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Lag
om ändring av 1 och 53 § i kollektivtrafiklagen
Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kollektivtrafiklagen (869/2009) 1 och 53 §, sådana de lyder, 1 § delvis ändrad i lag
177/2015 och 53 § delvis ändrad i lagarna 324/2010, 1219/2011 och 389/2013, som följer:
1§
Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på yrkesmässig persontransport på väg med buss när transporten
bedrivs som kollektivtrafik, om inte något
annat följer av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och
(EEG) nr 1107/70, nedan trafikavtalsförordningen, eller av andra EU-förordningar. Bestämmelserna i 2 § 1 och 6 punkten, 3—7 §,
8 § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 47 och 48 §,
49 § 2 mom., 52 §, 53 § 2—4 mom. samt 57
och 58 § tillämpas också på kollektivtrafik
som bedrivs enligt trafikavtalsförordningen.
Bestämmelserna i 2 § 7 punkten, 14 §, 6 kap.
och 53 § 5 mom. tillämpas enbart på kollektivtrafik som bedrivs enligt trafikavtalsförordningen.
Med yrkesmässig persontransport avses
transport av personer mot ersättning i avsikt
att idka näring eller skaffa försörjning eller
förvärva inkomst på något annat sätt såsom
huvudsyssla eller bisyssla eller annars vid
sidan om annan näring.
RP 230/2014
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Bestämmelserna i 2 § 1 och 7 punkten,
3—7 och 14 §, 6 kap. och 57 § tillämpas
även på spårtrafik.
Bestämmelserna i 4 § tillämpas även på
flygtrafik.
Bestämmelserna i 52 § tillämpas på yrkesmässig godstransport på väg med buss.
53 §
Ändringssökande
Omprövning av beslut om bedömning av
ett prov som avses i 21 § och beslut om
utseende av en bussterminal som avses i 52 a
§ får begäras på det sätt som avses i förvaltningslagen inom 30 dagar från det att uppgift
om provresultatet eller utseendet av terminalen erhållits.
Andra än i 1 mom. avsedda beslut som
fattats med stöd av EU:s förordning om internationell busstrafik, EU:s förordning om trafikidkare eller denna lag samt beslut som
meddelats med anledning av en begäran om
omprövning får överklagas genom besvär hos
förvaltningsdomstolen på det sätt som avses i
förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden
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som gäller återkallande av trafiktillstånd och
annat tillstånd samt återkrav av ersättning
enligt 46 § får överklagas genom besvär på
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.
Över andra beslut av förvaltningsdomstolen
får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
Beslut som fattats med stöd av denna lag
och de i 2 mom. avsedda förordningarna får
verkställas trots ändringssökande.
Bestämmelserna om rättsmedel i 80—82 §,
85 § 1 mom., 86 § 1 och 2 mom., 87 § 1 och
3 mom., 88, 89, 91 och 92 §, i det inledande
stycket i 94 § 1 mom. och 94 § 1 mom.
1—4 punkten, 95 och 99—102 §, 103 § 1
och 2 mom. samt i 105 och 107 § i lagen om
offentlig upphandling tillämpas oberoende av
upphandlingens värde på upphandlingsärenden enligt 36 § 1 mom. i denna lag. Utöver

vad som nämns i 85 § 2 mom. i lagen om
offentlig upphandling kan ett ärende föras till
marknadsdomstolen av kommunikationsministeriet, om det gäller unionens tillsynsförfarande. Marknadsdomstolens beslut om en påföljd enligt 94 § 1 mom. 1—3 punkten i lagen om offentlig upphandling ska iakttas
trots att ändring har sökts, om inte högsta
förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Marknadsdomstolens beslut om att bestämma en påföljd enligt 94 § 1 mom.
4 punkten i den lagen får verkställas bara
med stöd av ett beslut som vunnit laga kraft.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av
denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.
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