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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut
fogas till statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002) en ny 18 g §,

som följer:

18 g §

Påvisande av överensstämmelse med kraven vid enskilt godkännande

Utöver det som föreskrivs i 50 e § 1 mom. i fordonslagen kan i fråga om de tekniska
kraven komponenters, systems och separata tekniska enheters överensstämmelse med kra-
ven vid enskilt godkännande påvisas

1) genom kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar som utförs av den som bevil-
jar enskilt godkännande, om konstaterandet av överensstämmelse med kraven inte förut-
sätter andra verktyg än sådana som allmänt används av dem som beviljar enskilt godkän-
nande eller annan yrkesskicklighet än den som krävs för beviljande av enskilt godkännan-
de,

2) genom mätningar, kalkyler eller tester som utförs av den som tillverkar komponen-
ter, system eller separata tekniska enheter och som baserar sig på förfaranden som används
allmänt i de fall som avses i 1 punkten samt genom tillverkarens mätningar, kalkyler eller
tester när dessa är allmänt godkända i EES-stater som sätt att påvisa överensstämmelse
med kraven eller när den som beviljar enskilt godkännande kan förvissa sig om att kom-
ponenterna, systemen och de separata tekniska enheterna överensstämmer med kraven ut-
ifrån de dokument som tillverkaren lämnat,

3) genom någon annan än i 50 e § 1 mom. i fordonslagen avsedd godkännandemärk-
ning i allmänt internationellt bruk som fästs på komponenter, system eller separata teknis-
ka enheter, när man av godkännandemärkningen kan sluta sig till att komponenterna, sys-
temen eller de separata tekniska enheterna motsvarar de tekniska krav som ställs på dem,

4) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för en godkänd sakkun-
nig

a) i de fall som avses i 1–3-punkten, eller
b) när en utredning som avses i 5 punkten inte kan inhämtas till skäliga kostnader och

lämnandet av utredningen inte anses förutsätta sådan kompetens som krävs av de tekniska
tjänster som avses i 5 punkten,

5) på basis av en utredning som motsvarar kompetensområdet för den tekniska tjänst
som anmälts av en EES-stat eller en stat som tillämpar E-reglementet

a) i de fall som avses i 1–4 punkten, eller
b) när typgodkännande och de i 36 § 1 mom. i fordonslagen avsedda kontroller, mät-

ningar, tester eller kalkyler som utförs av en utsedd teknisk tjänst inte krävs.
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Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

Helsingfors den 17 januari 2019

Kommunikationsminister Anne Berner

Lagstiftningsdirektör Silja Ruokola
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