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Lag
om ändring av spårtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i spårtrafiklagen (1302/2018) 171 och 188 § samt 192 § 13 mom. som följer:

171 §

Beredskap

Bannätsförvaltare, ett bolag eller en sammanslutning som tillhandahåller trafikled-
ningstjänster och sådana verksamhetsutövare som avses i 159 § ska förbereda sig för un-
dantagsförhållanden och se till att verksamheten fortgår så störningsfritt som möjligt ock-
så under sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1552/2011) och vid
störningar under normala förhållanden. De ska på det sätt som deras verksamhet kräver
delta i beredskapsplanering och på förhand förbereda verksamhet som bedrivs under un-
dantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden. För detta ska en ban-
nätsförvaltare, bolag eller sammanslutningar som tillhandahåller trafikledningstjänster
och sådana verksamhetsutövare som avses i 159 § göra upp en beredskapsplan med en lis-
ta över de organ som ska underrättas om ett tillbud eller en störning i spårtrafiken. Om
störningarna påverkar gränsöverskridande trafik, ska bannätsförvaltaren utbyta all rele-
vant information med andra bannätsförvaltare vars bannät och trafik kan påverkas av stör-
ningarna. De berörda bannätsförvaltarna ska samarbeta för att den gränsöverskridande tra-
fiken ska kunna återupprättas.

Närmare bestämmelser om den beredskap för störningar under normala förhållanden
och för undantagsförhållanden som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av stats-
rådet. Dessutom får Transport- och kommunikationsverket meddela tekniska föreskrifter
som gäller det närmare innehållet i och uppgörandet av beredskapsplanen.

188 §

Ändringssökande

På ändringssökande i förvaltningsdomstol tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsä-
renden (808/2019) om inte något annat bestäms i lag. Om besvären gäller ett beslut med
anledning av begäran om omprövning enligt 187 § 2 mom., är besvärstiden två månader
från delgivningen av det beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning.

Om ett ärende som avses i 21, 26, 53, 55, 63,79 eller 151 § inte har avgjorts inom före-
skriven tid får sökanden anföra besvär. Besvären anses avse ett avslag på ansökan. Besvär
får anföras tills ett beslut har meddelats med anledning av ansökan. Transport- och kom-
munikationsverket och regleringsorganet ska underrätta besvärsmyndigheten om att ett
beslut har meddelats. På anförande och behandling av besvär tillämpas i övrigt lagen om
rättegång i förvaltningsärenden.
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Regleringsorganets beslut som meddelats med stöd av 151 § med anledning av en be-
gäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Regle-
ringsorganets beslut som meddelats med stöd av 152 § i ett ärende som gäller menings-
skiljaktigheter får överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen.

Ett beslut som fattats med stöd av denna lag ska iakttas trots ändringssökande, om så
bestäms i beslutet och om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

En sådan innehavare av ett säkerhetsintyg vars intyg har begränsats eller återkallats av
Transport- och kommunikationsverket har rätt att överklaga ärendet enligt artikel 10.12 i
järnvägssäkerhetsdirektivet.

192 §

Övergångsbestämmelser

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ett järnvägsföretag som även ansvarar för förvaltningen av ett bannät ska ordna förvalt-

ningen av bannätet på det sätt som förutsätts i 104—107, 109 och 111 § i denna lag senast
den 1 juli 2021.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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