
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2016

(Finlands författningssamlings nr 200/2016)

Statsrådets förordning

12/2016

om sättande i kraft av ändringar i artiklarna 8 och 39 i konventionen om vägtrafik

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Ändringarna i artiklarna 8 och 39 i konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986) träder

i kraft den 23 mars 2016 så som därom har överenskommits.
Republikens president har godkänt ändringarna den 4 september 2015.

2 §
Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2016.

Helsingfors den 17 mars 2016

Kommunikationsminister Anne Berner

Trafikråd Kimmo Kiiski
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Artikel 8: 
 

5bis. Fordonssystem som påverkar sättet 
fordon drivs ska anses vara förenliga med pa-
ragraf 5 i denna artikel och med paragraf 1 i 
artikel 13, när de är förenliga med villkoren 
för tillverkning, avpassning och användning i 
enlighet med internationella rättsliga instru-
ment beträffande fordon försedda med hjul, 
utrustning och delar som kan avpassas till 
och/eller användas på fordon försedda med 
hjul. 

Fordonssystem som påverkar sättet fordon 
drivs och som inte är förenliga med ovan 
nämnda villkor för tillverkning, avpassning 
och användning ska anses vara förenliga med 
paragraf 5 i denna artikel och med paragraf 1 
i artikel 13, när sådana system kan åsidosät-
tas eller stängas av av föraren. 

 
 
 

Article 8: 
 

5bis. Vehicle systems which influence the 
way vehicles are driven shall be deemed to 
be in conformity with paragraph 5 of this Ar-
ticle and with paragraph 1 of Article 13, 
when they are in conformity with the condi-
tions of construction, fitting and utilization 
according to international legal instruments 
concerning wheeled vehicles, equipment and 
parts which can be fitted and/or be used on 
wheeled vehicles. 

Vehicle systems which influence the way 
vehicles are driven and are not in conformity 
with the aforementioned conditions of con-
struction, fitting and utilization, shall be 
deemed to be in conformity with paragraph 5 
of this Article and with paragraph 1 of Arti-
cle 13, when such systems can be overridden 
or switched off by the driver. 
 

 
Artikel 39 punkt 1: 
 

1. Alla motorfordon, alla släp och alla for-
donskombinationer i internationell trafik ska 
uppfylla bestämmelserna i bilaga 5 till denna 
konvention. De ska även fungera väl. När 
dessa fordon förses med system, delar och ut-
rustning som är förenliga med villkoren för 
tillverkning, avpassning och användning en-
ligt tekniska bestämmelser i de internationel-
la rättsliga instrument som det hänvisas till i 
artikel 8, paragraf 5bis i denna konvention, 
ska de anses vara förenliga med bilaga 5. 

 

Paragraph 1of Article 39: 
 

1. Every motor vehicle, every trailer and 
every combination of vehicles in interna-
tional traffic shall satisfy the provisions of 
Annex 5 to this Convention. It shall also be 
in good working order. When these vehicles 
are fitted with systems, parts and equipment 
that are in conformity with the conditions of 
construction, fitting and utilization according 
to technical provisions of international legal 
instruments referred to in Article 8, para-
graph 5bis of this Convention, they shall be 
deemed to be in conformity with Annex 5. 
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