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(Finlands författningssamlings nr 207/2019)

Statsrådets förordning
om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om vägbefordringsavtal

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i
lagen om ändring av lagen om vägbefordringsavtal (1124/2018):

1 §
Lagen om ändring av lagen om vägbefordringsavtal (1124/2018) träder i kraft den 11

april 2019.

2 §
Det i Genève den 20 februari 2008 upprättade tilläggsprotokollet om elektroniska frakt-

sedlar till 1956 års konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg trä-
der för republiken Finlands del i kraft den 11 april 2019 enligt vad som har avtalats.

Tilläggsprotokollet har godkänts av riksdagen den 11 november 2018 och av republi-
kens president den 14 december 2018. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos För-
enta nationernas generalsekreterare den 11 februari 2019.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 11 april 2019.

Helsingfors den 14 februari 2019

Kommunikationsminister Anne Berner

Konsultativ tjänsteman Tuomas Kaivola
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Fördragstext 
TILLÄGGSPROTOKOLL OM 
ELEKTRONISKA FRAKTSEDLAR TILL 
KONVENTIONEN OM FRAKTAVTAL 
VID INTERNATIONELL GODSBEFORD-
RAN PÅ VÄG (CMR) 

 
Parterna till detta protokoll, som 
 
är parter i den i Genève den 19 maj 1956 
upprättade konventionen om fraktavtal vid 
internationell godsbefordran på väg (CMR), 
 
 
önskar komplettera konventionen så att 
fraktsedlar också kan fyllas i med hjälp av 
förfaranden som tillämpas på elektronisk re-
gistrering och databehandling, 
 
 
har kommit överens om följande: 
 

Artikel 1 

Definitioner 

I detta protokoll avses med 
”konvention” konventionen om fraktavtal 
vid internationell godsbefordran på väg 
(CMR), 
 
”elektronisk kommunikation” information 
som skapas, sänds, tas emot eller sparas 
elektroniskt, optiskt, digitalt eller på annat 
motsvarande sätt så att den blir tillgänglig 
för senare bruk, 
 
 
”elektronisk fraktsedel” en genom elektro-
nisk kommunikation utfärdad fraktsedel som 
fraktföraren, avsändaren eller någon annan 
berörd part som är delaktig i fullgörandet av 
ett sådant fraktavtal som avses i konvent-
ionen, inbegripet uppgifter som logiskt hän-
för sig till den elektroniska kommunikat-
ionen i form av bilagor eller på annat sätt 
och som utfärdas samtidigt eller i efterhand 
så att de utgör en del av den elektroniska 
fraktsedeln, 

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE 
CONVENTION ON THE CONTRACT 
FOR THE INTERNATIONAL CAR-
RIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR) 
CONCERNING THE ELECTRONIC 
CONSIGNMENT NOTE 

The Parties to this Protocol, 
 
Being Parties to the Convention on the Con-
tract for the International Carriage of Goods 
by Road (CMR), done at Geneva on 19 May 
1956, 
 
Desirous of supplementing the Convention 
in order to facilitate the optional making out 
of the consignment note by means of proce-
dures used for the electronic recording and 
handling of data, 
 
Have agreed as follows: 
 

Article 1 

Definitions 

For the purposes of this Protocol, 
“Convention” means the Convention on the 
Contract for the International Carriage of 
Goods by Road (CMR); 
 
“Electronic communication” means infor-
mation generated, sent, received or stored 
by electronic, optical, digital or similar 
means with the result that the information 
communicated is accessible so as to be usa-
ble for subsequent reference; 
 
“Electronic consignment note” means a 
consignment note issued by electronic com-
munication by the carrier, the sender or any 
other party interested in the performance of 
a contract of carriage to which the Conven-
tion applies, including particulars logically 
associated with the electronic communica-
tion by attachments or otherwise linked to 
the electronic communication contempora-
neously with or subsequent to its issue, so as 
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”elektronisk underskrift” uppgifter i elektro-
nisk form som är fogade till eller som lo-
giskt hänför sig till andra uppgifter i elektro-
nisk form och som fungerar som autentise-
ringsmetod. 
 

Artikel 2 

Räckvidd och verkan av elektroniska 
fraktsedlar 

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i 
detta protokoll, får en sådan fraktsedel som 
avses i konventionen, och varje begäran, för-
klaring, anvisning, krav, förbehåll eller an-
nan kommunikation i samband med fullgö-
randet av ett sådant fraktavtal som avses i 
konventionen, utfärdas genom elektronisk 
kommunikation. 
 
2. En elektronisk fraktsedel som är i över-
ensstämmelse med bestämmelserna i detta 
protokoll ska anses motsvara en sådan frakt-
sedel som avses i konventionen och följakt-
ligen ha samma bevisvärde och samma ver-
kan som den fraktsedeln. 
 
 

Artikel 3 

Autentisering av elektroniska fraktsedlar 

 
1. En elektronisk fraktsedel ska autentiseras 
av fraktavtalets parter med en tillförlitlig 
elektronisk underskrift som verifierar dess 
samband med fraktsedeln. Om inte något an-
nat visas, ska en elektronisk underskriftsme-
tod anses tillförlitlig, om den 
 
 
a) har anknytning endast och enbart till un-
dertecknaren, 
b) kan identifiera undertecknaren, 
c) har skapats så att endast undertecknaren 
själv kan kontrollera den, och 

to become part of the electronic consign-
ment note; 
 
“Electronic signature” means data in elec-
tronic form which are attached to or logi-
cally associated with other electronic data 
and which serve as a method of authentica-
tion. 
 

Article 2 

Scope and effect of the electronic consign-
ment note 

1. Subject to the provisions of this Protocol, 
the consignment note referred to in the Con-
vention, as well as any demand, declaration, 
instruction, request, reservation or other 
communication relating to the performance 
of a contract of carriage to which the Con-
vention applies, may be made out by elec-
tronic communication. 
 
2. An electronic consignment note that com-
plies with the provisions of this Protocol 
shall be considered to be equivalent to the 
consignment note referred to in the Conven-
tion and shall therefore have the same evi-
dentiary value and produce the same effects 
as that consignment note. 
 

Article 3 

Authentication of the electronic consign-
ment note 

1. The electronic consignment note shall be 
authenticated by the parties to the contract 
of carriage by means of a reliable electronic 
signature that ensures its link with the elec-
tronic consignment note. The reliability of 
an electronic signature method is presumed, 
unless otherwise proved, if the electronic 
signature: 
(a) is uniquely linked to the signatory; 
 
(b) is capable of identifying the signatory; 
(c) is created using means that the signatory 
can maintain under his sole control; and 
3
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d) är kopplad till de uppgifter den hänför sig 
till på ett sådant sätt att eventuella senare 
ändringar kan spåras. 
 
2. En elektronisk fraktsedel kan autentiseras 
också med varje annan elektronisk autentise-
ringsmetod som lagstiftningen tillåter i det 
land där den elektroniska fraktsedeln utfär-
das. 
 
3. Uppgifterna i en elektronisk fraktsedel 
ska vara tillgängliga för alla parter som har 
rätt att få tillgång till dem. 
 

Artikel 4 

Villkor för att upprätta elektroniska 
fraktsedlar 

1. En elektronisk fraktsedel ska innehålla 
samma uppgifter som en sådan fraktsedel 
som avses i konventionen. 
 
2. Det förfarande som tillämpas för att ut-
färda en elektronisk fraktsedel ska säker-
ställa integriteten hos fraktsedelns uppgifter 
från det den första gången skapades i sin 
slutliga form. Med integritet avses att upp-
gifterna bevaras i sin helhet och oföränd-
rade, frånsett sådana tillägg eller ändringar 
som normalt uppstår under kommunikation-
ens gång, vid lagring och visning. 
 
3. De uppgifter som en elektronisk fraktse-
del innehåller får kompletteras eller ändras i 
de fall som anges i konventionen.  
 
 
Det förfarande som tillämpas vid komplette-
ring eller ändring av en elektronisk fraktse-
del ska göra det möjligt att som sådana ur-
skilja vilka kompletteringar eller ändringar 
som har gjorts och ska bevara fraktsedelns 
ursprungliga uppgifter. 
 

Artikel 5 

Införande av elektroniska fraktsedlar 

 

(d) is linked to the data to which it relates in 
such a manner that any subsequent change 
of the data is detectable. 
 
2. The electronic consignment note may also 
be authenticated by any other electronic au-
thentication method permitted by the law of 
the country in which the electronic consign-
ment note has been made out. 
 
3. The particulars contained in the electronic 
consignment note shall be accessible to any 
party entitled thereto. 
 

Article 4 

Conditions for the establishment of the 
electronic consignment note 

1. The electronic consignment note shall 
contain the same particulars as the consign-
ment note referred to in the Convention. 
 
2. The procedure used to issue the electronic 
consignment note shall ensure the integrity 
of the particulars contained therein from the 
time when it was first generated in its final 
form. There is integrity when the particulars 
have remained complete and unaltered, 
apart from any addition or change which 
arises in the normal course of communica-
tion, storage and display. 
 
3. The particulars contained in the electronic 
consignment note may be supplemented or 
amended in the cases authorized by the Con-
vention.  
 
The procedure used for supplementing or 
amending the electronic consignment note 
shall make it possible to detect as such any 
supplement or amendment to the electronic 
consignment note and shall preserve the par-
ticulars originally contained therein. 
 

Article 5 

Implementation of the electronic consign-
ment note 
4
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1. De parter som är delaktiga i fullgörandet 
av ett fraktavtal ska komma överens om 
vilka förfaranden som ska tillämpas och hur 
de ska genomföras i enlighet med kraven i 
detta protokoll och i konventionen, särskilt 
vad gäller 
a) sättet att utfärda elektroniska fraktsedlar 
och att överlämna dem till berättigade par-
ter, 
 
b) försäkran om att den elektroniska fraktse-
delns integritet bevaras,  
c) sättet på vilket den part som har rätten till 
de rättigheter den elektroniska fraktsedeln 
ger upphov till kan påvisa sin rätt,  
 
d) sättet att bekräfta att varan har levererats 
till mottagaren,  
 
e) förfarandet för komplettering eller änd-
ring av en fraktsedel, och  
 
f) förfarandet för att vid behov ersätta en 
elektronisk fraktsedel med en fraktsedel som 
utfärdas på annat sätt. 
 
 
2. Förfaringssätten enligt stycke 1 måste 
anges i elektroniska fraktsedlar och de måste 
vara lätta att fastställa.  
 

Artikel 6 

Handlingar som kompletterar elektro-
niska fraktsedlar 

1. Fraktföraren ska på begäran lämna avsän-
daren ett kvitto för varorna och all den in-
formation som behövs för att identifiera le-
veransen och för att få tillgång till den 
elektroniska fraktsedel som avses i detta 
protokoll. 
 
 
2. Avsändaren kan lämna de handlingar som 
avses i artikel 6 stycke 2 g och artikel 11 i 
konventionen till fraktföraren genom 
elektronisk kommunikation, om de finns i 
denna form och om parterna har kommit 

1. The parties interested in the performance 
of the contract of carriage shall agree on the 
procedures and their implementation in or-
der to comply with the requirements of this 
Protocol and the Convention, in particular as 
regards: 
(a) The method for the issuance and the de-
livery of the electronic consignment note to 
the entitled party; 
 
(b) An assurance that the electronic consign-
ment note retains its integrity; 
(c) The manner in which the party entitled 
to the rights arising out of the electronic 
consignment note is able to demonstrate that 
entitlement; 
(d) The way in which confirmation is given 
that delivery to the consignee has been ef-
fected; 
(e) The procedures for supplementing or 
amending the electronic consignment note; 
and 
(f) The procedures for the possible replace-
ment of the electronic consignment note by 
a consignment note issued by different 
means. 
 
2. The procedures in paragraph 1 must be 
referred to in the electronic consignment 
note and shall be readily ascertainable. 
 

Article 6 

Documents supplementing the electronic 
consignment note 

1. The carrier shall hand over to the sender, 
at the latter’s request, a receipt for the goods 
and all information necessary for identifying 
the shipment and for access to the electronic 
consignment note to which this Protocol re-
fers. 
 
 
2. The documents referred to in Article 6, 
paragraph 2 (g) and Article 11 of the Con-
vention may be furnished by the sender to 
the carrier in the form of an electronic com-
munication if the documents exist in this 
5
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överens om ett förfarande som gör det möj-
ligt att upprätta en länk mellan dessa hand-
lingar och den elektroniska fraktsedel som 
avses i detta protokoll på ett sådant sätt som 
garanterar handlingarnas integritet. 
 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 7 

Undertecknande, ratificering, anslutning 

1. Detta protokoll står öppet för underteck-
nande av stater som är signatärer eller parter 
i konventionen och som antingen är med-
lemmar av Ekonomiska kommissionen för 
Europa eller som har beviljats rådgivande 
status i enlighet med stycke 8 i kommission-
ens behörighetsregler. 
 
2. Detta protokoll står öppet för underteck-
nande i Genève den 27–30 maj 2008 och 
därefter i Förenta nationernas högkvarter i 
New York till och med den 30 juni 2009. 
 
 
3. Detta protokoll ska ratificeras av signatär-
staterna och det står öppet för anslutning av 
de i stycke 1 i denna artikel avsedda icke-
signatärstater som är parter i konventionen. 
 
 
4. Stater som får delta i en viss del av den av 
Ekonomiska kommissionen för Europa be-
drivna verksamheten enligt stycke 11 i kom-
missionens behörighetsregler och som har 
tillträtt konventionen kan bli parter i detta 
protokoll genom att ansluta sig till det efter 
att det har trätt i kraft. 
 
5. En ratifikation eller anslutning får effekt 
genom att ett instrument med denna verkan 
deponeras hos Förenta nationernas general-
sekreterare. 
 
6. Varje ratifikations- eller anslutningsin-
strument som deponeras efter att en ändring 
i detta protokoll har antagits i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 13 ska anses gälla 
protokollet i dess ändrade lydelse. 

form and if the parties have agreed to proce-
dures enabling a link to be established be-
tween these documents and the electronic 
consignment note to which this Protocol re-
fers in a manner that assures their integrity. 
 

FINAL PROVISIONS 

Article 7 

Signature, ratification, accession 

1. This Protocol shall be open for signature 
by States which are signatories to or Parties 
to the Convention and are either members of 
the Economic Commission for Europe or 
have been admitted to the Commission in a 
consultative capacity under paragraph 8 of 
the Commission’s terms of reference. 
 
2. This Protocol shall be open for signature 
at Geneva from 27 to 30 May 2008 inclu-
sive and after this date, at United Nations 
Headquarters in New York until 30 June 
2009 inclusive. 
 
3. This Protocol shall be subject to ratifica-
tion by signatory States and open for acces-
sion by non-signatory States, referred to in 
paragraph 1 of this article, which are Parties 
to the Convention. 
 
4. Such States as may participate in certain 
activities of the Economic Commission for 
Europe in accordance with paragraph 11 of 
the Commission’s terms of reference and 
which have acceded to the Convention may 
become Parties to this Protocol by acceding 
thereto after its entry into force. 
 
5. Ratification or accession shall be effected 
by the deposit of an instrument with the 
Secretary-General of the United Nations. 
 
 
6. Any instrument of ratification or acces-
sion, deposited after the entry into force of 
an amendment to this Protocol adopted in 
accordance with the provisions of Article 13 
6
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Artikel 8 

Ikraftträdande 

1. Detta protokoll träder i kraft den nittionde 
dagen efter att fem av de stater som avses i 
artikel 7 stycke 3 i detta protokoll har depo-
nerat sina ratifikations- eller anslutningsin-
strument. 
 
2. För varje stat som ratificerar protokollet 
eller ansluter sig till det efter det att fem sta-
ter har deponerat sina ratifikations- eller an-
slutningsinstrument träder protokollet i kraft 
den nittionde dagen efter det att staten i 
fråga har deponerat sitt ratifikations- eller 
anslutningsinstrument. 
 

Artikel 9 

Uppsägning 

1. En part kan säga upp detta protokoll ge-
nom en underrättelse till Förenta nationernas 
generalsekreterare. 
 
2. En uppsägning får verkan tolv månader 
efter den dag då generalsekreteraren har ta-
git emot underrättelsen. 
 
3. En stat som upphör att vara part i kon-
ventionen, upphör från samma dag att vara 
part i protokollet. 
 

Artikel 10 

Protokollets upphörande 

Om antalet parter i protokollet, efter att pro-
tokollet har trätt i kraft, på grund av uppsäg-
ningar går ned under fem, upphör protokol-
let att gälla från den dag då den sista av 
dessa uppsägningar får verkan. Protokollet 
upphör också att gälla från den dag konvent-
ionen upphör att gälla. 
 
 

hereafter, shall be deemed to apply to the 
Protocol as modified by the amendment. 
 

Article 8 

Entry into force 

1. This Protocol shall enter into force on the 
ninetieth day after five of the States referred 
to in article 7, paragraph 3, of this Protocol, 
have deposited their instruments of ratifica-
tion or accession. 
 
2. For any State ratifying or acceding to it 
after five States have deposited their instru-
ments of ratification or accession, this Pro-
tocol shall enter into force on the ninetieth 
day after the said State has deposited its in-
strument of ratification or accession. 
 
 

Article 9 

Denunciation 

1. Any Party may denounce this Protocol by 
so notifying the Secretary-General of the 
United Nations. 
 
2. Denunciation shall take effect 12 months 
after the date of receipt by the Secretary-
General of the notification of denunciation. 
 
3. Any State which ceases to be Party to the 
Convention shall on the same date cease to 
be Party to this Protocol. 
 

Article 10 

Termination 

If, after the entry into force of this Protocol, 
the number of Parties is reduced, as a result 
of denunciations, to less than five, this Pro-
tocol shall cease to be in force from the date 
on which the last of such denunciations 
takes effect. It shall also cease to be in force 
from the date on which the Convention 
ceases to be in force. 
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Artikel 11 

Tvister 

Varje tvist mellan två eller flera parter rö-
rande tolkningen eller tillämpningen av detta 
protokoll som parterna inte kan lösa genom 
samråd eller på annat sätt, kan på begäran av 
någon av de berörda parterna hänskjutas till 
avgörande av Internationella domstolen. 
 
 

Artikel 12 

Förbehåll 

1. Varje stat kan vid undertecknandet eller 
ratificeringen av detta protokoll eller vid an-
slutningen till det genom underrättelse till 
Förenta nationernas generalsekreterare för-
klara att den inte anser sig bunden av artikel 
11 i protokollet. Andra parter är inte bundna 
av artikel 11 i protokollet i förhållande till 
en part som har gjort ett sådant förbehåll. 
 
 
2. Ett förbehåll enligt stycke 1 i denna arti-
kel kan när som helst återtas genom under-
rättelse till Förenta nationernas generalsek-
reterare. 
 
3. Inga andra förbehåll mot detta protokoll 
är tillåtna. 
 

Artikel 13 

Ändringar 

1. När detta protokoll har trätt i kraft, kan 
ändringar i protokollet göras på det sätt som 
föreskrivs i denna artikel. 
 
2. Varje föreslagen ändring i protokollet 
som en part i protokollet lägger fram ska 
lämnas in till arbetsgruppen för vägtranspor-
ter inom Förenta nationernas ekonomiska 
kommission för Europa (UNECE) för över-
vägande och beslut. 
 

Article 11 

Dispute 

Any dispute between two or more Parties re-
lating to the interpretation or application of 
this Protocol which the Parties are unable to 
settle by negotiation or other means may, at 
the request of any one of the Parties con-
cerned, be referred for settlement to the In-
ternational Court of Justice. 
 

Article 12 

Reservations 

1. Any State may, at the time of signing, rat-
ifying, or acceding to this Protocol, declare 
by a notification addressed to the Secretary-
General of the United Nations that it does 
not consider itself bound by article 11 of 
this Protocol. Other Parties shall not be 
bound by article 11 of this Protocol in re-
spect of any Party which has entered such a 
reservation. 
 
2. The declaration referred to in paragraph 1 
of this article may be withdrawn at any time 
by a notification addressed to the Secretary-
General of the United Nations. 
 
3. No other reservation to this Protocol shall 
be permitted. 
 

Article 13 

Amendments 

1. Once this Protocol is in force, it may be 
amended according to the procedure defined 
in this article. 
 
2. Any proposed amendment to this Protocol 
presented by a Party to this Protocol shall be 
submitted to the Working Party on Road 
Transport of the United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE) for con-
sideration and decision. 
 

8
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3. Alla parter i detta protokoll ska göra sitt 
bästa för att nå samförstånd. Om samför-
stånd om en föreslagen ändring trots dessa 
ansträngningar inte nås, krävs det i sista 
hand för att förslaget ska antas en två tredje-
dels majoritet av de närvarande parterna och 
av de avgivna rösterna. Sekretariatet för För-
enta nationernas ekonomiska kommission 
för Europa ska lämna en föreslagen ändring, 
som antingen i samförstånd eller med två 
tredjedels majoritet har antagits av parterna, 
till generalsekreteraren för att tillställas alla 
parter i detta protokoll och även signatärsta-
terna för godkännande. 
 
4. Inom en tidsperiod på nio månader från 
den dag då generalsekreteraren har underrät-
tat parterna om en föreslagen ändring får 
parterna meddela generalsekreteraren att de 
motsätter sig ändringsförslaget. 
 
 
5. Ett ändringsförslag anses ha godkänts, om 
ingen part i protokollet inom den tidsperiod 
på nio månader som avses i föregående 
stycke har meddelat att den motsätter sig 
förslaget. Om någon part har motsatt sig 
ändringsförslaget, träder det inte i kraft. 
 
 
6. Om en stat blir part i detta protokoll mel-
lan tidpunkten för en underrättelse om ett 
ändringsförslag och den tidsperiod på nio 
månader som avses i stycke 4, ska arbets-
gruppen för vägtransporter inom Förenta 
nationernas ekonomiska kommission för 
Europa underrätta den nya staten om den fö-
reslagna ändringen så fort som möjligt. Den 
sistnämnda får före utgången av denna tids-
period på nio månader meddela generalsek-
reteraren att den motsätter sig den föreslagna 
ändringen. 
 
 
7. Generalsekreteraren ska så fort som möj-
ligt underrätta alla parter om invändningar 
som framförts i enlighet med styckena 4 och 
6 i denna artikel, liksom även om varje änd-
ring som har godkänts i enlighet med stycke 
5 ovan. 

3. The Parties to this Protocol shall make all 
possible efforts to achieve consensus. If, de-
spite these efforts, consensus is not reached 
on the proposed amendment, it shall require, 
as a last resort, for adoption a two-thirds 
majority of Parties present and voting. A 
proposed amendment adopted either by con-
sensus or by a two-thirds majority of Parties 
shall be submitted by the secretariat of the 
United Nations Economic Commission for 
Europe to the Secretary-General to be circu-
lated for acceptance to all Parties to this 
Protocol, as well as to signatory States. 
 
 
4. Within a period of nine months from the 
date on which the proposed amendment is 
communicated by the Secretary-General, 
any Party may inform the Secretary-General 
that it has an objection to the amendment 
proposed. 
 
5. The proposed amendment shall be 
deemed to have been accepted if, by the end 
of the period of nine months foreseen in the 
preceding paragraph, no objection has been 
notified by a Party to this Protocol. If an ob-
jection is stated, the proposed amendment 
shall be of no effect. 
 
6. In the case of a country which becomes a 
Contracting Party to this Protocol between 
the moment of notification of a proposal for 
amendment and the end of the nine-month 
period foreseen in paragraph 4 of this arti-
cle, the secretariat of the Working Party on 
Road Transport of the Economic Commis-
sion for Europe shall notify the new State 
Party about the proposed amendment as 
soon as possible. The latter may inform the 
Secretary-General before the end of this pe-
riod of nine months that it has an objection 
to the proposed amendment. 
 
7. The Secretary-General shall notify, as 
soon as possible, all the Parties of objections 
raised in accordance with paragraphs 4 and 
6 of this Article as well as of any amend-
ment accepted according to paragraph 5 
above. 
9
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8. Varje ändring som anses ha godkänts trä-
der i kraft sex månader efter den dag då ge-
neralsekreteraren har underrättat parterna 
om godkännandet. 
 

Artikel 14 

Diplomatkonferens 

1. När detta protokoll har trätt i kraft kan en-
var av parterna genom underrättelse till För-
enta nationernas generalsekreterare begära 
att en konferens sammankallas för revision 
av detta prototokoll. Generalsekreteraren ska 
underrätta alla parter om denna framställ-
ning och sammankalla en revisionskonfe-
rens, under förutsättning att minst en fjärde-
del av parterna inom fyra månader från da-
gen för generalsekreterarens underrättelse 
meddelar denne att de samtycker till fram-
ställningen. 
 
 
2. Om en konferens sammankallas i enlighet 
med föregående stycke, ska generalsekrete-
raren underrätta alla parter om konferensen 
och uppmana dem att inom tre månader 
lägga fram de förslag som de önskar få be-
handlade av konferensen. Generalsekrete-
raren ska senast tre månader före den dag då 
konferensen ska öppnas tillställa samtliga 
parter en preliminär dagordning för konfe-
rensen samt texterna till framlagda förslag. 
 
 
3. Generalsekreteraren ska till varje konfe-
rens som sammankallas i enlighet med 
denna artikel inbjuda alla de stater som av-
ses i artikel 7 styckena 1, 3 och 4 i detta pro-
tokoll. 
 

Artikel 15 

Underrättelser till stater 

 
Utöver de underrättelser som nämnts i arti-
kel 13 och 14 ska Förenta nationernas gene-
ralsekreterare underrätta de stater som avses 

 
8. Any amendment deemed to have been ac-
cepted shall enter into force six months after 
the date of notification of such acceptance 
by the Secretary- General to Parties. 
 

Article 14 

Convening of a diplomatic conference 

1. Once this Protocol is in force, any Party 
may, by notification to the Secretary-Gen-
eral of the United Nations, request that a 
conference be convened for the purpose of 
reviewing this Protocol. The Secretary-Gen-
eral shall notify all Parties of the request and 
a review conference shall be convened by 
the Secretary-General if, within a period of 
four months following the date of notifica-
tion by the Secretary-General, not less than 
one fourth of the Parties to this Protocol no-
tify him of their concurrence with the re-
quest. 
 
2. If a conference is convened in accordance 
with the preceding paragraph, the Secretary-
General shall notify all the Parties and invite 
them to submit within a period of three 
months such proposals as they may wish the 
Conference to consider. The Secretary-Gen-
eral shall circulate to all Parties the provi-
sional agenda for the Conference together 
with the texts of such proposals at least 
three months before the date on which the 
Conference is to meet. 
 
3. The Secretary-General shall invite to any 
conference convened in accordance with 
this article all States referred to in Article 7, 
paragraphs 1, 3 and 4, of this Protocol. 
 
 

Article 15 

Notifications to States 

 
In addition to the notifications provided for 
in Articles 13 and 14, the Secretary-General 
of the United Nations shall notify the States 
10
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i artikel 7 stycke 1 ovan och de stater som 
har blivit parter i protokollet i enlighet med 
artikel 7 styckena 3 och 4 om 
 
a) ratificeringar och anslutningar enligt arti-
kel 7, 
b) de dagar då detta protokoll träder i kraft i 
enlighet med artikel 8, 
c) uppsägningar enligt artikel 9, 
d) protokollets upphörande i enlighet med 
artikel 10, 
e) förklaringar och underrättelser som mot-
tagits i enlighet med artikel 12 styckena 1 
och 2. 
 

Artikel 16 

Depositarie 

Originalexemplaret av detta protokoll ska 
deponeras hos Förenta nationernas general-
sekreterare som översänder bestyrkta kopior 
av det till varje stat som avses i artikel 7 
styckena 1, 3 och 4. 
 
 
UPPRÄTTAT i Genève den tjugonde febru-
ari tvåtusenåtta i ett enda exemplar på eng-
elska och franska, vilka båda texter är lika 
giltiga. 

referred to in Article 7, paragraph 1, above, 
and the States which have become Parties to 
this Protocol in accordance with paragraphs 
3 and 4 of Article 7, of: 
(a) Ratifications and accessions under Arti-
cle 7; 
(b) The dates of entry into force of this Pro-
tocol in accordance with Article 8; 
(c) Denunciations under Article 9; 
(d) The termination of this Protocol in ac-
cordance with Article 10; 
(e) Declarations and notifications received 
in accordance with Article 12, paragraphs 1 
and 2. 
 

Article 16 

Depositary 

The original of this Protocol shall be depos-
ited with the Secretary-General of the 
United Nations, who shall send certified true 
copies thereof to all the States referred to in 
Article 7, paragraphs 1, 3 and 4, of this Pro-
tocol. 
 
DONE at Geneva, this twentieth day of Feb-
ruary two thousand and eight, in a single 
copy in the English and French languages, 
each text being equally authentic. 
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