Soome Transpordiministeeriumi ja
Eesti Transpordi- ja Sideministeeriumi vaheline
KOKKULEPE
rahvusvaheliste autovedude kohta

1. Vedajad, kes on oma maal saanud õiguse rahvusvahelisteks autovedudeks,
võivad käesoleva lepingu alusel ja tingimustel teostada autovedusid teise
lepinguosalise territooriumile, territooriumilt või selle kaudu kolmandatesse
maadesse.
2. Autovedude teostamisel teise lepinguosalise territooriumil peab vedaja täitma
selle riigi seadusi ja eeskirju.
3. Lepinguosaliste riikide vaheliseks regulaarseks bussiliikluseks on vajalik
liiniluba. Muudeks vastastikusteks ja transiitvedudeks bussidega luba ei ole
vajalik.
4. Veoautodega teostatavateks vastastikusteks ja transiitvedudeks on vajalik
veoluba. Autokaubavedudeks teise lepinguosalise ja kolmanda riigi vahel on
vajalik eriluba.
5. Sõitjate ja kaupade veoks kahe punkti vahel teise lepinguosalise territooriumil
on vajalik eriluba.
6. Ohtlike ainete veol tuleb täita ADR kokkuleppe reegleid.
7. Käesoleva kokkuleppe rakendamisel järgitakse rahvusvaheliste lepingute ja
ÜRO-le alluva ECE Sisemaatranspordikomitee otsuste sätteid.
8. Kui sõidukite gabariidid ja kaalud erinevad lubatud näitajatest, peab vedude
teostamiseks olema luba, mille annab välja:
Soomes: Tielaitos,
Tieliikenteen tiepalvelut
PL 33
SF-00521 Helsinki
tel. 358 0 1541
fax. 358 0 1542 662
Eestis:

Maanteeamet
Eesti Vabariik 200001
Tallinn
Pärnu mnt. 24
tel. 0142-445 829
fax. 0142-440 357

9. Käesoleva kokkuleppe kasutamise ja lubade väljaandmise korras lepivad kokku:
Soomes: Liikenneministeriö,
Tieliikenneosasto
PL 235
SF-00131 Helsinki
tel. 358 0 17361
fax. 358 0 1736 391
Eestis:

Transpordi- ja Sideministeerium,
Eesti Vabariik 200100
Tallinn
Viru 9
tel. 0142-443 842
fax. 0142-449 206

10. Käesoleva kokkuleppe sätete rikkumisel lepinguosalised informeerivad
teineteist.
11. Käesolev kokkulepe jõustub 1. jaanuarist 1992.a. ja pikeneb automaatselt
järgmiseks aastaks, kui lepinguosalised ei teata tema katkestamisest jooksva
aasta oktoobri lõpuks.

Koostatud Helsinkis 28. novembril 1991.aastal eesti ja soome keeles, kumbki
kahes eksemplaris.
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10.-11. jaanuaril 1996.a Tallinnas toimunud nõupidamine
*
Lepiti kokku, et busside juhuvedusid Eesti ja Soome vahel teostatakse
mõlemapoolselt ASOR-kokkuleppe kohaselt.
*
Soome seaduste kohaselt kehtib kaubavedudel veoloa nõue kõikidele Eesti
sõidukitele, mille täismass (koos haagistega) on üle 3,5 tonni.
21. novembril 2000.a Helsinkis toimunud nõupidamine
*
Lepiti kokku, et igal aastal vahetatavad kaubaveoload kehtivad järgmise
aasta 31. jaanuarini.
6. novembril 2001.a Tallinnas toimunud nõupidamine
*
Lepiti kokku, et alates 1. jaanuarist 2002 vabastatakse veoloa nõudest Eesti
ja Soome vahelised kahepoolsed ja transiitautokaubaveod, mida teostatakse
“rohelisemate ja ohutute” ehk EURO 2 või kõrgema kategooria tehnilistele
tingimustele vastavate sõidukitega. Sõidukite ja nende haagiste vastavust
nimetatud tehnilistele tingimustele tuleb tõendada vastavate CEMTsertifikaatidega.

