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L a g

Nr 166

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
av bilagan A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt

gods på väg (ADR)

Given i Helsingfors den 1 oktober 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i de ändringar som vid de
72—76 mötena för expertarbetsgruppen för
transport av farligt gods på väg (WP.15) inom
Förenta Nationernas ekonomiska kommission
för Europa antagits i kapitel 1.10 i bilagan A
till den europeiska överenskommelsen om
internationell transport av farligt gods på väg
(ADR) (FördrS 23/1979) gäller som lag
sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
I Finlands författningssamlings fördragsse-

rie publiceras endast de ändringar i bilagorna
A och B till den europeiska överenskommel-
sen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR) som godkänts av riksdagen.
Ändringarna finns i sin helhet till påseende
vid kommunikationsministeriet och kan er-
hållas där. Kommunikationsministeriet läm-
nar också uppgifter om bilagorna på finska
och svenska.

RP 134/2004
KoUB 18/2004
RSv 120/2004

55—2004 440055



3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 1 oktober 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen
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(Finlands författningssamlings nr 1116/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 167

om sättande i kraft av ändringarna av bilagorna A och B till den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och om
ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i ändringarna av bilagan A till överenskommelsen

Given i Helsingfors den 14 december 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
De ändringar som hör till området för

lagstiftningen i de ändringar som vid de
72—76 mötena för expertarbetsgruppen för
transport av farligt gods på väg inom Förenta
Nationernas ekonomiska kommission för Eu-
ropa antagits i bilagan A och B till den
europeiska överenskommelsen om interna-
tionell transport av farligt gods på väg (ADR)
(FördrS 23/1979), av vilka riksdagen godkänt
bestämmelser i kapitel 1.10 i bilaga A den 28
september 2004, och vilka republikens pre-
sident godkänt den 1 oktober 2004, träder i
kraft den 1 januari 2005 så som därom har
överenskommits.

2 §
Lagen av den 1 oktober 2004 (899/2004)

om sättande i kraft av de bestämmelser som
hör till området för lagstiftningen i ändring-
arna av bilagan A till den europeiska över-
enskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR) träder i kraft den
1 januari 2005.

3 §
De bestämmelser i ändringarna i överens-

kommelsen som inte hör till området för
lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2005.

Helsingfors den 14 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

(De ändringar som inte avser kapitel 1.10 i bilaga A i överenskommelsen finns till påseende
och kan erhållas hos kommunikationsministeriet, som också lämnar uppgifter om dem på finska

och svenska.)
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(Översättning) 
 

 
 
 
 
Kapitel 1.10 i bilaga A av ADR avtalet 

 
 

KAPITEL 1.10 

 
BESTÄMMELSER OM TRANSPORT-

SKYDD 

 
ANM: I detta kapitel avses med trans-

portskydd de åtgärder eller försiktighets-
mått som vidtas i avsikt att förebygga stöld 
eller uppsåtligt missbruk av farligt gods 
som kan innebära fara för människor, 
egendom eller miljön. 
 

1.10.1 Allmänna bestämmelser 

1.10.1.1 Alla personer som medverkar vid 
transport av farligt gods skall beakta de i 
detta kapitel angivna bestämmelserna för 
transportskydd i den utsträckning det är mo-
tiverat med hänsyn till deras ansvar. 

1.10.1.2 Farligt gods får endast överläm-
nas för transport till transportörer vars iden-
titet har fastställts på lämpligt sätt. 

1.10.1.3 Områden i terminaler för mellan-
lagring, andra platser för mellanlagring och 
fordonsdepåer, uppställningsplatser och 
rangerbangårdar som används för tillfällig 
förvaring under transport av farligt gods 
skall vara ordentligt skyddade, väl belysta 
och så långt det är möjligt och lämpligt 
otillgängliga för allmänheten.  

1.10.1.4 Varje besättningsmedlem i ett 
fordon som transporterar farligt gods skall 
under transporten medföra ett personbevis 
försett med fotografi. 

1.10.1.5 Säkerhetskontrollerna enligt 
1.8.1 och 7.5.1.1 skall omfatta lämpliga åt-
gärder för transportskydd. 

1.10.1.6 Behörig myndighet skall hålla 
aktuella register över alla ADR-körtillstånd 
enligt 8.2.1 som den eller annan godkänd 

 
 
 
Chapter 1.10 in Annex A of ADR agree-

ment 

 
CHAPTER 1.10 

 
SECURITY PROVISIONS 

 
 
NOTE: For the purposes of this Chapter, 

security means measures or precautions to 
be taken to minimise theft or misuse of dan-
gerous goods that may endanger persons, 
property or the environment. 

 
 

1.10.1 General provisions 

1.10.1.1 All persons engaged in the car-
riage of dangerous goods shall consider the 
security requirements set out in this Chapter 
commensurate with their responsibilities. 

 
1.10.1.2 Dangerous goods shall only be 

offered for carriage to carriers that have 
been appropriately identified. 

1.10.1.3 Areas within temporary storage 
terminals, temporary storage sites, vehicle 
depots, berthing areas and marshalling 
yards used for the temporary storage during 
carriage of dangerous goods shall be prop-
erly secured, well lit and, where possible 
and appropriate, not accessible to the gen-
eral public.  

1.10.1.4 Each crew member of a vehicle 
carrying dangerous goods shall carry with 
them means of identification, which in-
cludes their photograph, during carriage. 

1.10.1.5 Safety inspections in accordance 
with 1.8.1 and 7.5.1.1 shall cover appropri-
ate security measures. 

1.10.1.6 The competent authority shall 
maintain up-to-date registers of all valid 
training certificates for drivers stipulated in 



 Nr 167 
  
   

 

1843

organisation utfärdat.
 
 
1.10.2 Utbildning om transportskydd 

 
1.10.2.1 Utbildningen och den komplette-

rande utbildningen i enlighet med kapitel 
1.3 skall även innehålla delar som gäller 
transportskyddsfrågor. Den kompletterande 
utbildningen i transportskyddsfrågor behö-
ver inte nödvändigtvis äga rum bara i sam-
band med ändringar i bestämmelserna. 

1.10.2.2 Utbildningen i transportskydds-
frågor skall avse olika typer av risker för 
kränkning av transportskyddet och hur man 
varseblir dem, metoder för att minska dessa 
risker samt åtgärder som skall vidtas vid 
kränkning av skyddet. Utbildningen skall 
förmedla information om eventuella 
skyddsplaner motsvarande de delaktigas an-
svar och arbetsuppgifter samt deras roll vid 
verkställandet av planerna. 

 
1.10.3 Bestämmelser för farligt gods med 

hög riskpotential 

1.10.3.1 Farligt gods med hög riskpoten-
tial är sådant gods, där det finns risk för 
missbruk genom terrorbrott och i och med 
det fara för svåra konsekvenser, såsom för-
lust av människoliv eller storskalig förstö-
relse. En förteckning över farligt gods med 
hög riskpotential finns i tabell 1.10.5. 

 
1.10.3.2 Skyddsplaner 

1.10.3.2.1 De transportörer och avsändare 
som deltar i transport av farligt gods med 
hög riskpotential (se tabell 1.10.5), liksom 
andra delaktiga enligt 1.4.2 och 1.4.3, skall 
införa och tillämpa skyddsplaner, vilka in-
nehåller åtminstone de punkter som anges i 
1.10.3.2.2. 

1.10.3.2.2 En skyddsplan skall innehålla 
minst följande: 

(a) en detaljerad beskrivning av fördel-
ningen av ansvaret för transportskyddet 
mellan personer, vilka har erforderlig kom-
petens och kvalifikationer samt motsvaran-
de befogenheter att bära ansvaret,  

(b) en förteckning över farligt gods el-

8.2.1 issued by it or by any recognized or-
ganization. 

 
1.10.2 Security training  

 
1.10.2.1 The training and the refresher 

training specified in Chapter 1.3 shall also 
include elements of security awareness. The 
security refresher training need not be 
linked to regulatory changes only. 

 
 
1.10.2.2 Security awareness training shall 

address the nature of security risks, recog-
nising security risks, methods to address 
and reduce such risks and actions to be 
taken in the event of a security breach. It 
shall include awareness of security plans (if 
appropriate) commensurate with the re-
sponsibilities and duties of individuals and 
their part in implementing security plans. 

 
 
1.10.3 Provisions for high consequence 

dangerous goods 

1.10.3.1 "High consequence dangerous 
goods" are those which have the potential 
for misuse in a terrorist incident and which 
may, as a result, produce serious conse-
quences such as mass casualties or mass de-
struction. The list of high consequence dan-
gerous goods is provided in Table 1.10.5. 

 
1.10.3.2 Security plans 

1.10.3.2.1 Carriers, consignors and other 
participants specified in 1.4.2 and 1.4.3 en-
gaged in the carriage of high consequence 
dangerous goods (see Table 1.10.5) shall 
adopt, implement and comply with a secur-
ity plan that addresses at least the elements 
specified in 1.10.3.2.2. 

1.10.3.2.2 The security plan shall com-
prise at least the following elements: 

(a) specific allocation of responsibili-
ties for security to competent and qualified 
persons with appropriate authority to carry 
out their responsibilities; 

 
(b) records of dangerous goods or 
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ler typer av farligt gods som omfattas av 
verksamheten,  

(c) en kartläggning av transporterna 
och en evaluering av riskerna för kränkning 
av skyddet i samband med dem, inklusive 
eventuella uppehåll i transporterna, förva-
ring av farligt gods i fordon, tankar eller 
containrar före, under och efter transporter-
na samt tillfällig lagring av farligt gods vid 
byte av transportsätt eller transportmedel,  

 
(d) en tydlig beskrivning av de åtgärder 

som skall vidtas för att minska riskerna för 
kränkning av skyddet motsvarande de del-
aktigas ansvar och åligganden, inklusive: 

- utbildning, 
- transportskyddspolicy (t.ex. åtgärder vid 

förhöjd hotbild, kontroll vid anställning av 
personal eller då anställda övergår till nya 
arbetsuppgifter osv.), 

- driftrutiner (t.ex. val och användning av 
rutter, om dessa är kända, åtkomst till far-
ligt gods under tillfällig lagring enligt defi-
nitionen i (c), närheten till utsatta infra-
strukturanläggningar osv.), 

- utrustning och resurser som skall använ-
das för att minska riskerna för kränkningar 
av skyddet, 

(e) effektiva och uppdaterade metoder 
för rapportering och för åtgärder vid hot, 
nedsatt transportskydd eller tillhörande till-
bud, 

(f) metoder för utvärdering och test av 
skyddsplanerna samt metoder för återkom-
mande kontroll och uppdatering av planer-
na, 

(g) åtgärder för att trygga det fysiska 
skyddet av den transportinformation 
skyddsplanen innehåller, och 

(h) åtgärder för att säkerställa att sprid-
ningen av information i skyddsplanen avse-
ende transportrutiner begränsas till de per-
soner som behöver informationen. Dessa 
åtgärder får inte omintetgöra det på andra 
ställen i ADR föreskrivna tillhandahållandet 
av information om transporter. 

ANM: Transportörer, avsändare och 
mottagare skall samarbeta med varandra 
och med behöriga myndigheter för att utby-
ta information om eventuella hot, vidta än-
damålsenliga skyddsåtgärder och reagera 
på händelser som sätter transportskyddet i 

types of dangerous goods concerned; 
 
(c) review of current operations and as-

sessment of security risks, including any 
stops necessary to the transport operation, 
the keeping of dangerous goods in the vehi-
cle, tank or container before, during and af-
ter the journey and the intermediate tempo-
rary storage of dangerous goods during the 
course of intermodal transfer or transship-
ment between units; 

(d) clear statement of measures that are 
to be taken to reduce security risks, com-
mensurate with the responsibilities and du-
ties of the participant, including: 

- training; 
- security policies (e.g. response to higher 

threat conditions, new employee/employ-
ment verification, etc.); 

 
- operating practices (e.g.  choice/use of 

routes where known, access to dangerous 
goods in intermediate temporary storage (as 
defined in (c)), proximity to vulnerable in-
frastructure etc.); 

- equipment and resources that are to be 
used to reduce security risks; 

 
(e) effective and up to date procedures 

for reporting and dealing with security 
threats, breaches of security or security in-
cidents; 

(f) procedures for the evaluation and 
testing of security plans and procedures for 
periodic review and update of the plans; 

 
(g) measures to ensure the physical se-

curity of transport information contained in 
the security plan; and 

(h) measures to ensure that the distri-
bution of information relating to the trans-
port operation contained in the security plan 
is limited to those who need to have it. Such 
measures shall not preclude the provision of 
information required elsewhere in ADR. 

 
NOTE: Carriers, consignors and con-

signees should co-operate with each other 
and with competent authorities to exchange 
threat information, apply appropriate secur-
ity measures and respond to security inci-
dents. 
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fara. 
1.10.3.3 Fordon som transporterar farligt 

gods med hög riskpotential (se tabell 
1.10.5) skall utrustas med anordningar, ut-
rustning och system till skydd mot stöld av 
fordonet och dess last. Man skall säkerställa 
att dessa anordningar alltid är funktionsdug-
liga och effektiva. Tillämpningen av dessa 
skyddsåtgärder får inte hindra insatser i 
nödlägen. 

ANM: Om det är lämpligt och nödvändig 
utrustning finns, skall transporttelematik el-
ler andra metoder eller anordningar an-
vändas för att följa transporter av farligt 
gods med hög riskpotential (se tabell 
1.10.5). 

1.10.4 Enligt bestämmelserna i 1.1.3.6 
gäller inte kraven i 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 
och 8.1.2.1 (d) om mängderna i kollin på en 
transportenhet inte överstiger de mängder 
som anges i 1.1.3.6. Dessutom gäller inte 
kraven i 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 och 8.1.2.1 
(d) om mängden gods som transporteras i 
tankar eller i bulk på en transportenhet inte 
överstiger de mängder som anges i 
1.1.3.6.3. 

1.10.5 Det gods som ingår i tabellen ned-
an utgör farligt gods med hög riskpotential 
om det transporteras i mängder som över-
stiger de som anges i tabellen. 

 

 
1.10.3.3 Devices, equipment or arrange-

ments to prevent the theft of the vehicle car-
rying high consequence dangerous goods 
(see Table 1.10.5) and its cargo, shall be 
applied and measures taken to ensure that 
these are operational and effective at all 
times. The application of these protective 
measures shall not jeopardize emergency 
response. 

NOTE: When appropriate and already 
fitted, the use of transport telemetry or 
other tracking methods or devices should be 
used to monitor the movement of high con-
sequence dangerous goods (see Table 
1.10.5). 

1.10.4 In accordance with the provisions 
of 1.1.3.6, the requirements of 1.10.1, 
1.10.2, 1.10.3 and 8.1.2.1 (d) do not apply 
when the quantities carried in packages on a 
transport unit do not exceed those referred 
to in 1.1.3.6.3. In addition, the requirements 
of 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 and 8.1.2.1 (d) do 
not apply when the quantities carried in 
tanks or in bulk on a transport unit do not 
exceed those referred to in 1.1.3.6.3. 

1.10.5 High consequence dangerous 
goods are those listed in the table below and 
carried in quantities greater than those indi-
cated therein. 
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Tabell 1.10.5: Förteckning över farligt gods med hög riskpotential 

 
a  Ej tillämpligt. 
b  Oavsett mängd gäller inte bestämmelserna i 1.10.3. 
 
ANM: I avsikt att hindra spridningen av radioaktiva ämnen tillämpas på internationella 
transporter konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (the Convention on Physical Protec-
tion of Nuclear Material) kompletterad med IAEA:s informationscirkulär 
INFCIRC/225(Rev.4).  

Mängd Klass 
 
 
 

Riskgrupp Ämne eller föremål

Tank 
(l) 

Bulk 
(kg) 

Kollin 
(kg) 

1.1 Explosiva ämnen och föremål a a 0 
1.2 Explosiva ämnen och föremål a a 0 
1.3 Explosiva ämnen och före-

mål i samhanteringsgrupp C 
a a 0 

1 

1.5 Explosiva ämnen och föremål 0 a 0 
Brandfarliga gaser (klassifi-
ceringskoder som endast in-
nehåller bokstaven F) 

3000 a b 2  

Giftiga gaser (klassifice-
ringskoder som innehåller 
bokstäverna T, TF, TC, TO, 
TFC eller TOC) med undan-
tag av aerosolbehållare 

0 a 0 

Brandfarliga vätskor i för-
packningsgrupp I och II 
 

3000 a b 3  

Okänsliggjorda explosiväm-
nen 

a a 0 

4.1  Okänsliggjorda explosiväm-
nen 

a a 0 

4.2  Ämnen i förpackningsgrupp I 3000 a b 

4.3  Ämnen i förpackningsgrupp I 3000 a b 

Oxiderande vätskor i för-
packningsgrupp  I 

3000 a b 5.1  

Perklorater, ammoniumnit-
rat och ammoniumnitrathal-
tiga gödselmedel 

3000 3000 b 

6.1  Giftiga ämnen i förpack-
ningsgrupp I 

0 a 0 

6.2  Smittförande ämnen i kate-
gori A 

a a 0 

7  Radioaktiva ämnen 3000 A1 (av speciell beskaffenhet) 
eller 3000 A2, om tillämpligt, i 

kollin av typ B eller typ C 
8  Frätande ämnen i förpack-

ningsgrupp I 
3000 a b 
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Table 1.10.5: List of high consequence dangerous goods 
 

 
 
a Not relevant. 
b The provisions of 1.10.3 do not apply, whatever the quantity is. 
 
NOTE: For purposes of non-proliferation of nuclear material the Convention on Physical 
Protection of Nuclear Material applies to international transport supported by IAEA 
INFCIRC/225(Rev.4). 
 

Quantity Class 
 
 
 

Division Substance or article

Tank 
(l) 

Bulk 
(kg) 

Packages
(kg) 

1.1 Explosives a a 0 
1.2 Explosives a a 0 
1.3 Compatibility group C ex-

plosives 
a a 0 

1 

1.5 Explosives 0 a 0 
Flammable gases (classifi-
cation codes including only 
the letter F) 

3000 a b 2  

Toxic gases (classification 
codes including letters T, 
TF, TC, TO, TFC or TOC) 
excluding aerosols 

0 a 0 

Flammable liquids of pack-
ing groups I and II 

3000 a b 3  

Desensitized explosives a a 0 
4.1  Desensitized explosives a a 0 
4.2  Packing group I substances 3000 a b 

4.3  Packing group I substances 3000 a b 

Oxidizing liquids of pack-
ing group I 

3000 a b 5.1  

Perchlorates, ammonium 
nitrate and ammonium ni-
trate fertilizers 

3000 3000 b 

6.1  Toxic substances of pack-
ing group I 

0 a 0 

6.2  Infectious substances of 
Category A 

a a 0 

7  Radioactive material 3000 A1(special form) or 3000 A2, 
as applicable, in Type B or Type 
C packages 

8  Corrosive substances of 
packing group I 

3000 a b 



(Finlands författningssamlings nr 990/2004)

L a g

Nr 168

om ändring av patentlagen

Given i Helsingfors den 19 november 2004

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i patentlagen av den 15 december 1967 (550/1967) 32 §, sådan den lyder i lag

387/1985, samt
ändras 31 § och 33 § 1 mom., sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

31 §
Om sökanden vill fullfölja en internationell

ansökan i fråga om Finland, skall han inom
31 månader från den internationella ingiv-
ningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag
från vilken prioritet begärs, till patentmyndig-
heten inge en översättning av den internatio-
nella patentansökningen till finska eller
svenska i den omfattning som bestäms genom
förordning av statsrådet eller, om ansökning-
en är avfattad på finska eller svenska, en
kopia av ansökningen. Sökanden skall inom
samma tid betala fastställd avgift till patent-
myndigheten.

Om sökanden har betalt en fastställd avgift
enligt 1 mom., kan han inge den översättning
eller kopia som krävs inom en ytterligare frist
om två månader, förutsatt att en fastställd
tilläggsavgift betalas inom den senare fristen.

Iakttar inte sökanden bestämmelserna i

denna paragraf, skall ansökningen anses
återkallad såvitt avser Finland.

33 §
Om en internationell ansökan har fullföljts

enligt 31 §, gäller i fråga om ansökningen och
dess handläggning bestämmelserna i 2 kap.,
om inte annat bestäms i denna paragraf eller
i 34—37 §. Ansökningen kan endast på
framställning av sökanden upptas till pröv-
ning före utgången av den frist som föreskrivs
i 31 § 1 mom.
— — — — — — — — — — — — —

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av republikens president.

De ändrade bestämmelser i artikel 22.1 i
konventionen om patentsamarbete (FördrS
58/1980) som antogs i Genève den 3 oktober
2001 och som hör till området för lagstift-

RP 139/2004
EkUB 16/2004
RSv 131/2004
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ningen sätts genom denna lag i kraft så som
Finland har förbundit sig till dem.

Lagen tillämpas också på fullföljda inter-
nationella patentansökningar vars tidsfrist om
20 månader, som räknas från prioritetsdagen,

går ut den dag lagen träder i kraft eller
därefter, och för vars del sökanden ännu inte
har ansökt om fullföljande av internationell
patentansökan i Finland.

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Seppo Kääriäinen
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(Finlands författningssamlings nr 1117/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 169

om sättande i kraft av en ändring av artikel 22.1 i konventionen om patentsamarbete och
om ikraftträdande av en lag om ändring av patentlagen

Given i Helsingfors den 14 december 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av handels- och
industriministern, föreskrivs:

1 §
En ändring av artikel 22.1 i konventionen

om patentsamarbete (FördrS 58/1980), vilken
antogs i Geneve den 3 oktober 2001 och
vilken riksdagen godkände den 13 oktober
2004 och vilken republikens president god-
kände den 19 november 2004 och i fråga om
vilken ett meddelande har sänts till den
internationella byrån vid Världsorganisatio-
nen för den intellektuella äganderätten den
19 november 2004, träder i kraft den 1 januari
2005 så som om detta har överenskommits.

2 §
Lagen av den 19 november 2004 om

ändring av patentlagen (990/2004) träder i
kraft den 1 januari 2005.

3 §
Andra bestämmelser i konventionen än de

som gäller lagstiftningsområdet är i kraft i
form av en förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2005.

Helsingfors den 14 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen
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            Bilaga 3 
Avtalsändring 

 
 
 
 

 
GENERALFÖRSAMLINGEN 

 
FÖR UNIONEN FÖR INTERNATIONELLT PATENTSAMARBETE 

(PCT-UNIONEN) 
 
 

Det trettionde (13. allmänna) sammanträdet 
Genève, den 24 september � den 3 oktober 2001 

 
Föreslagna ändringar av tidsfrister fastställda i artikel 22.1 i konventionen om patentsamar-

bete 
 

Generalförsamlingen 
 
(i) godkände enhälligt ändringarna av tidsfrister fastställda i artikel 22.1 i konventionen om 

patentsamarbete enligt bilaga II i denna rapport samt ändringarna i regel 90bis enligt bilaga III 
i denna rapport, och 

(ii) godkände enhälligt beslut om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser av de nämnda 
stadgorna enligt bilaga IV i denna rapport. 
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BILAGA II 
 
 
 
 

ÄNDRINGAR AV ARTIKEL 22 I KONVENTIONEN OM PATENTSAMARBETE 
 

Artikel 22 
 

Avskrift, översättning och avgift till designerad myndighet 
 
1. Sökanden skall inom 30 månader från prioritetsdagen till varje designerad myndighet inge 

en kopia av den internationella ansökningen (om denna inte redan översänts enligt artikel 20) 
och föreskriven översättning av denna samt i förekommande fall betala nationell avgift. Skall 
enligt designerad stats nationella lag lämnas uppgift om uppfinnarens namn och andra uppgif-
ter om uppfinnaren men får detta ske senare än då en nationell ansökan inges, skall sökanden, 
om dessa uppgifter inte finns i anhållan, inom 30 månader från prioritetsdagen lämna dessa 
uppgifter till den statens nationella myndighet eller till den nationella myndighet som verkar 
för den staten. 

 
2. Om den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten enligt artikel 17.2.a avgivit för-

klaring att internationell nyhetsgranskningsrapport inte kommer att upprättas, är utan hinder 
av vad som sägs i 1 stycket i artikeln, tidsfristen för att fullgöra vad som där föreskrives två 
månader från dagen för det meddelande om denna förklaring som sändes till sökanden. 

 
3. För fullgörande av vad som sägs under 1 eller 2 får i nationell lag föreskrivas frister, som 

är längre än de frister som där anges. 
 
�-----� 
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BILAGA IV 
 
 
 
 
 

BESLUTEN OM IKRAFTTRÄDANDE- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSERNA 
 
 
1) Ändringarna av tidsfrister fastställda i artikel 22.1 träder, om inte annat följer av punkt 

2 och 3, i kraft den 1 april 2002. Ändringarna tillämpas, såvitt gäller designerade myndigheter, 
på internationella ansökningar, för vilka 20 månaders perioden från prioritetsdagen går ut den 
dag eller efter den dag då ändringarna träder i kraft i fråga om den myndigheten, och beträf-
fande vilka det som sägs under artikel 22.1 inte ännu har fullgjorts av sökanden. 

 
2) Om en sådan ändring den 3 oktober 2001 strider mot den nationella lag som tillämpas 

av designerad myndighet, skall den inte gälla för den myndigheten så länge som den fortfa-
rande strider mot nämnda lag, under förutsättning att nämnda myndighet underrättar interna-
tionella byrån på behörigt sätt före den 31 januari 2002. Underrättelsen skall genast publiceras 
av internationella byrån i officiella tidningen. 

 
3) Underrättelser skickade till internationella byrån enligt punkt 2 ovan kan återkallas 

när som helst. Sådan återkallelse skall genast publiceras av internationella byrån i officiella 
tidningen och ändringarna träder i kraft två månader efter sådan publicering eller vid ett tidi-
gare eller senare datum som anges i meddelandet om återkallelse. 

 
4) Fördragsslutande stater vars nationella lagstiftning strider mot ändringarna rekom-

menderas att i brådskande ordning vidta åtgärder för att ändra sin lag så att den inte strider 
mot ändringarna, så att en underrättelse inte behöver utfärdas enligt punkt 2 ovan eller, om så-
dan underrättelse måste utfärdas, så att den kan återkallas snarast därefter enligt punkt 3 ovan. 

 
5) Ändringarna av regel 90bis träder i kraft den 1 april 2002. 
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