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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag
till järnvägslag och till lagar som har samband med
den

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det stiftas
en järnvägslag, en lag om Banförvaltnings-
centralen, en lag om ändring av lagen om
driftskompatibiliteten hos det transeuropeis-
ka järnvägssystemet och en lag om ändring
av 2 § i järnvägstransportlagen.

Genom järnvägslagen upphävs lagen om
statens bannät, banhållningen och använd-
ningen av bannätet, den år 1889 utfärdade
förordningen angående enskilda jernvägar för
allmän samfärdsel, den samma år givna lagen
om lagfart och inteckning av enskild jernväg
för allmän samfärdsel samt förordningen in-
nefattande förbud för olovligt beträdande av
jernvägsområde samt annan verksamhet, var-
igenom ordningen på järnvägsområde störs.
Dessutom föreslås att 2 § i järnvägstransport-
lagen ändras.

Syftet med propositionen är att nationellt
sätta i kraft Europeiska unionens s.k. första
järnvägspaket, som består Europaparlamen-
tets och rådets direktiv om ändring av rådets
direktiv om utvecklingen av gemenskapens
järnvägar, av Europaparlamentets och rådets
direktiv om ändring av rådets direktiv om
tillstånd för järnvägsföretag samt av Europa-
parlamentets och rådets direktiv om tilldel-
ning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgif-
ter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur
och utfärdande av säkerhetsintyg. Samtidigt
föreslås att lagstiftningen om järnvägstrafik
ändras också i andra avseenden, särskilt med
beaktande av de av grundlagen följande be-

hoven att se över den gällande järnvägslag-
stiftningen.

Avsikten med järnvägslagen är att skapa
förutsättningar för flera än ett järnvägsföre-
tag att bedriva verksamhet på bannätet.
Dessutom föreslås att rätten att använda
bannätet skall utvidgas när det gäller interna-
tionell trafik inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. Enligt förslaget kan fort-
sättningsvis endast VR Aktiebolag beviljas
tillträde till bannätet för inhemsk järnvägstra-
fik. Också järnvägstrafiken mellan Finland
och Ryssland skall enligt förslaget fortsätta
som förr.

Banförvaltningscentralens uppgifter och
ställning skall enligt förslaget regleras i lagen
om Banförvaltningscentralen. Banförvalt-
ningscentralen skall fortsättningsvis fungera
som järnvägsmyndighet samt svara för ban-
hållningen och för järnvägstrafikens säker-
het. Banförvaltningscentralen skall också
svara för tilldelningen av bankapacitet, ingå
avtal med järnvägsföretag och fastställa den i
lagen avsedda banavgiften för utnyttjande av
bannätet samt svara för trafikledningen. Ban-
förvaltningscentralen skall till behövliga de-
lar utfärda säkerhetsföreskrifter för privata
spåranläggningar och övervaka trafiken på
sådana.

Avsikten är att de föreslagna lagarna skall
träda i kraft den 15 mars 2003.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1. Inledning

Under de senaste åren har järnvägstrafiken
i Europa analyserats och omorganiserats. Or-
saken till detta har framförallt varit att man
oroat sig för järnvägstransporternas krym-
pande marknadsandel inom Europeiska unio-
nen. Sedan början av 1990-talet har unionens
organ genom lagstiftning och andra åtgärder
strävat efter att främja järnvägstrafiken inom
unionen. Europaparlamentet och rådet upp-
nådde vid sina förhandlingar i november
2000 samförstånd om det s.k. första järn-
vägspaketets innehåll. I januari 2002 gav Eu-
ropeiska kommissionen ett förslag till det
andra järnvägspaketet, med fem direktivförs-
lag.

Det första järnvägspaketet innehåller föl-
jande direktiv: Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2001/12/EG om ändring av rå-
dets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen
av gemenskapens järnvägar, nedan direktivet
om ändring av utvecklingsdirektivet, Euro-
paparlamentets och rådets direktiv
2001/13/EG om ändring av rådets direktiv
95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag,
nedan direktivet om ändring av tillståndsdi-
rektivet, samt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infra-
strukturkapacitet, uttag av avgifter för utnytt-
jande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande
av säkerhetsintyg, nedan kapacitets- och ban-
avgiftsdirektivet.

Det centrala syftet med direktivet om änd-
ring av utvecklingsdirektivet är att öppna till-
träde till bannät i den internationella godstra-
fiken mellan Europeiska unionens medlems-
stater. I övrigt är avsikten med det första
järnvägspaketet att skapa rättvisa, icke-
diskriminerande och öppna förfaranden sär-
skilt när det gäller beviljande av tillstånd,
tilldelning av bankapacitet, fastställande av
banavgifter samt utfärdande av säkerhetsin-
tyg, för att flera än ett järnvägsföretag skall
kunna utnyttja medlemsstaternas bannät på
likvärdiga och icke-diskriminerande villkor.

I Finland har staten spelat en viktig roll
inom järnvägssektorn. Statsjärnvägarna var

ett s.k. budgetkopplat affärsverk ända till år
1990, då Statsjärnvägarna blev ett sådant
statligt affärsverk som avses i lagen om sta-
tens affärsverk (627/1987). Sin nuvarande ut-
formning fick verksamhetsområdet år 1995,
då banhållningen avskiljdes till Banförvalt-
ningscentralens (RHK) ansvarsområde och
transportverksamheten överfördes till stats-
ägda VR-Group Ab:s dotterbolag VR Aktie-
bolag. VR Aktiebolag är för närvarande det
enda järnvägsföretaget som bedriver järn-
vägstrafik på statens bannät i Finland. Inom
person- och godstrafiken i Finland har VR
Aktiebolag ensamrätt till person- och gods-
trafik med stöd av lagen om statens bannät,
banhållningen och användningen av bannätet
21/1995 (nedan bannätslagen 21/1995).

2. Nuläge

2.1. Finlands lagstiftning

Bestämmelser om järnvägstrafik finns för
närvarande i bannätslagen, som trädde i kraft
den 1 juli 1995. Lagen innebar att rådets di-
rektiv 91/440/EEG om utvecklingen av ge-
menskapens järnvägar, nedan utvecklingsdi-
rektivet, sattes i kraft.

Bannätslagen reviderades år 1997 så att
den överensstämmer med gemenskapslag-
stiftningen (lag 447/1997). Genom ändringen
sattes följande direktiv i kraft: rådets direktiv
95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag,
nedan tillståndsdirektivet, samt rådets direk-
tiv 95/19/EG om tilldelning av järnvägsinfra-
strukturkapacitet och uttag av infrastruktur-
avgifter, nedan tilldelningsdirektivet. Dess-
utom har bannätslagen ändrats två gånger
(lag 905/1995 och 7/1996). I förordningen
om koncession för järnvägsföretag
(554/1997) ges närmare bestämmelser om
järnvägsföretags koncession.

Genom den nya järnvägslag som föreslås i
denna proposition upphävs bannätslagen
samt de föreskrifter och bestämmelser som
har utfärdas med stöd av den. De föreskrifter
som Banförvaltningscentralen har utfärdat
med stöd av bannätslagen förblir emellertid i
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kraft. De bestämmelser om bemyndigande
som ingår i bannätslagen, enligt vilka Ban-
förvaltningscentralen har meddelat sina nor-
mer, flyttas till lagen om ändring av lagen
om driftskompatibiliteten hos det transeuro-
peiska järnvägssystemet (561/2002, nedan
lagen om järnvägssystemets driftskompatibi-
litet.)

I lagen om tillståndspliktig persontrafik på
väg (343/1991, nedan persontrafiklagen),
finns också bestämmelser om järnvägstrafik.
Enligt lagen är kommunikationsministeriet
behörig myndighet i Finland i frågor som
gäller järnvägstrafik och trafik på inre vat-
tenvägar, enligt rådets förordning (EEG) nr
1191/69, om medlemsstaternas åtgärder i
fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg
och inre vattenvägar, nedan trafikpliktsför-
ordningen. Huvudstadsregionens samarbets-
delegations (SAD) uppgifter regleras i lagen
om Huvudstadsregionens samarbetsdelega-
tion (1269/1996). Enligt lagen har samar-
betsdelegationen till uppgift att organisera
kollektivtrafiken i regionen och upphandla
regionala trafiktjänster samt även i övrigt ha
hand om kollektivtrafiksamarbetet mellan
medlemskommunerna.

I dessa lagar föreslås inga ändringar i detta
samanhang.

2.2. Den internationella utvecklingen
och utländsk lagstiftning

Europeiska unionens utgångspunkter

I Europeiska unionens medlemsländer hade
järnvägarna i slutet av 1990-talet en ca 5 pro-
cents marknadsandel av persontrafiken och
en ca 15 procents marknadsandel av godstra-
fiken. Under de senaste decennierna har des-
sa marknadsandelar minskat betydligt. En
viktig orsak till minskningen är att konkurre-
rande trafikformer har ökat sina marknads-
andelar genom att erbjuda flexiblare och bil-
ligare service.

Ett viktigt problem är att det inom järn-
vägstrafiken inte finns någon fungerande inre
marknad. Den gränsöverskridande järnvägs-
trafiken bromsas eller stoppas fortfarande av
legislativa, tekniska och administrativa hin-
der, särskilt jämfört med landsvägstrafiken.

Kommissionen har målmedvetet arbetat för

att stimulera järnvägstrafiken inom unionen.
Dagens utveckling ökar belastningen på Eu-
ropas vägnät och försämrar unionens möjlig-
heter att uppnå de utsläppsmål som avses i
Kyoto-protokollet till Förenta Nationernas
ramkonvention om klimatförändringar som
godkändes i Kyoto den 11 december 1997.
Kommissionen anser att järnvägstrafiken kan
utvecklas framförallt genom ökad konkur-
rens. Kommissionen gav år 1995 ett förslag
till ändring av utvecklingsdirektivet (KOM
(1995) 337 slutlig). Enligt förslaget skulle
rätten att använda bannätet utvidgas till den
internationella persontrafiken och till alla ty-
per av frakttjänster. År 1998 gav kommissio-
nen förslaget (KOM/1998/480 slutlig), med
ett nytt förslag till ändring av utvecklingsdi-
rektivet samt med förslag till ovan nämnda
direktiv om ändring av tillståndsdirektivet
samt till kapacitets- och avgiftsdirektiv.

Tillsammans med de ovan nämnda försla-
gen behandlades det förslag till ändring av
utvecklingsdirektivet som kommissionen gav
år 1995. Alla fyra direktivförslag behandla-
des i november 2000 som grund för det första
godkända järnvägspaketet. Under behand-
lingen i Europaparlamentet och rådet ändra-
des förslagens innehåll avsevärt. Utvidgning-
en av rätten att tillträda bannätet nådde inte
på långt när upp till kommissionens ur-
sprungliga mål. Enligt det godkända förslaget
gäller rätten att tillträda bannätet endast den
internationella godstrafiken mellan unionens
medlemsländer. Också Europaparlamentet
förordade en öppnare konkurrens. De vid
samordningsförfarandet godkända ändrings-
direktiv som hör till det ovan nämnda första
järnvägspaketet gavs den 26 februari 2001.
De skall sättas i kraft nationellt senast den 15
mars 2003.

Kommissionen har fortsatt sina strävanden
att stimulera järnvägstrafiken inom unionen.
I unionens organ behandlas som bäst kom-
missionens förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om medlemsstaternas
åtgärder i fråga om allmänna tjänster och slu-
tande av avtal om allmänna tjänster avseende
persontransporter på järnväg, väg och inre
vattenvägar (KOM(2000)7 slutlig), nedan
förslaget till tjänstavtalsförordning. Enligt
förslaget skall medlemsländerna konkurrens-
utsätta den kollektiva persontrafiken, om
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monopol beviljas för den eller om den sub-
ventioneras. Avsikten med förslaget är att
öppna järnvägarnas nationella persontrafik
för konkurrens.

Kommissionen har dessutom den 23 janua-
ri 2002 godkänt ett förslag till det s.k. andra
järnvägspaketet. I paketet ingår sammanlagt
fem förslag av vilka det i förslaget till änd-
ring av parlamentets och rådets direktiv
91/440/EEG om utvecklingen av gemenska-
pens järnvägar (KOM(2002) 25 slutlig) före-
slås att tillträde till bannätet öppnas också för
nationella godstransporter. Avsikten är att
öppna järnvägarnas nationella persontrafik
för konkurrens genom det ovannämnda för-
slaget till tjänstavtalsförordning.

Lagstiftning och praxis i vissa EU- länder

Finland skiljer sig från många andra euro-
peiska länder i det avseendet att endast ett
järnvägsföretag idkar järnvägstrafik i Fin-
land. I många länder finns det flera järnvägs-
företag som använder samma bannät. Järn-
vägsföretagen konkurrerar emellertid inte all-
tid sinsemellan utan de kan ha ett rättsligt
monopol för trafiken t.ex. inom en viss regi-
on.

Omorganiseringen och konkurrensutsätt-
ningen av järnvägarna har framskridit på
mycket olika sätt. I flera länder håller man på
att utforma regler för konkurrensen. I de län-
der där man har öppnat konkurrensen inom
bannätet har man prioriterat öppen konkur-
rens inom godstrafiken, dvs. säkrat fritt till-
träde till bannätet. I många fall har ett enda
företag fått sköta den lönsamma kommersiel-
la persontrafiken på längre linjer. Inom den
olönsamma persontrafiken har upphandlaren
getts möjlighet att låta järnvägsföretagen
konkurrera med varandra.

Sverige

Sverige har varit ett föregångsland när det
gäller att modernisera järnvägarna och kon-
kurrensutsätta järnvägstrafiken. Omorganise-
ringen av järnvägarna inleddes 1988, då ban-
hållningen avskiljdes från transportverksam-
heten. Ansvaret för den övertogs av affärs-
verket Statens Järnvägar (SJ) medan banver-
ket övertog ansvaret för infrastrukturen. Till-

delningen av bankapacitet och trafikledning-
en har avskiljts till separata funktioner (Tåg-
trafikledningen) som staten svarar för.

SJ:s verksamhet bolagiserades år 2000 till
två separata bolag som sköter persontrafiken
och godstrafiken. I Sverige finns för närva-
rande över 20 järnvägsföretag som närmast
idkar regional trafik eller har specialiserat sig
på vissa typer av transporter. Staten, läns-
myndigheterna och den myndighet som sva-
rar för trafiken i Storstockholm har konkur-
rensutsatt den regionala persontrafiken mel-
lan dessa företag. Också en del av persontra-
fiken på längre sträckor sköts av ett privatfö-
retag, Tågkompaniet.

Danmark

I Danmark öppnades järnvägarnas godstra-
fik för fri konkurrens från och med början av
1999. Persontrafiken konkurrensutsätts suc-
cessivt. Målet är att 15 % av persontrafiken
skall vara konkurrensutsatt år 2003, varefter
man utvärderar resultaten och beslutar om
fortsatta åtgärder. Över tio järnvägsföretag
sköter person- och godstrafiken i Danmark.

Tyskland

I Tyskland har person- och godstrafiken
redan länge skötts av ett flertal trafikoperatö-
rer, även om järnvägstrafiken fortfarande
domineras av Deutsche Bahn AG, som är ef-
terträdare till Deutsche Bundesbahn och
Deutsche Reichsbahn. I Tyskland har redan
beviljats över 200 tillstånd för järnvägsföre-
tag. En bidragande orsak till det stora antalet
tillstånd är att spårtrafiken i stor utsträckning
är beroende av tillstånd.

De järnvägsföretag som har fått tillstånd får
bedriva både gods- och persontrafik på
bannätet. Bannätet ägs dock av Deutsche
Bahn AG:s dotterbolag DB Netz AG, men på
användningen av nätet och banavgifterna till-
lämpas allmänna gemenskapsrättsliga villkor.

De som ordnar regional upphandlad trafik
konkurrensutsätter järnvägsföretagen om
skötseln av trafiken. Också grunderna för
banavgifterna förnyades i september 2000 i
syfte att sänka trafikens initialkostnader. Av-
sikten med reformen var att främja små järn-
vägsföretags förutsättningar att konkurrera
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inom Tysklands järnvägstrafik, där den på
fullständig kostnadsansvarighet baserade
banavgiften är betydligt högre än i Finland.
Hos oss är banavgiften huvudsakligen base-
rad på marginalkostnader.

Förenade Konungariket

I Förenade Konungariket har järnvägstrafi-
ken privatiserats och funktionerna differenti-
erats. Persontrafiken har delats in i 25 områ-
den, inom vilka staten konkurrensutsätter tra-
fiken enligt franchising-principen. Godstrafi-
ken har fritt tillträde till bannätet. Modellen i
Förenade Konungariket innebär att använd-
ningen av bannätet administreras av två järn-
vägsmyndigheter (the Office of the Rail Re-
gulator och the Strategic Rail Authority).

Förutom transportverksamheten har även
bannätet privatiserats. Bannätet har tillhört
bolaget Railtrack plc, men på grund av bola-
gets ekonomiska och administrativa svårig-
heter har företaget nu övertagits av en speci-
alförvaltning som staten tillsatt. En omorga-
nisering av Railtrack utreds, men några be-
slut har inte ännu fattats i ärendet.

En omständighet som är central med tanke
på utvärderingen av Förenade Konungarikets
erfarenheter är att också bannätet har privati-
serats. Denna lösning avviker från de mål
som ställs upp i Europeiska kommissionens
förslag till öppnandet av järnvägstrafiken för
konkurrens. Enligt kommissionens bedöm-
ning har den konkurrensutsatta godstrafiken
utvecklats positivt, oberoende av de svårig-
heter som förekommer inom järnvägstrafiken
i Förenade Konungariket.

Situationen i övriga EU-länder

Unionens medlemsländer har förhållit sig
på olika sätt när det gällt att öppna bannätet
för konkurrens. Vissa medlemsländer har gått
in för att kraftigt främja konkurrensen medan
andra förhåller sig kritiskt till konkurrensut-
sättningen. I synnerhet Frankrike, Belgien
och Luxemburg förhåller sig skeptiskt till
konkurrensen på bannätet. I dessa länder an-
ser man att järnvägstrafiken fungerar effekti-
vast då den är organiserad inom ramen för ett
statsägt företag. Man befarar att konkurrens
uppkommer endast på de mest lönsamma lin-

jerna medan trafiken på övriga linjer blir li-
dande. Dessutom är man av den åsikten att
konkurrensutsättningen leder till nya organi-
sationer och byråkrati och sålunda ökar kost-
naderna.

Det är svårt att överblicka verkningarna av
att järnvägarna omorganiseras och öppnas för
konkurrens. Genom att de drivs som företag
ökar effektiviteten och förlusterna minskar.
Konkurrensutsättning av persontrafiken har i
regel lett till kostnadsbesparingar. Omsorgs-
fulla förberedelser och framskridande steg
för steg förefaller ha varit förutsättningar för
en smidig utveckling.

2.3. Bedömning av nuläget

I Finland infördes järnvägarnas nuvarande
organisation år 1995. I och med att banhåll-
ningen har avskilts från transportverksamhe-
ten har de olika aktörernas ansvarsområden
preciserats samtidigt som banhållningen och
transportverksamheten har effektiverats.
Järnvägstrafiken har klarat sig bra i konkur-
rensen med andra trafikformer och dess
marknadsandel har under de senaste åren hål-
lit sig i stort sett oförändrad. VR Aktiebolag
har också lyckats förbättra sin effektivitet
som bolag och är ett av Europas få lönsamma
järnvägsföretag.

Genom verkställigheten av det första järn-
vägspaketet fortsätts och förstärks den ut-
veckling som inleddes år 1995. Det blir inte
fråga om några större förändringar. Genom
att separera Banförvaltningscentralen (förval-
taren av bannätet) och VR Aktiebolag (järn-
vägsföretaget) i ekonomiskt och organisato-
riskt hänseende har man skapat en god ut-
gångspunkt för verkställigheten av direkti-
ven. Verkställigheten av järnvägspaketet in-
nebär i detta skede att Banförvaltningscentra-
lens uppgifter utökas, vilket även förutsätter
att den får mera uppgifter och större befo-
genheter.

Utöver verkställigheten av direktiven inne-
bär förslaget att vissa bestämmelser i den
gällande lagstiftningen ändras så att de
stämmer överens bl.a. med de krav som den
nya grundlagen ställer. Straffbestämmelsen
om olovligt beträdande av järnvägsområde
föreslås bli upphöjd till lagnivå. Avsikten är
dessutom att i lagen beakta behoven av att
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reglera museitrafiken.

3. Proposit ionens mål och de vik-
t igaste förslagen

Syftet med propositionen är att åstadkom-
ma en modern och heltäckande järnvägslag-
stiftning som uppfyller de krav som gemen-
skapsrätten ställer. Den föreslagna lagstift-
ningen innebär att flera än ett järnvägsföretag
kan bedriva trafik på statens bannät. Det
finns emellertid inte ännu något behov av
större ändringar i nuvarande praxis. På sikt
skall propositionen trygga förutsättningarna
för järnvägstrafik i Finland.

3.1. Fastställande av banavgiften

Då banhållningen avskiljdes från bedrivan-
det av trafiken började en banavgift debiteras
för användningen av banan. Ett effektivt ut-
nyttjande av statens bannät garanteras genom
en marginal kostnadsprissättning, som inne-
bär att trafikoperatören behöver betala endast
de direkta kostnaderna för utnyttjandet av
bannätet, såsom det av trafiken orsakade sli-
taget. Vid fastställandet av banavgiften beak-
tas dessutom de miljö- och olycksrelaterade
kostnaderna. Eftersom olika trafikformer i
olika hög grad täcker de samhälleliga kost-
nader som de förorsakar, beaktas vid faststäl-
lande av banavgiften också busstrafikens och
lastbilstrafikens samhällsekonomiska kost-
nadsansvarighet.

VR Aktiebolag betalade år 2001 ca 315
miljoner mark i banavgift som fastställts på
det sätt som beskrivs ovan. Banavgiften
täcker endast en del av banhållningsutgifter-
na, vilket innebär att en betydande del betalas
av statsmedel. År 2002 hade i statsbudgeten
reserverats ca 330 miljoner euro för banhåll-
ningsutgifter.

Banförvaltningscentralen svarar för de
funktioner som har samband med den egent-
liga banhållningen. Banförvaltningscentralen
förvaltar statens bannät och därtill hörande
perrongområden för persontrafiken, allmänna
lastningsspår, tågmötesplatser samt övriga
trafikplatser med rangeringsbangårdar och
uppställningsspår, trafikledningssystem samt
stationernas informations- och utropssystem.
Användningen av dem ingår i banavgiften.

Dessutom sköter Banförvaltningscentralen
till bannätet anslutna kommersiella funktio-
ner, såsom en del av persontrafikens stationer
samt sådana lastningsområden för godstrafi-
ken som inte ingår i banavgiften.

Förslaget stämmer i stort sett överens med
nuläget. Avsikten är att banavgiften fortsätt-
ningsvis skall användas för banhållningsut-
gifterna. Den skall också i fortsättningen ba-
seras på marginalkostnadsprissättning. Enligt
kapacitets- och banavgiftsdirektivet berätti-
gas medlemsstaterna dessutom att ta i bruk
vissa förfaranden som kan betyda en avvikel-
se från marginalkostnadsprissättningen. I
Finland är det framförallt fråga om miljörela-
terade tilläggsavgifter, investeringsavgifter
och begränsade rabatter.

3.2. Järnvägsföretags tillstånd

Direktivet om ändring av tillståndsdirekti-
vet innebär att ett enhetligt europeiskt till-
stånd för järnvägsföretag tas i bruk. Ett till-
stånd som har beviljats i en EES -stat gäller
sålunda inom hela Europeiska ekonomiska
samarbetsrådet. Enbart ett sådant tillstånd ger
emellertid inte tillträde till bannätet. I direk-
tivet om ändring av tillståndsdirektivet före-
skrivs om förutsättningarna för beviljande
och återkallande av tillstånd.

3.3. Tillträde till bannät

Godstrafik

I direktivet om ändring av utvecklingsdi-
rektivet förutsätts att järnvägarnas internatio-
nella godstrafik öppnas för konkurrens inom
det skilt preciserade TERFN-nätet (Trans-
European Rail Freight Network) samt på där-
till anslutna matarlinjer. Inom TERFN-nätet
definieras de viktigaste godstrafiklinjerna i
Europa. I Finland hör de banavsnitt till
TERFN-nätet som definieras i Europaparla-
mentets och rådets beslut nr 1692/96/EG om
gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det
transeuropeiska transportnätet (nedan TEN-
riktlinjebeslutet).

Enligt förslaget skall den internationella
godstrafiken öppnas för konkurrens utan att
TERFN-nätet skilt specificeras. Till TERFN-
nätet hör också matarlinjer samt förbindelser
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till hamnar och industrianläggningar.
TERFN-nätet täcker sålunda i praktiken Fin-
lands hela järnvägsnät.

Finland och Ryssland har ingått avtal om
järnvägstrafiken mellan länderna i samband
med överenskommelsen om direkt samtrafik.
Trafiken i Ryssland hänförs inte till unionens
inre internationella trafik och den öppnas så-
lunda inte för konkurrens.

Direktivet innebär att 30—40 % av Euro-
peiska unionens godstrafik skall öppnas för
konkurrens. I Finland får direktivet en be-
gränsad betydelse eftersom endast ca 3 % av
Finlands internationella godstrafik hänförs
till unionens inre trafik.

Persontrafik

Den i järnvägspaketet ingående gemen-
skapslagstiftningen förutsätter inga ändringar
i rätten att utnyttja järnvägsnätet för person-
trafik. I propositionen förslås inga ändringar i
nuvarande praxis. Enligt förslaget skall VR
Aktiebolag fortfarande ha ensamrätt att be-
driva persontrafik i Finland.

Museitrafik

Enligt förslaget skall också museitrafik i
viss utsträckning kunna bedrivas på bannätet.
Avsikten med museitrafik är inte att tillhan-
dahålla egentliga transporttjänster och den
konkurrerar sålunda inte med egentlig per-
sontrafik. Avsikten är att tillhandahålla mu-
seala upplevelser på en sporadisk och
okommersiell basis. Eftersom museitrafik
inte betraktas som egentlig järnvägstrafik be-
hövs enligt förslaget inget järnvägsföretags-
tillstånd för sådan trafik. Museitrafikoperatö-
ren måste emellertid teckna en ansvarsför-
säkring och på museitrafiken skall i första
hand tillämpas också alla övriga krav som
gäller idkande av järnvägstrafik.

3.4. Beskrivning av bannätet, tilldelning
av bankapacitet och trafikledning

Möjligheterna att utnyttja bannätet begrän-
sas av bankapaciteten, av behovet att koordi-
nera trafiken samt av de säkerhetskrav som
gäller järnvägstrafiken. En förutsättning för
att flera järnvägsföretag skall kunna verka

inom samma bannät är att bankapaciteten
fördelas mellan sökandena. I kapacitets- och
banavgiftsdirektivet finns bestämmelser om
utnyttjande av bannätet. Direktivet innehåller
emellertid inga detaljerade bestämmelser om
tilldelningen utan närmast anvisningar om
förfaranden och tidsfrister.

Beskrivning av bannätet

En förutsättning för att ett järnvägsföretag
skall kunna verka inom bannätet är att det i
god tid får tillgång till all information som
behövs för trafiken. I nätbeskrivningen skall
därför tas in all väsentlig information om ut-
nyttjandet av bannätet.

Beskrivningen skall informera om det
bannät som står till buds och om dess egen-
skaper. Dessutom skall den informera om
alla faktorer i samband med användningen av
bannätet, såsom banavgiftselementen, förut-
sättningarna för tilldelning av bankapacitet,
omständigheter i samband med ansökan om
kapacitet samt principerna för tilldelningen.
Banförvaltningscentralen skall enligt försla-
get höra parterna i samband med att beskriv-
ningen utarbetas. Publiceringen av beskriv-
ningen i Banförvaltningscentralens bestäm-
melsesamling garanterar att villkoren för an-
vändningen av bannätet får tillräckligt offent-
lighet.

Principerna för tilldelning av bankapacitet

Bankapaciteten indelas i järnvägsföreta-
gens trafik på bannätet och i underhållet av
bannätet. Målet är att bannätet och den rul-
lande materielen används så effektivt som
möjligt. Enligt förslaget skall järnvägsföreta-
gen tillställa Banförvaltningscentralen sina
kapacitetsansökningar. Om ansökningarna
överlappar varandra skall Banförvaltnings-
centralen försöka samordna behoven och av-
göra eventuella tvister. Vid behov kan Ban-
förvaltningscentralen föreslå smärre ändring-
ar till den ansökta bankapaciteten.

Bankapacitet skall tilldelas rättvist och
icke-diskriminerande, för en tågplaneperiod i
sänder. Om ett järnvägsföretag och Banför-
valtningscentralen har ingått ett ramavtal
skall Banförvaltningscentralen om möjligt
tilldela järnvägsföretaget kapacitet för längre
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tid än en tågplaneperiod. Järnvägsföretaget
måste emellertid ansöka om kapacitet skilt
för varje tågplaneperiod.

Vid kapacitetstilldelning kan prioritetsord-
ningar uppställas i två fall. I beskrivningen
kan ett bestämt banavsnitt anvisas för en viss
typ av trafik. Denna typ av trafik har i så fall
förtur på banavsnittet. Om det finns outnytt-
jad kapacitet får annan trafik inte hindras att
använda banavsnittet. Som exempel kan
nämnas huvudstadsregionens stadsbanor till
Dickursby och Alberga.

Prioriteringar kan göras också i det fall att
en viss bankapacitet är överbelastad. I så fall
skall prioritetsordningen för respektive ban-
avsnitt fastställas i beskrivningen av
bannätet.

Trafikledning

Trafikledningen skall säkra att tågplaneen-
lig järnvägstrafik kan bedrivas på bannätet på
ett säkert och effektivt sätt. Trafikledningen
är viktig för järnvägstrafikens säkerhet. Tra-
fikledningsfunktionerna är viktiga också för
tryggandet av konkurrens på lika villkor.

Trafikledningens funktioner och anord-
ningar utgör en del av banhållningen. Trafik-
ledningen är en myndighetsuppgift som Ban-
förvaltningscentralen ansvarar för. För närva-
rande upphandlar Banförvaltningscentralen
trafikledningstjänsterna av VR Aktiebolag,
enligt ett årligt avtal. Om flera trafikoperatö-
rer börjar idka trafik på bannätet måste Ban-
förvaltningscentralen säkerställa att trafik-
ledningstjänster tillhandahålls på ett icke-
diskriminerande och rättvist sätt.

Enligt förslaget kommer Banförvaltnings-
centralen fortfarande att ansvara för trafik-
ledningen. Banförvaltningscentralen kan
fortsättningsvis upphandla dessa tjänster av
VR Aktiebolag eller ordna trafikledningen på
något annat sätt. För att säkerställa konkur-
rens på lika villkor måste Banförvaltnings-
centralen i fortsättningen säkerställa icke-
diskriminerande och opartiska trafiklednings-
tjänster.

3.5. Skyldigheten att tillhandahålla
tjänster

Idkande av järnvägstrafik förutsätter att

järnvägsföretagen utöver bannätet har till-
gång också till andra funktioner som är vikti-
ga för trafiken, t.ex. terminaler, stationer för
persontrafik, tankningsställen, privata ban-
gårdsfunktioner samt service-, underhålls-
och depåfunktioner.

Enligt kapacitets- och banavgiftsdirektivet
skall järnvägsföretag tillhandahållas alla des-
sa för bedrivande av järnvägstrafik viktiga
funktioner samt ges rätt till tjänster inom
dessa funktioner. En del av funktionerna
kontrolleras av VR-Group och en del av vis-
sa andra företag. Till dessa hör framförallt de
viktigaste funktionerna för passagerartrafik,
godsterminaler och underhåll. Enligt direkti-
vet kan den som sköter dessa funktioner inte
vägra att tillhandahålla tjänster om det finns
endast en leverantör på marknaden som till-
handahåller dem. En förutsättning är dessut-
om att tjänsterna inte skäligen kan ordnas på
något annat sätt.

Skyldigheten att tillhandahålla tjänster
gäller enligt förslaget endast verksamhets-
former som är nödvändiga för bedrivande av
järnvägstrafik. T.ex. användning av stationer
för passagerartrafik innebär sålunda endast
rätt till fysisk användning av byggnaden, inte
t.ex. tillträde till andra företags utrymmen.
Tillträde till terminaler gäller inte företags in-
terna terminaler och lastningsställen som an-
vänds endast för ifrågavarande företags verk-
samhet.

För användningen av tjänster uppbärs na-
turligtvis ersättning. Ersättningen skall vara
rättvis och baseras på faktiska kostnader. Er-
sättningen fastställs enligt avtal mellan köpa-
ren och säljaren. Skyldigheten att tillhanda-
hålla tjänster får inte bli en ekonomisk börda
för de företag som säljer tjänsterna.

3.6. Järnvägstrafikens säkerhet

I lagen föreslås ett särskilt kapitel om järn-
vägstrafikens säkerhet. I kapitlet ingår be-
stämmelser om grunderna för säker järnvägs-
trafik, om Banförvaltningscentralens behö-
righet i ärenden som gäller järnvägstrafikens
säkerhet, om trafikledningen och om säker-
hetsintyg.

Banförvaltningscentralen bemyndigas en-
ligt förslaget att utfärda normer för att trygga
järnvägstrafikens säkerhet. De nödvändiga
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bestämmelserna om bemyndigande inklude-
ras i lagen om ändring av lagen om järnvägs-
systemets driftskompatibilitet. Banförvalt-
ningscentralen föreslås få normgivningsbe-
fogenheter i ärenden av teknisk natur. Med
stöd av bemyndigandet kan ämbetsverket ut-
färda närmare bestämmelser om trafiken på
bannätet, om banhållningen, om bananord-
ningarna och bankonstruktionerna samt om
användningen av rullande materiel. Med tan-
ke på järnvägstrafikens säkerhet är det nöd-
vändigt att utfärda sådana bestämmelser. På
grund av att normerna är synnerligen teknis-
ka och detaljerade är det inte ändamålsenligt
att utfärda dem på lag- eller förordningsnivå.
Bestämmelserna berör inte heller enskilda
individers eller juridiska personers rättigheter
eller skyldigheter utan de har uttryckligen be-
tydelse för de inom järnvägsbranschen verk-
samma företagen och dessas personal. För
passagerarnas säkerhet har de endast en indi-
rekt betydelse.

I lagen föreslås också bestämmelser om
Banförvaltningscentralens rätt och skyldighet
att övervaka järnvägstrafikens säkerhet. Ban-
förvaltningscentralen har enligt förslaget rätt
att utfärda säkerhetsintyg och att godkänna
säkerhetsintyg som har beviljats i något annat
EES-land. Ett järnvägsföretag skall ha en
gällande försäkring för hela den tid som det
idkar trafik.

3.7. Regleringsorgan och sökande av
ändring

Kommunikationsministeriet, nedan mini-
steriet, svarar för den allmänna styrningen
och övervakningen av järnvägsbranschen och
järnvägstrafiken samt främjar förutsättning-
arna för järnvägstrafik.

Då flera järnvägsoperatörer bedriver verk-
samhet på bannätet kan det uppkomma kon-
fliktsituationer. Sådana oförutsedda konflik-
ter som kan uppkomma i en ny verksam-
hetsmiljö måste kunna lösas så snabbt som
möjligt. Bl.a. eventuella meningsskiljaktighe-
ter i samband med tilldelningen av bankapa-
citet måste kunna lösas snabbt för att järn-
vägsoperatörerna skall kunna fortsätta trafi-
keringen störningsfritt.

I kapacitets- och banavgiftsdirektivet förut-
sätts att medlemsländerna upprättar ett i di-

rektivet avsett regleringsorgan som har i
uppgift att se till att järnvägsföretagen be-
handlas rättvist. Regleringsorganet skall ock-
så fungera som besvärsorgan i fråga om vissa
av banhållarens beslut. Regleringsorganets
beslut skall vara överklagbara. Enligt försla-
get skall kommunikationsministeriet fungera
som regleringsorgan i Finland. Ändring i be-
slut som Banförvaltningscentralen har fattat i
egenskap av bannätets förvaltare skall enligt
förslaget sökas genom rättelseförfarande.
Övriga beslut av Banförvaltningscentralen
kan enligt förslaget överklagas i enlighet med
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Enligt
huvudregeln skall ministeriet avgöra rättelse-
yrkanden inom två månader, för att den
oklarhet som en tvist innebär skall bli så
kortvarig som möjligt. Besvär över ministeri-
ets beslut kan i enlighet med förvaltningspro-
cesslagen anföras hos högsta förvaltnings-
domstolen.

Om konkurrensen inom järnvägstrafiken
ökar kan det bli aktuellt att ompröva regler-
ingsorganets roll.

3.8. Upphävande av lagen om lagfart
och inteckning af enskild järnväg
för allmän samfärdsel samt av för-
ordningen om enskilda järnvägar

Förordningen om enskilda jernvägar för
allmän samfärdsel är från år 1889 (16/1889).
Den gäller som en lag. Förordningen innehål-
ler tämligen detaljerade bestämmelser om
byggande av och trafiken på enskilda järnvä-
gar samt om transportvillkoren.

Aktiebolaget Karhulan-Sunilan Rautatie
Oy är landets enda bolag för enskilda järnvä-
gar som ännu bedriver trafik. Senaten bevil-
jade år 1897 aktiebolaget tillstånd enligt för-
ordningen. Bolaget har ett gällande samtra-
fikavtal med VR Aktiebolag.

Förordningen om enskilda jernvägar är för-
åldrad och föga anpassad till dagens förhål-
landen. Det finns överhuvudtaget inga skäl
att begränsa näringsfriheten genom att förut-
sätta tillstånd för byggande av en enskild
järnväg, eftersom en sådan järnväg sannolikt
ansluts till statens bannät. Det är inte heller
sannolikt att sådana järnvägar som avses i
förordningen kommer att byggas. Därför fö-
reslås att förordningen upphävs och att det
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inte längre skall krävas tillstånd för byggande
av enskilda järnvägar.

Det föreslås dessutom att lagen om lagfart
och inteckning af enskild jernväg för allmän
samfärdsel (16/1889) upphävs samtidigt.

4. Andra lagar i samband med
proposit ionen

Lag om Banförvaltningscentralen

Bestämmelser om Banförvaltningscentra-
lens ställning och uppgifter finns i lagen om
statens bannät, banhållningen och använd-
ningen av bannätet. Närmare bestämmelser
finns dessutom i förordningen om Banför-
valtningscentralen (283/1995).

Till följd av de ökade uppgifter som äm-
betsverket tilldelas anses det nödvändigt att
stifta en separat lag om Banförvaltningscen-
tralen. Enligt den skall Banförvaltningscen-
tralen fungera som ansvarig myndighet för
järnvägsbranschen. Banförvaltningscentra-
lens myndighetsuppgifter inkluderar emeller-
tid inte upphandling eller produktion av tra-
fiktjänster. Den föreslagna lagen innebär inga
betydande ändringar i Banförvaltningscentra-
lens ställning eller nuvarande organisatoriska
struktur.

Banförvaltningscentralen fungerar som
förvaltare av statens bannät, med huvudupp-
gift att underhålla och utveckla bannätet.
Banförvaltningscentralen svarar dessutom för
säkerhets- och myndighetsuppgifterna i sam-
band med banhållningen samt utfärdar säker-
hetsföreskrifter för järnvägstrafiken och öv-
riga föreskrifter om skötseln av trafiken och
övervakar att de efterlevs.

Lag om ändring av lagen om driftskompa-
tibiliteten hos det transeuropeiska järnvägs-
systemet

Banförvaltningscentralen har utfärdat de
gällande normerna med stöd av den bestäm-
melse om bemyndigande som ingår i
bannätslagen. Avsikten är att normerna fort-
farande skall kunna tillämpas som sådana ef-
ter att den nya järnvägslagstiftningen trätt i
kraft. En bestämmelse om detta föreslås ingå
i järnvägslagens övergångsbestämmelser. Ef-
tersom bannätslagen upphävs, föreslås att de

bestämmelser om bemyndigande som ingår i
den flyttas i specificerad form till lagen om
ändring av lagen om driftskompatibiliteten
hos det transeuropeiska järnvägssystemet, till
vilken de hör med tanke på sitt sakinnehåll.
Lagen innehåller bestämmelser om de krav
angående det transeuropeiska järnvägssyste-
met som framöver kommer att ersätta de
nämnda nationella bestämmelserna.

Ändring av järnvägstransportlagen

Lagen föreslås bli ändrad eftersom begrep-
pet järnvägsföretag i dess 2 § definieras med
en hänvisning till 2 a § i lagen om statens
bannät, banhållningen och användningen av
bannätet. Avsikten med förslaget till järn-
vägslag är att upphäva bannätslagen i dess
helhet. Definitionen av järnvägsföretag har
dessutom ändrats till följd av den ändring
som har gjorts i utvecklingsdirektivet.

5. Proposit ionens verkningar

5.1. Ekonomiska verkningar

Förslaget innebär att unionens inre interna-
tionella godstrafik på järnvägarna öppnas för
konkurrens i Finland. Detta betyder att ca 3
% av godstrafikmarknaden på närmare 350
miljoner euro öppnas för konkurrens. Nya
järnvägsföretag kan etablera sig i den järn-
vägsfärjetrafik som för närvarande bedrivs
mellan Åbo och Stockholm respektive Åbo
och Travemünde. Järnvägsförbindelsen mel-
lan Torneå och Haparanda gör det dessutom
möjligt för t.ex. svenska företag att trafikera i
Finland. På Torneå trafikplats finns två spår-
vidder, medan specialmateriel förutsätts för
trafik i det övriga Finland på grund av olika
spårvidder.

Eftersom lagen inte kommer att leda till att
bannätet i någon större utsträckning öppnas
för unionens inre internationella järnvägstra-
fik, blir dess ekonomiska verkningar i detta
skede synnerligen marginella. Den föreslag-
na lagens huvudsakliga betydelse kommer att
vara att den i enlighet med gemenskapslag-
stiftningen skapar beredskap för en sådan si-
tuation där också andra järnvägsföretag än
VR Aktiebolag bedriver trafik på Finlands
bannät.
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5.2. Verkningarna för företag

Förslaget kommer inte inom en överskådlig
tid att påverka VR-Group Ab:s ställning på
marknaden. Även om också andra järnvägs-
företag i något skede börjar bedriva trafik på
Finlands bannät, har VR-Group Ab en syn-
nerligen stark position. Då konkurrensen
öppnas innebär detta att också VR-Group Ab
får nya etableringsmöjligheter.

Förslaget kommer knappast att inverka på
de företags ställning som behöver järnvägs-
transporter.

5.3. Verkningar i fråga om organisation
och personal

Banförvaltningscentralens ökade uppgifter
kommer under de närmaste åren att förutsätta
vissa personalökningar. Eftersom propositio-
nen till att börja med inte kommer att få någ-
ra större praktiska konsekvenser är det i detta
skede svårt att bedöma det faktiska behovet
av tilläggsarbetskraft inom organisationen.

5.4. Miljöverkningar

Järnvägstrafik är ett miljövänligare alterna-
tiv än landsvägstrafik. Propositionens even-
tuella positiva miljöverkningar är beroende
av hur järnvägstrafikens transportvolymer
utvecklas. Propositionen kommer inte direkt
att påverka transportvolymerna, även om må-
let på sikt är att hålla kvar åtminstone de nu-
varande marknadsandelarna. Om förslaget
leder till en ökning av järnvägstrafikens
transportandelar, kan förslagets miljöverk-
ningar anses vara positiva. I helhet blir mil-
jöverkningarna emellertid sannolikt små.

6. Ärendets beredning

Trafikministeriet tillsatte i september 1997
en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna
att öppna Finlands bannät för konkurrens.
Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande
till trafikministeriet i april 1998. Arbetsgrup-
pen föreslog att den inhemska och den på
EU-länderna inriktade godstrafiken samt den

regionala persontrafiken öppnas för konkur-
rens.

Betänkandet sändes på remiss till de berör-
da ministerierna samt till organisationer som
företräder arbetsgivarna, arbetstagarna, indu-
strin och kunderna. De flesta utlåtandena var
positiva till öppnandet av konkurrensen på
det sätt som arbetsgruppen föreslagit. Vissa
utlåtanden, särskilt personalorganisationer-
nas, var negativa till öppnandet av konkur-
rensen.

I september 1998 tillsatte trafikministeriet
en arbetsgrupp för att utgående från arbets-
gruppens förslag bereda en proposition med
förslag till revidering av bannätslagen. Ar-
betsgruppen publicerade sitt propositionsut-
kast den 8 april 1999.

Denna proposition har beretts utgående
från de nämnda betänkandena, likväl med
den ändringen att tillträdet till bannätet inte
föreslås bli öppnat i större utsträckning än
gemenskapslagstiftningen förutsätter. I pro-
positionen har dessutom beaktats de till det
första järnvägspaketet hörande nya direktiv
som trädde i kraft under den tid som proposi-
tionen bereddes. Propositionen har beretts
vid kommunikationsministeriet som tjänste-
uppdrag. Den sändes också i detta skede ut
på en omfattande remissomgång. I april 2002
ordnades dessutom ett möte där representan-
ter för de berörda ministerierna och intresse-
grupperna hördes.

Justitieministeriet har gett tillstånd att före-
dra förslaget till lag om ändring av 2 § järn-
vägslagen.

7. Samband med andra proposi-
t ioner

I 23 § 3 mom. järnvägslagförslaget hänvi-
sas till lagen om elektronisk kommunikation
i myndigheternas verksamhet. Regeringspro-
positionen (RP 17/2002 rd) är fortfarande
under arbete i riksdagen. I 30 § järnvägslag-
förslaget hänvisas bl.a. till lagen om förvalt-
ningsförfarande (598/1982) och till språkla-
gen (148/1922). Riksdagen behandlar reger-
ingens proposition med förslag till förvalt-
ningslag och till lag om ändring av förvalt-
ningsprocesslagen (RP 72/2002 rd) och re-
geringens proposition med förslag till ny
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språklag och lagstiftning som har samband
med den (RP 92/2002 rd). Genom förvalt-
ningslagen upphävs lagen om förvaltnings-

förfarande och på motsvarande sätt upphävs
språklagen från 1922 genom den nya språk-
lagen.
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DETALJMOTIVERING

1. Motivering ti l l lagförslagen

1.1. Järnvägslagen

1 kap.Allmänna bestämmelser

1 §. Lagens syfte och tillämpningsområde.
I denna paragraf föreskrivs om lagens syfte
och tillämpningsområde. Syftet med lagen är
att främja järnvägstrafiken och användningen
av bannätet. Man vill skapa legislativa förut-
sättningar för en effektiv och mångsidig
järnvägstrafik på statens bannät. Genom la-
gen skapas också förutsättningar för flera fö-
retagare att bedriva järnvägstrafik. Konkur-
rensen öppnas emellertid endast så mycket
som förutsätts i direktivet om ändring av ut-
vecklingsdirektivet för järnvägarna. Ett syfte
är dessutom att förbättra järnvägstrafikens
säkerhet genom bestämmelser som dels upp-
fyller kraven i de direktiv som verkställs ge-
nom lagen, dels anger målsättningarna för en
säker järnvägstrafik.

I paragrafens 2 mom. avgränsas lagens till-
lämpningsområde till bedrivandet av järn-
vägstrafik och till järnvägstrafikens säkerhet
på statens bannät samt till användningen och
finansieringen av statens bannät. Lagen före-
slås bli tillämpad på privata spåranläggningar
endast i den utsträckning som föreskrivs i 28
§, 31 § 1 mom. och i 39 §. Den i 35 § före-
skrivna skyldigheten att tillhandahålla tjäns-
ter gäller samtliga i bestämmelsen nämnda
tjänster i Finland.

Sådana privata spåranläggningar som avses
i lagen är närmast industriföretags fabriks-
spår samt kommunägda hamnspår. Metrospår
och smalspåriga museijärnvägar hör däremot
inte till lagens tillämpningsområde.

2 §. Definitioner. I lagen föreslås definitio-
ner av vissa för lagen centrala begrepp. I pa-
ragrafens 1 punkt definieras begreppet järn-
vägsföretag. Ett järnvägsföretag förutsätts ha
ett i Finland eller i någon annan EES-stat be-
viljat tillstånd att som sin huvudsakliga verk-
samhet bedriva järnvägstrafik med rullande
materiel som det har i sin besittning. Också

ett bolag eller en annan sammanslutning som
endast tillhandahåller dragkraft skall anses
vara ett sådant järnvägsföretag som avses i
lagen. Däremot kan ett bolag eller en annan
sammanslutning som enbart har vagnmateriel
i sin besittning inte anses vara ett sådant
järnvägsföretag som avses i lagen. Med hu-
vudsaklig verksamhet avses att järnvägs-
transporter skall utgöra den klart största de-
len av bolagets eller företagets affärsverk-
samhet.

En förutsättning för ändringen av definitio-
nen av järnvägsföretag är att också 2 § i järn-
vägstransportlagen ändras, eftersom defini-
tionen av järnvägsföretag i paragrafen inne-
håller en hänvisning till ifrågavarande be-
stämmelse i bannätslagen.

Definitionen av begreppet bannät är central
för lagens tillämpningsområde. Enligt 2
punkten i den föreslagna paragrafen avses
med bannät statens bannät som förvaltas av
Banförvaltningscentralen. Bannätet består av
banan inklusive bananordningar och bankon-
struktioner.

I paragrafens 3 punkt definieras begreppet
banhållning. Banhållningen omfattar enligt
förslaget sådana bygg- och underhållsåtgär-
der som preciseras i definitionen. Med kon-
struktioner, byggnader och anläggningar av-
ses bl.a. inom bannätet installerade säker-
hets-, trafiklednings- och elektrifieringssy-
stem. Banhållningen omfattar enligt defini-
tionen också sådana direkt relaterade funk-
tioner som inte finns i omedelbar närhet av
banan, t.ex. säkerhetsanordningar och kom-
munikationslinjer för det övriga trafikled-
ningssystemet samt matarstationernas ellin-
jer.

Enligt paragrafens 4 punkt avses med be-
drivande av järnvägstrafik sådan trafik som
järnvägsföretag och museitrafikoperatörer
bedriver på bannätet. Definitionen avser all
sådan egentlig järnvägstrafik som kan bedri-
vas på bannät.

I paragrafens 5 punkt definieras begreppet
trafikering, som utöver trafik som bedrivs av
en järnvägsoperatör omfattar all sådan trafik
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med spårfordon som hör till eller har sam-
band med banhållningen. Begreppet spårfor-
don definieras i lagen om ansvar i spårtrafik
(113/1999). Till trafikeringen räknas enligt
förslaget också annan trafik som sträcker sig
till spårområdet, dock inte i vägtrafiklagen
avsedd vägtrafik i plankorsning.

Syftet med definitionen är att täcka all
eventuell trafik som kan sträcka sig till ett
spårområde som är reserverat uteslutande för
spårfordon. Definitionen omfattar sålunda
också alla arbetsmaskiner som används för
banarbeten då dessa framförs på spårområde
som används för järnvägstrafik.

I paragrafens 6 punkt definieras begreppet
bankapacitet som en järnvägslinjes av
bannätets egenskaper beroende förmåga att
förmedla tågtrafik under en viss period. Med
tågtrafik avses sådant utnyttjande av banka-
pacitet enligt lagens 4 kap., som är baserat på
järnvägstrafik enligt tågplanen. Till bankapa-
citeten hör emellertid inte tågtrafik i omedel-
bar anslutning till banhållningen.

Bankapaciteten korrelerar med bannätets
egenskaper, t.ex. antalet spår, den trafiktäthet
som säkerhetsanordningarna tillåter samt
banhållningsarbeten. I bankapaciteten ingår
utöver järnvägslinjerna också bangårdarnas
spår för tågtrafik. I den definierade och i 4
kap. reglerade bankapaciteten ingår inte an-
vändning av rangeringsbangårdar och spår
för s.k. växlingstrafik. Med Banförvaltnings-
centralen skall avtalas särskilt om sådan tra-
fik. Med växlingstrafik avses närmast range-
ring av vagnar och lokomotiv samt samman-
sättning av tåg.

Inte heller banarbetstrafik kan hänföras till
den bankapacitet som avses i definitionen,
eftersom den verksamhet som banhållningen
förutsätter och det därtill anslutna arbetet på
bannätet minskar den för tågtrafik disponibla
bankapaciteten. Detsamma gäller för väx-
lingstrafik, som i praktiken kan bedrivas en-
dast till den del som bankapaciteten inte ut-
nyttjas för tågtrafik.

I paragrafens 7 punkt definieras begreppet
sökande av spårkapacitet. Utöver ett sådant
järnvägsföretag som avses i lagen kan sökan-
den vara en internationell sammanslutning av
järnvägsföretag, kommunikationsministeriet,
nedan ministeriet, och Huvudstadsregionens
samarbetsdelegation. Enligt artikel 2 i kapa-

citets- och banavgiftsdirektivet avses med
sökande i första hand järnvägsföretag. Defi-
nitionen utvidgas på det sätt som direktivet
tillåter till att gälla myndigheter som ordnar
offentliga järnvägstjänster i Finland. Ansö-
kan om bankapacitet görs enlighet med be-
stämmelserna i lagens 4 kap.

Enligt paragrafens 8 punkt avses med tra-
fikledning i första hand de funktioner som på
bannätet tryggar en säker och effektiv tågtra-
fik enligt tågplanen. Alla tåg på bannätet
skall följa rutt- och körplaner, dvs. tågplaner
som upprättas i överensstämmelse med be-
sluten om tilldelning av bankapacitet. Till-
delningen av beviljad bankapacitet skall så-
ledes skötas under överinseende av trafikled-
ningen. Trafikledningen omfattar också väx-
lingstrafik och trafik som förutsätts av ban-
hållningen (banarbetstrafik) samt styrning
och kontroll också av all annan trafik på
bannätet.

När det gäller annan än egentlig tågtrafik
kan en del av trafikledningsuppgifterna lokalt
överföras på deras ansvar som sköter väx-
lingstrafik eller banarbetstrafik. I så fall kan
t.ex. en växlingsarbetsenhet självständigt
verka inom ett område som trafikledningen
anvisat. Inom detta område hör trafiken eller
styrningen av den inte till den definierade
trafikledningen. Hela bannätet skall emeller-
tid trafikeras under trafikedningens styrning
och kontroll. Definitionen av trafikledningen
motsvarar nuvarande praxis.

I enlighet med paragrafens 9 punkt avses
med överbelastad bankapacitet en sådan
järnvägslinje för vilken det under en viss pe-
riod inte är möjligt att godkänna alla ansök-
ningar om kapacitet, trots att Banförvalt-
ningscentralen med stöd av lagens 20 § har
försökt samordna ansökningarna.

I paragrafens 10 punkt definieras museitra-
fik som trafik som på bannätet bedrivs med
museimateriel eller med därmed jämförbar
materiel. Som museitrafik kan överhuvudta-
get betraktas endast sådan mindre omfattande
trafik som en sammanslutning bedriver utan
vinstsyfte.

Med museimateriel avses i definitionen rul-
lande järnvägsmateriel som är i slutet av sin
livscykel eller som annars till sina egenska-
per, på grund av att sitt samband med teknis-
ka experiment eller på grund av sin speciella
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historia, skiljer sig sådan rullande materiel
som är i allmän användning.

Vad gäller museitrafikens omfattning är det
av betydelse om den kan utnyttjas för sed-
vanlig kollektivtrafik eller godstrafik. Avsik-
ten är att museitrafiken inte skall vara anslu-
ten till sedvanlig kollektivtrafik och att
kommersiell godstrafik inte bedrivs inom
ramen för den. T.ex. sommartid kan trafiken
emellertid vara regelbunden, men dess hu-
vudsyfte skall vara själva användningen av
museimaterielen eller den därmed jämförbara
materielen eller också att trafiken bedrivs på
ett lågtrafikerat banavsnitt eller spårsystem
där det inte förekommer regelbunden person-
trafik. Eventuell godstrafik inom ramen för
museitrafiken skall inskränka sig till använd-
ning av godsvagnar som en del av museitra-
fiken.

Museitrafikoperatören får inte bedriva mu-
seitrafiken i vinstsyfte. Frågan om trafiken
bedrivs i sådant vinstsyfte som avses i defini-
tionen skall bedömas som en helhet. Musei-
trafikoperatören får sälja resebiljetter eller
uppbära andra transportavgifter men inkoms-
terna skall huvudsakligen användas för att
täcka skäliga kostnader för museitrafiken.
Som ett tecken på att verksamheten bedrivs
utan vinstsyfte kan anses att materielen un-
derhålls och trafiksäkerhetsuppgifterna sköts
genom frivilliga arbetsinsatser. Ett i stiftelse-
urkunden eller bolagsordningen intaget om-
nämnande om sammanslutningens allmän-
nyttiga syfte är ett indicium på att trafiken
har karaktären av museitrafik.

Enligt paragrafens 11 punkt avses med pri-
vat spåranläggning andra spåranläggningar
än sådana som förvaltas av Banförvaltnings-
centralen. Här avses t.ex. fabriksspår och
hamnbanor som ägs av industrier och kom-
muner. En privat spåranläggning kan anslutas
till statens bannät i en privatspårsanslutning
som förutsätter tillstånd enligt vad som före-
skrivs i lagens 39 §.

3 §. Finansiering av banhållningen. I den-
na paragraf föreskrivs om den finansiella ra-
men för banhållningen. Paragrafen motsvarar
2 § 2 och 3 mom. i bannätslagen. Avsikten är
att bannätet också i fortsättningen huvudsak-
ligen skall finansieras genom statsbudgeten.
Bannätet skall enligt paragrafen underhållas
och byggas ut i den utsträckning som de i

statsbudgeten anvisade anslagen och den öv-
riga finansieringen tillåter. Den övriga finan-
sieringen är emellertid endast marginell och
utgör ett komplement till budgetfinansiering-
en. Det kunde vara t.ex. kommunens eller in-
dustrianläggningars finansiering av banhåll-
ningen. Den i lagen avsedda grunddelen av
banavgiften som uppbärs hos järnvägsopera-
törerna skall med undantag av investerings-
avgiften anvisas för banhållning och beaktas
i statsbudgeten.

4 §. Beskrivning av bannätet. I denna para-
graf föreskrivs om Banförvaltningscentra-
lens beskrivning av bannätet. I kapacitets-
och banavgiftsdirektivet finns bestämmelser
om detta för järnvägstrafiken och bannätet
viktiga dokument. Beskrivningen skall inne-
hålla information om de centrala bestämmel-
ser och föreskrifter som gäller förutsättning-
arna för inledande och bedrivande av järn-
vägstrafik samt bestämmelser om bankapaci-
teten.

I kapacitets- och banavgiftsdirektivet ställs
inga formkrav på beskrivningen av bannätet,
men avsikten är att bannätsförvaltarna inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
skall samordna sina bannätsbeskrivningar.
En gemensam mall främjar syftet med att of-
fentliggöra bannätsbeskrivningarna, genom
att säkra tillgången på standardiserad infor-
mation om järnvägstrafiken i olika länder.

Enligt paragrafens 1 mom. skall Banför-
valtningscentralen i beskrivningen av
bannätet informera om de centrala bestäm-
melserna om järnvägstrafik i järnvägslagen
och i lagen om driftskompatibiliteten hos det
transeuropeiska järnvägssystemet
(561/2002), nedan kompatibilitetslagen, samt
om de bestämmelser och föreskrifter som ut-
färdas med stöd av de nämnda lagarna. Enligt
paragrafens 2 mom. skall av beskrivningen
av bannätet framgå uppgifter om bannätets
art och omfattning samt närmare uppgifter
om de tjänster som avses i 13 § samt om till-
gången på dem.

Enligt förslaget är nätbeskrivningen den
centrala informationskällan för dem som an-
söker om bankapacitet. Nätbeskrivningen
styr också Banförvaltningscentralens förvalt-
ning av bannätet. Beskrivningen skall förny-
as för varje tågplaneperiod. Järnvägsoperatö-
rerna skall kunna lita på att uppgifterna i be-
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skrivningen inte förändras under tågplanepe-
rioden. Nätbeskrivningen åsidosätter emeller-
tid inte de bestämmelser och föreskrifter som
utfärdas i syfte att trygga järnvägstrafikens
säkerhet och kontinuitet under tågplaneperi-
oden.

När Banförvaltningscentralen upprättar be-
skrivningen av bannätet skall den höra de sö-
kande av bankapacitet som är etablerade i
Finland samt andra sökande som vill få till-
träde till Finlands bannät. Banförvaltnings-
centralen skall publicera nätbeskrivningen i
sin bestämmelsesamling varje tågplaneperi-
od, senast fyra månader före utgången av den
tid då kapacitetsansökningarna skall lämnas
in, för att sökandena i tid skall få för sin af-
färsverksamhet behövlig information om om-
ständigheter som är relevanta för kapacitets-
ansökan samt om grunderna för fastställande
av banavgiften. Enligt paragrafens 3 mom
skall Banförvaltningscentralen också publi-
cera sådana uppgifter i nätbeskrivningen som
har ändrats under dess giltighetstid.

2 kap.Bedrivande av järnvägstrafik

5 §. Tillstånd. Enligt paragrafens 1 mom.
krävs kommunikationsministeriets tillstånd
för bedrivande av järnvägstrafik. Enligt 1
mom. kan tillståndet på ansökan begränsas så
att det gäller endast person- eller godstrafik.
En förutsättning för en sådan begränsning är
sökandens uttryckliga viljeyttring. Ministeri-
et har inte som tillståndsmyndighet rätt att
begränsa tillståndet utan att sökanden har bett
om det. Detta är nödvändigt för sökandens
rättssäkerhet, med beaktande av att tillståndet
enligt förslaget skall gälla i alla länder inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Avsikten med förslaget är att det skall bli lät-
tare för små företag som bedriver regional
person- eller godstrafik att få tillträde till
marknaden.

Tillstånd beviljas av ministeriet. Enligt pa-
ragrafens 2 mom. kan ministeriet emellertid i
enlighet med tillståndsdirektivet ompröva
tillståndet och dess villkor vart femte år efter
att det har beviljats. Dessutom berättigas mi-
nisteriet att kontrollera om järnvägsföretaget
iakttar de förpliktelser som det t.ex. i tillstån-
det har ålagts enligt järnvägslagen eller nå-
gon annan lag, om det föreligger allvarliga

tvivel om saken. Den övervakningsrätt som
tillståndsmyndigheten har enligt direktivet är
motiverad i synnerhet i sådana fall då trafik-
operatörer med små resurser bedriver järn-
vägstrafik som förutsätter solvens och sär-
skild tillförlitlighet.

På tillståndsbehandlingen skall enligt för-
slaget tillämpas lagen om förvaltningsförfa-
rande (598/1982). I paragrafens 3 mom. före-
skrivs i överensstämmelse med tillståndsdi-
rektivet att ett tillstånd som har beviljats i en
EES-stat är i kraft inom hela Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Ministeriet
skall enligt förslaget informera den behöriga
tillståndsmyndigheten i det fall att ett järn-
vägsföretag som har fått tillstånd i någon an-
nan EES-stat inte längre uppfyller tillstånds-
förutsättningarna, för att den behöriga myn-
digheten skall kunna vidta åtgärder i ärendet.

6 §. Förutsättningarna för beviljande av
tillstånd. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om
de förutsättningar för beviljande av tillstånd
som motsvarar kraven i tillståndsdirektivet.
Till innehållet motsvarar bestämmelsen för-
ordningen om koncession för järnvägsföretag
(554/1997). Sökanden skall vara etablerad i
Finland. Sökandens avsikt skall vara att som
sin huvudsakliga verksamhet bedriva järn-
vägstrafik eller tillhandahålla dragkraft. Sö-
kanden skall ha ett sådant av Banförvalt-
ningscentralen utfärdat eller godkänt säker-
hetsintyg som avses i lagens 11 § eller också
skall sökanden ge motsvarande utredning om
sin verksamhet.

På grund av det särskilda tillförlitlighets-
krav som ställs på järnvägstrafiken och för
att säkerheten i järnvägstrafiken skall kunna
tryggas förutsätts att sökanden är tillförlitlig
samt att de som utses till trafikledningsupp-
gifter är väl ansedda och yrkesmässigt kom-
petenta. Eftersom järnvägstrafik kräver stora
ekonomiska insatser förutsätts sökanden en-
ligt paragrafens 1 mom. 4 punkten dessutom
vara solvent. Dessutom skall sökanden i en-
lighet med 5 punkten ha en i 10 § avsedd till-
räcklig ansvarsförsäkring eller något annat
motsvarande arrangemang.

Enligt artikel 6 i tillståndsdirektivet skall
medlemsstaterna definiera villkoren för att
kraven på gott anseende skall anses vara upp-
fyllda för att garantera att det järnvägsföretag
som ansöker om tillstånd eller de personer
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som ansvarar för dess skötsel inte har dömts
för allvarliga brott eller för allvarliga över-
trädelser av särskild lagstiftning som är till-
lämplig på transporter och inte heller för all-
varlig eller upprepad underlåtenhet att upp-
fylla skyldigheter enligt social- eller arbets-
rättslig lagstiftning, inklusive skyldigheter
enligt lagstiftningen om arbetarskydd, eller
skyldigheter enligt tullagstiftning när det
gäller ett företag som önskar bedriva gräns-
överskridande godstransporter som skall ge-
nomgå tullförfaranden. I paragrafens 2 mom.
föreskrivs i enlighet med artikel 6 i direktivet
om i vilka fall en person som har förordnats
sköta uppgifter i företagsledningen inte upp-
fyller kravet på gott anseende. I 3 mom. före-
skrivs på motsvarande sätt i överensstämmel-
se med artikel 8 i direktivet om kravet på yr-
kesmässig kompetens.

I paragrafens 4 mom. föreskrivs i enlighet
med direktivet och dess bilagor om i vilka
fall det i 1 mom. 4 punkten angivna solvens-
kravet inte uppfylls. Ministeriet berättigas
emellertid att av särskilda skäl besluta om
undantag från detta krav. Ett undantag kan
komma i fråga t.ex. i det fall att en person
som har förordnats sköta ledningsuppgifter i
företaget har ansökt om skuldsanering som
inte har någon större betydelse för företagets
affärsverksamhet och då en annan person
som uppfyller kraven förordnas sköta led-
ningsuppgifterna.

Genom paragrafen verkställs artiklarna 5−9
i tillståndsdirektivet samt dess bilagor, såda-
na de lyder i direktivet om ändring av till-
ståndsdirektivet.

7 §. Ansökan om och beviljande av till-
stånd. I paragrafens 1 mom. åläggs den som
ansöker om tillstånd att tillställa ministeriet
de i bestämmelsen nämnda uppgifterna för
att ministeriet på ett tillförlitligt sätt skall
kunna bedöma förutsättningarna för bevil-
jande av tillstånd. Bestämmelsen motsvarar
de krav som ställs i artikel 5 i tillståndsdirek-
tivet samt i bilagan till direktivet. Informa-
tionen kan innehålla också uppgifter som
omfattas av affärshemligheten eller sådant
som annars skall hållas hemligt. Ministeriet
är å andra sidan i egenskap av offentlig myn-
dighet bundet av de i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999) in-
gående bestämmelserna om tystnadsplikt i

fråga om uppgifter av detta slag.
Enligt paragrafens 2 mom. får ministeriet

vid behov avkräva sökanden en auktoriserad
revisors eller en revisionssammanslutnings
analys av sökandens ekonomiska tillstånd.
Denna bestämmelse måste anses behövlig för
att ministeriet i egenskap av tillståndsmyn-
dighet under alla förhållanden skall kunna få
tillräckligt tillförlitlig information om sökan-
dens ekonomiska tillstånd.

Enligt paragrafens 3 mom. skall ministeriet
besluta om en tillståndsansökan i enlighet
med tillståndsdirektivet, dvs. inom tre måna-
der efter att det för avgörandet av ärendet be-
hövliga uppgifterna har sänts in till ministeri-
et.

Avsikten är att sätta i kraft artikel 11 i till-
ståndsdirektivet sådan den lyder i direktivet
om ändring av tillståndsdirektivet. Principer-
na överensstämmer med bestämmelserna i
förordningen om koncession för järnvägsfö-
retag, men alternativen utökas.

8 §. Återkallande av tillstånd. Ministeriet
skall återkalla tillståndet i de situationer som
anges i tillståndsdirektivet. Situationerna
preciseras i paragrafens 1 mom. För det för-
sta skall ministeriet alltid återkalla tillståndet
om tillståndshavaren inte längre uppfyller
tillståndsförutsättningarna. Tillståndshava-
rens konkurs leder till att tillståndet återkal-
las, om tillståndshavarens ekonomiska ställ-
ning inte inom en skälig tid når upp till den
nivå som den tillståndsenliga trafiken förut-
sätter. I det sistnämnda fallet skall ministeriet
göra en objektiv bedömning av tillståndsha-
varens ekonomiska situation, med beaktande
av den tillståndsenliga trafikens art och om-
fattning. Samma kriterier skall beaktas vid
bedömningen av den skäliga tid som avses i
bestämmelsen.

Enligt bestämmelsen berättigas ministeriet
att tillåta fortsatt trafik i enlighet med till-
ståndet eller i begränsad omfattning för högst
sex månader. Beslutet om fortsatt trafik skall
fattas samtidigt som ministeriet konstaterar
att tillståndshavaren inte längre uppfyller
solvensförutsättningen. Tillståndshavaren får
emellertid inte fortsätta bedriva trafik om
detta skulle äventyra järnvägstrafikens säker-
het. Den föreslagna bestämmelsen överens-
stämmer med artikel 11 i tillståndsdirektivet.

Enligt paragrafens 2 mom. berättigas mini-
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steriet att återkalla koncessionen helt eller för
viss tid i sådana fall då tillståndshavaren har
brutit mot tillståndsvillkoren eller mot före-
skrifterna eller bestämmelserna om järnvägs-
trafik. När det är fråga om obetydliga över-
trädelser kan ministeriet enligt momentet ge
tillståndshavaren en varning. Med tanke på
järnvägsoperatörernas rättssäkerhet kan en
sådan lindrigare påföljd för smärre överträ-
delser anses vara motiverad.

9 §. Förändringar som påverkar järnvägs-
trafiken. I paragrafens 1 mom. föreslås be-
stämmelser om sådana för bedrivandet av tra-
fik relevanta förändringar som innebär att en
ny ansökan skall tillställas ministeriet eller
att ministeriet skall be om tilläggsutredning.
Ministeriet kan enligt momentet på ansökan
bevilja ett nytt tillstånd eller på basis av en
tilläggsutredning samtycka till att verksam-
heten fortsätter.

Enligt paragrafens 2 mom. bemyndigas
ministeriet att utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna kräva en utredning, om till-
ståndshavarens rättsliga ställning ändras på
ett sätt som kan ha betydelse för den till-
ståndsenliga järnvägstrafiken. I en situation
av det nämnda slaget finns det eventuellt inte
längre några förutsättningar för att tillståndet
skall vara i kraft. Också med stöd av denna
bestämmelse har ministeriet tystnadsplikt när
det gäller sekretessbelagda uppgifter som det
har fått kännedom om. Oavsett järnvägsföre-
tagets förändrade rättsliga ställning kan före-
taget enligt bestämmelsen fortsätta sin verk-
samhet om ministeriet inte anser att järnvägs-
trafiken äventyras. I syfte att trygga järnvägs-
företagets rättssäkerhet åläggs ministeriet att
bedöma förutsättningarna för fortsatt verk-
samhet så snart som möjligt efter att ha fått
den behövliga utredningen av tillståndshava-
ren.

I paragrafens 3 mom. förpliktas ministeriet
att återkalla tillståndet i enlighet med 8 § om
ministeriet anser att järnvägssäkerheten även-
tyras i sådana ändringssituationer som avses i
1 eller 2 mom.

10 §. Järnvägsföretags försäkringar. En
järnvägsoperatör skall ha en ansvarsförsäk-
ring eller något motsvarande arrangemang
genom vilket det kan ersätta sådana skador
som järnvägstrafiken åsamkar utomstående
och för vilka järnvägsföretaget eller den

sammanslutning som bedriver museitrafik
ansvarar enligt lag eller avtal. Försäkringen
skall tecknas innan trafiken inleds och den
skall vara i kraft under hela den tid som tra-
fiken bedrivs.

Den försäkringsskyldighet som förutsätts i
paragrafen skall anses vara nödvändig med
hänsyn till de stora riskerna för skada som
idkandet av järnvägstrafik innebär. Försäk-
ringens tillräcklighet skall bedömas på basis
av omfattningen av järnvägstrafiken. Musei-
trafiken t.ex. skall, redan på grund av de för-
utsättningar som gäller den, vara av liten om-
fattning, vilket skall tas i beaktande då man
bedömer den försäkring som krävs.

11 §. Säkerhetsintyg. Avsikten med att be-
vilja säkerhetsintyg är att säkerställa att sö-
kanden i sin verksamhet uppfyller de före-
skrivna säkerhetskraven. Säkerhetsintyg kan
beviljas eller godkännas endast för en viss
tid, högst fem år. Säkerhetsintyg är enligt
gemenskapsrätten en förutsättning för bedri-
vande av järnvägstrafik. I detta syfte kan
Banförvaltningscentralen antingen själv be-
vilja säkerhetsintyg på ansökan eller godkän-
na ett i något annat EES-land beviljat säker-
hetsintyg, som då blir gällande också i Fin-
land. I fråga om säkerhetsintyg som har be-
viljats i något annat land kan Banförvalt-
ningscentralen förutsätta att sökanden lämnar
in tilläggsutredning om den trafik som skall
bedrivas i Finland.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om de
uppgifter som sökanden skall lämna in för att
få säkerhetsintyg. Banförvaltningscentralen
behöver emellertid inte tillställas uppgifter
som sökanden redan tidigare har lämnat in i
något annat sammanhang. Det är fråga om
t.ex. sådana uppgifter som har lämnats i
samband med ansökan om tillstånd att ta i
bruk den rullande järnvägsmaterielen.

Banförvaltningscentralen skall avgöra
ärenden som gäller säkerhetsintyg inom fyra
månader efter att sökanden har lämnat in de i
paragrafens 2 mom. nämnda uppgifterna för
behandlingen av ärendet. Säkerhetsintyget
kan täcka antingen statens bannät i dess hel-
het eller en eller flera järnvägslinjer. Medan
syftet med tillståndsförfarandet är att bedöma
företaget som en helhet, är syftet med säker-
hetsintyget att bedöma den trafik som sökan-
den planerar på de i ansökan angivna järn-
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vägslinjerna. Bedömningen av säkerhetsinty-
get kan sålunda gälla endast säkerhetsfrågor i
samband med sökandens trafik.

Säkerhetsintyget kan förenas med villkor.
Villkoren får inte överskrida högt ställda sä-
kerhetskrav för bedrivande av järnvägstrafik.
Kraven skall anpassas till arten och omfatt-
ningen av sökandens trafik, med beaktande
av de järnvägslinjer som ansökan avser. De
säkerhetskrav som ställs på sökandens trafik
skall också anpassas till de krav som ställs på
övriga järnvägsoperatörer som trafikerar på
samma linje.

Enligt paragrafens 4 mom. skall säkerheten
i trafik som bedrivs av järnvägsföretag eller
av internationella sammanslutningar av järn-
vägsföretag, i det fall att arten eller omfatt-
ningen av sökandens trafik förändras väsent-
ligt, bedömas på nytt antingen på basis av en
ny ansökan eller i samband med att det exi-
sterande säkerhetsintyget omprövas. Banför-
valtningscentralen kan också återkalla ett sä-
kerhetsintyg under de förutsättningar som
anges i momentet.

12 §. Inledande, bedrivande och avbrytan-
de av järnvägstrafik. I paragrafens 1 mom.
sammanställs alla de förutsättningar som
skall vara uppfyllda för att tillståndshavaren
skall ha rätt att bedriva järnvägstrafik. Enligt
momentets 1 punkt skall tillståndshavaren för
det första ha ett av Banförvaltningscentralen
utfärdat eller godkänt säkerhetsintyg som
täcker alla de järnvägslinjer där tillståndsha-
varen har för avsikt att bedriva trafik.

Enligt momentets 2 punkt skall tillstånds-
havaren ingå ett avtal med Banförvaltnings-
centralen om användning av tjänster som är
centrala för bedrivandet av järnvägstrafik
samt om säkerhetsfrågor, användning av
rangerbangårdar, uppställningsspår och andra
anordningar samt om övriga praktiska arran-
gemang.

Enligt momentets 3 punkt krävs dessutom
att övriga lagstadgade förutsättningar för be-
drivande av järnvägstrafik är uppfyllda.
Härmed avses alla de krav som ställs i denna
lag och i lagen om driftskompabiliteten hos
det transeuropeiska järnvägssystemet samt de
krav som med stöd av dessa lagar föreskrivs
för bedrivande av järnvägstrafik, t.ex. rätten
att bedriva i lagarna avsedd järnvägstrafik
samt att bankapacitet har beviljats för järn-

vägstrafiken. Det är emellertid inte frågan
om Banförvaltningscentralens administrativa
beslut utan om de lagstadgade förutsättning-
arna för inledande av trafik.

I paragrafens 2 mom. åläggs Banförvalt-
ningscentralen att ingå ett sådant avtal som
avses i 1 mom. 2 punkten med varje till-
ståndshavare, på sedvanliga och rimliga vill-
kor. Avtalet får inte uppta krav som är
strängare än de administrativa beslut som av-
ses i denna lag. Ett sådant avtal får emellertid
inte ingås förrän tillståndshavaren uppfyller
de övriga i 1 mom. angivna förutsättningarna
för inledande av trafik.

Ett sådant avtal som avses i detta moment
får inte i onödan hindra tillståndshavaren att
inleda trafik, även om syftet med avtalet är
att avtalsparterna skall kunna enas om de
praktiska detaljerna i samband med inledan-
det av trafik.

Banförvaltningscentralen får å andra sidan
inte ingå något avtal i det fall att de övriga i
denna lag angivna förutsättningarna för be-
drivande av järnvägstrafik inte är uppfyllda.
Ett syfte med avtalet är att påvisa att Banför-
valtningscentralen för sin del har uppfyllt alla
förutsättningar för inledande av trafik och att
trafiken kan inledas. Banförvaltningscentra-
len behöver inte längre fatta något separat
administrativt beslut om saken.

Enligt paragrafens 3 mom. skall tillstånds-
havaren inleda den i tillståndet angivna verk-
samheten inom sex månader efter att tillstån-
det beviljats. Ministeriet kan emellertid på
begäran av tillståndshavaren, med beaktande
av särdragen i de tjänster som skall erbjudas,
besluta att järnvägsföretaget får inleda verk-
samheten senare. Avsikten med bestämmel-
sen är att trygga behövlig flexibilitet vid in-
ledandet av trafiken.

Om verksamheten inte har inletts inom sex
månader och om tillståndshavaren inte har
ansökt om uppskov, kan ministeriet avkräva
tillståndshavaren tilläggsutredning om förut-
sättningarna för tillståndets giltighet. Om till-
ståndshavaren inte inleder verksamheten
inom utsatt tid finns det anledning att miss-
tänka att tillståndshavaren har ekonomiska
eller andra svårigheter som är relevanta för
trafiken. Svårigheterna kan ha samband med
t.ex. de affärsansvariga personerna eller med
bolagets ekonomiska situation. I ett sådant
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läge är det motiverat att ministeriet kan om-
pröva förutsättningarna för beviljande av till-
stånd.

3 kap. Tjänster som skall tillhandahål-
las järnvägsoperatörer samt
banavgift

13 §. Tjänster som Banförvaltningscentra-
len tillhandahåller järnvägsoperatörer. En-
ligt paragrafens 1 mom. skall Banförvalt-
ningscentralen på likvärdiga och icke-
diskriminerande villkor, tillhandahålla järn-
vägsoperatörer minimipaket av tillträdes-
tjänster, bantillträdestjänster och spårförbin-
delser.

Närmare bestämmelser om de tjänster som
avses i 1 mom. utfärdas genom statsrådets
förordning, som skall vara baserad på vad
som i kapacitets- och banavgiftsdirektivets
bilaga II 1 punkten föreskrivs om minimipa-
ket av tillträdestjänster samt i 2 punkten om
bantillträdestjänster och spårförbindelser. I
nätbeskrivningen skall uppgifterna om detal-
jerna i och tillgången på de tjänster som Ban-
förvaltningscentralen tillhandahåller enligt
denna bestämmelse preciseras.

I minimipaketet av tillträdestjänster ingår
trafikledning, rätt att utnyttja den kapacitet
som beviljats samt till allmänheten riktad in-
formation om passagerartrafiken på bannätet.
Genom ett sådant avtal som avses i 12 § 1
mom. 2 punkten kan, beroende på trafiksitua-
tionen, avtalas närmare om trafiklednings-
tjänsterna.

Den passagerarinformation som ingår i mi-
nimipaketet av tillträdestjänster skall täcka
järnvägsstationernas fasta och programmer-
bara informationssystem för passagerare.
Denna tjänst omfattar inte passagerarinfor-
mation på tåg. Vid behandlingen av banka-
pacitetsansökningar i samband med sådana
minimipaket av tillträdestjänster som avses i
kapacitets- och banavgiftsdirektivet skall
iakttas det förvaltningsförfarande som avses i
4 kap.

Till bantillträdestjänsterna hör spår som
lämpar sig för växlingsarbete samt trafikled-
ningstjänster och på elektrifierade järnvägs-
linjer användning av Banförvaltningscentra-
lens elförsörjningsutrustning för drivmotor-
ström till tåg och för annan elanvändning.

Elenergi ingår emellertid inte i den tjänst
som skall tillhandahållas, utan avtal om el-
energi skall ingås antingen med Banförvalt-
ningscentralen eller direkt med en elleveran-
tör på den fria marknaden.

I fråga om växlingsarbete inbegriper den
tjänst som Banförvaltningscentralen tillhan-
dahåller endast de spår som används samt
trafikledningen enligt 2 § 8 punkten. Järn-
vägsoperatören och Banförvaltningscentralen
kan avtala om trafikledningen i samband med
växlingsarbete, med ett sådant avtal som av-
ses i 12 § 1 mom. 2 punkten.

Till bantillträdestjänsterna hör också spår-
förbindelser till bränsledepåer, till godster-
minaler och till andra privata spåranlägg-
ningar för godstrafik, till uppställningsspår
samt till service- och underhållsfunktioner
för rullande järnvägsmateriel. På de tjänster
som en spårförbindelse leder till kan emeller-
tid eventuellt tillämpas vad som i 35 § före-
skrivs om skyldigheten att tillhandahålla
järnvägsoperatörer tjänster.

Enligt paragrafens 2 mom. bemyndigas
statsrådet att genom förordning bestämma
vilka tilläggstjänster och extra tjänster som
skall tillhandahållas järnvägsoperatörer. Med
sådana tjänster avses i första hand de tjänster
som nämns i kapacitets- och banavgiftsdirek-
tivets bilaga II, 3 och 4 punkterna, samt övri-
ga nyttigheter. Banförvaltningscentralen kan
med järnvägsoperatörerna avtala om tillhan-
dahållandet av sådana tjänster och nyttighe-
ter.

Banförvaltningscentralen kan frivilligt till-
handahålla ifrågavarande tjänster och övriga
nyttigheter. I så fall skall alla som bedriver
järnvägstrafik på en viss järnvägslinje till-
handahållas tjänsterna och nyttigheterna på
lika och rättvisa villkor. Banförvaltningscen-
tralen skall i nätbeskrivningen informera om
de tjänster och nyttigheter som tillhandahålls
samt om detaljer i utbudet och om tillgäng-
ligheten. I fråga om prissättningen tillämpas
de affärsekonomiska principerna i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992).
De tjänster som avses i detta moment omfat-
tas sålunda inte av banavgiften.

14 §. Banavgiftens grunddel och övriga
banavgifter. Avsikten är att i lagen ta in mot
kapacitets- och banavgiftsdirektivet svarande
bestämmelser om principerna för banavgif-
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ten. På så sätt skapas en grund för faststäl-
lande av banavgiften för varje tågplaneperi-
od. Närmare bestämmelser om grunderna för
fastställande av banavgiften utfärdas genom
förordning av kommunikationsministeriet.
Banförvaltningscentralen beslutar om den
banavgift och de därtill anslutna avgifter som
skall tas ut och uppbär avgifterna hos järn-
vägsoperatörerna.

Banavgiften består enligt paragrafens 1
mom. av banavgiftens grundavgift och andra
avgifter i samband med banavgiften som de-
finieras närmare i paragrafen.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs närmare
om banavgiftens grunddel, som är en obliga-
torisk avgift som uppbärs hos järnvägsopera-
törerna per tågplaneperiod.. Grunddelen upp-
bärs för det minimipaket av tillträdestjänster
som Banförvaltningscentralen tillhandahåller
i enlighet med 13 § 1 mom., för bantillträdes-
tjänster och för spårförbindelser för tillträde
till tjästerna. Banförvaltningscentralen skall
uppbära avgiften på rättvisa och icke-
diskriminerande grunder. Det avgiftsuttag
som avses i paragrafen tillämpas inte på de
övriga tjänster och nyttigheter som Banför-
valtningscentralen tillhandahåller och inte
heller på tjänster i samband med bannät som
förvaltas av andra parter.

Enligt artikel 7.3 i kapacitets- och banav-
giftsdirektivet skall avgiften för minimipake-
tet och bantillträdestjänsterna fastställas till
den kostnad som uppstår som en direkt följd
av den tågtrafik som bedrivs. Med kostnads-
relaterat avgiftsuttag enligt direktivet avses
att avgiften fastställs enligt marginalkostna-
den, vilket i praktiken innebär att avgiften
täcker närmast de kostnader som direkt orsa-
kas av bannätets användning och slitage. I
Finland innebär ett avgiftsuttag enligt margi-
nalkostnaden att banavgiftsinkomsterna till
ca 15 % motsvarar Banförvaltningscentralens
årliga underhålls- och investeringskostnader
för bannätet.

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om övriga
avgifter i samband med banavgiften. Den
miljöavgift som avses i momentets 1 punkt är
baserad på artikel 7.5 och den extra avgift
som avses i momentets 2 punkt som uppbärs
vid brist på bankapacitet är baserad på artikel
7.4 i direktivet.

Enligt artikel 8.1 i kapacitets- och banav-

giftsdirektivet kan i samband med banavgif-
ten tas ut tilläggsavgifter för att täcka kost-
nader som har orsakats av banhållningen,
också till den del som dessa överstiger mar-
ginalkostnaderna. Enligt 3 mom. 3 punkten i
den föreslagna paragrafen kan för använd-
ningen av bannätet tas ut en sådan tilläggs-
avgift som avses i direktivet för att täcka
banhållningskostnader, förutsatt att järnvägs-
operatörernas lönsamhet och konkurrenskraft
på godstrafikmarknaden inte väsentligt för-
svagas.

Banförvaltningscentralens banhållnings-
kostnader skall också i fortsättningen i regel
finansieras med banavgiftens grunddel och
med statlig budgetfinansiering. Avsikten med
en eventuell tilläggsavgift är inte att ändra de
grunder för uttag av banavgifter som hittills
har tillämpats i Finland. En tilläggsavgift kan
tas ut närmast i situationer där man önskar att
järnvägsoperatörerna täcker en större del av
banhållningsutgifterna än vad grunddelen in-
bringar. Inkomsterna av tilläggsavgifterna
skall emellertid alltid användas för att täcka
banhållningskostnader.

Enligt 3 mom. 4 punkten kan en invester-
ingsavgift tas ut i samband med ett invester-
ingsprojekt enlighet med artikel 8.2 i direkti-
vet, under förutsättning att finansieringen av
investeringen förutsätter uttag av en invester-
ingsavgift och att projektet förbättrar järn-
vägsoperatörens verksamhetsförutsättningar
eller kostnadseffektivitet. Inkomsterna av in-
vesteringsavgiften skall i sin helhet användas
för finansiering av investeringen.

En investeringsavgift kan tas ut för inve-
steringsprojekt som uppfyller förutsättning-
arna först efter att projekten har genomförts.
En investeringsavgift kan tas ut också för
projekt som har inletts redan innan denna lag
har trätt i kraft, t.ex. för tvärbanan Kervo-
Lahtis. Enligt lagens 47 § 3 mom. får emel-
lertid en investeringsavgift inte debiteras för
ett investeringsprojekt som har tagits i bruk
tidigare än 10 år före lagens ikraftträdande.

Från järnvägsoperatörens synpunkt skall
projekt som genomförs med en investerings-
avgift förbättra kostnadseffektiviteten eller
efterfrågan på transporttjänster i en sådan ut-
sträckning att konkurrenskraften förbättras
oavsett uttaget av investeringsavgiften. Inve-
steringsavgiften får sålunda inte användas för
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sedvanlig finansiering av banhållningen.
I paragrafens 3 mom. 5 punkten föreskrivs

om en avgift för reservering av bankapacitet.
Denna avgift kan uppbäras för outnyttjad
bankapacitet förutsatt att avgiften främjar ett
effektivt utnyttjande av bankapaciteten. Be-
stämmelsen är baserad på artikel 12 i kapaci-
tets- och banavgiftsdirektivet.

I praktiken kan en bokningsavgift tas ut
endast då den outnyttjade bankapaciteten
sannolikt skulle ha använts av någon annan
järnvägsoperatör än den som tilldelats ban-
kapaciteten. I en situation där endast en har
ansökt om bankapacitet kan någon boknings-
avgift inte uppbäras överhuvudtaget, efter-
som kravet på ett effektivt utnyttjande av
bankapaciteten avser uttryckligen ett effek-
tivt utnyttjande av bankapaciteten i en situa-
tion där sökandena är flera.

I paragrafens 4 mom. bemyndigas kommu-
nikationsministeriet att genom en förordning
ge närmare bestämmelser i enlighet med ka-
pacitets- och banavgiftsdirektivets kapitel II
om grunderna för bestämmande av banavgif-
ten, om förutsättningarna för fortsatt uppbä-
rande av avgift för att visa att det föreligger
brist på kapacitet under perioder av överbe-
lastning och om avgifternas belopp. Det är
meningen att ministeriet skall ge närmare be-
stämmelser om grunderna för bestämmandet
av banavgiften beroende på tågplaneperio-
den. Med bestämmelser om grunderna för
bestämmande avses detaljer om tillämpandet
av banavgiften, såsom allmänna beräknings-
principer som gäller banhållningens gräns-
kostnader samt detaljerat fastställande av den
järnvägstrafik som idkas och av järnvägslin-
jerna så att banavgiften kan bestämmas

15 §. Rabatter på banavgifter. I denna pa-
ragraf föreskrivs om rabatter på banavgifter.
Enligt paragrafens 1 mom. kan Banförvalt-
ningscentralen i egenskap av den myndighet
som svarar för uppbörden av banavgiften,
bevilja rabatt på banavgifter i motsvarande
mån som banhållningen effektiveras, enligt
vad som bestäms om beviljandet av rabatter
genom förordning av kommunikationsmini-
steriet. Med effektivering avses i detta sam-
manhang sådana kostnadsbesparingar i sam-
band med banhållningen som inte har med-
räknats i banavgiftens grunddel eller i en av-
gift som har samband med banavgiften. Ef-

tersom grunddelen är direkt baserad på kost-
naderna för järnvägstrafiken kan denna rabat-
teringsgrund vara endast tillfällig. En förut-
sättning för beviljandet är dock att rabatterna
inte överskrider de kostnadsbesparingar som
fås av effektiveringen av banhållningen.

Enligt paragrafen kan Banförvaltningscen-
tralen bevilja även tidsbestämda rabatter för
utvecklande av nya trafiktjänster. Med en ny
tjänst avses att en helt ny efterfrågan på
transporttjänster utvecklas på nya järnvägs-
linjer eller att efterfrågan utsträcks till nya
järnvägslinjer. Rabatter kan enligt förslaget
beviljas också för att främja användningen av
avsevärt underutnyttjade järnvägslinjer. Med
dessa rabatter är det möjligt att främja utnytt-
jandet av lågtrafikerade järnvägslinjer, men
också till denna del måste rabatterna vara
tidsbegränsade. Även om dessa rabatter, och
förutsättningarna för beviljandet av dem, be-
stäms närmare genom kommunikationsmini-
steriets förordning.

Enligt artikel 7.3 i kapacitets- och banav-
giftsdirektivet skall banavgiftens grunddel
fastställas på basis av de kostnader som di-
rekt orsakas av järnvägstrafiken. Enligt arti-
kel 9 i direktivet kan de rabatter som avses i
denna paragraf tillämpas också på grundde-
len. Andra än i denna paragraf föreskrivna
rabatter på grunddelen eller på andra till ban-
avgiften anknutna avgifter kan inte beviljas.

I paragrafens 2 mom. bemyndigas kommu-
nikationsministeriet att genom förordning ge
närmare bestämmelser om rabatter på banav-
giften och om de förutsättningar som skall
uppfyllas för att Banförvaltningscentralen
skall kunna bevilja rabatt på banavgiften.
Förordningen skall basera sig på bestämmel-
serna i artikel 9 i kapacitets- och banavgifts-
direktivet.

16 §.Debitering av banafvgiften. Enligt pa-
ragrafen skall Banförvaltningscentralen i
egenskap av bannätets förvaltare besluta om
debitering av de avgifter som avses i detta
kapitel och kalendermånadsvis debitera av-
gifterna hos järnvägsoperatörerna som enligt
40 § skall tillställa Banförvaltningscentralen
uppgifter om den trafik som de bedriver. De
avgifter som avses i detta kapitel är offentlig-
rättsliga och kan sålunda utmätas utan dom.
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4 kap. Utnyttjande av bannätet samt
bankapaciteten

17 §. Järnvägsföretag och internationella
sammanslutningar av järnvägsföretag som
har tillträdesrätt till bannätet. I denna para-
graf föreskrivs om den rätt som järnvägsföre-
tag och internationella sammanslutningar av
järnvägsföretag har att utnyttja bannätskapa-
citet samt att utnyttja bannätets trafikplatser
för sin järnvägstrafik.

Enligt direktivet om ändring av utveck-
lingsdirektivet för järnvägar skall tillträde till
bannätet garanteras inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdets inre TERFN-nät
som avses i direktivet, när det gäller kombi-
nerade transporter samt internationell person-
trafik. Denna rätt gäller i första hand med-
lemsstaternas järnvägsföretag samt interna-
tionella sammanslutningar av järnvägsföre-
tag, vilkas medlemmar skall vara etablerade i
de medlemsstater där transportverksamheten
bedrivs.

Ett undantag från etableringskravet gäller i
fråga om sådan transitotrafik som enligt ut-
vecklingsdirektivet, tillåts inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdets inre interna-
tionella trafik, kombinerade transporter och
räknat från den 1 mars 2008 också Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdets interna-
tionella godstrafik i sin helhet, för vilka nå-
got etableringskrav inte får uppställas. Tran-
sitotrafiken förutsätter en internationell
sammanslutning av järnvägsföretag, men i
övrigt får också ett ensamt järnvägsföretag
bedriva sådan trafik som beskrivs här.

I utvecklingsdirektivet för järnvägar fast-
ställs minimikrav för öppnande av bannätet
för konkurrens. I övrigt får medlemsstaterna
själva bestämma i vilken utsträckning
bannäten skall vara öppna för flera än ett
järnvägsföretag.

Enligt 1 mom. 1 punkten skall den rätt som
järnvägsföretag och internationella samman-
slutningar av järnvägsföretag har att bedriva
intern internationell järnvägstrafik inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet gälla
hela bannätet. Denna rätt har ett tillämp-
ningsområde som är större än TERFN-nätets
utsträckning i Finland, men till följd av defi-
nitionen av TERFN-nätet är utvidgningen
obetydlig, uttryckligen av den anledningen

att till TERFN-nätet dessutom hör sådana an-
slutningslinjer som definieras i artikel 10 a i
direktivet om ändring av utvecklingsdirekti-
vet. Förändringarna som det föreslagna mo-
mentet innebär är små även jämfört med nu-
läget, då man tar i beaktande att enligt den
redan gällande bannätslagens 3 § 3 mom. kan
rätt att utnyttja bannätet beviljas för interna-
tionell järnvägstrafik mellan länder som hör
till det Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet förutom åt VR Aktiebolag, även åt en
internationell sammanslutning av järnvägsfö-
retag eller ett järnvägsföretag som sköter om
internationella kombinerade transporter.

Till sådan internationell trafik mellan EES-
stater som avses i paragrafens 1 mom. 1
punkten hör också tågfärjeförbindelser mel-
lan Finland och andra EES-stater, om sjö-
transporten av godset sker i tågvagnar. Vil-
ken typ av transportavtal eller fraktsedel som
används för transporten saknar betydelse för
bedömningen av trafikens karaktär vid tolk-
ningen av denna paragraf.

Enligt 1 mom. 2 punkten har endast det ak-
tiebolag som är bildat för att fortsätta Stats-
järnvägarnas transportverksamhet tillträdes-
rätt till bannätet i den inhemska gods- och
persontrafiken samt i förbindelsetrafiken till
Ryssland. I praktiken avses VR Aktiebolag.

Enligt paragrafens 2 mom. har järnvägsfö-
retag och internationella sammanslutningar
av järnvägsföretag rätt att utnyttja bannätets
trafikplatser för sin järnvägstrafik. Om sådan
användning av bannätet skall emellertid en-
ligt 12 § 1 mom. 2 punkten avtalas särskilt.
Också ett annat företag eller en annan sam-
manslutning får enligt 2 mom. använda en
trafikplats, om trafiken betjänar en privat
spåranläggning med anslutning till trafikplat-
sen. Om sådan trafik skall överenskommas
med ett avtal om upprätthållande av privat
spåranläggning. Den föreslagna bestämmel-
sen överensstämmer med nuvarande praxis.

På sådan trafik skall enligt förslaget tilläm-
pas alla de bestämmelser och föreskrifter
som gäller trafik på bannät. På den rullande
järnvägsmateriel som används för trafiken
samt på trafiksäkerhetspersonalen ställs
samma krav som när det gäller ett järnvägs-
företags motsvarande funktioner. Reglering-
en motsvarar också till denna del nuvarande
praxis.
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18 §.Ansökan om bankapacitet. Enligt pa-
ragrafens 1 mom. skall ansökningar om ban-
kapacitet för varje tågplaneperiod riktas till
Banförvaltningscentralen. Av definitionen av
begreppet bankapacitet följer att bankapacitet
kan sökas endast för trafik som bedrivs enligt
en tågplan. Med Banförvaltningscentralen
kan särskilt avtalas om annan trafik på
bannätet.

Avsikten är att i ansökan om bankapacitet
skall anges åtminstone den typ av trafik som
skall bedrivas med varje tåg, järnvägslinjen
jämte avgångs- och ankomststationer, trafi-
keringsdagar och riktgivande tågplaner. I
synnerhet när det är fråga om godstrafik kan
trafikeringsdagarna emellertid inte exakt be-
stämmas på förhand. Av denna anledning
räcker det att järnvägsföretaget ansöker om
bankapacitet åtminstone för alla sådana tåg-
planeenliga tåg som det enligt de förhands-
uppgifter som föreligger om transporterna
har för avsikt att sätta i trafik under tågplane-
perioden. Bankapacitet kan sålunda sökas ut-
över det faktiska behovet. Med stöd av 20 § 3
mom. behöver sådan bankapacitet emellertid
inte beviljas eller också kan den med stöd av
24 § återkallas i det fall att järnvägslinjens
trafiksituation i övrigt förutsätter det och för-
utsättningarna för tillämpning av paragrafen i
övrigt är uppfyllda.

Ansökan om bankapacitet behöver inte
uppta en detaljerad tågplan. Det kan emeller-
tid vara ändamålsenligt att lämna in ansök-
ningsuppgifterna till Banförvaltningscentra-
len i form av en s.k. grafisk tågplan. Av den
grafiska tågplanen skall framgå hela den i
ansökan avsedda trafiken på varje järnvägs-
linje, dygnsvis och med erforderliga uppgif-
ter om tågen.

I momentet bemyndigas statsrådet att ge-
nom förordning ge närmare bestämmelser
om ansökan av bankapacitet och om ansök-
ningstider samt om järnvägstrafikens tågpla-
neperioder i enlighet med bestämmelserna i
bilaga III till kapacitets- och banavgiftsdirek-
tivet. Bemyndigandet att genom statsrådets
förordning ge närmare bestämmelser om de
frågor som nämns i bilagan till direktivet an-
ses vara ändamålsenligt, eftersom avsikten är
att alltid vid behov ändra bilagan genom
kommittéförfarande. Med järnvägstrafikens
tågplaneperiod avses en period på ett år som

byts samtidigt i det transeuropeiska järnvägs-
systemet. Tågtidtabellerna kan ändras även
under tågplaneperioden. Järnvägstrafikens
tidtabeller görs upp enligt bilaga III en gång
om året. Järnvägstrafikens tågplaneperiod
börjar enligt gällande bilaga den sista lörda-
gen i maj. Bilagan håller på att ändras genom
kommittéförfarande så att ändringarna i tåg-
planeperioden träder i kraft det andra
veckoslutet i december.

Tidsfristen för ansökning och beviljande av
bankapacitet bestäms enligt datumet för tåg-
planeperiodens början. Enligt bilagan måste
bankapacitet ansökas senast 12 månader in-
nan den nya tågplaneperioden börjar gälla.
Bannätets förvaltare skall göra upp ett förslag
till tidtabell för trafiken senast fyra månader
efter att fristen för bankapacitetsansökning-
arna löpt ut.

Det kan också under tågplaneperioden
uppkomma behov att ändra beslut om tilldel-
ning av bankapacitet. I detta syfte skall i
momentet inkluderas en bestämmelse enligt
vilken ny bankapacitet eller ändring av ban-
kapacitet för regelbunden trafik kan ansökas
även under tågplaneperioden. Även om detta
utfärdas närmare bestämmelser genom stats-
rådets förordning.

Enligt paragrafens 2 mom. kan järnvägsfö-
retag och internationella sammanslutningar
av järnvägsföretag ansöka om bankapacitet
också för internationella järnvägslinjer inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Banförvaltningscentralen skall i fråga om en
sådan ansökan fungera som sökandens om-
bud i förhållande till övriga bannätsförvalta-
re.

19 §. Prioritetsordningen mellan kapaci-
tetsansökningar. Med stöd av paragrafens 1
mom. skall Banförvaltningscentralen be-
stämma om reservering av järnvägslinjer el-
ler delar av järnvägslinjer för särskild banka-
pacitet på det sätt som avses i artikel 24 i ka-
pacitets- och banavgiftsdirektivet. På en
järnvägslinje eller en del av en järnvägslinje
som har avsatts för särskild bankapacitet
skall företrädesrätt enligt 2 mom. ges den typ
av trafik för vilken bankapaciteten särskilt är
avsedd.

Banförvaltningscentralen kan med stöd av
bemyndigandet t.ex. bestämma att sådana de-
lar av en järnvägslinje som är byggda för när-
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trafik av metrotyp skall utnyttjas för urban
trafik, eller på motsvarande sätt att järnvägs-
linjer som är ombyggda för höghastighetstra-
fik skall användas för sådan trafik. En förut-
sättning för att en järnvägslinje skall reserve-
ras för särskild barnkapacitet är enligt 1
mom. emellertid att det finns tillräckligt med
alternativa järnvägslinjer för övrig trafik. En-
ligt paragrafens 2 mom. kan för en järnvägs-
linje som är reserverad för särskild bankapa-
citet eller för en del av en sådan linje beviljas
bankapacitet för annan trafik, om sådan är
disponibel.

Enligt paragrafens 2 mom. bemyndigas
Banförvaltningscentralen att utfärda be-
stämmelser om sådana prioritetsarrangemang
som kan tillämpas när en järnvägslinje är
överbelastad. Prioritetsordningen skall be-
stämmas utgående från trafiktypen, liksom
när det gäller person- eller godstrafik. Enligt
paragrafens 2 mom. skall Banförvaltnings-
centralen innan den tillämpar prioritetsord-
ningen först konstatera att en järnvägslinje är
överbelastad. Det är fråga om överbelastning
av en järnvägslinje då ansökningarna om
bankapacitet inte kan samordnas med stöd av
20 § 1 mom. eller då det är sannolikt att järn-
vägslinjen överbelastas under tågplaneperio-
den. Då en järnvägslinje konstateras vara
överbelastad leder detta till att bankapacite-
ten bedöms i enlighet med lagens 36 §.

20 §. Beslut om prioritetsordningen i en-
skilda fall. Enligt paragrafens 1 mom. skall
Banförvaltningscentralen samordna tilldel-
ningen av bankapacitet mellan sökandena i
det fall att ansökningarna gäller samma ban-
kapacitet. Banförvaltningscentralen kan i så-
dana fall erbjuda sökandena bankapacitet
som inte väsentligt avviker från ansökan.

Enligt paragrafens 2 mom. kan Banförvalt-
ningscentralen i enskilda fall avgöra priori-
tetsordningen mellan dem som har ansökt om
bankapacitet före inlämnandet av tågplane-
förslaget. Beslutet om prioritetsordningen är
på så sätt relaterat till de förhandlingar om
samordning av kapaciteten som avses i 1
mom, att det skall fattas inom tio dagar efter
avslutandet av samordningsförhandling som
varit resultatlösa.

Till kommunikationsministeriet, som fun-
gerar som det regleringsorgan som avses i 44
§, kan framföras ett yrkande på rättelse av ett

beslut om prioritetsordningen. Avsikten är att
ministeriet redan under tilldelningsförfaran-
det skall kunna avgöra ett enskilt ärende om
prioritetsordningen. Förfarandet är ägnat att
minska behovet av rättelseyrkanden när det
gäller egentliga beslut om tilldelning av ban-
kapacitet.

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om de
grunder på vilka prioritetsordningen i enskil-
da fall kan avgöras med avvikelse från de
allmänna principerna i detta kapitel. Med
tanke på järnvägstransportsystemets funktion
kan det i enskilda fall vara nödvändigt att av-
vika från den i lagen avgivna prioritetsord-
ningen, eftersom ett beslut om kapacitetstill-
delning kan ha vittgående följder och efter-
som eventuella negativa konsekvenser i en-
skilda fall kan minskas genom särskilda av-
göranden.

Som sådana exceptionella grunder som av-
ses momentet anses följdverkningar som
upprätthåller eller förbättrar den internatio-
nella trafiken eller järnvägstransportsyste-
mets eller kollektivtrafikens funktion samt si-
tuationer i vilka prioritetsordningen skulle
orsaka sökanden, ett järnvägsföretag, en in-
ternationell sammanslutning av järnvägsföre-
tag eller dessas kunders affärsverksamhet
oskälig stora olägenheter. Det kan i praktiken
vara fråga om t.ex. en transportkunds logis-
tiska specialbehov eller om den rullande ma-
terielens effektiva användning eller också om
faktorer som tryggar symmetrin i kollektiv-
trafikens tågplaner och anslutningsförbindel-
ser.

21 §.Upprättande av tågplaneförslag samt
hörande av parter. Enligt paragrafens 1
mom. skall Banförvaltningscentralen upprät-
ta tågplaneförslag senast fyra månader efter
att den genom statsrådets förordning bestäm-
da ansökningstiden går ut. Banförvaltnings-
centralen har sålunda fyra månader på sig att
utreda behovet av bankapacitet och att vid
behov tillämpa det förfarande som avses i 20
§.

Banförvaltningscentralen tar i tågplaneför-
slaget ställning till den bankapacitet som fö-
reslås bli beviljad, endast i den omfattning
och med de begränsningar som trafikled-
ningen förutsätter. Syftet med tågplaneför-
slaget är att fastställa vilka fakta som kan
läggas till grund för den tågtrafiken. Med
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stöd av tågplaneförslaget avgörs t.ex. inte
frågan om kommersiella hållplatser i passa-
gerartrafik eller frågan om vilka växlings-
funktioner för godstrafiken som skall finnas
på olika trafikplatser.

Järnvägsföretagen skall också i fortsätt-
ningen ansvara för upprättandet av tågplaner
för dem som svarar för trafiksäkerheten, ef-
tersom sådana tidtabeller inte utarbetas vid
tilldelningen av bankapacitet. Banförvalt-
ningscentralen och järnvägsföretagen skall
ingå ett sådant avtal som avses i 12 § 1 mom.
2 punkten om användningen av de tågplaner
som behövs för Banförvaltningscentralens
trafikledning. På utarbetandet av tidtabeller-
na skall tillämpas respektive föreskrifter och
bestämmelser.

Enligt paragrafens 2 mom. är utgångspunk-
ten den att tågplaneförslaget i första hand
skall baseras på att bankapacitet beviljas en-
ligt ansökan. Banförvaltningscentralen kan
emellertid avvika från ansökan, om avvikel-
sen inte är väsentlig och om den innebär att
tilldelningen av bankapacitet kan förbättras.
Banförvaltningscentralen kan lämna banka-
pacitet outdelad om avsikten är att hålla ka-
pacitet i reserv för trafik enligt en bättre prio-
ritetsordning.

Tågplaneförslaget utarbetas i form av en
s.k. grafisk tågplan, som visar den bankapa-
citet som föreslås bli beviljad för varje järn-
vägslinje. En grafisk tågplan kan vara myck-
et noggrann, men avsikten är att förslaget
skall ange endast de tidsgränser inom vilka
den som ansöker om bankapacitet kan utnytt-
ja den beviljade bankapaciteten.

Enligt paragrafens 3 mom. skall Banför-
valtningscentralen tillställa sökandena tidta-
bellsförslaget för kännedom inom den tid
som är utsatt för utarbetandet av förslaget.
Enligt momentet skall sökandena, järnvägs-
trafikens godstrafikkunder samt de samman-
slutningar som företräder godstrafikkunderna
beredas tillfälle att bli hörda om tidtabellsför-
slaget. Hörandet skall ske inom 30 dagar.

22 §. Tilldelning av bankapacitet. Enligt
paragrafens 1 mom. skall Banförvaltnings-
centralen besluta om tilldelning av bankapa-
citet på basis av tågplaneförslaget. Tilldel-
ningen av bankapacitet skall baseras på lik-
värdiga och icke-diskriminerande grunder
och vid den skall beaktas person- och gods-

trafikens behov, banhållningen samt de krav
som ett effektivt utnyttjande av bannätet stäl-
ler. I beslutet om kapacitetstilldelningen skall
tillämpas en prioritetsordning som är förenlig
med den särskilda och överbelastade banka-
paciteten.

Banförvaltningscentralen kan enligt 2
mom. besluta om ändringar i kapacitetstill-
delningen under tågplaneperioden, i enlighet
med tidsfristerna i statsrådets förordning som
utfärdas med stöd av 18 §.

23 §. Brådskande ansökan om bankapaci-
tet. Med stöd av paragrafens 1 mom. kan fö-
retag som ansöker om bankapacitet och ope-
ratörer som bedriver museitrafik i enlighet
med 37 § ansöka om bankapacitet oberoende
av den till tågplaneperioder bundna tilldel-
ningen av bankapacitet. Avsikten är att tryg-
ga tillgången på bankapacitet för tåg som till-
fälligt sätts in i trafik. Banförvaltningscentra-
len skall i en sådan situation fatta beslut om
kapacitetsansökan inom fem dygn. I tidsfris-
ten räknas in sådana dygn då Banförvalt-
ningscentralen inte är öppen. I praktiken
skall Banförvaltningscentralen avgöra ansö-
kan betydligt snabbare när det är fråga om
sökandens brådskande kommersiella behov.

Enligt paragrafens 2 mom. skall Banför-
valtningscentralen i första hand bevilja den
sökta bankapaciteten. Om flera sökande an-
söker om samma bankapacitet skall kapacite-
ten beviljas i den ordning som ansökningarna
har kommit in, om inte annat följer av priori-
tetsordningen.

Enligt paragrafens 3 mom. är ansöknings-
förfarandet i första hand skriftligt. Sökanden
kan anhängiggöra ärendet hos Banförvalt-
ningscentralen elektroniskt, så som föreskriv
i lagen om elektronisk kommunikation i
myndigheternas verksamhet ( / ). Möjligh-
teten till elektronisk kommunikation måste
anses vara motiverat p.g.a. sakens brådskan-
de karaktär. I praktiken kan Banförvaltnings-
centralen avgöra ansökan snabbare än genom
skriftligt förfarande och sålunda bättre tillgo-
dose sökandens kommersiella behov att ord-
na brådskande transport. Beslutet kan i så fall
delges antingen per telefax eller elektronisk
post och beslutet anses ha delgivits då faxet
eller den elektroniska posten har sänts till sö-
kanden.

24 §.Utnyttjande och återkallande av ban-
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kapacitet. Enligt paragrafens 1 mom. får ett
järnvägsföretag utnyttja endast den kapacitet
som har beviljats det. Avsikten är att kapaci-
tet som har beviljats en annan sökande skall
konkurrensutsättas mellan järnvägsföretagen.
En annan sökande kan sålunda enligt mo-
mentet ställa kapacitet som har beviljats för
den egna trafiken till ett valfritt järnvägsföre-
tags förfogande. Ett järnvägsföretag som ut-
nyttjar en annan sökandes kapacitet skall
emellertid uppfylla de i 17 § angivna förut-
sättningarna för tillträde till bannätet.

Banförvaltningscentralen bemyndigas med
stöd av paragrafens 2 mom. att utfärda när-
mare bestämmelser om tröskelkvoterna för
minimianvändning av bankapacitet. Banför-
valtningscentralen har med stöd av 2 mom.
rätt att återta kapacitet som har beviljats en
sökande, i det fall att järnvägsföretaget under
30 dagar utnyttjar den i nätbeskrivningen an-
givna kapaciteten mindre än den tröskelkvot
som skall tillämpas som minimikrav.

Enligt paragrafens 3 mom. kan återkallande
av bankapacitet emellertid inte tillämpas då
kapaciteten har blivit outnyttjad av orsaker
som inte är beroende av järnvägsföretaget.
Om kapaciteten emellertid har blivit outnytt-
jad av ekonomiska skäl som är oberoende av
järnvägsföretaget, kan bankapaciteten åter-
kallas med stöd av 2 mom. Som sådana eko-
nomiska skäl anses att det inte har funnits
tillräcklig efterfrågan på järnvägsföretagets
transporter eller att järnvägsföretaget annars
av ekonomiska skäl inte har kunnat upprätt-
hålla trafik i den omfattning som den bevil-
jade kapaciteten förutsatt.

Banförvaltningscentralen har med stöd av
den föreslagna paragrafens 4 mom. rätt att
tillfälligt, helt eller delvis återta sådan ban-
kapacitet som är oanvändbar på grund av ett
teknisk fel, en olyckshändelse eller ett skade-
fall inom bannätet. Banförvaltningscentralen
skall då i mån av möjlighet erbjuda järnvägs-
företagen alternativa järnvägslinjer. Banför-
valtningscentralen är dock endast om så
överenskommits skyldig att betala ersättning
till järnvägsföretaget för eventuella skador
till följd av att kapacitet har återtagits av nå-
gon anledning som beror på bannätet.

25 §. Ramavtal. I denna paragraf föreslås
ett förfarande som innebär att Banförvalt-
ningscentralen och den som ansöker om ban-

kapacitet kan ingå ett ramavtal om utnyttjan-
de av bankapacitet under en längre tid än en
tågplaneperiod. I ramavtalet skall fastställas
vilken typ av bankapacitet sökanden behöver.

Syftet med ramavtalet är att tillgodose sö-
kandens behov av att planera sin affärsverk-
samhet för en längre tid än en tågplaneperi-
od, eftersom livslängden för rullande järn-
vägsmateriel normalt är över 20 år. Inom den
kapitalintensiva järnvägsbranschen är det
viktigt att ingå ramavtal om de principer en-
ligt vilka ett järnvägsföretag eller en interna-
tionell sammanslutning av järnvägsföretag
kan utnyttja sina investeringar eller en annan
sökande av bankapacitet kan trygga sina
transportlinjer.

Oavsett ett eventuellt ramavtal skall sökan-
den alltid ansöka om bankapacitet med iakt-
tagande av de övriga bestämmelserna i detta
kapitel. Banförvaltningscentralen behöver
inte tilldela bankapacitet i enlighet med ram-
avtalet. Den skall oavsett avtalet tillämpa de
övriga bestämmelserna i detta kapitel utan
begränsning av ramavtalet. Banförvaltnings-
centralen skall sålunda trygga övriga sökan-
des rätt att i förvaltningsförfarande bli tillde-
lade bankapacitet på de grunder som före-
skrivs i lagen. Banförvaltningscentralen skall
också trygga reservkapaciteten utan hinder
av eventuella ramavtal. Med reservkapacitet
avses sådan bankapacitet som Banförvalt-
ningscentralen reserverar för senare utdel-
ning i samband med brådskande bankapaci-
tetsansökningar.

Enligt paragrafens 2 mom. är utgångspunk-
ten den att ramavtal skall ingås för fem år i
sänder. Ett ramavtal kan av särskild anled-
ning ingås också för kortare eller längre tid. I
paragrafen föreskrivs om de grunder enligt
vilka ett ramavtal kan ingås för en längre tid
än fem eller tio år.

Enligt paragrafens 3 mom. kan ett ramavtal
ändras under avtalsperioden. Ett ramavtal
kan förenas med påföljder som tryggar sö-
kandenas skäliga kommersiella behov. Ge-
nom att förena ramavtalen med sanktioner är
det möjligt att trygga faktiska kommersiella
intressen också i situationer där sökanden
inte kan beviljas avtalsenlig kapacitet.

Enligt paragrafens 4 mom. skall kapacitets-
tilldelningen vara offentlig också när det
gäller ramavtal. Uppgifterna om ramavtal
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och avtalat bankapacitet är till väsentliga de-
lar alltid offentliga, vilket är ägnat att öka
förtroendet för att besluten om kapacitetstill-
delning tillkommer i behörig ordning. Kom-
munikationsministeriet har emellertid i egen-
skap av det regleringsorgan som avses i 43 §
alltid rätt att utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna få alla uppgifter om ramavtal.

5 kap. Järnvägstrafikens säkerhet

26 §. Grunderna för järnvägstrafikens sä-
kerhet. Enligt denna paragraf skall en järn-
vägsoperatör ha en organisation som garante-
rar säkerheten samt nödvändiga interna di-
rektiv om ledningen och övervakningen av
verksamheten. Dessutom skall järnvägsope-
ratören åläggas att svara för säkerheten i sin
verksamhet samt för att föreskrifterna och
bestämmelserna om järnvägstrafik iakttas i
verksamheten. Säkerhetsorganisationen skall
byggas upp med beaktande av bl.a. arten och
omfattningen av den järnvägstrafik som skall
bedrivas. Avsikten med de krav som upp-
ställs i paragrafen är att främja järnvägstrafi-
kens säkerhet.

I paragrafen hänvisas till 3 § i lagen om
järnvägssystemets driftskompatibilitet, vilken
innehåller bestämmelser om de tekniska kra-
ven och säkerhetskraven som gäller bedri-
vande av järnvägstrafik.

27 §. Behörighetskrav på trafiksäkerhets-
personal. De som styr rullande materiel och
deltar i trafikledningen samt andra som direkt
verkar inom järnvägstrafiksäkerhetsuppgifter
förutsätts, med beaktande av uppgifternas ka-
raktär, ha ett sådant hälsotillstånd, en sådan
utbildning och övrig lämplighet som krävs
för tillbörlig skötsel av uppgifterna. I järn-
vägslagen inkluderas grundläggande be-
stämmelser om behörighetskraven för perso-
ner som arbetar inom järnvägssäkerheten.
Kraven varierar beroende på uppgifterna.
Kraven blir strängare för dem som i sina
uppgifter mer direkt kan påverka järnvägstra-
fikens säkerhet. Banförvaltningcentralen har
utfärdat närmare bestämmelser om uppgifts-
specifika hälsokrav samt utbildnings- och
andra behörighetskrav för personer som skö-
ter uppgifter som direkt påverkar trafiksäker-
heten. Dessa bestämmelser tillämpas fortfa-
rande med stöd av övergångsbestämmelserna

som sådana tills annat föreskrivs eller be-
stäms om deras tillämpning. Kommissionen
förbereder som bäst tekniska specifikationer
som gäller driftskompatibiliteten om nämnda
krav. Det är meningen att kraven godkänns
genom kommittéförfarande under 2004. Det
är meningen att ministeriet tillsätter en ar-
betsgrupp för att utreda hur och på vilken
normnivå behörighets- och hälsokraven för
de som arbetar med trafiksäkerhetsuppgifter
skall bestämmas på lagstiftningsnivå. Ända
tills den nya lagstiftningen träder i kraft till-
lämpas de bestämmelser som Banförvalt-
ningscentralen utfärdat om kraven.

28 §.Trafikledning. Enligt paragrafen skall
Banförvaltningscentralen, liksom för närva-
rande, svara för trafikledningen. Banförvalt-
ningscentralen kan ordna trafikledningen
själv eller också upphandla trafiklednings-
tjänster av offentliga eller privata servicepro-
ducenter. Hittills har Banförvaltningscentra-
len köpt trafikledningstjänsterna av VR Ak-
tiebolag, eftersom ämbetsverket inte själv har
de personalresurser som förutsätts för uppgif-
ten. Denna praxis kan fortsätta tills vidare.
Om andra järnvägsoperatörer kommer in på
marknaden blir det sannolikt nödvändigt att
omorganisera trafikledningsuppgifterna.

Banförvaltningscentralen berättigas också
att med innehavare av privata spåranlägg-
ningar avtala om hur trafikledningen skall
ordnas inom en privat spåranläggning eller
en del av en sådan. För innehavarens vid-
kommande är arrangemanget frivilligt och
dess syfte är att förena kontrollstyrningen av
samma trafik mellan bannätet och den privata
spåranläggningen samt vid behov också inom
den privata spåranläggningen. I praktiken
kan sålunda ett enskilt lokomotiv stå under
övervakning av Banförvaltningscentralens
trafikledning också inom en privat spåran-
läggning, om innehavaren så önskar.

29 §. Besiktningssystemet för rullande
järnvägsmateriel. Enligt paragrafens 1 mom.
skall rullande materiel för vilken inte har be-
viljats sådant tillstånd för ibruktagande som
avses i kompatibilitetsbestämmelserna, om-
fattas av det besiktningssystem som Banför-
valtningscentralen ansvarar för. I och med
den europeiska kompatibilitetsregleringen
minskar emellertid besiktningssystemets be-
tydelse, eftersom regleringen är baserad på
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s.k. anmälda organ inom en teknisk bedöm-
ningsmiljö.

Besiktningssystemet kan enligt 2 mom. ut-
sträckas också till rullande materiel för vil-
ken har beviljats tillstånd för ibruktagande,
men endast till den del som bedömningen av
de tekniska kraven inte är baserad på bedöm-
ning som gjorts av det anmälda organet och
kompatibilitetsregleringen. Å andra sidan
kan ett sådant anmält organ som avses i
kompatibilitetsregleringen anlitas för sådana
uppgifter som avses i denna paragraf, men
procedurmässigt skulle organet verka i enlig-
het med de bestämmelser som gäller för dem.

Systemet för besiktning av rullande järn-
vägsmateriel är till följd av kompatibilitets-
regleringen en tillfällig lösning som sannolikt
upphävs om några år, då bedömningar som
utförs av anmälda organ blir vanligare.

Enligt 3 mom. kan det anmälda organet
som avses i 7 § lagen om järnvägssystemets
driftskompatibilitet användas till att genom-
föra besiktningar. Organet skall tillämpa ge-
menskapslagstiftningen då det genomför be-
siktningar som avses i denna paragraf. Dess-
utom skall organet i sin bedömningsverk-
samhet tillämpa de nationella bestämmelser
som utfärdats med stöd av 3 § lagen om järn-
vägssystemets driftskompatilibilitet, som
kompletterar de krav som följer av kompati-
bilitetsregleringen.

30 §. Krav som ställs på trafiklednings-
tjänster och på besiktningstjänster för rul-
lande materiel. Trafikledningstjänsterna och
besiktningstjänsterna för den rullande mate-
rielen måste anses som sådan utanför myn-
dighetsorganisationen överförd offentlig för-
valtningsuppgift som avses i 124 § i grundla-
gen. Det är emellertid inte frågan om delege-
ring av någon betydande offentlig makt.

I paragrafen föreskrivs om de krav som
ställs på uppgifterna. Enligt paragrafens 1
mom. skall det företag som erbjuder tjänster-
na ha en organisation som garanterar säker-
heten, samt av Banförvaltningscentralen fast-
ställda anvisningar för ledningen och över-
vakningen av verksamheten. Tjänsterna skall
på lika villkor tillhandahållas samtliga järn-
vägsföretag. Ett företag som tillhandahåller
trafikledningstjänster skall enligt 1 mom. i
sin verksamhet iaktta principerna för god
förvaltning.

Enligt paragrafens 2 mom. förutsätts de
personer som sköter uppgifter i samband med
besiktningen av rullande materiel vara lämp-
liga för dessa uppgifter samt yrkesmässigt
kompetenta. Ett företag som tillhandahåller
besiktningstjänster skall i tillämpliga delar
iaktta de i momentet nämnda lagarna om för-
valtningsförfarande. På grund av uppgifter-
nas karaktär kommer det inte i fråga att ett
företag som tillhandahåller trafiklednings-
tjänster skall tillämpa de i momentet nämnda
lagarna som sådana.

Enligt paragrafens 3 mom. handlar de som
är anställda hos företag som avses i paragra-
fen under straffrättsligt tjänsteansvar när de
utför sina uppgifter.

31 §.Övervakning av järnvägstrafikens sä-
kerhet. Enligt paragrafens 1 mom. åläggs
Banförvaltningscentralen som ansvarig myn-
dighet för järnvägstrafiken att övervaka järn-
vägstrafikens säkerhet. Övervakningen av
säkerheten hör till ämbetsverkets centralaste
uppgifter. Den lagenliga tillsynsplikten gäller
enligt lagens tillämpningsområde i princip
statens bannät och trafiken som idkas på den.
Dessutom övervakar ämbetsverket järnvägs-
trafikens säkerhet även på privata spåran-
läggningar för att säkra trafiksäkerheten även
på annat håll än statens bannät. Banförvalt-
ningscentralen kan således vid behov ingripa
i trafikering på privat spåranläggning.

För att Banförvaltningscentralen skall kun-
na sköta sin säkerhetsövervakningsuppgift
tillräckligt effektivt, skall den av järnvägstra-
fikidkaren och av företag som tillhandahåller
trafikledningstjänster och järnvägsbesikt-
ningstjänster få all information som är vä-
sentligt för övervakningen. På grund av detta
förpliktas de i 2 mom. att ge Banförvalt-
ningscentralen den nämnda informationen
utan hinder av sekretessplikten.

32 §. Beredskap för järnvägsolyckor. En-
ligt paragrafens 1 mom. skall en järnvägs-
operatör ha tillräcklig beredskap för eventu-
ella järnvägsolyckor samt för faror som hotar
järnvägstrafiken. Banförvaltningscentralen
berättigas enligt den föreslagna bestämmel-
sen att genom förvaltningsbeslut som gäller
en järnvägsoperatör i enskilda fall bestämma
om vilka åtgärder järnvägsoperatören skall
vidta på förhand, för att vara beredd på even-
tuella olyckor eller faror som hotar järnvägs-



RP 162/2002 rd32

trafiken.
En sådan olyckshändelse eller fara som av-

ses i momentet gäller inte enbart egentliga
järnvägsolyckor utan också t.ex. plankors-
ningsolyckor som orsakas av vägtrafik. De
skyldigheter som avses i Banförvaltningscen-
tralens beslut skall anpassas till verksamhe-
tens art och omfattning, utgående från de
disponibla resurserna.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om den
skyldighet som en järnvägsoperatör och den
som utför trafiksäkerhetsuppgifter i samband
med järnvägstrafik har när det gäller delta-
gande i räddningstjänstövningar samt i järn-
vägstrafikens räddningstjänst i samband med
olycksfall eller skadesituationer.

För personer som sköter trafiksäkerhets-
uppgifter är det inte frågan om någon allmän
skyldighet att delta i sådan verksamhet som
avses i paragrafen, utan skyldigheten är av-
sedd att utgöra en del av vederbörandes upp-
gifter i anställning hos en järnvägsoperatör. I
fråga om museitrafik skulle bestämmelsen
emellertid betyda att också de personer som
deltar i denna verksamhet skulle omfattas av
den i momentet angivna skyldigheten, i den
utsträckning som dessa sköter uppgifter som
har samband med trafiksäkerhet.

33 §. Undersökning av järnvägsolyckor
och olyckstillbud. I paragrafens 1 mom. hän-
visas till lagen om undersökning av olyckor
(373/1985) enligt vilken Centralen för under-
sökning av olyckor skall undersöka olyckor
och vissa olyckstillbud.

Enligt paragrafens 2 mom. berättigas Ban-
förvaltningscentralen att undersöka olycks-
tillbud som Centralen för undersökning av
olyckor inte skulle undersöka om undersök-
ningen av sådana olyckstillbud vore påkallad
för främjande av järnvägstrafikens säkerhet.

6 kap.Särskilda bestämmelser

34 §.Beredskap för undantagsförhållanden
och specialsituationer. I paragrafen före-
skrivs vilka åtgärder Banförvaltningscentra-
len och järnvägsföretag är skyldiga att vidta
med tanke på sådana undantagssituationer
som avses i beredskapslagen (1080/1991)
samt under därmed jämförbara störningar i
de normala förhållandena eller i specialsitua-

tioner. Avsikten med att upprätthålla bered-
skap under normala förhållanden är att säker-
ställa att tågtrafiken så störningsfritt som
möjligt skall kunna fortsätta också i special-
situationer under normala förhållanden samt
under undantagsförhållanden. I egenskap av
ett statligt ämbetsverk är Banförvaltningscen-
tralen skyldig att ha beredskap för att sköta
sina uppgifter också under undantagsförhål-
landen. Denna skyldighet preciseras i para-
grafen så att beredskapsskyldigheten gäller
också skyldigheten att hålla bannätet i trafi-
kabelt skick under undantagsförhållande och
i specialsituationer. Som specialsituationer
betraktas under normala förhållanden even-
tuella med undantagsförhållanden jämförbara
allvarliga störningar, såsom naturkatastrofer
av olika slag, lokala och riksomfattande stor-
olyckor samt kriminalitet, ofog och terro-
rism.

Beredskapen skall byggas upp genom pla-
nering och särskilda förberedelser. Bered-
skapsåtgärderna leds och koordineras av mi-
nisteriet, som bemyndigas att utfärda detalje-
rade anvisningar om förberedelserna och om
beredskapsplaneringen.

35 §.Skyldighet att tillhandahålla tjänster.
I denna paragraf föreskrivs om skyldigheten
att i enlighet med artikel 5 i kapacitets- och
banavgiftsdirektivet tillhandahålla järnvägs-
operatörer sådana tjänster som avses i punkt
2 i bilaga II, på ett rättvist och icke-
diskriminerande sätt mot ersättning om,
tjänsterna tillhandahålls av endast ett bolag
eller en annan sammanslutning och om tjäns-
terna inte rimligen kan ordnas på något annat
sätt. Denna skyldighet gäller järnvägsföretag
samt andra bolag eller sammanslutningar
som tillhandahåller tjänster för järnvägstra-
fik. Skyldigheten måste anses vara nödvän-
dig för att alla järnvägsoperatörer på lika
villkor skall kunna garanteras rättvisa och
icke-diskriminerande verksamhetsförutsätt-
ningar.

Ersättningen för tjänsterna skall enligt pa-
ragrafens 2 mom. vara rättvis mot samtliga
järnvägsföretag samt rimlig i förhållande till
kostnaderna för tjänsterna.

I paragrafens 2 mom. bemyndigas statsrå-
det att ge närmare bestämmelser om de tjäns-
ter och spårförbindelser som avses i paragra-
fen. Bemyndigandet att genom statsrådets
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förordning ge närmare bestämmelser om de
frågor som nämns ovan anses vara ändamåls-
enligt då man tar i beaktande att bilagan till
direktivet och de tjänster som avses i den kan
vid behov ändras genom kommittéförfaran-
de.

36 §. Kapacitetsanalys och kapacitetsför-
stärkningsplan. I paragrafens 1 mom. före-
skrivs om Banförvaltningscentralens skyl-
dighet att göra en bedömning av bankapacite-
ten, om det i samband med tilldelningen av
bankapacitet konstateras att en järnvägslinje
är överbelastad. Syftet med analysen är att
identifiera orsakerna till överbelastningen
samt de åtgärder som Banförvaltningscentra-
len i första hand kan vidta för att minska des-
sa. Analysen baseras på artikel 25 i kapaci-
tets- och banavgiftsdirektivet.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om Ban-
förvaltningscentralens skyldighet att lägga
fram en kapacitetsförstärkningsplan efter att
den analys som avses i 1 mom. har gjorts.
Syftet med kapacitetsförstärkningsplanen är
att utreda på vilket sätt Banförvaltningscen-
tralen skall kunna eliminera överbelastning-
en. I förstärkningsplanen skall olika alterna-
tiv vägas mot varandra, men enligt förslaget
finns det ingen rättslig förpliktelse att upprät-
ta en sådan plan. Kapacitetsförstärkningspla-
nen är baserad på artikel 26 i kapacitets- och
banavgiftsdirektivet.

37 §. Museitrafik. I paragrafen föreskrivs
om bedrivande av museitrafik. Enligt 1 mom.
behöver en sammanslutning som bedriver
museitrafik inte sådant tillstånd som järn-
vägsföretag förutsätts ha. Museitrafik kan
bedrivas inom hela bannätet. På den som be-
driver museitrafik skall emellertid tillämpas
denna lags övriga bestämmelser om trafik,
bedrivande av järnvägstrafik och trafiksäker-
het.

Avsikten är att museitrafikoperatörer skall
hålla en hög säkerhetsstandard, särskilt när
det gäller den rullande materielens tekniska
egenskaper samt trafiksäkerhetspersonalens
erfarenhet av sådana uppgifter. Tolkningen
av lagens bestämmelser kan i fråga om den
som bedriver museitrafik lindras endast i det
fall att trafikens faktiska art och omfattning
ger anledning därtill. Museitrafikens säker-
hetskrav skall emellertid alltid dimensioneras
för den järnvägslinje på vilken trafiken be-

drivs. Av denna anledning skall museitrafik
bedrivas med iakttagande av samma säker-
hetskrav som ställs på järnvägslinjens övriga
trafik.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om säker-
hetsintyg för den som bedriver museitrafik.
Avsikten är att en museitrafikoperatör skall
hålla minst samma säkerhetsstandard som
motsvarande järnvägsoperatör. De omstän-
digheter som konstateras i motiveringen till 1
mom. skall gälla också i fråga om de krav
som ställs på säkerhetsintyget.

För museitrafik skall enligt förslaget bevil-
jas bankapacitet endast som brådskande ban-
kapacitet. Detta beror på att den museitrafik
som tillåts inte får vara så omfattande att tra-
fikoperatören behöver delta i något egentligt
kapacitetstilldelningsförfarande.

38 §. Banhållningsrelaterad trafik. I denna
paragraf föreskrivs om trafik som har direkt
samband med banhållningen. Ett banhåll-
ningsföretag kan beviljas rätt att utnyttja
bannätet utan hinder av 17 §. Sådan rätt kan
beviljas ett företag som på uppdrag av Ban-
förvaltningscentralen är verksamt inom
bannätet direkt i anslutning till banhållning-
en.

Ett järnvägsföretag eller en internationell
sammanslutning av järnvägsföretag får inte
bedriva trafik i anslutning till banhållningen,
eftersom det då är frågan om kommersiell
godstrafik. Ett järnvägsföretag eller en inter-
nationella sammanslutning av järnvägsföre-
tag får emellertid inom ramen för bankapaci-
teten bedriva motsvarande järnvägstrafik, om
det är frågan om kommersiell trafik.

På den som bedriver banhållningsrelaterad
trafik skall tillämpas denna lag eller med stöd
av den utfärdade bestämmelser och föreskrif-
ter om trafik och trafiksäkerhet.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om säker-
hetsintyg för företag som bedriver banhåll-
ningsrelaterad trafik. Avsikten med att kräva
ett säkerhetsintyg är att säkerställa att företa-
get har förutsättningar att under trygga for-
mer operera inom bannätet, dvs. under sam-
ma förutsättningar som järnvägsföretag och
internationella sammanslutningar av järn-
vägsföretag.

Bankapacitet beviljas inte för banhållnings-
relaterad trafik, trots att trafiken eventuellt
bedrivs i enlighet med gällande tågplaner.



RP 162/2002 rd34

Den banhållningsrelaterade trafiken får inte
påverka utnyttjandet av beviljad bankapaci-
tet, utan den skall under överinseende av
Banförvaltningscentralens trafikledning or-
ganiseras med beaktande av den övriga trafi-
ken.

39 §. Privata anslutningar till statens
bannät. Denna paragraf motsvarar 12 § 1
mom. i bannätslagen. Industriföretag och
kommuner har spår och spårsystem som är
anslutna till statens bannät. Avsikten är att
företag och kommuner efter att den nya lagen
har trätt i kraft skall ha samma rätt till an-
slutning till statens bannät. Också vissa stat-
liga myndigheter har anslutningar till det
bannät som förvaltats av Banförvaltningscen-
tralen.

40 §. Banförvaltningscentralens rätt att få
upplysningar för fastställande av banavgifter
samt för statistik och forskning. Järnvägsfö-
retag skall på begäran ge Banförvaltnings-
centralen de uppgifter som denna behöver för
att fastställa banavgifter samt för statistik och
forskning. Banförvaltningscentralens rätt att
få upplysningar måste anses nödvändig dels
för att banavgiften skall kunna fastställas i
enlighet med föreskrifterna och beskrivning-
en av bannätet, dels för att ämbetsverket skall
kunna sköta sina uppgifter som järnvägs-
myndighet.

41 §. Järnvägsföretags bokföring. Enligt
denna paragraf skall järnvägsföretag i sin
bokföring iaktta de bestämmelser och före-
skrifter som gäller inom Europeiska gemen-
skapen och i Finland. Dessutom skall järn-
vägsföretag lägga fram en kalkyl över gods-
trafikens lönsamhet samt en årlig samman-
ställning av produktionstillgångarna och des-
sas värde samt av tillhörande ekonomiska an-
svarsförbindelser. Kalkylen och sammandra-
get skall offentliggöras. Vidare skall järn-
vägsföretaget på separata konton bokföra in-
täkter av persontrafik som upphandlas som
offentliga tjänster. Medlen får inte användas
för annan affärsverksamhet. Denna skyldig-
het måste anses nödvändig för att trafik som
upphandlas som offentliga tjänster skall kun-
na övervakas.

Paragrafen motsvarar artikel 9.4 i direktivet
om ändring av direktivet om utvecklingen av
järnvägar. Avsikten är att järnvägsföretagens
bokföring skall vara så öppen som möjligt.

42 §.Vite samt hot om tvångsutförande och
avbrytande. Banförvaltningscentralen berät-
tigas att förena ålägganden eller förbud med
vite, hot om tvångsutförande eller hot om av-
brytande, så som föreskrivs i viteslagen. Ban-
förvaltningscentralen skall i egenskap av
bannätets förvaltare och järnvägsmyndighet
ha tillräckliga befogenheter att ingripa i för-
faranden som strider mot föreskrifterna och
bestämmelserna. Därför måste de i paragra-
fen reglerade tvångsmedlen anses vara än-
damålsenliga.

43 §. Regleringsorgan. Enligt artikel 30 i
kapacitets- och banavgiftsdirektivet skall
medlemsstaterna upprätta ett regleringsorgan
vars uppgift är att övervaka att de krav som
ställs i direktivet blir rättvist och icke-
diskriminerande tillämpade. Dessutom skall
regleringsorganet fungera som det rättelseor-
gan som avses i direktivet, hos vilket kan sö-
kas rättelse i de beslut som bannätsförvalta-
ren utfärdar om

1) beskrivning av järnvägsnätet och kriteri-
er i denna beskrivning,

2) tilldelningsförfarandet och dess resultat,
3) avgiftssystemet,
4) nivå eller struktur i fråga om de banav-

gifterna, samt
5) säkerhetsintyg samt efterlevnad och

övervakning av säkerhetsstandarder och sä-
kerhetsbestämmelser.

Regleringsorganet kan enligt artikeln vara
det ministerium som ansvarar för transport
eller något annat organ och det skall ifråga
om organisation, finansieringsavgöranden,
juridisk struktur och beslutsfattande vara
oberoende i förhållande till varje infrastruk-
turförvaltare och sökande. Enligt paragrafen
skall som regleringsorgan i Finland fungera
kommunikationsministeriet, vars uppgift är
att övervaka att de i lagen angivna kraven
iakttas. Ministeriet skall övervaka dels Ban-
förvaltningscentralen i egenskap av bannäts-
förvaltare, dels järnvägsföretag och sökande.
Ministeriet skall med stöd av paragrafens 1
mom. framförallt säkerställa att banavgifter-
na inte är diskriminerande eller i något annat
avseende stridande mot lagen eller mot be-
stämmelser som har utfärdats med stöd av
den samt att kapacitetstilldelningen sköts i
överensstämmelse med de lagstadgade kra-
ven. I lagförslagets 44 § föreskrivs om mini-



RP 162/2002 rd 35

steriets uppgifter som rättelseorgan.
Enligt paragrafens 2 mom. berättigas mi-

nisteriet att för sin tillsynsuppgift, utan hin-
der av sekretessbestämmelserna få behövliga
uppgifter av Banförvaltningscentralen samt
av järnvägsföretag om bedriver järnvägstra-
fik i Finland och av tillståndssökande.

44 §. Rättelseyrkande och ändringssökan-
de. Enligt paragrafens 1 mom. får en part
som är missnöjd med Banförvaltningscentra-
lens beslut söka rättelse hos regleringsorga-
net, dvs. kommunikationsministeriet i de i
momentet avsedda beslut som Banförvalt-
ningscentralen utfärdat i egenskap av
bannätets förvaltare, som avses i kapacitets-
och banavgiftsdirektivets artikel 30.

Rättelse skall sökas inom 30 dagar efter att
parten har fått del av beslutet.

Ministeriet skall enligt paragrafens 3 mom.
avgöra en rättelsebegäran inom 2 månader
efter att sökanden har tillställt ministeriet alla
behövliga uppgifter. Sannolikt kommer rät-
telse att sökas i relativt få fall. Med tanke på
flexibiliteten på transportmarknaden och med
tanke på transportkundernas behov skall det
ministerium som verkar som regleringsorgan
avgöra ansökningarna så snabbt som möjligt.
När ett krav om rättelse gäller Banförvalt-
ningscentralens beslut i ett brådskande kapa-
citetsansökningsärende skall ärendet, med
beaktande av dess natur, avgöras inom bara
tio dagar.

Ändring i beslut som ministeriet fattat i
samband med krav om rättelse skall enligt 4
mom. sökas så som bestäms i förvaltnings-
processlagen. Ändring i beslut som Banför-
valtningscentralen har fattat med stöd av 42 §
skall enligt förslaget sökas så som föreskrivs
i viteslagen. När det gäller beslut som Ban-
förvaltningscentralen har givit med stöd av
denna lag skall ändring sökas genom besvär,
i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

I lagen förpliktas ministeriet att ge beslut
om tillståndsansökan inom den tid som anges
i 7 § 3 mom. och att avgöra begäran om rät-
telse inom den tid som anges i 44 § 2 mom.
På motsvarande sätt förpliktas Banförvalt-
ningscentralen att avgöra ett ärende som
gäller beviljande eller godkännande av sä-
kerhetsintyg inom den tid som anges i 11 § 3
mom., samt andra ärenden som avses i mo-
mentet inom de tider som anges i ifrågava-

rande lagrum, samt andra ärenden som avses
i momentet inom de tider som anges i ifråga-
varande lagrum. I Finland har förfarandet
med tidsfrister för förvaltningsmyndigheter-
nas beslutsfattande börjat tillämpas mer all-
mänt först i och med gemenskapslagstift-
ningen. Med stöd av paragrafens 5 mom. ges
sökanden rätt att anföra besvär om den behö-
riga myndigheten inte har avgjort ärendet
inom den utsatta tiden. Sådana besvär anses
då gälla ett avslagsbeslut med anledning av
ansökan. Besvär kan anföras tills den behöri-
ga myndigheten har avgjort ärendet. Myn-
digheten skall underrätta besvärsmyndighe-
ten om att beslutet har fattats.

45 §.Straffbestämmelser. I syfte att trygga
en störningsfri marknad för järnvägstranspor-
ter föreslås i paragrafens 1 mom. en bestäm-
melse enligt vilken det är straffbart att bedri-
va tillståndspliktig järnvägstrafik utan till-
stånd. Motsvarande straffsanktion föreskrivs
också för tryggande av andra tillståndsbero-
ende trafikformer.

Enligt paragrafens 2 mom. kan den som
uppsåtligen har gjort sig skyldig till sådana
handlingar som avses i momentet dömas till
böter för brott mot järnvägslagstiftningen,
om gärningen inte är obetydlig. Påföljden fö-
reslås emellertid vara subsidiär. En gärning
skall inte vara straffbar enligt detta moment
om strängare straff för den föreskrivs i någon
annan lag. Avsikten med kriminaliseringen
av sådana gärningar som beskrivs i momentet
är framförallt att trygga järnvägstrafikens sä-
kerhet samt att å andra sidan garantera rättvi-
sa och icke-diskriminerande verksamhetsför-
utsättningar för järnvägsoperatörer.

Enligt momentets 1 punkt skulle idkande
av järnvägstrafik vara straffbart om förutsätt-
ningarna i 12 § inte uppfylls. På motsvarande
sätt skulle det enligt andra punkten vara
straffbart att använda bankapacitet i strid
med Banförvaltningscentralens beslut om
tilldelning av bankapacitet.

Enligt momentets 3 punkt är det straffbart
att bedriva museitrafik i strid med de förut-
sättningar och krav som anges i 37 §. På
motsvarande sätt är det enligt 4 punkten
straffbart att handla på ett sätt som strider
mot de i 38 § angivna förutsättningar och
krav som gäller banhållningsrelaterad trafik.

I momentets 5 punkt föreskrivs straff för



RP 162/2002 rd36

motsvarande gärning som för närvarande är
straffbar enligt förordningen innefattande
förbud för olovligt beträdande av järnvägs-
område samt annan verksamhet, varigenom
ordningen å järnvägsområde störes
(145/1924). Författningen är en s.k. friståen-
de förordning. Gärningens rekvisit uppfylls
av den som obehörigen färdas eller vistas på
ett bangårdsområde, på ett spår eller på en
järnvägsbro eller i en järnvägstunnel som
allmänheten inte har tillträde till.

46 §.Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i
kraft den 15 mars 2003, vilket är den angivna
tidpunkten för verkställandet av Europeiska
unionens första järnvägspaket.

Genom lagen upphävs lagen om statens
bannät, banhållningen och användningen av
bannätet, jämte ändringar, förordningen den
15 april 1889 angående enskilda jernvägar
för allmän samfärdsel, jämte ändringar, lagen
den 15 april 1889 om lagfart och inteckning
af enskild jernväg för allmän samfärdsel jäm-
te ändringar samt den ovan nämnda förord-
ningen den 6 juni 1924 innefattande förbud
för olovligt beträdande av järnvägsområde
samt annan verksamhet, varigenom ordning-
en å järnvägsområdet störes.

Enligt paragrafens 2 mom. får åtgärder som
verkställigheten av lagen förutsätter vidtas
innan lagen träder i kraft. Med stöd av denna
bestämmelse kan bl.a. banavgiften för år
2003 vid behov fastställas.

47 §. Övergångsbestämmelser. Järnvägsla-
gen och den lagstiftning som utfärdas med
stöd av den innebär en relativt grundlig revi-
dering av lagstiftningen om järnvägstrafik. I
lagens 47 § har sammanställts de övergångs-
bestämmelser som har samband med lagens
ikraftträdande.

Med stöd av 7 § i bannätslagen har tillstånd
för bedrivande av järnvägstrafik beviljats en-
dast VR Aktiebolag. Tillståndet ger bolaget
rätt att bedriva person- och godstrafik inom
statens hela bannät. Enligt paragrafens 1
mom. i den föreslagna järnvägslagen förut-
sätts VR Aktiebolag utverka tillstånd enligt
järnvägslagen när denna har trätt ikraft. Den
nuvarande koncessionen skall emellertid vara
i kraft under en övergångsperiod på ett år ef-
ter att lagen har trätt i kraft.

På motsvarande sätt skall nyttjanderätt som
har beviljats VR Aktiebolag med stöd av 8 §

i bannätslagen och det säkerhetsintyg som
har beviljats bolaget enligt 3 § i förordningen
om koncession för järnvägsföretag enligt den
föreslagna paragrafens 2 mom. oförändrade
vara i kraft till dess att den första föreslagna
tågplaneperioden inleds. Bolaget skall ansö-
ka om bankapacitet för tågplaneperioderna
som bestäms i enlighet med järnvägslagen på
det sätt som anges i lagen samt ansöka om ett
sådant nytt säkerhetsintyg som avses i lagens
11 § för bedrivande av järnvägstrafik. Bola-
get och eventuella övriga järnvägsoperatörer
skall ha ett med stöd av den föreslagna lagen
beviljat säkerhetsintyg för den första tågpla-
neperioden enligt lagen.

Bestämmelserna om den banavgift samt
om rabatter på banavgiften som avses i denna
lag skall enligt 3 mom. för första gången till-
lämpas genast från och med att lagen trätt i
kraft, och inte först efter början av den första
tågplaneperioden som bestäms enligt lagen.

Enligt kapacitets- och banavgiftsdirektivets
8 artikel kan avgifter som uppbärs för in-
vesteringsprojekt uppbäras för projekt som
har slutförts tidigast 15 år innan direktivet
trätt i kraft. Enligt detta begränsas uppbörden
av investeringsavgiften i paragrafens 4 mom.
till investeringsprojekt som påbörjats högst
tio år innan lagen trätt i kraft.

Enligt paragrafens 5 mom. åläggs Banför-
valtningscentralen att offentliggöra den första
beskrivningen av bannätet inom en månad ef-
ter att lagen har trätt ikraft. Ämbetsverket
förpliktas att redan innan lagen träder i kraft
höra de sökanden av spårkapacitet, som en-
ligt paragrafens 6 mom. är berättigade till att
ansöka om spårkapacitet under den första
tågplaneperioden, om sitt förslag till beskriv-
ning av bannätet.

Genom en förordning som statsrådet utfär-
dar med stöd av lagens 18 § skall utfärdas
närmare föreskrifter om den första tågplane-
periodens början. Enligt paragrafens 6 mom.
utfärdas genom statsrådets förordning även
närmare bestämmelser om ansökning av
bankapacitet liksom om utfärdandet av det
första förslaget till tågplaneperiod. Kommis-
sionen förbereder förslag angående organise-
ringen av övergångsperioden. På grund av
detta är det ändamålsenligt att bestämma om
de slutliga tidsfristerna genom statsrådets
förordning som kunde förberedas i det skede
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då kommissionens förslag är kända. Förord-
ningen skulle träda i kraft samtidigt som la-
gen.

Enligt paragrafens 7 mom. skall föreskrif-
ter som Banförvaltningscentralen utfärdat
med stöd av 6 § bannätslagen tillämpas som
sådana tills annat föreskrivs eller bestäms om
deras tillämpning. Detta gäller såväl normer
av teknisk karaktär som utfärdats av Banför-
valtningscentralen, som behörighets- och
hälsokrav för personer inom trafiksäkerhets-
verksamheten. De tekniska normerna ersätts i
framtiden av EG:s tekniska specifikationer
som verkställs genom Banförvaltningscentra-
lens beslut och på motsvarande sätt ersätts
ämbetsverkets normer om behörighets- och
hälsokrav med senare lagstiftning om kraven.
Enligt momentet förblir även tillstånd för
privata bananslutningar som är baserade på
12 § bannätslagen eller som beviljats av Ban-
förvaltningscentralen som sådana i kraft, tills
de ersätts med nya bestämmelser eller tillst

1.2. Lag om Banförvaltningscentralen

Bestämmelser om Banförvaltningscentra-
len och dess uppgifter finns i bannätslagen
och i förordningen om Banförvaltningscen-
tralen (283/1995). Avsikten är att ta in be-
stämmelser om ämbetsverket och dess upp-
gifter i en separat lag om ämbetsverket. I det-
ta syfte föreslås en lag om Banförvaltnings-
centralen.

1 §. Banförvaltningscentralen. I denna pa-
ragraf konstateras att Banförvaltningscentra-
len är en järnvägsmyndighet som lyder under
kommunikationsministeriet och svarar för
statens bannät.

2 §. Uppgifter. I denna paragraf föreskrivs,
med avvikelse från den gällande lagstiftning-
en, om ämbetsverkets uppgifter endast på en
allmän lagnivå. Närmare bestämmelser om
uppgifterna ges genom ämbetsverkets admi-
nistrationsförordning som utfärdas med stöd
av lagen.

Ämbetsverkets uppgifter är indelade dels i
uppgifterna som förvaltare av bannätet, dels i
uppgifterna som nationell järnvägsmyndig-
het. I egenskap av bannätets förvaltare svarar
Banförvaltningscentralen för den banhåll-
ningsrelaterade egendomen. I egenskap av
järnvägsmyndighet svarar Banförvaltnings-

centralen för järnvägstrafikens säkerhet samt
för myndighetsuppgifterna i samband med
banhållningen och järnvägstrafiken och för
det internationella samarbetet inom bran-
schen.

Enligt paragrafens 2 mom. berättigas Ban-
förvaltningscentralen att sköta uppbörden av
kontrollavgifter i kollektivtrafiken och att
sköta därtill anslutna uppgifter inom person-
trafiken, så om särskilt föreskrivs om saken.

3 §. Direktion. Statsrådet tillsätter direktio-
nen, som är ämbetsverkets högsta beslutande
organ. Direktionens mandatperiod föreslås
vara fyra år.

4 §. Närmare bestämmelser. Närmare be-
stämmelser om ämbetsverkets uppgifter och
direktion samt om ordnandet av ämbetsver-
kets interna förvaltning utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

5 §. Ikraftträdande. Avsikten är att lagen
skall träda i kraft samtidigt som järnvägsla-
gen, dvs. den 15 mars 2003.

1.3. Lag om ändring av lagen om drifts-
kompatibiliteten hos det transeuro-
peiska järnvägssystemet

3 §. Kraven angående det transeuropeiska
järnvägssystemet. Paragrafens namn föreslås
bli ändrad så att den motsvarar innehållet
bättre.

I paragrafens 3 mom. bemyndigas Banför-
valtningscentralen att meddela nationella be-
slut som kompletterar driftskompatibilitets-
regleringen. Bestämmelsen om bemyndigan-
de motsvarar 6 § i järnvägslagen men är mera
exakt och noggrannare begränsad. Banför-
valtningscentralen skall för att trygga säker-
heten i järnvägstrafiken ha rätt att meddela
närmare bestämmelser om banhållningen,
bananläggningar och bankonstruktioner, rul-
lande materiel och dess användning av den i
trafiken samt om samordningen av använd-
ningen av nämnda delsystem och andra del-
system i den omfattning som driftskompati-
bilitetsregleringen inte gäller dem eller deras
användning. De normer som Banförvalt-
ningscentralen utfärdar med stöd av den före-
slagna bestämmelsen om bemyndigande
motsvarar i sak till stor del ämbetsverkets
gällande normer.
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De tekniska specifikationerna som följer
gemenskapslagstiftningen, och andra beslut
kommer i fortsättningen att ersätta en bety-
dande del av de nationella bestämmelser som
utfärdas med stöd av denna paragraf. Områ-
det för Banförvaltningscentralens normgiv-
ning inskränks i och med att regleringen av
järnvägarnas driftskompatibilitet ökar och er-
sätter nationella bestämmelser.

Banförvaltningscentralen utfärdar närmare
banhållningsbestämmelser som gäller mini-
mikraven på underhållet, underhållsbesikt-
ningar och inspektionsförfararanden samt om
andra motsvarande omständigheter i sam-
band med banhållningen.

Bestämmelserna om bananläggningar och
bankonstruktioner gäller bangeometri och
bankonstruktion, järnvägstunnlar och järn-
vägsbroar, elektrifiering, trafiklednings- och
säkerhetsanordningar, konstruktioner på tra-
fikplatser, plankorsningar samt besiktning av
och underhållskrav gällande bananläggning-
ar. Ämbetsverket kan dessutom utfärda andra
motsvarande bestämmelser om bananlägg-
ningar och bankonstruktioner.

För den rullande materielen utfärdar äm-
betsverket bestämmelser om anordningarnas
konstruktioner och nödvändiga tilläggsan-
ordningar, om anordningarnas strukturella
och elektriska egenskaper, om upprätthållan-
de av trafikdugligheten, om inspektions- och
besiktningskrav samt om andra motsvarande
krav för tryggande av säkerheten.

Banförvaltningscentralens normgivning
kännetecknas av att den är av en utpräglat
teknisk karaktär och riktar sig till en snäv
målgrupp. Den gäller endast fackfolk inom
järnvägsbranschen. Därför anses det motive-
rat att bestämmelserna utfärdas genom beslut
av Banförvaltningscentralen.

Enligt paragrafens 4 mom. har Banförvalt-
ningscentralen rätt att av synnerligen vägan-
de skäl fatta beslut om avvikelse från de krav
som avses i 3 mom. Denna möjlighet skall
anses nödvändig särskilt med tanke på oför-
utsedda situationer. De synnerligen vägande
skäl som förutsätts för avvikelse från kraven
skall bedömas objektivt.

Paragrafens 5 mom. motsvarar 3 § 3 mom.
i den gällande lagen om järnvägssystemets
driftskompatibilitet. I stället för de väsentliga
kraven skall man iaktta kraven i paragrafen.

5 §. Tillstånd för ibruktagande av delsy-
stem. Enligt gällande paragrafens 2 mom.
skall Banförvaltningscentralen bevilja till-
stånd för ibruktagande för sådana delsystem
som uppfyller de väsentliga kraven i lagen
om järnvägssystemets driftskompatibilitet.
Enligt det föreslagna momentet skall en för-
utsättning för beviljandet av tillstånd för
ibruktagande vara att delsystemet uppfyller
föreskrifterna och bestämmelserna i 3 § 1
och 2 mom. angående driftskompatibilitets-
regleringen och de nationella bestämmelser-
na i 3 § 3 mom. som kompletterar driftskom-
patibilitetsregleringen. Tillståndet för ibruk-
tagande får dock inte stå i strid med de vä-
sentliga kraven. Banförvaltningscentralen
kan dock vid beviljandet av tillstånd avvika
från de beslut som den meddelat enligt 3
mom. med stöd av särskilt vägande skäl som
nämns i 3 § 4 mom.

8 §. Anmälda organs uppgifter. I 8 § 3
mom. gällande lag förutsätts att den underle-
verantör som den anmälda organen använder,
uppfyller alla förutsättningar i7 § 1 mom.
om nämnandet av anmälda organ. Förutom
att andra förutsättningar skall uppfyllas, skall
underleverantören således vara en myndighet
eller finländsk juridisk person. Kravet skall
dock inte anses vara ändamålsenligt, efter-
som även en utländsk sakkunnig organisation
skall kunna användas som underleverantör
förutsatt att den uppfyller de andra förutsätt-
ningarna i 7 § 1 mom. På grund av detta fö-
reslås att 8 § 3 mom. ändras så att underleve-
rantören inte nödvändigtvis behöver vara en
myndighet eller en finländsk juridisk person.

Avsikten är att lagen skall träda i kraft
samtidigt som järnvägslagen, dvs. den 15
mars 2003.

På de krav på det transeuropeiska järnvägs-
systemet som avses i 3 § och på de föreskrif-
ter och bestämmelser som gäller det, liksom
på tillståndet för ibruktagande av delsystem
som avses i 5 §, tillämpas enligt den före-
slagna övergångsbestämmelsen övergångsbe-
stämmelserna i 15 § lagen om driftskompati-
biliteten hos det transeuropeiska järnvägssy-
stemet (den ursprungliga lagen), så att den
föreslagna ändringslagen inte vid ikraftträ-
dandet av den ursprungliga lagen retroaktivt
skulle påverka marknadsdugligheten av del-
system och driftkompatibilitetens delkompo-



RP 162/2002 rd 39

nenter som varit i bruk.

1.4. Järnvägstransportlagen

Genom denna lag ändras 2 § i järnvägs-
transportlagen, där begreppet järnvägsföretag
definieras med en hänvisning till 2 a § i
bannätslagen. Enligt förslaget ändras 2 § i
järnvägstransportlagen så att i den hänvisas
till 2 § 1 punkten i järnvägslagen.

Avsikten är att lagen skall träda i kraft
samtidigt som järnvägslagen, dvs. den 15
mars 2003.

2. Närmare föreskrif ter och be-
stämmelser

Avsikten är att genom en förordning av
statsrådet utfärda närmare föreskrifter om de
tjänster som skall tillhandahållas järnvägsfö-
retag, om ansökning av bankapacitet och om
tågplaneperioder.

Dessutom utfärdas genom kommunika-
tionsministeriets förordning närmare be-
stämmelser om grunderna för fastställandet
av banavgiften, om förutsättningarna för fort-
satt uppbörd av avgift för brist på bankapaci-
tet och om belopperna på avgifterna samt ra-
batterna på banavgiften.

De bestämmelser om säkerhetsintyg som
utfärdas på lägre nivå är till största delen av
teknisk karaktär och innehåller inga före-
skrifter som generellt berör individens rättig-
heter eller skyldigheter och inte heller några
andra bestämmelser som måste utfärdas ge-
nom lag. Bilagorna till direktiven som ligger
bakom regleringen och de tekniska specifise-
ringarna är också tekniska till sin natur. Av-
sikten är att genom kommittéförfarande änd-
ra dem i takt med att den tekniska utveck-
lingen och gemenskapens gemensamma
järnvägspolitik framskrider.

Banförvaltningscentralen skall, i syfte att
trygga järnvägstrafikens säkerhet, i drifts-
kompatibilitetslagens 3 § bemyndigas att ut-
färda närmare föreskrifter om banhållningen,
om bananläggningarna och bankonstruktio-
nerna samt om godkännande av den rullande
materielen och användning av den i trafiken.
Dessutom skall Banförvaltningscentralen i
järnvägslagen bemyndigas att utfärda närma-
re föreskrifter om bland annat järvägslinjens

prioritetsordningar. Föreskrifterna kommer
till största del att vara synnerligen tekniska
och detaljerade. De riktar sig till en snäv
målgrupp, närmast personer som arbetar
inom järnvägstrafiken.

Banförvaltningscentralen lägger årligen
fram en beskrivning av bannätet, som visar
det av ämbetsverket förvaltade nätets art och
omfattning, grunderna för fastställande av
banavgifter samt grunderna för tillträde till
bannätet. Beskrivningen av bannätet är en
handling som Banförvaltningscentralen ger i
egenskap av bannätets förvaltare och som
närmast är avsedd att vara en informations-
källa för järnvägsföretagen.

3. Ikraftträdande

De direktiv i EU:s s.k. första järnvägspaket
som föreslås bli satta i kraft genom lagen,
skall sättas i kraft senast den 15 mars 2003.
Lagen föreslås träda i kraft på den ovan-
nämnda dagen.

4. Lagst if tningsordning

I propositionen föreslås vissa bestämmelser
som är intressanta från statsförfattningsrätts-
lig synpunkt. Sådana bestämmelser är fram-
förallt fullmaktsbestämmelserna om norm-
givning på lägre nivå än lag, bestämmelserna
om näringsfrihet, statliga avgifter och trafik-
ledningstjänster samt om besiktning av rul-
lande materiel. De bestämmelser som med
stöd av lagen skall utfärdas på lägre nivå är
huvudsakligen tekniska och detaljerade, så
som konstateras ovan under rubriken ”När-
mare föreskrifter och bestämmelser”. Genom
bestämmelser på lägre nivå än lag skall bl.a.
sättas i kraft vissa bilagor till kapacitets- och
banavgiftsdirektivet, som det är meningen att
ändra genom det s.k. kommittologiförfaran-
det. Normerna på lägre nivå har ytterst snäva
målgrupper och berör inte generellt indivi-
ders rättigheter eller skyldigheter. Enligt för-
slaget skall de grundläggande förutsättning-
arna i dessa avseenden regleras i lag.

I järnvägslagen föreslås bestämmelser om
de till näringsfriheten relaterade förutsätt-
ningar och krav som gäller erhållande av till-
stånd för järnvägstrafik. Den föreslagna la-
gens bestämmelser överensstämmer med till-
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ståndsdirektivet och begränsar inte närings-
friheten på ett sätt som strider mot de grund-
läggande fri- och rättigheterna.

De i järnvägslagen föreslagna bestämmel-
serna om banavgifter stämmer överens med
kapacitets- och banavgiftsdirektivets kriterier
som anger de gränser inom vilka banavgiften
för varje tågplaneperiod skall fastställas.
Närmare bestämmelser om banavgiften och
om grunderna för fastställande av den utfär-
das genom förordning av kommunikations-
ministeriet. De föreslagna bestämmelserna
stämmer överens med de krav som i grundla-
gen ställs på regleringen av statliga avgifter.

Enligt järnvägslagen skall trafiklednings-
tjänsterna och besiktningen av rullande mate-
riel skötas utanför statsförvaltningen. Dessa
uppgifter är sådana offentliga förvaltnings-
uppgifter som avses i 124 § i grundlagen. De
är dock inte förenade med någon betydande
offentlig maktutövning. Arrangemanget an-

ses vara ändamålsenligt och det utgör ingen
risk för kraven på god förvaltning.

Enligt förslaget har kommunikationsmini-
steriet och Banförvaltningscentralen rätt att
av aktörerna inom branschen få de uppgifter
som de behöver för att sköta sina tillsyns-
uppgifter och vissa andra uppgifter som
nämns i den föreslagna lagen. Rätten att få
upplysningar måste anses vara motiverad för
tryggandet av en vederbörlig skötsel av myn-
digheternas uppgifter.

Under beredningen av förslaget har det på
de grunder som anförs ovan ansetts att lagen
kan stiftas som en vanlig lag. Regeringen an-
ser det dock önskvärt att riksdagens grund-
lagsutskott ges en möjlighet att yttra sig om
propositionen.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.

Järnvägslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att främja järn-
vägstrafiken och utnyttjandet av bannätet
samt att förbättra järnvägstrafikens säkerhet.

I lagen föreskrivs om bedrivande av järn-
vägstrafik och om säkerheten i järnvägstrafi-
ken på statens bannät samt om utnyttjandet
och finansieringen av bannätet. Lagen till-
lämpas dessutom på privata spåranläggningar
så som föreskrivs i 28 §, 31 § 1 mom. och 39
§ samt på tillhandahållande av tjänster för
järnvägstrafik på privata spåranläggningar så
som föreskrivs i 35 §.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) järnvägsföretag ett bolag eller någon

annan sammanslutning av privaträttslig art
som med stöd av koncession som beviljats
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet som sin huvudsakliga verksamhet be-
driver järnvägstrafik och som förfogar över
den rullande materiel som behövs för bedri-
vandet av trafiken; som järnvägsföretag be-
traktas också sammanslutningar som endast
tillhandahåller dragkraft,

2) bannät statens bannät som förvaltas av
Banförvaltningscentralen,

3) banhållning byggande och underhåll av
spår och därtill hörande byggnader, konstruk-
tioner och anläggningar samt fast egendom
som behövs för banhållningen,

4) bedrivande av järnvägstrafik den trafik
som järnvägsföretag och museitrafikoperatö-
rer bedriver på bannätet,

5) trafik sådan trafik med spårfordon på
bannätet som bedrivs av en järnvägsoperatör
eller som har samband med banhållning eller
därtill anslutna funktioner samt annan trafik
som sträcker sig till bannätets spårområde,
dock inte i vägtrafiklagen (267/1981) avsedd
vägtrafik i plankorsning,

6) bankapacitet den förmåga att förmedla
tågtrafik som en järnvägslinje har vilken föl-
jer av bannätets egenskaper samt avser en
viss tidsperiod, dock inte tågtrafik som har
direkt samband med banhållningen,

7) den som ansöker om bankapacitet ett
järnvägsföretag, en internationell samman-
slutning av järnvägsföretag samt kommuni-
kationsministeriet (ministeriet), och Huvud-
stadsregionens samarbetsdelegation,

8) trafikledning tilldelning av beviljad ban-
kapacitet samt styrning och kontroll av trafi-
ken inom bannätet på enskilda järnvägslinjer
och på spåranläggningar på bannätets trafik-
platser i enlighet med de trafikledningssy-
stem som står till förfogande samt de be-
stämmelser och föreskrifter som gäller trafi-
ken inom bannätet,

9) överbelastad bankapacitet en järnvägs-
linje som inte har kunnat anvisas den banka-
pacitet som ansökan gäller trots en samord-
ning av olika ansökningar om bankapacitet,

10) museitrafik sådan till sin omfattning
obetydlig trafik som en sammanslutning utan
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vinstsyfte bedriver på bannätet med musei-
materiel eller jämförbar materiel,

11) privat spåranläggning en till statens
bannät ansluten anläggning som inte förval-
tas av Banförvaltningscentralen

3 §

Finansiering av banhållningen

Bannätet underhålls och byggs ut i den ut-
sträckning som statliga budgetanslag och öv-
rig finansiering tillåter. Den banavgift som
avses i 3 kap. skall användas för finansiering
av banhållningen. Banavgiftens grunddel be-
aktas i statsbudgeten.

4 §

Beskrivning av bannätet

Banförvaltningscentralen offentliggör för
dem som ansöker om bankapacitet separat
för varje tågplaneperiod i beskrivningen av
bannätet uppgifter om de bestämmelser i
denna lag och i lagen om driftskompatibilite-
ten hos den transeuropeiska järnvägssystemet
(561/2002), nedan järnvägssystemets kompa-
tibilitetslag, samt om sådana med stöd av
dessa lagar utfärdade bestämmelser och före-
skrifter som gäller

1) tillträdesrätt till bannätet,
2) grunderna för hur banavgifterna be-

stäms,
3) ansökan om bankapacitet och därtill an-

slutna tidsfrister,
4) kraven på och godkännandet av järnvä-

garnas rullande materiel, samt
5) andra omständigheter som gäller förut-

sättningarna för bedrivande och inledande av
järnvägstrafik.

Banförvaltningscentralen offentliggör i be-
skrivningen av bannätet uppgifter om
bannätets art och omfattning samt ger närma-
re uppgifter om det minimipaket av tillträdes-
tjänster som avses i 13 § samt detaljerade
uppgifter om möjligheterna att utnyttja
bannätet och spårförbindelser och om till-
gången på sådana. I beskrivningen skall ock-
så offentliggöras de föreskrifter som Banför-
valtningscentralen utfärdar om

1) särskild bankapacitet med stöd av 19 § 1
mom.,

2) den prioritetsordning som med stöd av
19 § 2 mom. tillämpas när bankapaciteten är
överbelastad, samt om

3) de separat för varje järnvägslinje fast-
ställda tröskelkvoterna för minimiutnyttjande
av bankapacitet med stöd av 24 § 2 mom.

Banförvaltningscentralen skall när den
upprättar beskrivningen av bannätet höra
dem som ansöker om bankapacitet och är
etablerade i Finland samt andra sådana som
ansöker om bankapacitet och som vill ha till-
träde till Finlands bannät. Banförvaltnings-
centralen skall publicera beskrivningen i sin
föreskriftssamling senast fyra månader före
utgången av tidsfristen för inlämnande av an-
sökningar om bankapacitet. Tidsfristen be-
stäms genom statsrådets förordning. Om de
uppgifter som avses i 1 och 2 mom. föränd-
ras under beskrivningens giltighetstid skall
Banförvaltningscentralen publicera de nya
uppgifterna i sin föreskriftssamling.

2 kap.

Bedrivande av järnvägstrafik

5 §

Koncession

För bedrivande av järnvägstrafik krävs en
koncession som beviljas av ministeriet. Kon-
cessionen kan på ansökan beviljas så begrän-
sad att den gäller endast person- eller gods-
trafik.

Ministeriet granskar koncessionen och vill-
koren för den vart femte år efter att konces-
sionen beviljats. Dessutom kan ministeriet
kontrollera om järnvägsföretaget uppfyller de
förpliktelser som företaget i eller med stöd av
denna lag har ålagts för bedrivande av järn-
vägstrafik, om det finns skäl att allvarligt
misstänka at förpliktelserna inte uppfylls.

En koncession som har beviljats i en stat
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet gäller inom hela samarbetsom-
rådet. Ministeriet skall informera den behöri-
ga myndigheten om att ett järnvägsföretag
som har fått koncession i en stat som hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
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inte längre uppfyller förutsättningarna för att
få koncession.

6 §

Förutsättningarna för beviljande av konces-
sion

Ministeriet beviljar en i Finland etablerad
sökande koncession för att bedriva järnvägs-
trafik, förutsatt att

1) sökanden har för avsikt att som sin hu-
vudsakliga verksamhet bedriva järnvägstrafik
med rullande materiel som sökanden förfogar
över eller att tillhandahålla dragkraft,

2) sökanden har ett sådant av Banförvalt-
ningscentralen utfärdat eller godkänt säker-
hetsintyg som avses i 11 § eller ger motsva-
rande utredning om sin verksamhet,

3) sökanden är tillförlitlig och att de perso-
ner som har utsetts till dess operativa ledning
är väl ansedda och yrkesmässigt kompetenta,

4) sökanden är tillräckligt solvent så att sö-
kanden enligt en bedömning av de omstän-
digheter som är kända förmår att under i
minst ett års tid fullgöra alla sina faktiska och
förväntade skyldigheter och förpliktelser,
samt att

5) sökanden har en sådan tillräcklig an-
svarsförsäkring som avses i 10 § eller något
motsvarande arrangemang.

Den som har utsetts till den operativa led-
ningen uppfyller inte det i 1 mom. 3 punkten
angivna kravet på gott anseende om han eller
hon under de senaste fem åren har dömts till
fängelsestraff eller under de senaste tre åren
till bötesstraff för brott mot bestämmelser om
anställningsförhållanden, näringsutövning,
bokföring, skuldförhållanden, bedrivande av
trafik eller trafiksäkerhet och om hans eller
hennes handlande visar att han eller hon är
uppenbart olämplig att bedriva järnvägstra-
fik. Detta gäller också brott mot tullbestäm-
melserna i det fall att sökanden har för avsikt
att bedriva internationell järnvägstrafik.

Det i 1 mom. 3 punkten angivna kravet på
yrkesmässig kompetens uppfylls av en sö-
kande

1) som har sådana kunskaper och sådan er-
farenhet som behövs för att bedriva järnvägs-
trafik under säkra former samt för att över-

vaka järnvägstrafiken i den utsträckning som
ansökan förutsätter,

2) vars säkerhetsansvariga personal har den
kompetens som uppgifterna förutsätter, samt

3) vars personal, rullande materiel och or-
ganisation utgör en garanti för att sökanden
kan tillhandahålla tjänster som håller en hög
säkerhetsnivå.

Sökanden uppfyller inte det solvenskrav
som avses i 1 mom. 4 punkten om

1) sökanden eller den som har utsetts till
den operativa ledningen har försatts i kon-
kurs eller meddelats näringsförbud enligt la-
gen om näringsförbud (1059/1985),

2) den som har utsetts till den operativa
ledningen i företaget har ansökt om skuldsa-
nering enligt lagen om skuldsanering för pri-
vatpersoner (57/1993), eller om

3) sökanden har till sin verksamhet relate-
rade, till betydande belopp uppgående obe-
talda skatter eller lagstadgade socialavgifter
som har förfallit till betalning

Ministeriet kan av särskilda skäl besluta
om undantag från det krav som avses i 4
mom.

7 §

Ansökan om och beviljande av koncession

För bedömningen av anseendet, det yrkes-
mässiga kompetensen samt solvensen skall
sökanden tillställa ministeriet uppgifter om

1) de till sökandens operativa ledning ut-
sedda personernas anseende,

2) den rullande materielens särdrag och
underhåll, särskilt med avseende på säker-
hetskraven,

3) den säkerhetsansvariga personalens
kompetens och yrkesutbildning,

4) sina tillgångar och skulder,
5) sitt egna och främmande kapital, till-

räckligt specificerade, samt
6) sina inkomster av och utgifter för verk-

samheten, inklusive anskaffningsutgifterna
för rullande järnvägsmateriel, byggnader,
konstruktioner och markområden.

Ministeriet kan av sökanden kräva en ana-
lys av det ekonomiska tillståndethos den sö-
kande. Bedömningen skall vara gjord av en
revisor eller revisionssammanslutning som
handelskammaren eller Centralhandelskam-
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maren har godkänt.
En ansökan om koncession skall avgöras

senast inom tre månader efter att alla för av-
görandet av ärendet behövliga uppgifter har
sänts in till ministeriet.

8 §

Återkallande av koncession

Ministeriet skall återkalla koncessionen
helt eller för viss tid om koncessionshavaren
inte längre uppfyller villkoren för koncessio-
nen eller om koncessionshavaren har försatts
i konkurs och dennes ekonomiska ställning
inte inom en rimlig tid når upp till den nivå
som den koncessionsenliga järnvägstrafiken
förutsätter. Samtidigt som ministeriet konsta-
terar att koncessionshavaren inte längre upp-
fyller solvenskravet kan det besluta att järn-
vägstrafiken får fortsätta enligt koncessionen
eller begränsad i högst sex månader. Till-
stånd att fortsätta järnvägstrafiken får emel-
lertid inte beviljas om järnvägssäkerheten
skulle äventyras av att verksamheten fort-
sätts.

Ministeriet kan återkalla koncessionen helt
eller för viss tid om koncessionshavaren trots
den behöriga myndighetens anmärkningar
allvarligt och upprepade gånger har brutit
mot koncessionsvillkoren eller mot bestäm-
melserna eller föreskrifterna om järnvägstra-
fik. Vid obetydliga överträdelser kan ministe-
riet ge koncessionshavaren en varning.

9 §

Förändringar i järnvägsföretags verksamhet
som påverkar järnvägstrafiken

Om ett järnvägsföretag avser att ändra eller
utvidga sin verksamhet på ett betydande sätt
skall det till ministeriet lämna in en ny ansö-
kan eller sådan tilläggsutredning som mini-
steriet begär. Ministeriet kan på ansökan be-
vilja en ny koncession eller på basis av
tilläggsutredningen samtycka till att verk-
samheten fortsätter.

Ministeriet kan utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna kräva en utredning ifall kon-
cessionshavarens rättsliga ställning ändras på
ett sätt som kan ha betydelse för den konces-

sionsenliga järnvägstrafiken. Ministeriet skall
bedöma förutsättningarna för fortsättande av
verksamheten så snart som möjligt efter att
ha fått koncessionshavarens utredning.

Om ministeriet anser att järnvägssäkerhe-
ten kan äventyras vid sådana förändringar
som avses i 1 och 2 mom. skall ministeriet
återkalla koncessionen med iakttagande av
vad som bestäms i 8 §.

10 §

Järnvägsföretags försäkringar

En järnvägsoperatör skall ha en tillräcklig
ansvarsförsäkring som är i kraft eller ha vid-
tagit motsvarande arrangemang för att täcka
sådan genom järnvägstrafik orsakad skada
som orsakas någon annan och som järnvägs-
operatören enligt lag eller avtal ansvarar för.
Den tillräckliga försäkringen skall vara i
kraft under hela den tid som järnvägstrafiken
bedrivs.

11 §

Säkerhetsintyg

Banförvaltningscentralen beviljar på ansö-
kan ett säkerhetsintyg eller godkänner ett i
något annat land inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet beviljat säkerhetsin-
tyg för en tid av högst fem år. När det gäller
ett säkerhetsintyg som har beviljats i något
annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet kan Banförvaltningscen-
tralen av sökanden kräva en tilläggsutredning
om den trafik som sökanden har för avsikt att
bedriva i Finland.

Sökanden skall för beviljande eller god-
kännande av ett säkerhetsintyg tillställa Ban-
förvaltningscentralen uppgifter om

1) sitt säkerhetssystem och sina övriga in-
terna arrangemang för att säkerställa att be-
stämmelserna och föreskrifterna om järn-
vägstrafik iakttas,

2) den för trafiksäkerheten ansvariga led-
ningens och personalens kompetens och yr-
kesutbildning, samt

3) sin rullande järnvägsmateriel samt om
sitt service- och underhållssystem till den del
utredningen om den inte tidigare har lämnats
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in till Banförvaltningscentralen i något annat
sammanhang.

Banförvaltningscentralen skall avgöra
ärenden som gäller beviljande eller godkän-
nande av säkerhetsintyg inom fyra månader
efter att sökanden har lämnat in de uppgifter
som avses i 2 mom. Banförvaltningscentralen
kan bevilja eller godkänna ett säkerhetsintyg
så att det gäller statens bannät i dess helhet
eller enskilda järnvägslinjer. I säkerhetsinty-
get kan också i övrigt tas in villkor som gäll-
er järnvägstrafikens säkerhet och baserar sig
på att säkerheten skall tryggas, med beaktan-
de av arten och omfattningen av sökandens
järnvägstrafik.

Om arten eller omfattningen av den järn-
vägstrafik som bedrivs av järnvägsföretag el-
ler av internationella sammanslutningar av
järnvägsföretag förändras i något väsentligt
avseende, skall järnvägsföretaget eller sam-
manslutningen ansöka om ett nytt säkerhets-
intyg eller lämna in en begäran om att Ban-
förvaltningscentralen skall godkänna säker-
hetsintyget på nytt. Banförvaltningscentralen
kan återkalla ett säkerhetsintyg eller ett så-
dant godkännande av ett säkerhetsintyg som
har beviljats i något annat land inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet, om ett
järnvägsföretag eller en internationell sam-
manslutning av järnvägsföretag allvarligt
bryter mot någon bestämmelse eller före-
skrift om järnvägstrafik eller mot något vill-
kor som ställdes då säkerhetsintyget bevilja-
des.

12 §

Inledande och avbrytande av järnvägstrafik

Koncessionshavaren har rätt att inleda
järnvägstrafik förutsatt att

1) koncessionshavaren har ett i 11 § avsett,
av Banförvaltningscentralen beviljat eller
godkänt säkerhetsintyg som täcker alla de
järnvägslinjer på vilka trafiken skall bedri-
vas,

2) koncessionshavaren och Banförvalt-
ningscentralen har avtalat om utnyttjande av
trafikledningstjänster, mera exakt om hur sä-
kerhetsågorna skall ordnas, om utnyttjande
av rangeringsbangårdar, uppställningsspår

och övriga spåranläggningar samt om övriga
praktiska arrangemang, samt

3) de villkor för järnvägstrafik som aves i
denna lag och i lagen om driftskompatibilite-
ten hos järnvägssystemet samt som före-
skrivs eller bestäms med stöd av dessa lagar i
övrigt är uppfyllda.

Banförvaltningscentralen skall på sedvanli-
ga och rimliga villkor ingå ett sådant avtal
som avses i 1 mom. 2 punkten med varje
koncessionshavare. Banförvaltningscentralen
får emellertid inte ingå något avtal förrän
koncessionshavaren uppfyller de övriga för-
utsättningar för inledande av järnvägstrafik
som avses i 1 mom.

Koncessionshavaren skall inleda sin verk-
samhet inom sex månader efter att konces-
sionen beviljats. Ministeriet kan på begäran
av koncessionshavaren, med beaktande av
den speciella arten av de tjänster som skall
tillhandahållas, besluta att verksamheten får
inledas senare än sex månader efter att kon-
cessionen har beviljats. Om koncessionsha-
varen inte har inlett sin verksamhet inom sex
månader efter att koncessionen beviljats eller
om koncessionshavaren har avbrutit sin verk-
samhet för minst sex månader i följd, kan
ministeriet av koncessionshavaren begära en
tilläggsutredning om förutsättningarna för
tillståndets giltighet.

3 kap.

Tjänster som skall tillhandahållas järnvägs-
operatörer samt banavgift

13 §

Tjänster som Banförvaltningscentralen till-
handahåller järnvägsoperatörer

Banförvaltningscentralen skall på jämlika
och icke-diskriminerande villkor tillhanda-
hålla järnvägsoperatörer minimipaket av till-
trädestjänster, bantillträdestjänster och spår-
förbindelser med iakttagande av vad som be-
stäms i bilaga II till rådets direktiv
2001/14/EG om tilldelning av infrastruktur-
kapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av
järnvägsinfrastruktur och utfärdande av sä-
kerhetsintyg, nedan kapacitets- och banav-
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giftsdirektivet.. Dessa tjänster regleras när-
mare genom förordning av statsrådet. I be-
skrivningen av bannätet skall tas in uppgifter
om detaljer i fråga om tjänsterna och till-
gången på dem samt om tillgängliga spårför-
bindelser.

Banförvaltningscentralen kan tillhandahålla
järnvägsoperatörer tilläggstjänster och extra
tjänster vid utnyttjandet av bannätet samt av-
tala om dessa tjänster och om andra nyttighe-
ter. Tilläggstjänsterna och de extra tjänsterna
regleras närmare genom förordning av stats-
rådet. I beskrivningen av bannätet skall tas in
uppgifter om de tjänster och övriga nyttighe-
ter som tillhandahålls samt detaljer i fråga
om dem och tillgången på dem. Banförvalt-
ningscentralen skall i enlighet med de upp-
gifter som har offentliggjorts i beskrivningen
av bannätet på enhetliga och likvärdiga vill-
kor tillhandahålla samtliga järnvägsoperatö-
rer sådana tjänster och övriga nyttigheter för
de enskilda järnvägslinjerna som avses i detta
moment.

14 §

Banavgift

Som banagvgift uttas banavgiftens grund-
del och andra avgifter med anknytning till
banavgiften (banavgift).

Banförvaltningscentralen skall i enlighet
med kapitel II i kapacitets- och banavgiftsdi-
rektivet av järnvägsoperatörerna, på likvärdi-
ga och icke- diskriminerande villkor, ta ut
banavgiftens grunddel för sådana tjänster och
övriga nyttigheter som avses i 13 § 1 mom.,
med beaktande av hur mycket de utnyttjas.
Banavgiftens grunddel som tas ut för sådana
i 13 § 1 mom. nämnda tjänster och andra nyt-
tigheter som tillhandahålls järnvägsoperatö-
rerna skall alltid baseras på de kostnader som
direkt orsakas av järnvägstrafiken.

Banförvaltningscentralen kan utöver ban-
avgiftens grunddel, på likvärdiga och icke-
diskriminerande grunder, av järnvägsoperatö-
rerna dessutom ta ut

1) miljöavgifter för den miljöpåverkan som
järnvägstrafiken förorsakar, förutsatt att Ban-
förvaltningscentralens totala inkomster inte

ökar eller att lika stora avgifter tas ut för
transporter som utförs inom andra motsva-
rande trafikformer,

2) en kapacitetsbristavgift, förutsatt att
järnvägslinjen med stöd av 19 § 2 mom. har
konstaterats vara överbelastad bankapacitet,

3) en tilläggsavgift som kan användas för
att täcka banhållningskostnader, förutsatt att
avgiften bestäms med beaktande av järn-
vägsoperatörernas ökade produktivitet samt
förutsatt att järnvägsoperatörernas konkur-
renskraft på transportmarknaden inte avse-
värt försvagas,

4) en investeringsavgift för ett invester-
ingsprojekt, förutsatt att finansieringen krä-
ver att en sådan avgift tas samt att projektet
förbättrar järnvägsoperatörens verksamhets-
förutsättningar eller kostnadseffektivitet,
samt

5) en bokningsavgift för outnyttjad kapaci-
tet, förutsatt att bokningsavgiften främjar ett
effektivt utnyttjande av bankapaciteten.

Genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet ges närmare bestämmelser om hur
banavgiften bestäms, om förutsättningarna
för fortsatt uttag av avgiften som visar att det
föreligger brist på kapacitet samt om avgifts-
beloppen.

15 §

Rabatter på banavgifter

På de banavgifter som avses i detta kapitel
kan beviljas rabatter, förutsatt att rabatterna
inte är större än den faktiska kostnadsbespa-
ring som uppkommer till följd av effektivare
banhållning. På banavgifterna kan beviljas
också tidsbegränsade rabatter för utveckling
av nya järnvägstrafiktjänster eller för främ-
jande av användningen av linjer som utnytt-
jas speciellt litet.

Genom förordning av kommunikationsmi-
nisteriet kan närmare bestämmelser ges om
rabatter på banavgifter och om de förutsätt-
ningar under vilka Banförvaltningscentralen
kan bevilja rabatter på banavgifterna i enlig-
het med förutsättningarna i kapacitets- och
banavgiftsdirektivets artikel 9.
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16 §

Uttag av banavgifter

Banförvaltningscentralen beslutar om debi-
tering av sådana avgifter som avses i detta
kapitel och tar ut avgifterna kalendermå-
nadsvis hos järnvägsoperatörerna. De banav-
gifter som Banförvaltningscentralen har debi-
terat och övriga till dessa anslutna avgifter
kan utmätas utan dom eller beslut.

4 kap.

Utnyttjande av bannätet samt bankapaci-
teten

17 §

Järnvägsföretag och internationella sam-
manslutningar av järnvägsföretag som har

tillträdesrätt till bannätet

Bankapacitet som har beviljats i enlighet
med detta kapitel får användas för järnvägs-
trafik av följande järnvägsföretag och inter-
nationella sammanslutningar av järnvägsfö-
retag:

1) i internationell järnvägstrafik mellan sta-
ter som hör till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet, av ett sådant järnvägsföretag
eller av en sådan internationell sammanslut-
ning av järnvägsföretag som avses i 2 § 1
punkten, samt

2) i inhemsk gods- och persontrafik samt i
förbindelsetrafik mellan Finland och Ryss-
land, av ett sådant dotterbolag till ett aktiebo-
lag som avses i 1 § i lagen om ombildande av
Statsjärnvägarna till aktiebolag (20/1995)
som bedriver järnvägstrafik.

Sådana järnvägsföretag och internationella
sammanslutningar som avses i 1 mom.får ut-
nyttja bannätets trafikplatser för sin trafik, på
villkor enligt ett avtal som avses i 12 § 1
mom. 2 punkten. Också andra företag eller
sammanslutningar får utnyttja en enskild tra-
fikplats inom bannätet för järnvägstrafik,
förutsatt att trafiken betjänar en privat spår-
anläggning med anslutning till trafikplatsen

och att med Banförvaltningscentralen har in-
gåtts ett sådant avtal om trafiken som avses i
39 §.

18 §

Ansökan om bankapacitet

Bankapacitet skall ansökas hos Banförvalt-
ningscentralen för varje tågplaneperiod inom
en viss tid som bestäms närmare genom
statsrådets förordning. Också under tågpla-
neperioden kan ansökas om ny bankapacitet
eller om ändring av bankapaciteten för regel-
bunden trafik. Tågplaneperioden samt an-
sökningar som skall göras under tågplanepe-
rioden och tidsfristerna för sådana ansök-
ningar regleras närmare genom förordning av
statsrådet med iakttagande av bilaga III till
kapacitets- och banavgiftsdirektivet.

Ett järnvägsföretag och en internationell
sammanslutning av järnvägsföretag kan hos
Banförvaltningscentralen ansöka om banka-
pacitet också för en sådan internationell järn-
vägslinje inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet, av vilken endast en del hör till
ett sådant bannät som avses i denna lag.

19 §

Prioritetsordningen för kapacitetsansökning-
ar

Om tillräckligt med alternativa järnvägslin-
jer kan reseveras för den övriga trafiken kan
en viss järnvägslinje eller en del av den re-
serveras för särskild bankapacitet i en före-
skrift av Banförvaltningscentralen med iakt-
tagande av artikel 24 i kapacitets- och ban-
avgiftsdirektivet.

På en linje med särskild bankapacitet eller
på en del av en sådan prioriteras trafik för
vilken bankapaciteten anses som särskild
bankapacitet i enlighet med ett beslut enligt 1
mom. Banförvaltningscentralen kan tillämpa
den prioritetsordning för bankapacitet enligt
trafiktyp som avses i 1 mom., förutsatt att det
inte är möjligt att samordna den sökta banka-
paciteten på det sätt som avses i 20 § 1 mom.
Banförvaltningscentralen skall i så fall i sitt
beslut konstatera att järnvägslinjen eller en
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del av den till denna del är överbelastad ban-
kapacitet. Bankapaciteten kan betecknas som
överbelastad även när det är uppenbart att
den kommer att överbelastas under tågplane-
perioden. Banförvaltningscentralen kan ut-
färda närmare föreskrifter om den prioritets-
ordning som gäller för en järnvägslinje, vil-
ket innebär att en av bannätet angiven trafik-
typ kan prioriteras vid tilldelningen av över-
belastad bankapacitet.

20 §

Beslut om prioritetsordningen i enskilda fall

Om flera sökande har ansökt om samma
bankapacitet eller om den bankapacitet som
avses i en ansökan påverkar den bankapacitet
som har sökts av någon annan sökande, skall
Banförvaltningscentralen i första hand sträva
efter att uppnå en förlikning i ärendet rörande
ansökan om kapacitet mellan sökandena.
Banförvaltningscentralen kan i så fall erbjuda
sökanden sådan bankapacitet som inte vä-
sentligt avviker från den som ansökan gäller.

Om det samordningsförfarande som avses i
1 mom. inte leder till att sökandena förlikas,
kan Banförvaltningscentralen för upprättande
av tågplaneförslaget i ett enskilt fall avgöra
prioritetsordningen på de grunder som före-
skrivs i detta kapitel. Banförvaltningscentra-
len skall avgöra prioritetsordningen senast tio
dagar efter att den förlikning som avses i 1
mom. har avslutats.

När det gäller överbelastad bankapacitet
kan Banförvaltningscentralen genom ett be-
slut om prioritetsordningen avvika från den
prioritetsordning som avses i detta kapitel till
förmån för en sökande som bedriver interna-
tionell trafik eller en sökande som bedriver
sådan trafik som i övrigt upprätthåller eller
förbättrar järnvägstransportsystemets eller
kollektivtrafikens funktion. Detsamma gäller
en sökande om avslag av ansökan skulle
medföra oskälig olägenhet för sökanden, ett
järnvägsföretag, eller en internationell sam-
manslutning av järnvägsföretag eller för af-
färsverksamhet som bedrivs av kunder hos
dem.

21 §

Upprättande av tågplaneförslag samt höran-
de av parter

Banförvaltningscentralen skall på basis av
ansökningarna upprätta ett tågplaneförslag
för följande tågplaneperiod inom fyra måna-
der efter utgången av tiden för ansökan om
bankapacitet. I tågplaneförslaget kan tas in
uppgifter om den bankapacitet som föreslås
bli beviljad sökanden endast i den omfattning
och med de begränsningar som användning-
en av bankapaciteten för trafikledning förut-
sätter.

Tågplaneförslaget skall i första hand grun-
da sig på att den sökta bankapaciteten bevil-
jas, förutsatt att de mot bankapaciteten sva-
rande tågplanerna gör det möjligt att bedriva
järnvägstrafik i enlighet med de tekniska
kraven och säkerhetskraven. Banförvalt-
ningscentralen kan emellertid i syfte att för-
bättra tilldelningen av bankapacitet erbjuda
en sökande sådan bankapacitet som inte vä-
sentligt skiljer sig från den som sökanden har
ansökt om. Bankapacitet kan också lämnas
outdelad, förutsatt att det för tågplaneperio-
den behövs reservkapacitet på grund av den
för järnvägstrafiken gällande prioritetsord-
ningen.

Banförvaltningscentralen skall ge tågplane-
förslaget för kännedom till dem som har an-
sökt om bankapacitet inom den tidsfrist som
avses i 1 mom. samt bereda sökandena tillfäl-
le att bli hörda. Hörandet skall ske inom 30
dagar efter att tågplaneförslaget har givits för
kännedom. De kunder som skaffar järnvägs-
transporttjänster inom godstrafiken och de
sammanslutningar som representerar dem
som köper järnvägstransporttjänster har rätt
att ge utlåtande om tågplaneförslaget inom
tiden för hörande vilken är 30 dagar, som för
dessa parters del börjar löpa när i Banför-
valtningscentralens bestämmelsesamling som
publiceras ett meddelande lämnas om att tåg-
planeförslaget färdigställts.

22 §

Tilldelning av bankapacitet

Banförvaltningscentralen skall på basis av
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tågplaneförslaget och hörandet enligt 21 § 3
mom. besluta om tilldelning av bankapacitet
på likvärdiga och icke-diskriminerande grun-
der. Banförvaltningscentralen skall då sär-
skilt beakta persontrafikens, godstrafikens
samt banhållningens behov liksom även ett
effektivt utnyttjande av bannätet. Beslutet
skall, om inte annat följer av detta kapitel,
fattas med beaktande också av prioritetsord-
ningen, som bestäms enligt den särskilda och
överbelastade bankapaciteten.

Beslut om att ändra eller omfördela banka-
pacitet för regelbunden trafik under tågpla-
neperioden skall fattas på de grunder som
anges i 1 mom. med iakttagande av bestäm-
melserna om förfarandet i 18 § 1 mom.

23 §

Brådskande ansökan om bankapacitet

Den som ansöker om bankapacitet och en
sammanslutning som bedriver museitrafik
och vilka behöver tillfällig bankapacitet utan
dröjsmål för en eller flera järnvägslinjer kan
ansöka om bankapacitet oberoende av de
tidsfrister som utfärdats genom statsrådets
förordning. Banförvaltningscentralen skall i
så fall ge ett beslut i fråga om ansökan om
bankapacitet inom fem dygn efter att ansökan
lämnats in.

Banförvaltningscentralen skall bevilja den
sökta bankapaciteten om tillräcklig bankapa-
citet kan anvisas för det ändamål som anges i
ansökan. Om inte annat följer av 20 § eller
22 § 1 mom. skall bankapaciteten beviljas
den som först har ansökt om den.

En brådskade ansökan om bankapacitet
skall göras skriftligen. Ansökan kan emeller-
tid lämnas in också i elektronisk form så som
föreskrivs i lagen om elektronisk kommuni-
kation i myndigheternas verksamhet ( / ).
Med avvikelse från vad som föreskrivs i la-
gen kan ett avgörande i ett ärende som har
väckts i elektronisk form delges sökanden
också per telefax eller elektronisk post. Be-
slutet anses i så fall delgivet då telefaxet eller
den elektroniska posten har sänts till sökan-
den.

24 §

Utnyttjande och återkallande av bankapaci-
tet

Sökanden får inte överlåta beviljad banka-
pacitet till någon annan. Ett järnvägsföretag
får emellertid utnyttja bankapacitet som har
beviljats någon annan sökande än en järn-
vägsoperatör och som utnyttjas för trafik som
avses i dennas ansökan. Om ett järnvägsföre-
tag emellertid utnyttjar bankapacitet i strid
med detta moment skall Banförvaltningscen-
tralen till denna del återkalla den bankapaci-
tet som har beviljats sökanden.

Banförvaltningscentralen ger närmare före-
skrifter om tröskelkvoterna för minimiutnytt-
jande av bankapacitet separat för varje järn-
vägslinje. Banförvaltningscentralen har rätt
att återkalla beviljad bankapacitet eller en del
av den om sökanden under en tid av minst 30
dagar har utnyttjat bankapaciteten mindre än
tröskelkvoten för en järnvägslinje eller en del
därav förutsätter.

Bankapacitet får emellertid inte återkallas
om den har blivit outnyttjad av andra än eko-
nomiska skäl som inte är beroende av sökan-
den eller av det järnvägsföretag som utnyttjar
bankapaciteten. Banförvaltningscentralen
kan alltid återkalla bankapacitet för sådan tid
då järnvägsföretaget inte har något säkerhets-
intyg för järnvägstrafik.

Banförvaltningscentralen har rätt att helt el-
ler delvis återkalla bankapacitet på en järn-
vägslinje som till följd av ett tekniskt fel i
bannätet, en olyckshändelse eller ett skade-
fall tillfälligt tagits ur bruk. Banförvaltnings-
centralen skall då i mån av möjlighet erbjuda
den som innehar bankapacitet alternativa
järnvägslinjer. Banförvaltningscentralen är
emellertid inte skyldig att betala ersättning
för eventuell skada till den som innehar ban-
kapacitet, om inte annat avtalats med stöd av
12 eller 25 § i denna lag.

25 §

Ramavtal

Banförvaltningscentralen kan med den som
ansöker om bankapacitet ingå ett ramavtal
om utnyttjandet av bankapacitet där särdra-
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gen i den bankapacitet som sökanden behö-
ver anges. Ramavtalet berättigar emellertid
inte sökanden att få i avtalet angiven banka-
pacitet. Banförvaltningscentralen skall på an-
sökan bevilja också i ramavtalet angiven
bankapacitet genom ett sådant förfarande
och på sådana grunder som anges i detta ka-
pitel. Ramavtalet begränsar inte heller i öv-
rigt tillämpningen av detta kapitels övriga
bestämmelser på andra som ansöker om ban-
kapacitet.

Ramavtal skall ingås för högst fem år, men
Banförvaltningscentralen kan av särskilda
skäl ingå ramavtal för en kortare eller längre
tid. Grunden för avtal som ingås för längre
tid än fem år kan dock endast utgöras av av-
tal som har samband med en parts transport-
verksamhet, särskilda investeringar eller sär-
skilda affärsrisker. Grunden för avtal som
ingås för en längre tid än tio år kan utgöras
endast av synnerligen vägande skäl som ba-
serar sig på avtalspartens omfattande och
långsiktiga investeringar och de avtalsför-
pliktelser som ingår i sådan verksamhet.

Uppgifter om ramavtal samt huvuddragen i
den bankapacitet som ramavtalet gäller är of-
fentliga. På avtalets offentlighet skall i övrigt
tillämpas lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999). Ministeriet
har emellertid, utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna, rätt att få uppgifter om för-
handlingar rörande ramavtal, om ingående av
avtal och grunderna för dessa samt om vill-
koren i ramavtal.

5 kap.

Järnvägstrafikens säkerhet

26 §

Grunderna för järnvägstrafikens säkerhet

En järnvägsoperatör skall ha en organisa-
tion som garanterar säkerheten samt nödvän-
diga interna anvisningar för ledningen och
övervakningen av verksamheten. Järnvägs-
operatören svarar för säkerheten i sin verk-
samhet samt för att bestämmelserna och före-
skrifterna om järnvägstrafik iakttas i verk-

samheten. Bestämmelser om de tekniska krav
och de säkerhetskrav som gäller vid bedri-
vande av järnvägstrafik finns i 3 § i lagen om
driftskompatibiliteten hos det transeuropeis-
ka järnvägssystemet (561/2002), nedan järn-
vägssystemets driftskompatibilitetslag.

27 §

Behörighetsvillkor för trafiksäkerhetsperso-
nal

De som styr rullande järnvägsmateriel, de
som deltar i trafikledningen samt övriga som
direkt sköter trafiksäkerhetsuppgifter skall
till sitt hälsotillstånd, sin utbildning och sin
övriga kompetens vara lämpliga att sköta
uppgifterna.

28 §

Trafikledning

Banförvaltningscentralen svarar för trafik-
ledningen på bannätet. Banförvaltningscen-
tralen ordnar trafikledningen eller skaffar tra-
fikledningstjänsterna av offentliga eller pri-
vata serviceproducenter. Banförvaltningscen-
tralen kan också med innehavaren av en pri-
vat spåranläggning avtala om ordnande av
trafikledning på anläggningen eller på en del
av denna.

29 §

Besiktningssystemet för rullande järnvägs-
materiel

Banförvaltningscentralen svarar för besikt-
ningssystemet för sådan rullande järnvägs-
materiel som inte har beviljats tillstånd för
ibruktagande av delsystem enligt 5 § i järn-
vägssystemets driftskompatibilitetlag. Sådan
rullande järnvägsmateriel omfattas av Ban-
förvaltningscentralens besiktningssystem.
Banförvaltningscentralen ordnar besiktning-
en eller upphandlar besiktningstjänsterna hos
offentliga eller privata serviceproducenter.
Banförvaltningscentralen fattar emellertid
förvaltningsbeslut om och i anslutning till
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besiktningen.
Rullande järnvägsmateriel omfattas av be-

siktningssystemet också till den del det i
samband med beviljandet av tillståndet för
ibruktagande eller övervakningen av materie-
len inte görs en sådan bedömning av ett an-
mält organ som avses i lagen om driftskom-
patibiliteten hos det transeuropeiska järn-
vägssystemet.

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan också ett
sådant anmält organ som avses i 2 mom. an-
litas för utförandet av besiktningar som avses
i denna paragraf. På verksamheten tillämpas
då järnvägssystemets driftskompatibilitetslag
och med stöd av denna utfärdade bestämmel-
ser och föreskrifter.

30 §

Krav som ställs på trafikledningstjänster och
på besiktningstjänster för rullande järn-

vägsmateriel

Företag som tillhandahåller trafiklednings-
tjänster och besiktningstjänster för rullande
järnvägsmateriel skall ha en organisation
som garanterar säkerheten samt av Banför-
valtningscentralen fastställda anvisningar för
ledningen och övervakningen av verksamhe-
ten. Tjänsterna skall på lika villkor tillhanda-
hållas alla järnvägsföretag. Företag som till-
handahåller trafikledningstjänster skall i sin
verksamhet iaktta kraven på god förvaltning.

De som besiktigar rullande järnvägsmateri-
el skall vara lämpliga för sådana uppgifter
och yrkesmässigt kompetenta. Ett företag
som sköter besiktning av rullande materiel
skall i sin verksamhet i tillämpliga delar iakt-
ta vad som föreskrivs i lagen om förvalt-
ningsförfarande (598/1982), lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet, lagen
om delgivning i förvaltningsärenden
(232/1966), lagen om översändande av hand-
lingar (74/1954), lagen om elektronisk kom-
munikation i myndigheternas verksamhet
samt i språklagen (148/1922).

På den som är anställd hos ett sådant före-
tag som avses i 1 mom. skall bestämmelserna
om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas när
han eller hon utför sådana uppgifter som av-
ses i 28 eller 29 §.

31 §

Övervakning av järnvägstrafikens säkerhet

Banförvaltningscentralen övervakar järn-
vägstrafikens säkerhet på statens bannät.
Banförvaltningscentralen övervakar även
järnvägstrafikens säkerhet på privata spåran-
läggningar.

Järnvägsoperatörer, företag som tillhanda-
håller trafikledningstjänster och företag som
tillhandahåller besiktningstjänster för rullan-
de järnvägsmateriel skall utan hinder av sek-
retesskyldigheten ge Banförvaltningscentra-
len sådana upplysningar som denna behöver
för sin övervakningsuppgift.

32 §

Beredskap för järnvägsolyckor

En järnvägsoperatör skall ha tillräcklig be-
redskap för eventuella järnvägsolyckor och
för faror som hotar järnvägstrafiken. Banför-
valtningscentralen kan i enskilda fall be-
stämma om de åtgärder järnvägsoperatören
på förhand skall vidta med tanke på järn-
vägsolyckor och faror som hotar järnvägstra-
fiken.

Banförvaltningscentralen kan ålägga ett
järnvägsföretag och den som sköter trafiksä-
kerhetsuppgifter inom järnvägstrafiken att
delta i räddningsövningar och i järnvägstrafi-
kens räddningstjänst.

33 §

Undersökning av järnvägsolyckor och farosi-
tuationer

Bestämmelser om undersökning av olyckor
och farosituationer i spårtrafik finns i lagen
om undersökning av olyckor (373/1985).

Banförvaltningscentralen kan undersöka
andra farosituationer och händelser än sådana
som skall undersökas enligt 1 mom., om det
är nödvändigt för att främja järnvägssäkerhe-
ten.
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6 kap.

Särskilda bestämmelser

34 §

Beredskap för undantagsförhållanden och
specialsituationer

Banförvaltningscentralen och järnvägsföre-
tagen skall ha sådan beredskap att deras
verksamhet så störningsfritt som möjligt kan
fortsätta också under sådana undantagsför-
hållanden som avses i beredskapslagen
(1080/1991) samt under därmed jämförbara
störningar i de normala förhållandena, det
vill säga i specialsituationer. Banförvalt-
ningscentralen skall förutom att den säker-
ställer sin egen verksamhet, se till att
bannätet hålls i trafikabelt skick också under
olika slag av undantagsförhållanden och
specialsituationer.

Beredskapsåtgärderna leds och samordnas
av ministeriet, som ger nödvändiga anvis-
ningar om detaljerna i förberedelserna och
beredskapsplaneringen.

35 §

Skyldigheten att tillhandahålla tjänster

Järnvägsföretag, internationella samman-
slutningar av järnvägsföretag samt bolag och
andra sammanslutningar som tillhandahåller
tjänster för järnvägstrafik är skyldiga att på
ett rättvist och icke-diskriminerande sätt mot
ersättning tillhandahålla järnvägsoperatörer
sådana bantillträdestjänster och spårförbin-
delser som avses i bilaga II.2 till kapacitets-
och banavgiftsdirektivet, om tjänsterna till-
handahålls av endast ett bolag eller en annan
sammanslutning och om tjänsterna inte rim-
ligen kan ordnas på något annat sätt. Ersätt-
ningen skall vara rättvis för samtliga järn-
vägsföretag och rimlig i förhållande till kost-
naderna för tjänsterna.

Närmare bestämmelser om sådana tjänster
och spårförbindelser som avses i detta mo-
ment utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

36 §

Kapacitetsanalys och kapacitetsförstärk-
ningsplan

Om Banförvaltningscentralen konstaterar
att en järnvägslinje med stöd av 19 § 2 mom.
är överbelastad skall den inom sex månader
efter konstaterandet av överbelastningen göra
upp en kapacitetsanalys. I analysen skall en
utredning ingå över orsakerna till överbelast-
ningen samt över de åtgärder som Banför-
valtningscentralen kan vidta för att eliminera
eller minska överbelastningen på den järn-
vägslinje som är föremål för analysen.

Om Banförvaltningscentralen har gjort en
sådan kapacitetsanalys som avses i 1 mom.
skall den inom 6 månader efter att anlysen
blivit klar göra upp en kapacitetsförstärk-
ningsplan. I kapacitetsförstärkningsplanen
skall specificerat anges orsakerna till överbe-
lastningen, den sannolika järnvägstrafikut-
vecklingen, hinder för utveckling av bannätet
samt alternativ och kostnader för kapacitets-
förstärkning, med beaktande av bedömningar
som baserar sig på en kostnadsnyttoanalys av
de alternativ som har lagts fram samt av för-
utsättningarna för ändring av avgifter som
ansluter sig till banavgiften.

37 §

Museitrafik

Banförvaltningscentralen kan utan hinder
av 17 § bevilja en sammanslutning som be-
driver museitrafik tillträde till bannätet. På
förutsättningarna för och på bedrivandet av
museitrafik tillämpas bestämmelserna om
trafik, bedrivande av järnvägstrafik och tra-
fiksäkerhetsuppgifter i denna lag eller de be-
stämmelser eller föreskrifter som utfärdas
med stöd av lagen. Den som bedriver musei-
trafik behöver emellertid inte sådan konces-
sion som avses i 5 §. Museitrafikidkarens
bankapacitetsansökan behandlas alltid som
brådskande i enlighet med bestämmelserna i
23 §.

Den som bedriver museitrafik skall ha ett
säkerhetsintyg enligt 11 §, som Banförvalt-
ningscentralen under de förutsättningar som
anges i paragrafen kan bevilja separat för
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museitrafik. På den som bedriver museitrafik
tillämpas dessutom vad som i 12 § föreskrivs
om tillståndshavare samt i 24 § om den som
ansöker om bankapacitet.

38 §

Banhållningsrelaterad trafik

Banförvaltningscentralen kan utan hinder
av 17 § bevilja ett banhållningsföretag, dock
inte ett järnvägsföretag eller en internationell
sammanslutning av järnvägsföretag, rätt att
utnyttja bannätet för sådan banarbets- och
tågtrafik som omedelbart ansluter sig till
banhållningen. På sådan trafik skall tillämpas
bestämmelserna om trafik och trafiksäker-
hetsuppgifter i denna lag eller annan lag eller
de bestämmelser eller föreskrifter som utfär-
das med stöd av lagen.

Ett banhållningsföretag skall ha ett säker-
hetsintyg enligt 11 §, som Banförvaltnings-
centralen under de förutsättningar som anges
i paragrafen kan bevilja separat för trafik i
anslutning till banarbete. Till banhållningen
ansluten trafik ordnas under överinseende av
Banförvaltningscentralens trafikledning på så
sätt att trafiken inte inverkar på rätten för
dem som ansöker om bankapacitet att utnytt-
ja beviljad bankapacitet.

39 §

Anslutning av privata spår till statens bannät

Järnvägsföretag samt övriga bolag och
sammanslutningar, kommuner och statliga
myndigheter kan ansluta sina spår till statens
bannät, om Banförvaltningscentralen beviljar
tillstånd för anslutning av privata spåran-
läggningar. Banförvaltningscentralen och
tillståndshavaren skall sinsemellan avtala om
ibruktagande och underhåll av anslutningen.

40 §

Banförvaltningscentralens rätt att få upplys-
ningar för bestämmande av banavgifter samt

för statistik och forskning

Järnvägsoperatörer skall på begäran lämna
Banförvaltningscentralen de uppgifter om sin

ekonomi och trafik som centralen behöver
för att bestämma banavgifter samt för sta-
tistik och forskning.

41 §

Järnvägsföretags bokföring

Järnvägsföretag skall i sin bokföring iaktta
de bestämmelser som gäller inom Europeiska
gemenskapen och i Finland. Dessutom skall
järnvägsföretag göra upp en kalkyl av gods-
trafikens lönsamhet samt en årlig samman-
ställning av sina produktionstillgångar, vär-
det av den samt av ekonomiska ansvarsför-
bindelser som har samband med dem. Sam-
manställningen skall offentliggöras. Inkoms-
ter av persontrafik som upphandlas som of-
fentliga tjänster skall bokföras skilt och får
inte användas för att täcka kostnaderna för
annan affärsverksamhet.

42 §

Vite samt hot om tvångsutförande och avbry-
tande

Banförvaltningscentralen kan förena före-
lägganden eller förbud som den har meddelat
med stöd av denna lag med vite eller med hot
om tvångsutförande och avbrytande i enlig-
het med viteslagen (1113/1990).

43 §

Regleringsorgan

Ministeriet skall, utöver vad som annars fö-
reskrivs om dess uppgifter med stöd av den-
na lag, övervaka att de i lagen angivna kra-
ven iakttas. Ministeriet skall särskilt säker-
ställa att den banavgift som avses i 14 § inte
är diskriminerande eller annars strider mot
denna lag eller mot bestämmelser som har ut-
färdats med stöd av den samt att tilldelningen
av bankapacitet sköts enligt de i denna lag
angivna kraven.

Ministeriet har rätt att för skötseln av sina
uppgifter enligt denna lag få de upplysningar
som ministeriet behöver från järnvägsopera-
törerna samt utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna från Banförvaltningscentralen.
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44 §

Rättelseyrkande samt ändringssökande

En part som är missnöjd med Banförvalt-
ningscentralens beslut får söka rättelse i be-
slutet hos ministeriet, om beslutet gäller

1) ärenden som regleras i beskrivningen av
bannätet,

2) prioritetsordningen vid tilldelningen av
bankapacitet i enskilda fall,

3) banavgifter,
4) tilldelning av bankapacitet,
5) beviljande av brådskande bankapacitet,
6) beviljande av säkerhetsintyg, eller
7) avtal som Banförvaltningscentralen in-

går med stöd av 12 § 1 mom. 2punkten.
Begäran om rättelse skall lämnas till mi-

nisteriet inom 30 dagar efter delfåendet av
beslutet.

Ministeriet skall avgöra ett enligt 1 mom.
gjort rättelseyrkande inom två månader efter
att den som yrkat på rättelse har tillställt mi-
nisteriet alla de uppgifter som behövs för av-
görandet. Beslut på ett rättelseyrkande skall
emellertid i ärenden som gäller prioritetsord-
ningen i enskilda fall, kapacitetstilldelning
och brådskande ansökan om bankapacitet ges
inom tio dagar efter att alla nödvändiga upp-
gifter har inkommit.

I ministeriets beslut med anledning av ett
rättelseyrkande får ändring sökas i enlighet
med förvaltningsprocesslagen (586/1996). I
beslut som Banförvaltningscentralen har fat-
tat med stöd av 42 § söks ändring i enlighet
med viteslagen. I beslut som Banförvalt-
ningscentralen har fattat med stöd av denna
lag får i övrigt ändring sökas genom besvär
så som bestäms i förvaltningsprocesslagen.
Beslutet skall trots besvär iakttas om inte be-
svärsmyndigheten bestämmer något annat.

Om ministeriet inte har givit ett beslut om
tillståndsansökan inom den tid som anges i 7
§ 3 mom. eller avgjort en yrkan om rättelse
inom den tid som anges i 3 mom., eller om
Banförvaltningscentralen inte inom den tid
som anges i 11 § 3 mom. har avgjort ett
ärende om beviljande eller godkännande av
säkerhetsintyg, prioriteringsordningen för en
järnvägslinje inom den tid som föreskrivs i
20 § 2 mom., utfärdat ett förslag till tågpla-
neperiod inom den tid som föreskrivs i 21 § 1

mom., eller avgort en brådskande ansökan
om bankapacitet inom den tid som föreskrivs
i 23 § 1 mom., kan sökanden anföra besvär.
Sådana besvär anses då gälla ett avslagsbe-
slut med anledning av ansökan. Besvär kan
anföras tills ett beslut med anledning av an-
sökan har givits. Ministeriet och Banförvalt-
ningscentralen skall underrätta besvärsmyn-
digheten om att beslutet har givits. I fråga om
anförande och behandling av besvär som av-
ses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga
delar förvaltningsprocesslagen

45 §

Straffbestämmelser

Den som utan giltig koncession bedriver
koncessionspliktig järnvägstrafik skall för
olovligt bedrivande av järnvägstrafik dömas
till böter.

Den som uppsåtligen
1) bedriver järnvägstrafik utan sådana för-

utsättningar som avses i 12 §,
2) utnyttjar bankapacitet i strid med 22 §,
3)bedriver museitrafik i strid med de förut-

sättningar och krav som anges i 37 §,
4) handlar i strid med de i 38 § angivna

förutsättningar och krav som gäller trafik i
anslutning till banhållning, eller

5) utan orsak rör sig eller vistas på ban-
gårdsområde, spår eller järnvägsbro eller i
järnvägstunnel som allmänheten inte har till-
träde till

skall för brott mot järnvägslagstiftningen
dömas till böter, om inte gärningen är obe-
tydlig eller om inte strängare straff bestäms i
någon annan lag.

46 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den .
Genom denna lag upphävs följande lagar

jämte ändringar:
1) lagen den 5 januari 1995 om statens

bannät, banhållningen och användningen av
bannätet (21/1995), nedan bannätslagen, jäm-
te ändringar,
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2) lagen den 15 april 1889 om lagfart och
inteckning af enskild jernväg för allmän sam-
färdsel (16/1889) jämte ändringar,

3) förordningen den 15 april 1889 angåen-
de enskilda jernvägar för allmän samfärdsel
(16/1889) jämte ändringar,

4) förordningen den 6 juni 1924 innefat-
tande förbud för olovligt beträdande av järn-
vägsområde samt annan verksamhet, varige-
nom ordningen å järnvägsområde störes
(145/1924).

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

47 §

Övergångsbestämmelser

En koncession som har beviljats enligt 7 §
bannätslagen är i kraft i ett år efter att denna
lag har trätt i kraft, som en sådan koncession
som avses i denna lag. Den som har beviljats
koncession skall därefter ha en sådan konces-
sion för bedrivande av järnvägstrafik som av-
ses i denna lag.

Sådan rätt att använda bannätet som har
beviljats enligt 8 § i bannätslagen och ett så-
dant säkerhetsintyg som avses i 3 § förord-
ningen om koncession för järnvägsföretag
(554/1997) är som sådana i kraft tills den
första tågplaneperioden som angetts enligt
denna lag inleds. Den som har rätt att använ-
da bannätet skall i enlighet med denna lag
ansöka om bankapacitet för de tågplaneperi-
oder som regleras i denna lag. En järnvägs-
operatör skall ha ett med stöd av denna lag

beviljat säkerhetsintyg för den första tågpla-
neperioden som angetts enligt denna lag.

Bestämmelserna om den i 14 § angivna
banavgiften samt om på den beviljade rabat-
ter skall för första gången tillämpas från och
med att denna lag träder i kraft.

Investeringsavgiften som avses i 14 § 3
mom. 4 punkten får uppbäras för invester-
ingsprojekt som tagits i bruk högst tio år in-
nan lagen trätt i kraft.

Den första enligt denna lag upprättade be-
skrivning av bannätet skall offentliggöras se-
nast en månad efter att denna lag har trätt i
kraft. Banförvaltningscentralen skall innan
denna lag träder i kraft höra de som ansöker
om av bankapacitet och som avses i 6 mom.
om sitt förslag till beskrivning av bannätet.

Genom statsrådets förordning utfärdas
närmare bestämmelser om inledningen av
den första i denna lag avsedda tågplaneperio-
den, om den första tidsfristen för ansökning
av bankapacitet samt om det första i 21 § av-
sedda förslaget till tågplaneperiod. Med av-
vikelse från 2 § 7 punkten och 18 § 1 mom.
får endast järnvägsföretag och internationella
sammanslutningar av järnvägsföretag som
avses i 17 § 1 mom. ansöka om bankapacitet
för den första tågplaneperioden.

Föreskrifter som Banförvaltningscentralen
har utfärdat med stöd av 6 § bannätslagen
tillämpas som sådana tills annat föreskrivs el-
ler bestäms om deras tillämpning. Tillstånd
till privata anslutningar som är baserade på
12 § bannätslagen eller som har beviljats av
Banförvaltningscentralen förblir som sådana
i kraft.

—————
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2.

Lag

om Banförvaltningscentralen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Banförvaltningscentralen

Banförvaltningscentralen är ett ämbetsverk
som lyder under kommunikationsministeriet
och som verkar som förvaltare av statens
bannät samt som järnvägsmyndighet.

2 §

Banförvaltningscentralens uppgifter

Banförvaltningscentralen skall svara för
underhållet och utvecklingen av bannätet, för
järnvägstrafikens säkerhet, för myndighets-
uppgifterna i samband med banhållningen
och järnvägstrafiken samt för det internatio-
nella samarbetet inom branschen.

Banförvaltningscentralen svarar för uttaget
av kontrollavgifter samt för därtill anslutna
uppgifter i samband med spårbunden kollek-
tivtrafik, så som föreskrivs om saken i lagen
om kontrollavgift i kollektivtrafik
(469/1979).

3 §

Direktion

Banförvaltningscentralen har en direktion
vars medlemmar förordnas av statsrådet för
fyra år i sänder.

4 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om Banförvalt-
ningscentralens uppgifter och direktion samt
om ämbetsverkets interna förvaltning utfär-
das genom förordning av statsrådet.

5 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den .
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————
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3.

Lag

om ändring av lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 juni 2002 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägs-

systemet (561/2002) rubriken för 3 § och 3 § 3 mom. samt 5 § 2 mom., och 8 § 3 mom., samt
fogas till 3 § nya 3 och 4 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 5 mom., som följer:

3 §

Krav angående det transeuropeiska järn-
vägssystemet

— — — — — — — — — — — — — —
Närmare bestämmelser för tryggandet av

säkerheten i järnvägstrafiken på statens
bannät meddelas genom Banförvaltningscen-
tralens beslut

1) om banhållningen, bananläggningar och
bankonstruktioner,

2) om rullande järnvägsmateriel och dess
användning i trafik; samt

3) om samordningen av användningen av
de i 1 och 2 punkten nämnda delsystemen
och andra delsystem.

Banförvaltningscentralen kan av särskilt
vägande skäl genom sitt beslut göra avvikel-
se från de beslut som den utfärdat med stöd
av 3 mom..

Kraven i denna paragraf iakttas vid ut-
formning, tillverkning, utsläppande på mark-
naden, ibruktagande, ombyggnad, moderni-
sering och drift av delsystem och driftskom-
patibilitetskomponenter.

5 §

Tillstånd för i bruktagande av delsystem

— — — — — — — — — — — — — —
Banförvaltningscentralen skall bevilja till-

stånd för ibruktagande av sådana delsystem
som fyller kraven i 3 §. Banförvaltningscen-
tralen kan bevilja tillstånd för ibruktagande
för en viss tid samt inkludera i det begräns-

ningar och villkor genom vilka det kan sä-
kerställas att kraven i 3 § efterföljs. Förut-
sättningarna för beviljandet av tillstånd för
ibruktagande och villkoren för ett sådant till-
stånd får inte stå i strid med de väsentliga
kraven.

8 §

Anmälda organs uppgifter

— — — — — — — — — — — — — —
Den anmälda organen kan ha en underleve-

rantör att göra delåtgärder i samband med ut-
förandet av de uppgifter som avses i denna
paragraf, om underleverantören uppfyller de i
7 § 1 mom. nämnda förutsättningarna för
nämnandet av det anmälda organet med un-
dantag av kraven i momentets 1 punkt, och
om underleverantören utför uppgifterna en-
ligt kraven i denna lag eller enligt de be-
stämmelser och föreskrifter som utfärdats
med stöd av denna lag. Den anmälda organen
svarar för de åtgärder som den låtit underle-
verantören göra.

Denna lag träder i kraft den .
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

På de krav på det transeuropeiska järnvägs-
systemet som avses i 3 § och på de föreskrif-
ter och bestämmelser som utfärdas med stöd
av paragrafen, liksom på tillståndet för ibruk-
tagande av delsystem som avses i 5 § tilläm-
pas 15 § i lagen den 28 juni 2002 om drifts-
kompatibiliteten hos det transeuropeiska
järnvägssystemet.

—————
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4.

Lag

om ändring av 2 § järnvägstransportlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i järnvägstransportlagen av den 15 december 2000 (1119/2000) 2 § som följer:

2 §

Järnvägsföretag

Med järnvägsföretag avses i denna lag ett

sådant järnvägsföretag som avses i 2 § 1
punkten järnvägslagen ( /200).

———

Denna lag träder i kraft den .
—————

Helsingfors den 27 september 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

KommunikationsministerKimmo Sasi
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Bilaga
Parallelltexter

1.

Lag

om ändring av lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 juni 2002 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägs-

systemet (561/2002) 3 § rubrik och 3 mom., samt 5 § 2 mom., och 8 § 3 mom., samt
fogas till 3 § nya 3 och 4 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 5 mom., som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Väsentliga krav, grundparametrar samt
tekniska specifikationer för driftskompatibi-

litet

— — — — — — — — — — — — — —

De väsentliga kraven iakttas vid utform-
ning, tillverkning, utsläppande på markna-
den, ibruktagande, ombyggnad, modernise-
ring och drift av delsystem och driftskom-
patibilitetskomponenter.

3 §

Krav angående det transeuropeiska järn-
vägssystemet

— — — — — — — — — — — — — —
Närmare bestämmelser för tryggandet av
säkerheten i järnvägstrafiken på statens
bannät meddelas genom Banförvaltnings-
centralens beslut

1) om banhållningen, bananläggningar
och bankonstruktioner,

2) om rullande järnvägsmateriel och dess
användning i trafiken; samt

3) om samordningen av användningen av
de i 1 och 2 punkten nämnda delsystemen
och andra delsystem.

Banförvaltningscentralen kan av särskilt
vägande skäl genom sitt beslut göra avvi-
kelse från de beslut som den utfärdat med
stöd av 3 mom.

Kraven i denna paragraf iakttas vid ut-
formning, tillverkning, utsläppande på
marknaden, ibruktagande, ombyggnad, mo-
dernisering och drift av delsystem och
driftskompatibilitetskomponenter.
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5 §

Tillstånd för ibruktagande av delsystem

— — — — — — — — — — — — — —

Banförvaltningscentralen skall bevilja till-
stånd för ibruktagande för sådana delsystem
som uppfyller de väsentliga kraven. Ban-
förvaltningscentralen kan bevilja tillståndet
för ibruktagande för en viss tid och i till-
ståndet inkludera begränsningar och villkor
genom vilka det kan säkerställas att de vä-
sentliga kraven iakttas. Förutsättningarna
för beviljandet av tillstånd för ibruktagande
eller villkoren för ett sådant tillstånd får inte
strida mot de väsentliga kraven.

5 §

Tillstånd för ibruktagande av delsystem

— — — — — — — — — — — — — —
Banförvaltningscentralen skall bevilja till-

stånd för ibruktagande av sådana delsystem
som fyller kraven i 3 §. Banförvaltnings-
centralen kan bevilja tillstånd för ibrukta-
gande för en viss tid samt inkludera i det
begränsningar och villkor genom vilka det
kan säkerställas attkraven i 3 § efterföljs.
Förutsättningarna för beviljandet av till-
stånd för ibruktagande och villkoren för ett
sådant tillstånd får inte stå i strid med de
väsentliga kraven.

8 §

Anmälda organs uppgifter

— — — — — — — — — — — — — —
Ett anmält organ kan lägga ut delåtgärder

inom utförandet av uppgifter som avses i
denna paragraf på en underleverantör, om
underleverantören uppfyller villkoren enligt
7 § 1 mom. för utseende av anmälda organ
och utför uppgifterna enligt de krav som
anges i denna lag eller med stöd av den. Det
anmälda organet ansvarar för åtgärder som
det lägger ut på en underleverantör.

8 §

Anmälda organs uppgifter

— — — — — — — — — — — — — —
Den anmälda organen kan ha en underle-

verantör att göra delåtgärder i samband med
utförandet av de uppgifter som avses i den-
na paragraf, om underleverantören uppfyl-
ler de i 7 § 1 mom. nämnda förutsättningar-
na för nämnandet av det anmälda organet
med undantag av kraven i momentets 1
punkt, och om underleverantören utför upp-
gifterna enligt kraven i denna lag eller en-
ligt de bestämmelser och föreskrifter som
utfärdats med stöd av denna lag. Den an-
mälda organen svarar för de åtgärder som
den låtit underleverantören göra.

———
Denna lag träder i kraft den .

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

På de krav på det transeuropeiska järn-
vägssystemet som avses i 3 § och på de fö-
reskrifter och bestämmelser som utfärdas
med stöd av paragrafen, liksom på tillstån-
det för ibruktagande av delsystem som av-
ses i 5 § tillämpas 15 § i lagen den 28 juni
2002 om driftskompatibiliteten hos det
transeuropeiska järnvägssystemet.
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2.

Lag

om ändring av 2 § järnvägstransportlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i järnvägstransportlagen av den 15 december 2000 (1119/2000) 2 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Järnvägsföretag

Med järnvägsföretag avses i denna lag så-
dant järnvägsföretag som avses i 2 a § lagen
om statens bannät, banhållningen och an-
vändningen av bannätet (21/1995).

2 §

Järnvägsföretag

Med järnvägsföretag avses i denna lagett
sådant järnvägsföretag som avses i 2 § 1
punkten järnvägslagen ( /200 ).

———
Denna lag träder i kraft den .

———


