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1200/2016
Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om körkort
I enlighet med statsrådets beslut
upphävs bilagan till statsrådets förordning om körkort (423/2011), sådan bilagan lyder
delvis ändrad i förordningarna 1/2012 och 850/2013, och
ändras 6 § och 9 § 2 mom., sådana de lyder i förordning 1367/2015, som följer:
6§
Anteckningar och koder på körkort
När sådana villkor, begränsningar och andra uppgifter som anknyter till körkort antecknas på kortet ska de harmoniserade EU-koder som gäller sida 2 i körkortet och som anges
i led a punkt 12 i avsnitt 3 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/126/EG om körkort, sådan punkten lyder i kommissionens direktiv (EU) 2015/163,
användas.
De nationella koder som används endast i Finland, med undantag för landskapet Åland,
är
103: Duplettexemplar av körkort; i samband med koden antecknas duplettexemplarets
ordningsnummer,
105: Tillstånd till undantag,
111: Alkolås,
113 Alkolås på medicinska grunder,
114 Övervakad körrätt, som motsvarar den körrätt som avses i 68 a § 3 mom. i körkortslagen och som gäller i Finland med undantag av Åland,
120: Kategori AM, moped,
121: Kategori AM, lätt fyrhjuling,
131: Begränsad körrätt enligt 5 § 4 mom. i körkortslagen.
9§
Antecknande av uppgift om utländskt körkort
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
När ett körkort som har utfärdats i en annan EU- eller EES-stat byts ut, ska de harmoniserade koderna på körkortet överföras till det nya körkortet.
————
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 15 december 2016
Kommunikationsminister Anne Berner

Regeringsråd Eija Maunu
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