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EUROOPPALAISEEN KANSAINVÄLISESSÄ MAANTIELIIKENTEENSSÄ TOIMIVIEN
AJONEUVOJEN MIEHISTÖJEN TYÖTÄ KOSKEVAAN VUODEN 1970 SOPIMUKSEEN (AETR) TEHDYN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN; YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN EUROOPAN TALOUSKOMISSION (YK/ECE) ALAISEN TIELIIKENTEEN
TYÖRYHMÄN (THE WORKING PARTY ON ROAD TRANSPORT, SC.1) 114. ISTUNNOSSA KÄSITELLYN (ECE/TRANS/SC.1/412) JA SEN MUKAISESTI 21 LOKAKUUTA
2020 YK:N PÄÄSIHTEERILLE TEHDYN VIRALLISEN EHDOTUKSEN MUKAISEN
MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN
1

T a u sta

Eurooppalainen sopimus koskien kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen
miehistöjen työtä (jäljempänä AETR-yleissopimus) tehtiin Genevessä 1.7.1970. Suomi ratifioi
sopimuksen 16.2.1999 ja sopimus tuli kansallisesti voimaan 15.8.1999.
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission alainen tieliikenteen työryhmä (The
Working Party on Road Transport, SC.1) hyväksyi 114. kokouksessaan Genevessä 16-18. lokakuuta 2019 (ECE/TRANS/SC.1/412, paragraph 16) sisällöllisesti AETR-sopimuksen artiklan
14 muutoksen. YK:n pääsihteeri informoi sopimusvaltioita 23 lokakuuta 2020 ehdotetusta sopimusmuutoksesta saatuaan ehdotuksesta virallisen ehdotuksen.
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Hy v ä ksy t tä v ä ks i e s ite ttä v ä t so p i mu s mu u to k set

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission alainen tieliikenteen työryhmä (The
Working Party on Road Transport, SC.1) hyväksyi 114. kokouksessaan Genevessä 16-18. lokakuuta 2019 sisällöllisesti AETR-sopimuksen artiklan 14 muutoksen.
Kreikan hallitus toimitti 21. lokakuuta 2020 Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille työryhmän puheenjohtajan pyytämän, AETR-yleissopimuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisen, virallisen ehdotuksen AETR –yleissopimuksen artikla 14 muutoksesta, jonka nojalla annettaisiin
Egyptille oikeus liittyä AETR-sopimukseen. YK:n pääsihteeri informoi sopimusvaltioita ehdotetusta sopimusmuutoksesta 23 lokakuuta 2020.
Sopimusmuutoksen nojalla Egypti saisi oikeuden liittyä AETR –sopimukseen ja muutettu Artikla 14 kuuluisi seuraavasti:
“Article 14
This Agreement shall be open for signature until 31 March 1971 and thereafter for accession,
by States members of the Economic Commission for Europe and States admitted to the Commission in a consultative capacity under paragraph 8 or 11 of the Commission's terms of reference. Accessions under paragraph 11 of the Commission's terms of reference shall be limited
to the following States: Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco and Tunisia."
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Mu u to ste n y h te y s ka n sa ll iseen la in sä ä d ä n tö ö n ja E U -la in sä ä d ä n tö ö n

Ehdotus ei sisällä eduskunnan hyväksyntää edellyttäviä sopimusmuutoksia.
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E h d o tu kse n v a i ku tu ks e t

AETR-sopimus eli Eurooppalainen sopimus koskien kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työtä (AETR) sääntelee mm. kuljettajien ajo- ja lepoaikoja sekä
ajopiirtureita ja sitä sovelletaan sopimuksen mukaisesti sopimusosapuolia sekä eri sopimuksen
säännösten perusteella sitä sovelletaan myös muihin tilanteisiin; kuljetuksen lähtö- ja määräpaikka ratkaisee, milloin sovelletaan AETR- ja milloin EU-säännöksiä.
AETR-yleissopimuksen 14 artiklaan tehtävä muutos, jonka myötä Egypti saisi oikeuden liittyä
AETR-yleissopimukseen, on vaikutuksiltaan Suomessa vähäinen.
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A sia n v a lmiste lu

Ehdotetusta muutoksesta ei ole laadittu Euroopan Unionin yhteistä kantaa.
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Hy v ä ksy mis me n e tte ly ja ka n sa in v ä lin en v o i ma a n tu lo

Muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan noudattaen niin sanottua hiljaista hyväksymismenettelyä siten, että ne katsotaan 21 artiklan 1-6 kohtien mukaisesti hyväksytyksi kuuden kuukauden kuluttua ilmoitetusta päivästä, jollei niitä siihen mennessä ole vastustanut kukaan artiklassa 14 mainituista sopimusvaltioista tai yhdeksän kuukauden kuluttua tuosta kuuden kuukauden määräajasta, mikäli jokin sopimusvaltio on edellä mainitun ensimmäisen kuuden kuukauden kuluessa toimittanut artiklan 21 kohdan 3 mukaisen ilmoituksen siitä, ettei ole vielä valmis
hyväksymään muutosta eikä ole vastustanut sitä sen aikana. Hyväksytyt muutokset tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun ne katsottiin hyväksytyksi.
Alankomaiden kuningaskunta on 5 marraskuuta 2020 ilmoittanut artiklan 21 kohdan 2(b) mukaisesti, että siitä huolimatta, että se aikoo hyväksyä muutoksen, edellytykset muutoksen hyväksymiseen eivät ole vielä täyttyneet Alankomaiden kuningaskunnassa.
Muutokset voitaisiin edellä mainitun perusteella hyväksyä aikaisintaan 23 huhtikuuta 2021 ja
tulisivat voimaan aikaisintaan 21 heinäkuuta 2021. Alankomaiden kuningaskunnan ilmoituksen
johdosta muutokset tulevat hyväksytyiksi vain, jos ennen kuutta kuukautta seuraavan yhdeksän
kuukauden määräajan kuluessa eli 23 tammikuuta 2022 mennessä, Alankomaiden kuningaskunta ei ole ilmoittanut vastustavansa muutosta.
Sopimusmuutokset eivät sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä.
Valtioneuvoston ohjesäännön (VNOS) 3 §:n 9 kohdan mukaan valtioneuvoston yleisistunto ratkaisee Euroopan unionissa päätettäviin asioihin sekä niihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettaviin asioihin liittyvät toimenpiteet, jos ne edellyttävät valtioneuvoston päätöstä. Kyseisen kohdan perustelujen mukaan tällaisia ovat myös sellaiset sopimukset, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön tai unionin toimivaltaan, mutta joiden osapuoleksi yhteisö tai unioni ei voi tulla
sen vuoksi, että sopimuksen osapuoliksi voivat tulla valtiot. Edelleen perustelujen mukaan sopimuksiin liittyviä toimenpiteitä voivat olla ainakin allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen, ratifiointi, hyväksyminen, liittyminen ja sopimusten irtisanominen.
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AETR-yleissopimuksen osalta toimivalta on Euroopan Unionin yksinomaisessa toimivallassa
ja siten myös valtioiden liittyminen sopimukseen on Euroopan Unionin yksinomaisessa toimivallassa. Euroopan unioni ei ole AETR-yleissopimuksen sopimuspuoli eikä Euroopan Unioni
ole tehnyt päätöstä kyseessä olevasta sopimusmuutoksesta. Näin ollen kyseessä olevien muutosten hyväksymisestä päättää Suomen osalta valtioneuvoston yleisistunto.
Tarkoituksena on, että valtioneuvoston yleisistunto hyväksyisi muutokset, ja että muutosten voimaantulosta julkaistaisiin liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus säädöskokoelman sopimussarjassa. Koska kyseessä on yleiseltä merkitykseltään vähäinen sopimusmuutos, joka ei vaadi
eduskunnan hyväksymistä, ja jota ei voimaan saateta erillisellä säädöksellä, sopimusmuutosta
ei säädöskokoelmalain (188/2000) 9 §:n nojalla julkaista sopimussarjassa. Sopimus on nähtävänä ja saatavissa www.un.org sekä Liikenne- ja viestintävirastossa, joka antaa siitä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.
Edellä olevan perusteella esitetään, että valtioneuvosto hyväksyisi
AETR-yleissopimuksen 14 artiklaa koskevan muutoksen.
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