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Lag
om ändring av 20 och 28 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) 20 § 1 mom.
och 28 §, sådana de lyder i lag 941/2018, som följer:
20 §
Bevarande och utlämnande av dokument
Beviljare av enskilt godkännande ska sända de dokument som gäller enskilda godkännanden till Transport- och kommunikationsverket för bevarande efter det att det enskilda
godkännandet har utförts. Transport- och kommunikationsverket får för verksamheten i
fråga trots sekretessbestämmelserna lämna ut dessa dokument till dem som utför uppgifter
i anslutning till besiktning och registrering av fordon samt till dem som bedriver verksamhet för beviljande av enskilda godkännanden.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
28 §
Transport- och kommunikationsverkets rätt att få upplysningar och rätt att lämna
uppgifter vidare
Transport- och kommunikationsverket har trots vad som föreskrivs om hemlighållande
av uppgifter rätt att få den information ur straffregistret som är nödvändig för skötseln av
verkets uppgifter för utredning av att de krav på tillförlitlighet som föreskrivs för beviljande av enskilda godkännanden är uppfyllda och för tillsynen. Information om brott kan som
grund för hävning av avtal trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till beviljare av enskilt
godkännande.
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser
om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.
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