente de l'Eta.t ou le vehicule 
-est imma.tricule. La demande doit •etre ac
compagnee des renseignr,ments suivants: 

a) 1e schema de l'itineraire; 
b) le pro jet d'horaire; . 
c) la date prevue pour le debut du service; 
d) le projet de tarif. 

2. Si l'autorite competente de l 'Etat · ou 
le vehicule 1est immatricule n'a pas d'objec
tion a formuler concernant la demande men
tionnee a J'alinea 1, -elle transmet un . e~emp
laire de la demande a l'autorite compe1Jente 
de l'.autre Partie Contractante. 

3. L'autorite competente de chaque Paritie 
Contractante delivre l 'autorisation pour son 
propre territoil'e ·et transmet sans retaJ.•d lme 
copie de cette autorisation a J'autorite compe
tente de l'autre Partie Contractante. 

4. Les autorites competentes delivrent 0es 
autorisations, ·en principe sur la base de la 
reciprocite. 

Article 5 
Pour les transports autres que les servfoes 

reguliers prevus a l'article 4 les demandes 
d 'au:torisation sont adressees directement par 
le transporteur a l'aut<)rite compe1Jente de 
l'autre Partie Contracta.nte. 

Article 6 
1. Les transporteurs effect.uant des trans

ports occasionnels touristiques repondant 
aux conditions definies a l'article 3 du 
present Accord, doivent etablir une declara
tion dont le modele est a.pprouve d\m com
mun accord par les autorites competentes 
des deux Etats. 

2. Cette decla.ration est :timbree par le 
service des douanes a Fentree -et a la sortie 
du territoire de l 'Eta.t pour lequel dle est 
valable. 
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Godsbef ordran 

Artikel 7 
För att utföra befordran inom den ena sta

tens territorium med fordon, som äro re
gistrerade i den andra staten krävs tillstånd. 

Tillstånd erfordras dock icke: 

a) f?r befordran av bagage med släpvag
nar till fordon avsedda för passagerar
beford:an samt ~ör befordran av bagage till 
och fran flygstat10ner med alla slags fordon; 

b) för befordran av post; 
c) för inträde av r eservfordon och fordon 

för bogsering samt för befordran av skadade 
fordon; 

d) för befordran av avfall· 
' 

e) för befordran av slaktade djur, ~vsedda 
att flås; 

f) för befordran av bin och fiskyngel; 
g) för befordran av lik. 

Artikel 8 
Tillstånd fordras, men utom kontingent, 

i följande fall : 

a) godsbefordran med motorfordon vilkas 
tillåtna största totalvikt (släpvagn ~edräk
nad) ej överstiger 6 ton; 

b) befordran av konstföremål och -verk 
till utställningar eller i kommersiellt syfte; 

c) tillfällig befordran av föremål och ut
rustning, avsedd allenast för reklam eller 
information; · " ·: _ 

.. d) befor?ran av flyttgods, utfört a.v sådana 
foretag, vilka förfoga över specialpersonal 
och -materiel; 

Transports de marchandises 

Article 7 
Pour effectuer des transports sur le terri

toire de l'un des Etats les vehicules immatri
cules dans l'autre Etat doivent €tre munis 
d 'un:e autorisation. 

S 'effectuent toutefois sans autorisation: 

~)_ les transports de bagages par l'emorques 
adJomtes aux vehicules destiues aux trans
ports de voyageurs, ainsi que les transports 
de hagages par tout genre de vehicules a 
destination et en provienance des aeroports; 

b) les transports postaux; 
c) l'en:tree des vehicul.es de depannage et 

de remorquag·e, ainsi que le transport de 
vehicules en dommages; 

d) les transports d'ordures et d'immondi
ces; 

e) le transport de: cadavres d'animaux 
pour l'equarrissage; 

f) les transports d'abeilles ,et d'alevins; 
g) les transports funeraires. 

Article 8 
. S~nt soumis a autorisation mais places hors 
contrngent: 

a) les transports de marchandises au 
moyen de vehicules automobiles dont le poids 
total en charge (y compris celui des remor-
ques) n'ex0ede pas 6 tonnes; . · 

b) les transports d'objets et d'oeuvres d'art 
destines a des expositions ou a des fins com-
merciales; · · 

c )_ ~es transl?o:ts occasinnels d'objets et de 
~~t~riels' d~strnes exclusivement a la pub
bcite ou a l'mformatio:ti; 

d) les transports de demenagements d
fectues par des en:treprises disposant de per
sonnel et de materiel specialises; 

. e) befordran . av materiel, utrustning och 
dJur avsedda till eller från teater-, musik
film- och cirkusföreställningar, för idrotts~ 
~venem'.1-ng, mässor och marknader samt för 
mspelnmg av radio-, film- eller televisions
program. 

e) les transports de materiel d'accessoires 
et d'animaux a destination ou ~n provenance 
de manifestations theätrales, musicales cine
matographiques, sportives, de cirques, de foi-

. res ou de kermesses, ainsi que ceux destines 
aux enregistrements radiophoniques, aux pri
s~s. de vues cinematographiques, ou a la tele
vis10n. 

Artikel 9 
1. Tillstånden äro av två slag: 

a) resetillstånd, som beviljas för en eller 
flere resor och som är i kraft högst tre må
nader; 

b) tidsbegränsat tillstånd, som beviljas för 
obegränsat antal resor och som är i kraft 
ett år. 

2. Trafikutövare som erhållit trafiktill
stånd är berättigad att med stöd av samma 
tillstånd för återresan medtaga gods. 

Artikel 10 
Vederbörande myndighet i det land, där 

fordonet registrerats, utfärdar tillstånd på 
den andra a.vtalssluta.nde partens vägnar in" 
om ramen för den kontingent de båda av
stalsslutande parterna årligen gemensamt be
stämma. 

Artikel 11 
1. Tillståndens text tryckes på bäda av

talsslutande parters språk i enlighet med mo
dell, godkänd av de båda ,avtalsslutande par
ternas vederbörande myndigheter. 

2. Vederbörande myndigheter i de båda 
länderna skola tillställa varandra erforderligt 
antal trafiktillstånd in blanco för sådan be
fordran som utföres i enlighet med denna 
överenskommelse. 

3. Till tillstånd skall fogas ett medde
lande om resorna, vilket skall avstämplas av 
tullen vid fordonets ankomst till och utresa 
från den stats .område, där detsamma är i 
kraft. 

Övriga bestämmelser 

Artikel 12 
1. Trafikutövare äger icke rätt att utföra 

passagerar- och godsbefordran mellan två 
punkter belägna inom den andra avtalsslu
tande partens territorium. 

2. Trafikutövare må utföra. befordran 
mellan den andra a.vtalsslutande staten och 
en tredje stat försåvitt han därför erhållit 
ett specialtillstånd av den andra avtalsslu 0 

ta.nde parbens vederbörande myndighet. 
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Article 9 
1. L,es a.utorisa.tions sont de deux types: 

a) autorisations au voyage, valables pour 
un ou plusieurs voyages et dont la duree de 
va.lidite ne peut depasser trois mois; 

b) a.utorisations a temps, valabl-es pour un 
nombre indetermine de voyag.es et dont la 
duree de validite 1est d 'un an. 

2. L'a.utorisation de transport confere au 
transporteur le droit de prendre !en charge, 
au retour, des marchandises. 

Article 10 
I..i·es autorites competentes du pa.ys d'im

matriculation du vehicule delivr,ent les autori
sations de la part de l'autre Partie Contrac
tante dans la limite des contingents fixes 
annuellement d 'un commun accord par l'es 
deux Parties Contractantes. 

Article 11 
1. Les autorisations sont imprimees dans 

fos langues des deux Parties Contractantes 
selon des modeles anetes d'un commun 
accord par 1es autorites r.1Jmpetentes des deux 
Parties Contractantes. 

2. Ces autorites se transmettent, en blanc, 
le nombre d'autorisa.tious necessa.ires pour 
effectuer les transports soumis au present 
Accord. 

J. Elles doivent etre accompagnees d 'un 
compte rendu de voya.ges qui est timbre par 
le service des douanes a l'entree et a la sortie 
du territoire de l 'Etat pour lequel elles sont 
valables. 

Dispositions diverses 

Article 12 
1. Les entreprises de transport d'une 

Partie Contranctante n1; peuv@t pas effoc
tuer des transports de voyageurs et de mar
chandises entre deux lieux situes sur le terri
toire de l'autre Partie Contractante. 

2. Les entreprises de transport d'une Par
tie ContractantJe peuvent effectuer des trans
ports entre le territoire de l'autre Partie 
Contractante et un Etat tiers, si elles ont 
obtenu une autorisa:tion speciale de cette 
autr.e Partie Contractante. 

Il 

I I 

I , 
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Artikel 13 
1. Tillstånd skall ovillkorligen medfölja 

fordonet under . färden och det skall före
tes vederbörande kontrollmyndighet vid an
fordran. 

2. Båda avtalsslutande parters vederbö
rande myndigheter utfärda tillstånden av
giftsfritt och de äro befriade från stämpel
skatt och övriga pålagor. 

Artikel 14 
1. överskrider fordons vikt, d:css last el1er 

huvudmått den högsta tillåtna vikt eller de 
huvudmått, som gälla inom den andra avtals
slutande partens territorium, skall för for
donet ha meddelats 1ett av denna avtalsslu
tande parts v1ederbörand1e myndighet utfär
dat beslut om dispens. 

2. Begränsar det i punkt 1 nämnda till
ståndet rätten att nyttja fordonet till att 
omfatta endast en bestämd r utt, må beford
ran äga rum endast på denna rutt. 

Artikel 15 
Båda avtalsslutande parter ha för förhind

rande av dubbelskattning eller för mins
kande av dess betungande verkan överens
kommit om att de medels notväxling senare 
bestämma i vilken mån man foan avlyfta eller 
nedsätta skatterna beträffande de fordon 
villrn utföra i denna överenskommelse avsedd 
befordran. 

Artikel 16 
Fordons personal må tullfritt och utan 

införseltillstånd införa sina personliga till
hörigheter och i deras yrke nödig utrustning 
för den tid de vistas i införsellandet. De 
äga rätt at:t återutföra dessa tillhörigheter 
utan tillstånd. 

Artikel 17 
Delar, som erfordras för reparation av 

fordon, vilka utföra i denna överenskommelse 
avsedd befordran, äro tullfria och befriiade 
från importreglementering. De skola åter
utföras såsom sådana eller infogas ~ fordonet. 

Article 13 
1. Les ·autorisations de transport doivent 

se . trouver a bord des vehicules et Hre 
presentees a toute reguisition des agents 
charges du contröfo. 

2. Ces autorisations sont delivrees · gra
tuiternent par les autorites competentes de 
chaque Partie Contractante; ainsi sont-elles 
exemp:tees de droits de timbre ou toute autre 
redevance. 

Article 14 
1. Si 11e poids ou les dimensions du vehi

cule ou du chargement depassent les limites 
admises sur le ·territoi,,e de l'autre Partie 
Contractante, le vehicule doit ietre muni 
d 'une autorisation spei:ia1e delivr&e paJ: 
l'autorite competen:te de cet.te Partie Contrac
tante. 

3. Si l 'autorisation prevue a l'alinea 1 li
mite la circulation du vehicule a un itineraire 
determine, le transport ne peut etre execute 
quie sur 0et itineraire. 

Article 15 
Les deux Parties Contractantes sont conve

nues de proceder ulterieurement a Ull echange 
de lettres en vue de preeiser dans quelle me
sure des ·exonerations ou attenuations recipro
ques <les impöts qui frappent, dans chacun 
<les deux Etats, les vehicules utilises pour a.s
surer les transports faisant l 'objet du present 
Accord pourront intervenir afin d'eviter une 
double imposition ou d'·en reduire l'incidence. 

Article 16 
Les membres de l'equipag.e du vehicule 

peuvent importer en franchise iet sans autori
sation d 'importation 1'eurs effets personnels 
et l 'outillage necessaire a leur profession, 
pour la duree de leur sejour dans ie pays 
d'importation. Ils peuyent reexporter ces 
articles sans autorisation. 

Article 17 
I_jes pieces detachees destinees ~ la repara

tion d'un vehicule effectuant un transport 
vise par 11e present Accord sont exonerees des 
droits de douane et des 11estrictions d'impor
tation. Elles doivent &tre reexpor:tees en 
l'etat ou incorporees au vehicule. 

Artikel 18 
Redovisning staterna emellan av gäld och 

tillo·ångar, som föranledes av bestämmelserna 
i d:nna överenskommelse, skall ske i ·enlighet 
med gällande bestämmelser angående hetal
ningar mellan :B'inland och Frankrike. 

Artikel 19 
Trafikutövarna san1t deras personal skola 

iakttaga bestämmelserna i denna överenskom
melse ävensom de föreskrifter och bestärrunel
ser beträffande befordran och landsvägstrafik 
vilka äro i kraft inom de avtalsslutande par
ternas terri.torier. 

Artikel 20 
Vardera avtalsslutande partens interna lag

stiftning tillämpas på samtliga frågor, som 
icke reglerats i denna överenskommelse. 

Artikel 21 
1. I fall att bestämmelse i denna över

enskommelse överträtts, skall vederbörande 
myndigheter i det land, där motorfordonet 
registrerats, på begäran av det land, där för
seelsen inträffat, vidtaga någon av följande 
åtgärder: 

a) tilldela varning 
b) indraga i enlighet med denna överens

kommelse beviljat trafiktillstånd för viss tid 
eller återkalla detsarruna. 

2. Vederbörande myndigheter i det andra 
landet skall underrättas om de vidtagna åt
gärderna. 

Artikel 22 
De avtalsslutande parterna meddela var

andra vilka myndigheter äga befogenhet att 
vidtaga i denna överenskommelse angivna 
åtgärder och utväxla nödiga statistiska och 
övriga uppgifter. 

Artikel 23 
1. För tillämpillngen av bestämmelserna 

i denna överenskommelse tillsätta de avtals
slutande parterna en blandad kommission. 
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Article 18 
Lie rieglement mutuel des dettes •et des 

creances decoulant des dispositions du pre
sent Accord s'effectue conforrnement aux dis
positions financ:iieres en vigueur entre la Fin
lande ,et la Fran0e. 

Article 19 
Les entreprises de tran:;port et leur person

nel sont t1enus de respecter les dispositions du 
present Accord ainsi que Les dispositions 
legislatives et reglemeniaires concernant Les 
transports et la circulation routiere 'en 
vigueur sur le territoire des Parties Contrac
tantes. 

Article 20 
IJa legislation interne de chaque Partie 

Contractante s 'applique a toutes les questions 
qui ne sont pas regl&es par le present Accord. 

Article 21 
1. En cas de violation des dispositions du 

present Accord commise sur le territoire 
d 'une des Parties Contractantes, les autorites 
competentes de l 'Etat ou le vehicule ,est im
matr-icule sont tenues, sur la demande <les 
autorites competentes de l'autre Partie Con
tractante, d 'appliquer l'une <les sanctions 
suivantes: 

a) avertissement, 
b) retrait de l'autorisation prevue par cet 

Accord a titre temporaire ou definitif. 

2. Les autorites qui premient la sanction 
sont tenues d'en informer celles qui l'ont 
demandee. 

Article 22 
Les Parties Contractantes se notifient les 

services competents pour prendre les mesures 
definies par le present Accord et pour 
echanger tous les renseigr1en~ents necessaires, 
statistiques ou autres. 

Article 23 
1. Pour permettre la bonne execution des 

dispositions du present Accord, les deux 
Parties Contractantes instituent une commis
sion mixte. 
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2. Kommissionen sammanträder på begä
ran av någondera avtalsslutande parten 
turvis i de båda avtalsslutande staterna. 

Artikel 24 
1. De avtalsslutande parterna överens

komma om tillämpningen av detta avtal i 
,ett protokoll, som undertecknas samtidigt 
som själva överenskommelsen. 

2. Kommissionen, varom bestämmes i ar
tikel 23 denna överenskommelse, är behörig 
att eventuellt ändra sag'da protokoll. 

Artikel 25 
Denna överenskommelse träder i kraft på 

en av de båda regeringarna gemensamt över
enskommen dag, sedan nödiga konstitutio
nella förutsättningar blivit uppfyllda. 

Vardera avtalsslutande parten äger rätt att 
up~s~ga . denn.~ överenskommelse genom en 
notifikat10n darom minst 90 dagar därför
innan. 

. Som skedde i Helsingfors den 27 oktober 
i två .exemplar på finska och franska språ
ken, vilka texter äga lika vitsord. 

För Republiken Finlands Regering 

Paul Gustafsson 

För Republiken Frankrikes Regering 

B. Duf ournier 

2. La dite commission se r eunit a la de
mande de l'une des Parties Contractantes 
alternativement sur le territoire de chacun~ 
des P arties Contractantes. 

Article 24 
1. Les P arties Contractantes rreglent les 

modalites d 'application du pres-ent Accord 
par un protocole signe e.n meme temps que 
le dit Accord. 

2. La commission instituee a l'article 23 
d.u p:·esent Accord est competente pour modi
fier eventuellement le dit protocole. 

Article 25 
Le present Accord ·entre en vigueur a une 

date fixee d'un commun accord par les deux 
Gouvernements apres l 'execution des proce
dures constitutionneUes requises. 

L 'une ou l'autre des Parties Contractantes 
peut denoncer le present .Accord avec un 
preavis minimum de 90 jours. 

Fait a Helsinki le 27 octobre 1967 en deux 
e~emJ?laires origi:iaux, chacun en langue 
~innoise et frarn; aise, les deux textes faisant 
egalement foi. 

Pour le Gouvernement de la Republique 
Finlandaise 

Paul Gustafsson. 

Pour le Gouvernement de la Republique 
Franr;aise 

B . Duf ournier. 

Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republi
ken Finlands regering och Republiken Frankrikes regering 
om internationell landsvägstrafik. 

Då bestämmelserna i konventionen av den 
14 december 1956 rörande beskattning av 
fordon, som användas vid internationell be
fordran a.v resande, och bestämmelserna i 
den samma dag avslutade konventionen 
rörande beskattning av fordon, som ,användas 
vid internationell godshefordran, bägge för 
Finlands del bragta i kraft medels två den 
10 fiebruari 1967 givna förordningar, (Fördr. 
ser. 9 och 12/ 1967) icke reglerar de frågor, 
villrn 1ansluta sig, till den egentliga ,trafikut
övningen, såsom t . ex. erhållandet av trafik
tillstånd, och ej heller medger befrrelse från 

Lastbilar 

skatter och andra pålagor anslutna, till be
viljandet av tillstånd och till själva beford
ran, hade ingåendet av speci'ella överenskom
melser om internationell landsvägstrafik bli
vit av behovet påkallat även för Finlands 
del med beaktande av den kraftiga ökningen 
av den internationella landsvägstrafiken och 
framförallt utvecklingen av den internatio
nella godstrafiken under 1960-talet. 

Den internationella landsvägstrafiken med 
lastbilar och bussar har på 1960-talet utveck
lats på följande sätt: 

Bussar 
överskridanden Förändring överskridanden Förändring 

a v gräns % av gräns % 
1960 .. . ..... 10 677 5 361 
1961 . .. . .. . . 16 796 + 57.3 7 036 + 31.2 
1962 .. . .... . 14448 - 14.0 6 629 - 5.8 
1963 .. . . .. .. 18 078 + 25.1 6 619 - 0.2 
1964 .. .. ... . 21634 + 19.7 7 697 + 16.3 
1965 . .. . .... 27 974 + 29.3 7 930 + 3.0 
1966 . . ...... 34 617 + 23.7 7 803 - 1.6 

Ur det ovanstående framgår i all synnerhet 
att den internationella lastbilstrofiken utveck
lats kraftigt under nämnda tid. Efter att 
framtill året 1960 huvudsakligen ha varit 
närtrafik från norra Finland över den västra 
gränsen, ansluter sig den snabba ökningen 
av godsbefordran till fjärrgodstrafikens ut
veckling i samband med den ökade bilfärj
trafiken, då de tal, som anger prestationerna 
för de företag, villrn förmedlat befordran, 
under senaste år ökat cirka 50 % årligen. 
Samtidigt haJ.· även den internationella buss
trafiken ökat, men i långsammare takt än 
godstrafiken. 

För att lösa de proMem som orsalrnts 
av den intensiva utveckingen av den interna
tionella landsvägstrafiken avslutade Finland 
den 5 november 1958 med Danmark, Norge 
och Sverige en överenskommelse om person
och godsbefordran å väg, som bragws i kraft 
medels en den 9 januari 1959 given förord
ning (Fördr.ser. 1/ 1959). 

Det av länderna i Mellan-Europa tilläm
pade restriktiva systemet i fråga om trafik-
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tillstånd och beskattningen av utländsk bil
trafik i, dessa länder har delvis begrän
sat ökningen av den av finska företagare 
idkade trafiken, medan nälllllda länder däre
mot medels bilaterala överenskommelser an
ordnat förfarandet vid beviljande av trafik
tillstånd som erfordras vid internationell 
trafik på en för sina territorier smidig 
grundval och avtalat om ömsesidigt avskaf
fande av skatter, vilka uppburits av den 
andra avtalsslutande partens trafikutövare. 
På grund av nämnda restriktiva system i 
fråga om trafiktillstånd samt specialbeskatt
ningen ävensom med beaktande av att man 
icke i Finland tillämpat motsvarande in
skränkningar beträffande utländska företa
gare, ha finska företagare på grund av av
salmaden av bilaterala överenskommelser rå
kat konkurrensmässigt i 'ett sämre läge jäm
fört med utländska företagare. Då den av 
finska trafikutövare bedrivna internationella 
godstrafiken per landsväg utgör nyexport 
av finska tjänster och den torde kunna anses 
tillföra Finland betydande valutaintäkter, 
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gällde det att sträva till att främja den na
turliga tendensen till ökad trafik, som öpp
nandet av in1Jernationella vägförbindelser 
medelst internationella avtal innebär. 

Som resultat av de underhandlingar, som 
förts på initiativ av Finlands regering un
dertecknades den 27 oktober 1967 i Helsing
fors en överenskommelse mellan Finland och 
Frankrike om internationell landsvägstrafik. 
I överenskommelsen ingår särskilda bestäm
melser om både person- och godsbefo1,dran 
samt andra för,eskrifter av allmän natur. 
Enligt artikel 1 äger företag med drift
ställe i Finland eller Frankrike rätt att idka 
person- och godsbefordran. 

För personbefordran med fordon, som 
utöver förarplatsen har mer än åtta sitt
platser erfordras enligt artikel 2 trafiktill
stånd. Ett undantag från denna huvudregel 
utgör i artikel 3 nämnd tillfällig passagerar
befordran, då fordonet under hela resan 
transporterar samma grupp av personer och 
denna befordran icke utföres på natten samt 
dagsresorna icke överstiger 500 kilometer. 

Artiklarna 4 och 5 i avtalet innehåller be
stämmelser om till vilketdera landets myn
dighet ansökan om tillstånd skall inlämnas 
och hur tillstånden skola beviljas. 

Både för privat godsbefordrnn och gods
befordran mot vederlag kräves jämlikt arti
kel 7 tillstånd, med däri nämnda undantag. 
Man bestämde att tillståndstvånget skall be
röra godsbefordran i allmänhet, varvid den 
omfattar även privat godsbefordran, enär 
man i Frankrike även för den kräver till
stånd. Tillstånden för godsbefordmn utgöras 
av det i artikel 9 nämnda resetillståndet och 
det tidsbegränsade tillståndet. 

Det mest betydelsefulla stadgandet i över
enskommelsen ingår i dess artikel 10, enligt 
vilket vederbörande myndighet i det land, 
där fordonet registrerats, utger tillstånden 
beträffande godshefordran på den andra 
avtalsslutande partens vägnar inom ramen 
för den av vardera avtalsslut;ande parten år
ligen ömsesidigt bestämda kontingenten. Be
viljande av tillstånd i de fall vilka omnäm
nas i artikel 8 sker dock icke inom ramen 
för en bestämd kontingent, vilket beror på 
specialkaraktären av däri nämnd befordran. 

övriga bestämmelser i överenskommelsen, 
från och med artikel 12 framåt berör såväl 
person- som godsbefordran. Enligt artikel 12 
äger trafikutövare icke rätt att utföra person-

och godsbefordran mellan två punkter be
lägna inom den andra avtalsslutande par
tens territorium och befordran mellan av
talsslutande stat samt tredje stat är möjlig 
endast med stöd av ett av den andra ,avtals
slutande parten givet specialtillstånd. 

I artikel 13 i avtalet bestämmes att till
stånd utfärdas avgiftsfritt och att de äro 
befriade från stämpelskatt och övriga på
lagor. Sålunda nedsätter denna överenskom
melse kostnaderna för befordran samtidigt 
som densamma i allmänhet underlättar och 
förenklar erhållandet av tillstånd. De 
franska trafikutövarna befrias på grund av 
denna artikel från att i Finland erlägga en
ligt 4 § lagen den 6 augusti 1943 om stämpel
skatt (662/43) , sådan den lyder i lagen den 
23 december 1959 ( 4 79 /59) och i lagen den 
20 deC'ember 1966 (669/66) samt enligt 6, 8 
och 10 §§, sådana de lyda i lagen den 20 
december 1966 (669/66), uppburen stämpel
skatt för tillstånd att bedriva linjetrafik, 
tillstånd att bedriva beställningstrafik och 
beslut angående ansökan rörande dispens 
samt stämpelskatt för avslagsresolutioner 
beträffande ansökan om nämnda tillstånd 
och dispenser. 

På grund av 1att i Frankrike en ny vägbe
skattningslag, vars slutliga innehåll ej ännu 
bestämts, då detsamma inte slutbehandlats i 
parlamentet, träder i kraft nästa år, kunde 
man icke i detta skede slutligt ÖV'erenslqnmna 
om medgivande av eventuell skattefrihet 
för den andra avtalsslutande partens tra
fikutövare, varför i artikel 15 i överens
kommelsen intogs en förklaring därom, att 
de båda avtalsslutande parterna för för
hindrande av dubbelbeskattning ·eller för 
minskande av dess betungande verkan över
enskommit om att de s,enare kommer att me
dels notväxling bestämma, i villken :mån man 
i vardera av de båda staterna kan avlyfta 
eller nedsätta skatterna beträffande de fordon, 
vilka utföra i denna övei·enskommelse avsedd 
befordran. 

I överenskommelsens artiklar 16 och 17 
ingå föreskrifter angående tullfrihet och be
friielse från importreglementering i fråga om 
fordonmanskapets personliga tillhörigheter 
och för deras yrke nödvändig utrustning samt 
delar, som är erforderliga för reparation av 
fordonet. 

Artikel 21 i överenskommelsen innefattar 
bestämmelser om åtgärder, vilka vidtagas i 

det fall att avtalsbestämmelserna överträtts. 
Därvid kommer i fråga både varning och 
indragning av beviljat trafik:tillstånd eller 
återkallande av detsamma. Detta utgör dock 
icke hinder för tillämpningen av i gällande 
lag i vardera avtalsslutande stat föreskrivna 
påföljer, allena för sig· eller jämte ovan 
nämnda varning och återkallande, ifall lagen 

ifrågavarande stat blivit överträdd. 
Då överenskommelsen i Frankrike träder 

i kraft utan behandling i parlamentet be
stämmes i artikel 25 beträffande dess ikraft
trädande att det skall ske på dag· som ge
mensamt överenskommes av de båda rege
ringarna, sedan nödiga konstitutionella för
utsättningar blivit uppfyllda. V ai·dera av
talsslutande parten äger rätt att uppsäga 
överenskommelsen genom en notifikation 
därom minst nittio dagar därförinnan. 
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Regeringen anser, att man 'medels denna 
överenskommelse till denna del åstadkommer 
nya och bättre möjligheter än förut för 
finska trafikutövare att deltaga i internatio
nell landsvägsbefordran och att därigenom 
främja landets ekonomiska tillväxt . 

Med stöd av vad ovan anförts, föreslås i 
enlighet med 33 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i överenskommelsen mel
lan Republiken Finlands regering och 
Republiken Frankrikes regering om 
internationell landsvägstrafik, villca 
kräver Riksdagens samtycke. 

Enär ifrågavarande överenskommelse inne
håller bestämmelser; vilka höra till området 
för lagstiftningen, förelägges samtidigt Riks
dagen till antagande följande lagförslag : 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Finland och 

Frankrike om internationell landsvägstrafik. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas : 

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 
27 oktober 1967 mellan Republiken Finlands 
regering och Republiken Frankrikes rege
ring avslutade överenskommelsen om inter
nationell landsvägstrafik, skola, försåvitt d~ 

Helsingfors den 24 november 1967. 

höra till . området för lagstiftningen, vara i 
kraft såsom därom avtalats. Närmare be
stämmelser om verkställigheten och tillämp
ningen av denna lag utfärdas genom för
ordning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

11 ! 
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( Öv1Jrsättning) 

ÖVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finlands Regering och 
Republiken Frankrikes Regering om inter

nationell la.ndsvägstrafik. 

Republiken Finlands Regering och Repu
bliken Frankrikes Regering ha i syfte att 
främja person- och godsbefordran å väg mel
lan de båda staterna och genom deras terri
torier, enats om följande : 

Artikel 1 
Företag med driftställe i Finland eller 

Frankrike, äga rätt att idka person- eller 
godsbefordran med fordon, registrerade i nå
gondera avtalsslutande staten, mellan avtals
slutande staternas territorier eller i transit
genom desamma på villkor som bestämmes 
i denna överenskommelse. 

Passagerarbefordran 

Artikel 2 
På all passagerarbefordran mellan de av

talsslutande staterna eller i transit genom 
desamma med fordon, som förutom förarens 
plats har mer än åtta sittplatser, tillämpas 
bestämmelserna om trafiktillstånd, med un
dantag av befordran som nämnes i artikel 3 i 
denna överenskommelse. 

Artikel 3 
Trafiktillstånd erfordras 

fällig passagerarbefordran, 
följande villkor: 

icke för till
som uppfyller 

a) fordonet befordrar under hela resan 
samma grupp resande och återvänder till ut-

ACCORD 

entre le Gouvernement de la Republique 
Finlandaise et le Gouvernement de la 

Republique Frangaise concernant les 
transports routiers internationaux 

Le Gouvernement de la Republique fin
landaise et le Gouvernement de la Republique 
frangaise desireux de favoiser les transports 
routiers de voyageurs €t de marchandises 
entre les deux Etats, ainsi que 1e transit a 
travers leur iterritoire, sont convenus de ce 
qui suit: 

Article ler 
Les entreprises etablies ·en Finlande ou en 

France sont autorisees 3. effectuer des trans
ports de voyageurs ou de marchandises au 
moyen de vehicules immatricules dans l'un 
ou l'autre des deux :Etats, soit errtre les 
territoires des deux Parties Contractantes, 
soit en transit sur le territoire de l 'une ou 
l'autre des Parties Contractantes, _ dans les 
conditions definies par 1'e present Accord. 

Transports de voyageurs 

Articfo 2 
Tons les transports de voyageurs .entre }es 

deux Etats, ou en transit par leur territoire, 
effectues au moyen de vehicules aptes a 
transporter plus de huit p0rsonnes .assises, 
non compris le conducteur, sont soumis au 
regime de l 'autorisation prealable, a l'excep
tion des transports vises a l'article 3 du 
present Accord. 

Arti.cle 3 
Ne sont pas soumis au regime de l'autori

sation prealable les transports touristiques 
occasionnels repondant aux conditions sui
vantes: 

a) le vehicule transporte sur tout le trajet 
un meme groupe de voyageurs et rev~ent au 

gångspu:rili::t~~ utan att upptaga eller avlämna 
resande under resan; 

b) befordran må icke utföras på nat~en 
och dagsresorna må icke överstiga 500 kilo
meter. 

Artikel 4 
l. Ansökan om tillstånd att idka regel

bunden trafik skall inlämnas till vederbö
rande myndighet i det land där fordonet re
gistrerats. I ansökan skall följande uppgifter 
meddelas : 

a) den planerade resrutten; 
b) förslag till tid tabell; 
c) dagen, då trafiken påbörjas; 
d) förslag till tariff. 

2. Har vederbörande myndighet i det land, 
där fordonet är registrerat, ej invändningar 
att framställa i anledning av i punkt 1 -
t1ämnd ansökan, översänder den !ell avskrift 
av ansökan till den andra avtalsslutande par
tens vederbörande myndighet. 

3. Båda avtalsslutande parters vederbö
rande myndigheter bevilja tillstånd för ~~tt 
eget territorium och översända utan droJS
mål en avskrift av tillståndet till den andra 
partens vederbörande myndighet. 

4. Vederbörande myndigheter bevilja till
stånd under tillämpning av reciprocitetsprin
cipen. 

Artikel 5 
I övriga fall, förutom i fråga om den i 

artikel 4 avse<ida regelbundna trafiken, över
sänder trafikutövaren ansökan direkt till den 
andr;a avtalsslutande partens vederbörande 
myndighet. 

Artikel 6 
1. Trafikutövare, vilka utföra tillfällig 

passagerarbefordran, som uppfyller de vill
kor som nämnas i artikel 3 i denna överens
kommelse, skola avgie en deklaration, enligt 
modell som ömsesidigt godkänts av vederbö
rande myndigheter i de båda staterna. 

2. Tullmyndigheterna avstämpla sagda de
klaration vid ankomsten och avresan från 
den stats territorium, där deklarationen är i 
kraft. 
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lieu de depart sans charger ni deposer de 
voyageurs en cours de route; , , 

b) le transport ne doit pas ,e:re eff1~ctue 
de nuit et doit comporter des etapes JOUr
nalieres n'exce<lant pas 500 kilometres. 

Article 4 
1. Les demandes d'autorisation pour les 

services reauliers doivent ·etre adressees a 
l'autorite c~mpetente de l 'Etat ou le vehicule 
.est immatricule. La demande doit Hre ac
compagnee des renseignr-ments suivants: 

a) le schema de l 'itineraire; 
b) le projet d'horaire; . 
c) la date prevue pour le debut du service; 
d) 1e projet de tarif. 

2. Si l 'autorite competenle de l 'Etat ou 
le vehicule 1est immatricule n'a pas d'objec
tion a formuler concernant la demande men
tionnee a l'alinfa 1, elle transmet Ull e:irnmp
laire de la demande a l 'autorite compe1Jente 
de l'autre Partie Contractante. 

3. L'autorite competente de chaque ;partie 
Contrac.tante delivre l 'autorisation pour son 
propre territoire et transmet sans retard une 
copie de cette autorisation a 1 'autorite compe
tente de l 'autre Partie Contractante. 

4. Les autorites competentes delivrent 0es 
autorisations, <en principe sur la base de la 
reciprocite. 

Article 5 
Pour les transports autres que les services 

reguliers prevus a l 'article 4 }es demandes 
d'au:torisation sont adressees directement par 
le 'transporteur a l 'aut•)rite competiente de 
l'autre Partie Contractante. 

Article 6 
1. Les transporteurs effect.uant des trans

ports occasionnels touristiques repondant 
aux conditions definies a l'article 3 du 
present Accord, doivent etablir Ull'e declara
tion don:t le modele est approuve d'un com
mun accord par les &utorites competentes 
des deux Etats. 

2. Cette declaration est rt:imbree par le 
service des douanes a l '.entree .et a la sortie 
du territoire de l'Eta.t pour lequel ,elle est 
valable. 

1111 
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Godsbef ordran 

Artikel 7 
För att utföra befordran inom den ena sta

tens territorium med fordon, som äro re
gistrerade i den andra staten krävs tillstånd. 

Tillstånd erfordras dock icke: 

a) för befordran av bagage med släpvag
nar till fordon avsedda för passagerar
befordran samt för be.fordran av bagage till 
och från flygstationer med alla slags fordon; 

b) för befordran av post; 
c) för inträde av reservfordon och fordon 

för bogsering samt för befordran av skadade 
fordon; 

d) för befordran av avfall; 

e) för befordran av slaktade djur, avsedda 
att flås; 

f) för befordran av bin och fiskyngel; 
g) för befordran av lik. 

Artikel 8 
Tillstånd fordras, men utom kontingent, 
följande fall: 

a) godsbefordrru1 med motorfordon, vilkas 
tillåtna största totalvikt (släpvagn medräk
nad) ej överstiger 6 ton; 

b) befordran av konstföremål och -verk 
till utställningar eller i kommersiellt syfte; 

c) tillfällig befordran av föremål och ut
rustning, 'avsedd allenast för reklam eller 
information; 

d) befordran av flyttgods, utfört av sådana 
företag, vilka förfoga över specialpersonal 
och -materiel; 

e) befordran av ma:teriel, utrustning och 
djur avsedda till eller från teater-, musik-, 
film- och cirkusföreställningar, för idrotts
evenemang, mässor och marknader samt för 
inspelning av radio-, film- eller televisions
program. 

Transports de marchandises 

Article 7 
Pour effectuer des transports sur le terri

toire de l 'un des Etats les vehicules immatri
cules dans l'autre Etat doivent €tre munis 
d'une autorisation. 

S 'effectuent toutefois sans autorisation: 

a) les transports de bagages par rnmorques 
adjointes aux vehicules destiues aux trans
ports de voyageurs, ainsi que les transports 
de bagages par tout genre de vehicules a 
destination et en provenance des aeroports; 

b) les transports postaux; 
c) l'entree des vehicuJ.es de depannage et 

de remorquage, ainsi que le transport de 
vehicules endommages; 

d) fos transports d'ordures et d'immondi
ces; _ 

'e) le transport de cadavres d'animaux 
pour l'equarrissage; 

f) 1es transports d'abeilles 'et d'alevins; 
· g) les transports funeraires. 

Article 8 
Sont sournis a autorisation mais places hors 

contingent: 

a) les transports de marchandises au 
moyen de vehicules automobiles dont le poids 
total en charge (y compris celui des remor
ques) n'ex0ede pas 6 tormes; 

b) les transports d'objets et d'oeuvres d'art 
destines a des expositions ou a des fins com
merciales; 

c) les transports occasinnels d'objets .et de 
materiels destines exclusivement a la pub
licite ou a l'information; 

d) les transports de demenagements ef
fectues par des entreprises disposant de per
sonnel et de materiel specialises; 

e) les transports de materiel, d'accessoires 
et d'animaux a destination ou en provenance 
de manifestations theätrales, musicales, cine
matographiques, sportives, de cirques, de foi
res ou de kermesses, ainsi que ceux destines 
aux enregistrements radiophoniques, aux pri
ses de vues cinematographiques, ou a la tele
vision. 

Artikel 9 
1. Tillstånden äro av två slag: 

a) resetillstånd, som beviljas för en eller 
flere resor och som är i kraft högst tre må
nader; 

b) tidsbegränsat tillstånd, som beviljas för 
obegränsat antal resor och som är i kraft 
ett år. 

2. Trafikutövare som erhållit trafiktill
stånd är berättigad att med stöd av samma 
tillstånd för återresan medtaga gods. 

Artikel 10 
Vederbörande myndighet i det land, där 

fordonet registrerats, utfärdar tillstånd på 
den andra avtalsslutande partens vägnar in
om ramen för den kontingent de båda av
stalsslutande parterna årligen gemensamt be
stämma. 

Artikel 11 
1. Tillståndens text tryckes på båda av

talsslutande parters språk i enlighet med mo
dell, godkänd av de båda a:rtalsslutande par
ternas vederbörande myndigheter. 

2. Vederbörande myndigheter i de båda 
länderna skola tillställa varandra erforderligt 
antal trafiktillstånd in blanco för sådan be
fordran som utföres i enlighet med denna 
överenskommelse. 

3. Till tillstånd skall fogas ett medde
lande om resorna, vilket skall avstämplas av 
tullen vid fordonets ankomst till och utresa 
från den stats område, där detsamma är i 
kraft. 

övriga bestämmelser 

Artikel 12 
1. Trafikutövare äger icke rätt att utföra 

passagerar- och godsbefordran mellan två 
punkter belägna inom den andra avtalsslu
ta.nde partens territorium. 

2. Trafikutövare må utföra befordran 
mellan den andra avtalsslutande staten och 
en tredje stat försåvitt han därför erhållit 
ett specialtillstånd av den andra avtalsslu
tande parbens vederbörande myndighet. 
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Article 9 
1. L,es autorisations sont de deux types: 

a) autorisations au voyage, valables pour 
un ou plusieurs voyages et dont la duree de 
validite ne peut depasser trois mois; 

b) autorisations a temps, valables pour un 
nombre indetermine de voyages et dont la 
duree de validite 1est d'un an. 

2. L'autorisation de transport confäre au 
transporteur le droit de prendre 1en charge, 
au retour, des marchandises. 

Article 10 
Les autorites competentes du pays d'im

matriculation du vehicule deliv11ent les autori
sations de la part de l'autre Partie Contrac
tante dans la limite des contingents fixes 
annuellement d 'un commun accord par 1es 
deux Parties Contractantes. 

Article 11 
1. Les autorisations sont imprime,es dans 

les langues des deux Parties Contractantes 
selon des modeles anetes d 'un commun 
accord par lies autorites rompetentes des deux 
Parties Contractantes. 

2. Ces autorites se transmettent, en blanc, 
Le nombre d'autorisatious necessaires pour 
effectuer les transports soumis au present 
Accord. 

3. Elles doivent etre accornpagneies d'un 
compte rendu de voyages qui est timbre p~· 
le service des douanes a l 'entree et a la sortie 
du territoire de l'Etat pour lequel elles sont 
valables. 

Dispositions äiverses 

Article 12 
1. Les entreprises de transport d'une 

Partie Contranctante nn peuv@:t pas effuc
tuer des transports de voyage.urs et de ma~·
chand ises entre deux lieuJc situes sur le tern
toire de l'autre Partie Contractante. 

2. Les entreprises de itrnnsport d'une Par
tie Contractan1Je peuvent effectuer <les trans
ports entre le territoire de l'autre Partie 
Contracta.nte et un Etat tiers, si elles ont 
obtenu une autorisation speciale de cette 
aut11e Partie Contractante. 
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Artikel 13 
1. Tillstånd skall ovillkorligen medfölja 

fordonet under färden och det skall före
tes vederbörande kontrollmyndighet vid an
fordran. 

2. Båda avtalsslutande parters vederbö
rande myndigheter utfärda tillstånden av
giftsfritt och de äro befriade från stämpel
skat t och övriga pålagor. 

Artikel 14 
1. Överskrider fordons vikt, dess last eller 

huvudmått den högsta tillåtna vikt eller de 
huvudmått, som gälla inom den andra avtals
slutande partens territorium, skall för for
donet ha meddelats 'ett av denna av:talsslu
tande parts vederbörande myndighet utfär
dat beslut om dispens. 

2. Begränsar det i punkt 1 nämnda till
ståndet rätten att nyttja fordonet till att 
omfatta endast en bestämd rutt, må beford
ran äga rum endast på denna rutt. 

Artikel 15 
Båda av:talsslutande parter ha för förhind

rande av dubbelskattning •eller för mins
kande av dess betungande verkan överens
kommit om att de medels notväxling senare 
bestämma i vilken mån man lmn av lyfta eller 
nedsätta skatterna beträffande de fordon 
vilka utföra i denna överenskommelse avsedd 
befordran. 

Artikel 16 
Fordons personal må tullfritt och utan 

införseltillstånd införa sina personliga till
hörigheter och i deras yrke nödig utrustning 
för den tid de vistas i införsellandet. De 
äga rätt at:t återutföra dessa tillhörigheter 
utan tillstånd. 

Artikel 17 
Delar, som erfordras för reparation av 

fordon, vilka utföra i denna överenskommelse 
avsedd befordran, äro tullfria och befri1ade 
från importreglementering. De skola åter
utföras såsom sådana eller infogas i fordonet. 

Artic1e 13 
1. Les ·autorisations de transport doivent 

se trouver a hord des vehicules et 'etre 
presentees a tout e requisition des agents 
charges du contröle. 

2. Ces autorisations sont delivrees gra
tuitement par les auto.rites competentes de 
chaque Partie Contractante; ainsi sont-elles 
exempt ees de droits d:e timbre ou toute autre 
redevance. 

Article 14 
1. Si l,e poids ou les dimensions du vehi

cule ou du chargement depassent les limites 
admis,es sur le territofre de l 'autre Partie 
Contractante, le vehicule doit etre muni 
d'une autorisation spe~ia1e delivre'e par 
l'autorite competen:te de cette Partie Contrac
tante. 

3. Si l 'autorisa:tion prevue a l'alinea 1 li
mite la circulation du veh.icule a un itineraire 
determine, le transport ne peut etre execute 
quie sur eet itineraire. 

Article 15 
J_,es deux Parties Contractantes sont conve

nues de proceder ulterieurement a Ull echange 
de lettres en vue de preeiser dans quelle me
sure des ·exonerations ou attenuations recipro
qtues des imp·Öts qtli frappent, dans chacun 
des deux Etats, les vehicules utilises pour as
surer les transports faisant l'objet du present 
Accord pourront intervenir afin d'eviter une 
double imposition ou d'en reduire l 'incidence. 

Article 16 
Les membres de l'eriuipage du vehicule 

peuvent importer en franchise 1et sans åutori
sation d 'importation leurs effets personnels 
et l'outillage necessaire a leur profession, 
pour la duree de leur sejour dans le pays 
d'importation. Ils peunnt reexporter ces 
articles sans autorisation. 

Article 17 
Les pieces detachees destinees a la repara

tion d 'un vehicule effectuant · Ull transport 
vise par 1e present Accord sont exonerees des 
droits de douane et des riestrictions d'impor
tation. Elles doivent &tre reexportees en 
l'etat ou incorporees au vehicule. . 

Artikel 18 
Redovisning staterna emellan av gäld och 

tillO'ångar, som föranledes av bestämmelserna 
i d:nna överenskommelse, skall ske i ·enlighet 
med gällande bestämmelser angående betal
ningar mellan !<-,inland och Frankrike. 

Artikel 19 
Trafikutövarna samt deras personal skola 

iakttaga bestämmelserna i denna överenskom
melse ävensom de föreskrifter och bestämmel
ser beträffande befordran och landsvägstrafik 
vilka äro i kraft inom de avtalsslutande par
ternas terri.torier. 

Artikel 20 
Vardera avtalsslutande partens interna lag

stiftning tillämpas på samtliga frågor, som 
icke 11eglerats i denna överenskommelse. 

Artikel 21 
1. I fall att bestämmelse i denna över

enskommelse överträtts, skall vederbörande 
myndigheter i det land, där motorfordonet 
registrerats, på begäran av det land, där för
seelsen inträffat, vidtaga någon av följande 
åtgärder: 

a) tilldela varning 
b) indraga i enlighet med denna överens

kommelse beviljat trafiktillstånd för viss tid 
eller återkalla detsamma. 

2. Vederbörande myndigheter i det andra 
landet skall underrättas om de vidtagna åt
gärderna. 

Artikel 22 
De avtalsslutande parterna meddela var

andra vilka myndigheter äga befogenhet att 
vidtaga i denna överenskommelse angivna 
åtgärder och utväxla nödiga statistiska och 
övriga uppgifter. 

Artikel 23 
1. För tillämpningen av bestämmelserna 

i denna överenskommelse tillsätta de avtals
slutande parterna .en blandad kommission. 

2 15626/67 
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Article 18 
Lie reglement mutuel des dettes •et des 

creances decoulant des dispositions du pre
sent Accord s'dfectue conformement aux dis
positions financ~eres en vigueur en:tre la Fin
lande ,et la France. 

Article 19 
Les entreprises de trani;port et leur person

nel sont tenus de respecter les dispositions du 
present Accord ainsi que Les dispositions 
legislatives et reglementaires concernant 1es 
transports et la circulation routiere 1en 
vigueur sur le territoire des Parti,es Contrac
tantes. 

Article 20 
I1a legislation interne de chaque Partie 

Contractante s'applique a toutes les questions 
qui ne sont pas regle,es par le present Accord. 

Article 21 
1. En cas de violation des dispositions du 

present Accord commise sur le territoire 
d'une des Parties Contractantes, les autorites 
competentes de l'Etat ou le vehicule est im
matricule sont tenues, sur la demande des 
autorites competentes de l'autre Partie Con
tractante, d'appliquer l'une des sanctions 
suivantes: 

a) avertissement, 
b) retrait de l'autorisation prevue par cet 

Accord a titre temporail'e ou definitif. 

2. Les autorites qui prennent la sanction 
sont tenues d'en informer celles qui l'ont 
demandee. 

Article 22 
Les Parties Contractantes se notifient les 

services competents pour prendre les mesures 
definies par le present ~'°iccord .et pour 
echanger tous les renseignements necessaires, 
statistiques ou autres. 

Article 23 
1. Pour permettre la bonne execution des 

dispositions du present Accord, les deux 
Parties Contractantes instituent une commis
sion mixte. 

11 
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2. Kommissionen sammanträder på begä
ran av någondera avtalsslutande parten 
turvis i de båda avtalsslutande staterna. 

Artikel 24 
1. De avtalsslutande parterna överens

komma om tillämpningen av detta avtal i 
·ett protokoll, som undertecknas samtidiot 
som själva överenskommelsen. 

0 

2. Kommissionen, varom bestämmes i ar
tikel 23 denna överenskommelse, är behörig 
att eventuellt ändra sagda protokoll. 

Artikel 25 
Denna överenskommelse träder i kraft på 

en av de båda regeringarna gemensamt över
enskommen dag, sedan nödiga konstitutio
nella förutsättningar blivit uppfyllda. 

Vardera avtalsslutande parten äger rätt att 
uppsäga denna överenskommelse genom en 
notifikation därom minst 90 dagar därför
innan. 

Som skedde i Helsingfors den 27 oktober 
i två ~xemplar på finska och franska språ
ken, vilka texter äga lika vitsord. 

För Republiken Finlands Regering 

Paul Gustafsson 

För Republiken Frankrikes Regering 

B. Duf ournier 

2. La <lite comm1ss10n se reunit a la de
mande de l'une <les Parties Contractantes 
alternativement sur le territoire de chacun~ 
<les Parties Contractantes. 

Article 24 
1. Les Parties Contractantes 11eglent les 

modalites d 'application du present Accord 
par Ull protocole Signe en meme temps que 
le dit Accord. 

2. La commission instituee a l'article 23 
du present Accord est competente pour modi
fier eventuellement le dit protocole. 

Article 25 
Le present Accord ·ent.re en vigueur a une 

<late fixee d 'un commun accord par les deux 
Gouvernements apres l'execution des proce
dures constitutionneUes requises. 

L'une ou l 'autre des Parties Contractantes 
peut denoncer le present Accord avec un 
preavis minimum de 90 jours. 

Fait a Helsinki le 27 octobre 1967 en deux 
e~emr:laires origi~aux, chacun en langue 
fmno1se et fram;aise, les deux textes faisant 
egalement foi. 

Pour le Gouvernement de la Republique 
Finlandaise 

Paul Gustafsson. 

Pour le Gouvernement de la Republiqu'e 
Fran<_;aise 

B . Duf ournier. 

Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen Tasavallan 
hallituksen ja Ranskan Tasavallan hallituksen välisen kan
sainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä. 

Kun 10 pa1vana helmikuuta 1967 anne
tuilla kahdella asetuksella (Sop.S. 9 ja 
12/1967) Suomen osalta voimaan saatetun, 
Genevessä 14 päivänä joulukuuta 1956 teh
dyn kansainvälisessä ma.tlmstajakuljetuksessa 
ikäyteittäv~en 1ajoneuvoj.en v·erottamista tlmske
van yleissopimuksen määräykset sekä samana 
päivänä tehdyn kansainvälisessä tavarankul
jetuksessa käytettävien ajoneuvojen verotta
mista koskevan yleissopimuksen määräykset 
,eivät järjestele liikenteen :tosiasialliseen har
joittamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten lii-

Kuo1·ma·autoilla 

kenn,elupien saantia, eivätkä vapauta luvan 
myöntämiseen ja itse kuljetuksiin liittyvistä 
veroista ja muista maksuista, oli erillisten 
kansainvälistä maantieliikennettä koskevien 
sopimusten teko myös Suomen osalta tullut 
tarpeelliseksi huomioon o1:itaen kansainvälisen 
maantieliikenteen ja em1en kaikkea kansain
välisen tavaraliikenteen voimakkaan kehityk
sen 1960-luvulla. 

Kuorma- ja linja-autoilla harjoitettava 
kansainvälinen maantieliikenne on kehittynyt 
1960-luvulla seuraavasti: 

Linja·autoilla 
Rajan Muutos Rajan Mtlutos 

ylityksiä % ylityksiä % 
1960 .. .. .... 10 677 5 361 
1961 . ... .... 16 796 + 57.3 7 036 + 31.2 
1962 .. . ..... 14448 -14.0 6 629 - 5.8 
1963 . ....... 18 078 + 25.1 6 619 - 0.2 
1964 ... .... . 21634 + 19.7 7 697 + 16.3 
1965 . ..... .. 27 974 + 29.3 7 930 + 3.0 
1966 ....... . 34 617 + 23.7 7 803 - 1.6 

Ylläolevasta havaitaan Brityisesti kansain
välisen kuorma-autoliikenteen kehittyneen 
voimakkaasti mainittuna aikana. Oltuaan 
vuoteen 1960 asti pääasiassa Pohjois-Suo
mesta länsiraja:n yli tapahtuvaa lähiliiken
nettä tavaraliik·enteen voimakas lukumää
räinen kasvu liittyy autolauttaliikenteen li
sääntymisen mukana tapahtuneeseen kauko
tavaraliikenteen kehittymiseen, jolloin kulje
tuksia välittävien yritysten suoritusluvut 
ovat viime vuosina kasvaneet noin 50 pro
senttia vuodessa. Samanaikaisesti on myös 
kansainvälisessä linja-autoliikenteessä tapah
tunut kasvua, joskin se on ollut hitaiampaa 
lmin tavaraliikenteen kasvu. 

Kansainvälisen maantieliikenteen voimak
kaan kehityksen mukana seuranneiden ongel
mien poistamiseksi Suomi teki 5 päivänä 
marraskuuta 1958 Norjan, Ruotsin ja Tans-
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kan kanssa tiekuljetussopimuksen, joka saa
tettiin voimaan 9 päivänä tammikuuta 1959 
annetulla asetuksella, ( Sop.S. 1/1959) . 

Suomalaisten yrittäjäin liikenteen kasvua on 
osittain rajoittanut Keski-Euroopan maiden 
rajoittava liik·ennelupajärjestelmä ja niissä 
ulkomaiseen autoliikenteeseen kohdistettu ve
rotus, kun taas mainitut maat ovat kaksi
puolisilla sopimuksilla järjestäneet kansain
välisen liikenteen vaatimien liikennelupien 
myöntämismenettelyn alueitaan varten jous
tavalle pohjalle ja sopineet toisen sopimus
puolen liikent,eenharjoittajilta perittävien ve
rojen vastavuoroisesta poistamisesta. lVIaini
tunlaisen rajoittavan liikennelupajärjestel
män ja erikoisverotulrnen johdosta sekä huo
mioon ottaen, että Suomessa ulkomaisiin yrit
täjiin ·ei ollut kohdistettu vastaavanlaisia ra
joitulrnia, suomalaiset yrittäjät kalrnipuolisten 
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