
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 14 januari 2013

Statsrådets förordning

11/2013

om uppgifter som ska registreras i behörighetsregistret och registret över komplette-
rande intyg i järnvägssystemet

Utfärdad i Helsingfors den 10 januari 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om säkerhetsrelaterade
arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009):

1 §

Förfarande för ansökan om förarbevis och
behörighetsbevis samt kompletterande intyg

Bestämmelser om språk, form och innehåll
när det gäller förarbevis och kompletterande
intyg för förare av rullande materiel samt
närmare bestämmelser om ansökningsförfa-
randet finns i kommissionens förordning
(EU) nr 36/2010 om gemenskapsmodeller
för lokförarbevis, kompletterande intyg, be-
styrkta kopior av kompletterande intyg och
formulär för ansökan om lokförarbevis enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/59/EG.
På formen för och innehållet i behörighets-
bevis som avses i 15 § i lagen om säkerhets-
relaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet
(1664/2009) samt på förfarandet för ansökan
om behörighetsbevis i övrigt tillämpas be-
stämmelserna om förarbevis i den förordning
av kommissionen som avses i 1 mom.

2 §

De uppgifter i förarbevis och behörighetsbe-
vis som ska registreras i behörighetsregistret

I behörighetsregistret ska de uppgifter i
förarbevis för förare av rullande materiel re-

gistreras som det finns bestämmelser om i
bilaga 1. Motsvarande uppgifter i det behö-
righetsbevis som avses i 1 § 2 mom. ska
registreras i behörighetsregistret.

3 §

De uppgifter i kompletterande intyg som ska
registreras i behörighetsregistret

I behörighetsregistret ska i enlighet med
bilaga 2 registreras de uppgifter i komplette-
rande intyg för förare av rullande materiel
som gäller den dag då intyget utfärdats, den
sista giltighetsdagen och den verksamhets-
utövare som utfärdat intyget. I registret ska
även registreras uppgifter om den rullande
materiel som anges i det kompletterande inty-
get och som föraren har tillstånd att framföra
samt om det bannät på vilket föraren har
tillstånd att framföra den rullande materielen.
Om verksamhetsutövaren har återkallat det
kompletterande intyget, ska i registret dess-
utom registreras datum för beslutet om åter-
kallande.

4 §

De uppgifter om dispens som ska registreras
i behörighetsregistret

I behörighetsregistret ska även registreras
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uppgifter om dispens från uppgiftsspecifika
kompetenskrav eller krav beträffande hälso-
tillståndet hos dem som har eller söker sig till
säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter samt för
dem som installerar och underhåller säker-
hetsanordningar och arbetar som säkerhets-
män samt datum för beslutet om beviljande. I
fråga om dispens som har beviljats för viss
tid ska också beslutets sista giltighetsdag re-
gistreras. Om dispens från kraven beträffande
hälsotillståndet har återkallats, ska i registret
införas datum för beslutet om återkallande. I
fråga om dispens som har återkallats för viss
tid ska även beslutets sista giltighetsdag re-
gistreras. Om dispens från kraven beträffande
hälsotillståndet har upphört direkt med stöd
av lag, ska uppgift om att dispensen upphört
och orsaken till detta införas i registret.

5 §

De uppgifter om brott som ska registreras i
behörighetsregistret

I behörighetsregistret ska registreras upp-
gifter om brott som avses i 54 § i lagen om
säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järn-
vägssystemet och brott som avses i 23 kap.
1–8 och 10 § i strafflagen (39/1889) och som

har kommit till Trafiksäkerhetsverkets känne-
dom i fråga om dem som ansöker om eller
innehar förarbevis eller behörighetsbevis
samt dem som ansöker om dispens, om brot-
tet är av betydelse för Trafiksäkerhetsverket
när det fattar beslut om tillstånd eller överva-
kar dem. I registret antecknas brottsbeteck-
ning, gärningsdagen samt uppgifter om huru-
vida förundersökning, åtalsprövning eller rät-
tegång har inletts. I registret antecknas även
den dag då domen gavs samt utdömda straff
och andra påföljder.

6 §

De uppgifter som ska registreras i re
gistret över kompletterande intyg

I registret över kompletterande intyg ska
de uppgifter i förarbevis och kompletterande
intyg för förare av rullande materiel registre-
ras som det finns bestämmelser om i bilaga 2.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15
januari 2013.

Helsingfors den 10 januari 2013

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru

Regeringsråd Hannu Pennanen

2 11/2013



Bilaga 1

Uppgifter som ska registreras i behörighetsregistret

I behörighetsregistret lagras uppgifter om förarbevis för förare av rullande materiel så att
följande uppgifter är tillgängliga från registret:
Del 1 ska innehålla information om förarbevisets aktuella status.
Del 2 ska innehålla information om utfärdade förarbevis, vilken grundar sig på kraven enligt
punkt 2 i bilaga I i lokförardirektivet 2007/59/EG.
Del 3 ska innehålla information om förarbevisets tidigare status (historik).
Del 4 ska innehålla information om grundläggande krav och inledande kontroller som krävs
för utfärdande av förarbeviset och efterföljande kontroller som krävs för att förarbeviset ska
förbli giltigt.

De krav som gäller innehåll, format och nivå på den information som lagras i behörighets-
registret anges i tabellen nedan.

Nr

Rubrik

Innehåll Format

Kravets status/
Obligatoriskt
eller
Valfritt

Del 1 ska innehålla information om aktuell status för förarbevisets

1. Förarbevisets nummer

1.1 Europeiskt identifieringsnummer (EIN) för
förarbeviset

12 siffror
(EIN-kod) Obligatoriskt

2. Uppgifter om förarbevisets aktuella status

2.1

Uppgifter om förarbevisets aktuella status.
- giltigt
- tillfälligt återkallat
- återkallat

Text Obligatoriskt

2.2 Skäl för tillfälligt återkallande eller återkal-
lande Text Obligatoriskt

Del 2 ska innehålla information om utfärdade förarbevis, vilken grundar sig på kraven
enligt punkt 2 i bilaga I i lokförardirektivet 2007/59/EG.

3. Innehavarens efternamn (ett eller flera)

3.1
Efternamn enligt pass, nationellt identitets-
kort eller annan erkänd handling som styrker
identiteten.

Text Obligatoriskt

311/2013

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Del 1 ska innehålla information om aktuell status för förarbeviset.

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Del 3 ska innehålla historisk information om förarbevisets status.

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Tekxt

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Teksti



4. Innehavarens förnamn (ett eller flera)

4.1
Förnamn enligt pass, nationellt identitetskort
eller annan erkänd handling som styrker
identiteten.

Text Obligatoriskt

5. Innehavarens födelsedatum

5.1 Innehavarens födelsedatum ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

6. Innehavarens födelseort

6.1 Innehavarens födelseort Text Obligatoriskt

6.2 Medborgarskap Text Valfritt

7. Datum för utfärdande av förarbeviset

7.1 Det datum då förarbeviset utfärdades ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

8. Datum då förarbeviset upphör att gälla

8.1 Det datum då förarbevisets giltighet upphör ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

9. Namn på utfärdande myndighet

9.1
Namnet på den behöriga myndighet som
utfärdat förarbeviset (I Finland Trafiksäker-
hetsverket)

Text Obligatoriskt

10. Referensnummer som verksamhetsutövaren har tilldelat föraren

10.1 Referensnummer som verksamhetsutövarenhar tilldelat förare av rullande materiel Text Valfritt

11. Fotografi av innehavaren

11.1 Fotografi
Original eller
elektronisk
skanning

Obligatoriskt

12. Innehavarens namnteckning

12.1 Namnteckning
Original, fotoko-
pia eller elektro-
nisk skanning

Obligatoriskt

13. Innehavarens permanenta bosättningsort eller postadress

13.1

Innehavarens adress

Gata och nummer Text Valfritt

13.2 Ort Text Valfritt

13.3 Land Text Valfritt

13.4 Postnummer Alfanumerisk
kod Valfritt

13.5 Telefonnummer Text Valfritt

13.6 E-postadress Text Valfritt

4 11/2013

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Det datum då det giltiga förarbeviset upphör

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:V Valfritt



14. Ytterligare upplysningar

14.1

Information som krävs av Trafiksäkerhets-
verket i överensstämmelse med bilaga II till
direktiv 2007/59/EG (I Finland tillämpas
lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter
i järnvägssystemet ochmyndighetsföreskrif-
ter)

Kodad
information Obligatoriskt

Fält 9.a.1 – Förarens modersmål Text Obligatoriskt

Fält 9.a.2 – (Utrymme reserverat för den
medlemsstat som utfärdar förarbeviset, för
upplysningar som kan erfordras enligt
nationell lagstiftning)

Text Obligatoriskt

15. Medicinsk restriktion

15.1

Information som krävs av Trafiksäkerhets-
verket i överensstämmelse med bilaga II till
direktiv 2007/59/EG (I Finland tillämpas
lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter
i järnvägssystemet och myndighetsföreskrif-
ter)

Kodad
information Obligatoriskt

Obligatorisk användning av
glasögon/kontaktlinser (kod b.1) Obligatoriskt

Obligatorisk användning av hörapparat(er) (kod b.2) Obligatoriskt

Del 3 ska innehålla information om förarbevisets tidigare status (historik).

16. Första utfärdandedatum

16.1 Datum för det första utfärdandet ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

17. Sista giltighetsdag

17.1 Sista giltighetsdag (datum för förnyelse) ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

18. Uppdatering(ar) (flera poster möjliga)

18.1 Datum för uppdatering ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

18.2 Skäl för uppdatering Text Obligatoriskt

19. Ändring(ar) (flera poster möjliga)

19.1 Datum för ändring ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

19.2 Skäl för ändring Text Obligatoriskt

20. Tillfälligt återkallande (flera poster möjliga)

20.1 Återkallandeperiodens längd

Från (datum)
till (datum)

-
ÅÅÅÅ-MM-DD
ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

511/2013

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Del 3 ska innehålla historisk information om förarbevisets status.

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Texti



20.2 Skäl för tillfälligt återkallande Text Obligatoriskt

21. Återkallande(n) (flera poster möjliga)

21.1 Datum för återkallande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

21.2 Skäl för återkallande Text Obligatoriskt

22. Förarbeviset anmält som förlorat

22.1 Datum för meddelande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

22.2 Datum för utfärdande av dubblett ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

23. Förarbeviset anmält som stulet

23.1 Datum för meddelande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

23.2 Datum för utfärdande av dubblett ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

24. Förarbeviset anmält som förstört

24.1 Datum för meddelande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

24.2 Datum för utfärdande av dubblett ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

Del 4 ska innehålla information om grundläggande krav och inledande kontroller som krävs
för utfärdande av förarbeviset och efterföljande kontroller som krävs för att förarbeviset ska
förbli giltigt.

25. Utbildning

25.1 Grundläggande krav Högsta uppnådda
certifieringsnivå Text Obligatoriskt

26. Fysisk lämplighet

26.1 Grundläggande krav

Förklaring om upp-
fyllande av kriterier i
direktiv 2007/59/EG,
bilaga II (avsnitten
1.1, 1.2, 1.3 och 2.1)
(I Finland tillämpas
lagen om säkerhetsre-
laterade arbetsuppgif-
ter i järnvägssystemet
och myndighetsföre-
skrifter:Utlåtande av
en sakkunnigläkare
inom järnvägsbran-
schen: lämplig/icke
lämplig för uppgif-
ten)

Text Obligatoriskt

26.2

Datum för anställ-
ningsundersökning
och -utlåtande (26.1)
datum

ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

6 11/2013



26.3 Efterföljanderegelbunden kontroll

Utlåtande av en sak-
kunnigläkare inom
järnvägsbranschen:
lämplig/icke lämplig
för uppgiften

Text Obligatoriskt

26.4 (flera poster möjliga)
Datum för senaste
kontroll och utlåtande
(26.3)

ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

26.5 Nästa hälsoundersök-ning
Datum för nästa
kontroll ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

26.6 Anmärkningar

Uppgifter som ska
anges:
- normalt tidsschema
- tätare tidsschema
(enligt läkarintyg)
- ändrare uppgifter
(kod 9.a.2)
- ändring av
restriktionskod
- övrigt (fält som kan
specificeras senare)

Text Obligatoriskt

27. Yrkesmässig psykisk lämplighet

27.1 Grundläggande krav

Förklaring om upp-
fyllande av kriterier i
bilaga II till direktiv
2007/59/EG (avsnitt
2.2) (I Finland tilläm-
pas lagen om säker-
hetsrelaterade arbets-
uppgifter i järnvägs-
systemet och myndig-
hetsföreskrifter:Utlå-
tande av en sakkun-
nigpsykolog inom
järnvägstrafiken:
lämplig/icke lämplig
för uppgiften)

Text Obligatoriskt

27.2

senaste psykologiska
personbedömning
(kontroll) och
utlåtande (27.1)

ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

27.3 Följande kontroll(er)

Endast om nödvändigt
(flera utlåtande möjliga)
- Utlåtande av en
sakkunnigpsykolog
inom järnvägstrafiken:
lämplig/icke lämplig
för uppgiften

Text Obligatoriskt

711/2013

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Utlåtande av en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen: lämplig/icke lämplig för uppgif

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Specificera anmärkningarna:-normalttidsschema- tätaretidsschema (enligtläkarintyg)- ändringav information (kod9.a.2) - ändring avrestriktionskodövrigt+ fält som kananges senare

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Följande kontroll(er)-Endast om nödvändigt(flera postermöjliga)- Utlåtande aven sakkunnigpsykologinom järnvägstrafiken:lämplig/ickelämplig för uppgiften



27.4
Datum för eventuella
efterföljande
kontroller

ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

28. Allmänna yrkeskunskaper

28.1 Grundläggande krav

Utredning om upp-
fyllande av kriterier i
bilaga IV till direktiv
2007/59/EG (I Fin-
land tillämpas lagen
om säkerhetsrelate-
rade arbetsuppgifter i
järnvägssystemet och
myndighetsföreskrif-
ter)

Text Obligatoriskt

28.2

Kontrolldatum(I
Finland uppgiftsspe-
cifika utbildningspro-
gram)

ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

28.3

Efterföljande kontroll
(I Finland repeti-
tionsutbildningspro-
gram)

- Endast om det
krävs på nationell
nivå (I Finland
tillämpas lagen om
säkerhetsrelaterade
arbetsuppgifter i
järnvägssystemet och
myndighetsföreskrif-
ter)

ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

8 11/2013

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Teksti



Bilaga 2

Uppgifter som ska registreras i registret över kompletterande intyg

I registret över kompletterande intyg lagras uppgifter om kompletterande intyg för förare av
rullande materiel så att följande uppgifter är tillgängliga från registret:
Del 1 ska innehålla information om förarbevisets aktuella status.
Del 2 ska innehålla information om utfärdade kompletterande intyg, vilka grundar sig på
kraven enligt punkt 3 i bilaga I i lokförardirektivet 2007/59/EG.
Del 3 ska innehålla information om det kompletterande intygets tidigare status (historik).
Del 4 ska innehålla information om grundläggande krav och inledande kontroller som krävs
för utfärdande av det kompletterande intyget och om efterföljande kontroller som krävs för att
det kompletterande intyget ska förbli giltigt.

De krav som gäller innehåll, format och nivå på den information som lagras i registret över
kompletterande intyg anges i tabellen nedan.

Nr

Rubrik

Innehåll Format

Kravets status
Obligatoriskt
eller
Valfritt

Del 1 ska innehålla information om förarbevisets aktuella status.

1. Förarbevisets nummer

1.1 Europeiskt identifieringsnummer (EIN) för
förarbeviset

12 siffror
(EIN-kod) Obligatoriskt

2. Uppgifter om förarbevisets aktuella status

2.1

Uppgifter om förarbevisets aktuella status
- giltigt
- tillfälligt återkallat
- återkallat

Text Valfritt

Del 2 ska innehålla information om utfärdade kompletterande intyg, vilken grundar sig på
kraven enligt punkt 3 i bilaga I i lokförardirektivet 2007/59/EG.

3. Innehavarens efternamn (ett eller flera) (samma som i förarbeviset)

3.1
Efternamn enligt pass, nationellt identitets-
kort eller annan erkänd handling som styrker
identiteten.

Text Obligatoriskt

4. Innehavarens förnamn (ett eller flera) (samma som i förarbeviset)

4.1
Förnamn enligt pass, nationellt identitetskort
eller annan erkänd handling som styrker
identiteten.

Text Obligatoriskt

911/2013

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Del 3 ska innehålla historisk information om det kompletterande intygets status.

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Uppgifter om förarbevisets aktuella status.-giltigt- tillfälligt återkallat- återkallat



5. Innehavarens födelsedatum

5.1 Innehavarens födelsedatum ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

6. Innehavarens födelseort

6.1
6.2

Innehavarens födelseort
Innehavarens medborgarskap Text Obligatoriskt

7. Datum för utfärdande av det kompletterande intyget

7.1 Datum för utfärdande av det kompletterande
intyget ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

8. Datum då det kompletterande intyget upphör att gälla

8.1

Datum då intyget upphör. Detta datum
fastställs av verksamhetsutövaren i enlighet
med det förfarande som föreskrivs i artikel
15 i direktiv 2007/59/EG (I Finland tillämpas
lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter
i järnvägssystemet och verksamhetsutövarens
säkerhetsstyrningssystem)

ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

9. Namn på utfärdande enhet

9.1 Namnet på den verksamhetsutövare som
utfärdar intyget Text Obligatoriskt

10. Referensnummer som verksamhetsutövaren har tilldelat föraren

10.1 Referensnummer som verksamhetsutövarenhar tilldelat förare av rullande materiel Text Valfritt

11. Fotografi av innehavaren

11.1 Fotografi
Original eller
elektronisk
skanning

Obligatoriskt

12. Innehavarens namnteckning

12.1 Namnteckning
Original eller
elektronisk
skanning

Obligatoriskt

13. Innehavarens permanenta bosättningsort eller postadress

13.1 Innehavarens adress Gata och nummer Text Valfritt

13.2 Ort Text Valfritt

13.3 Land Text Valfritt

13.4 Postnummer Alfanumerisk
kod Valfritt

13.5 Telefonnummer Text Valfritt

13.6 E-postadress Text Valfritt

10 11/2013

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Innehavarens födelseortInnehavarensmedborgarskap



14. Adress för den verksamhetsutövare för vars räkning föraren har tillstånd att
framföra rullande materiel

14.1 Verksamhetsutöva-
rens adress

Gata och nummer Text Obligatoriskt

14.2 Ort Text Obligatoriskt

14.3 Land Text Obligatoriskt

14.4 Postnummer Alfanumerisk
kod Obligatoriskt

14.5 Kontaktperson Text Valfritt

14.6 Telefonnummer Text Obligatoriskt

14.7 Faxnummer Text Obligatoriskt

14.8 E-postadress Text Obligatoriskt

15. Kategori i vilken föraren har tillstånd att framföra rullande materiel

15.1 Relevant kod (en eller flera) Text Obligatoriskt

16. Rullande materiel som föraren har tillstånd att framföra

16.1 (förteckning) Text Obligatoriskt

16.2 För varje materiel som nämns i förteck-ningen ska datum för nästa kontroll anges ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

17. Bannät på vilket föraren har tillstånd att framföra rullande materiel

17.1 (förteckning) Text Obligatoriskt

17.2 För varje bannät som nämns i förteckningenska datum för nästa kontroll anges ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

18. Språkkunskaper

18.1 (förteckning) Text Obligatoriskt

18.2 För varje språk som nämns i förteckningenska datum för nästa kontroll anges ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

19. Ytterligare upplysningar

19.1 (förteckning) Text Obligatoriskt

20. Restriktioner (hänför sig till bannätet eller framförande av rullande materiel)

20.1 (förteckning) Text Obligatoriskt

Del 3 ska innehålla information om det kompletterande intygets tidigare status (historik).

21. Första utfärdandedatum

21.1 Datum för det första utfärdandet av detkompletterande intyget ÅÅÅÅ-MM-DD Valfritt

22. Uppdatering(ar) (flera poster möjliga)

1111/2013

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Del 3 ska innehålla historisk information om det kompletterande intygets status.

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:Aakkosnumeerinen koodi

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:VVVV-KK-PP



22.1 Datum för uppdatering ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

22.2
Skäl för uppdatering (rättelse av en eller
flera uppgifter som visas på det komplette-
rande intyget, t.ex. förarens hemadress)

Text Obligatoriskt

23. Ändring(ar) (flera poster möjliga)

23.1 Datum för ändring ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

Skäl för ändringen och hänvisning till den
berörda punkten i det kompletterande
intyget:
- ändring i fält 3 : transportkategorier
- ändring i fält 4: ytterligare upplysningar
- ändring i fält 5: nyförvärvade
språkkunskaper eller regelbunden kontroll av
kunskaper
- ändring i fält 6: restriktioner
- ändring i kolumn 7: nyförvärvade kunska-
per om rullande materiel eller regelbunden
kontroll av kunskaper
- ändring i kolumn 8: nyförvärvade kunska-
per om bannätet eller regelbunden kontroll
av kunskaper

Text Obligatoriskt

24. Tillfälligt återkallande (flera poster möjliga)

24.1 Återkallandeperiodens längd

Återkallandepe-
riodens längd
Från (datum)
till (datum)

-
ÅÅÅÅ-MM-DD
ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatoriskt

24.2 Skäl för tillfälligt återkallande Text Obligatoriskt

25. Återkallande(n) (flera poster möjliga)

25.1 Datum för återkallande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

25.2 Skäl för återkallande Text Obligatoriskt

26. Intyget anmält som förlorat

26.1 Datum för meddelande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

26.2 Datum för utfärdande av dubblett ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

27. Intyget anmält som stulet

27.1 Datum för meddelande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

27.2 Datum för utfärdande av dubblett ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

28. Intyget anmält som förstört

28.1 Datum för meddelande ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

28.2 Datum för utfärdande av dubblett ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

12 11/2013

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:ObligatorisktSkälför ändringar och hänvisningtill en punkt i det kompletterandeintyget: - ändringar i fält 3 : transportkategorier-ändringar i fält 4: ytterligare upplysningar-ändringar i fält 5: nyförvärvadespråkkunskaper eller regelbunden kontroll avkunskaper - ändringar i fält 6: restriktioner -ändringar i kolumn 7: nyförvärvadekunskaper om rullande materiel ellerregelbunden kontroll av kunskaper- ändringari kolumn 8: nyförvärvade kunskaperom bannätet eller regelbunden kontroll avkunskaper



Del 4 ska innehålla information om grundläggande krav och inledande kontroller som krävs
för utfärdande av kompletterande intyg och efterföljande kontroller som krävs för att det
kompletterande intyget ska förbli giltigt.

29. Språkkunskaper

29.1 Grundläggande krav

Arbetsspråk (I Fin-
land finska), för
vilket det har utfär-
dats en förklaring om
att kriterierna i punkt
8 i bilaga VI till
direktiv 2007/59/EG
var uppfyllda (I Fin-
land tillämpas lagen
om säkerhetsrelate-
rade arbetsuppgifter i
järnvägssystemet och
statsrådets förord-
ning)

Text Obligatoriskt

29.2 Regelbunden kontroll

Datum för kunskaps-
intyg (avklarad
examen) för varje
språk (I Finland
finska) Flera poster
möjliga (I Finland
tillämpas lagen om
säkerhetsrelaterade
arbetsuppgifter i
järnvägssystemet och
statsrådets förord-
ning)

ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

30. Kunskap om rullande materiel

30.1

Grundläggande krav
(I Finland typutbild-
ning anordnad av
verksamhetsutövare)

Rullande materiel för
vilken det har
utfärdats en förkla-
ring om att kriteri-
erna i bilaga V till
direktiv 2007/59/EG
var uppfyllda (I
Finland tillämpas
lagen om säkerhetsre-
laterade arbetsuppgif-
ter i järnvägssystemet
och verksamhetsutö-
varens säkerhetsstyr-
ningssystem)

Text Obligatoriskt

1311/2013



30.2

Regelbunden kontroll
(I Finland nytt prov
anordnat av verksam-
hetsutövare)

Datum för regelbun-
den kontroll (kun-
skapsintyg)(flera
poster möjliga)(I
Finland tillämpas
lagen om säkerhetsre-
laterade arbetsuppgif-
ter i järnvägssystemet
och verksamhetsutö-
varens säkerhetsstyr-
ningssystem)

ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

31. Kunskap om bannätet

31.1

Grundläggande krav
(I Finland typutbild-
ning anordnad av
verksamhetsutövare)

Bannätet för vilket
det har utfärdats en
förklaring om att
kriterierna i bilaga VI
till direktiv
2007/59/EG var
uppfyllda (I Finland
tillämpas lagen om
säkerhetsrelaterade
arbetsuppgifter i
järnvägssystemet och
verksamhetsutövarens
säkerhetsstyrnings-
system)

Text Obligatoriskt

31.2

Regelbunden kontroll
(I Finland nytt prov
anordnat av verksam-
hetsutövare)

Datum för regelbun-
den kontroll (kun-
skapsintyg)(flera
poster möjliga)(I
Finland tillämpas
lagen om säkerhetsre-
laterade arbetsuppgif-
ter i järnvägssystemet
och verksamhetsutö-
varens säkerhetsstyr-
ningssystem)

ÅÅÅÅ-MM-DD Obligatoriskt

14 11/2013
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