FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2011

413/2011
Statsrådets förordning
om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet
Given i Helsingfors den 5 maj 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,
föreskrivs med stöd av 22 § 3 mom. och 27 § 1 mom. i järnväglagen av den 8 april 2011
(304/2011):
1§

3§

Tågplaneperioden

Ansökan och beslut om bankapacitet för
regelbunden trafik

Den tågplaneperiod som avses i 22 § 2
mom. i järnvägslagen (304/2011) börjar varje
år det andra veckoslutet i december natten
mellan lördag och söndag kl. 00.00 och slutar
samma tid nästa år.
2§
Ändringar av bankapaciteten för regelbunden trafik under tågplaneperioden

Ansökan om en sådan ändring som avses i
2 § skall göras hos Trafikverket senast fyra
veckor före ändringen ska träda i kraft.
Trafikverket ska meddela ett beslut om
tilldelning av ändrad bankapacitet för regelbunden trafik utan oskäligt dröjsmål.
4§
Ansökningstider för brådskande bankapacitet

Trafikverket kan ändra sina beslut om tilldelning av bankapacitet för regelbunden trafik så, att ändringarna kan träda i kraft
1) vid tågplaneperiodens början,
2) natten mellan söndag och måndag
veckoslutet efter den tidpunkt då läsårets
skolarbete avslutas som fastställs med stöd av
23 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), samt
3) av särskilda skäl vid andra tidpunkter
som Trafikverket bestämmer.
Beslut som Trafikverket fattar med stöd av
1 mom. 3 punkten ska publiceras.

En sökande kan ansöka om sådan brådskande bankapacitet som regleras i 27 § i
järnvägslagen för tiden mellan de ändringstidpunkter som anges i 2 § efter ett beslut om
bankapacitet för den ändringstidpunkt som
avses i 3 § 2 mom.
Utan hinder av vad som föreskrivs i 3 § 1
och 2 mom. kan en museitrafikoperatör ansöka om bankapacitet för museitrafik oberoende av tidpunkterna för ändring av regelbunden trafik, dock tidigast fyra månader
före den planerade trafiken.
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5§

6§

Internationella järnvägslinjer

Ikraftträdande

Trafikverket ska förbereda sig att tillhandahålla järnvägsföretagen internationella
järnvägslinjer senast 11 månader innan den
nästa tågplaneperioden börjar gälla genom att
bereda dem för behövliga delar i samarbete
med övriga förvaltare av bannätet som hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I
tilldelningen av bankapacitet ska Trafikverket i den mån det är möjligt beakta de internationella järnvägslinjerna som avses i denna
paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj
2011.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.
Den första tågplaneperioden enligt denna
förordning börjar den 11 december 2011.

Helsingfors den 5 maj 2011
Trafikminister Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman Risto Saari
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