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Lag
om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik (694/2006) 2, 4 och 6–8 §, så-

dana de lyder, 2 och 6 § delvis ändrade i lag 1312/2009, 4 § i lag 1312/2009, 7 § i lag
1220/2011 samt 8 § i lag 992/2015, som följer:

2 §

Tillståndspliktig verksamhet

För meddelande av trafikföretagarutbildning krävs tillstånd av Transport- och kommu-
nikationsverket.

Kompletterande villkor som hör samman med det praktiska anordnandet av undervis-
ningen kan fogas till tillståndet. Villkoren ska relateras till verksamhetens art och omfatt-
ning och de ska överensstämma med de syften som anges i 1 §.

4 §

Ansökan om tillstånd för trafikföretagarutbildning

Tillstånd för trafikföretagarutbildning ska sökas skriftligen hos Transport- och kommu-
nikationsverket. Ansökan ska innehålla de uppgifter som tillståndsmyndigheten har begärt
och som behövs för behandlingen av ansökan.

6 §

Återkallande av tillstånd för trafikföretagarutbildning

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla ett tillstånd för trafikföretagarut-
bildning helt och hållet eller för viss tid

1) om tillståndshavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av tillstånd för
trafikföretagarutbildning,

2) om tillståndshavaren väsentligt och upprepat bryter mot villkoren i tillståndet för
trafikföretagarutbildning,

3) om det vid utbildningen upprepat förekommer väsentliga brister,
4) om tillståndshavaren utan godtagbar orsak upprepade gånger underlåter att ordna de

kurser som denne uppgett för Transport- och kommunikationsverket.
Transport- och kommunikationsverket kan i stället för att återkalla tillståndet tilldela

tillståndshavaren en varning, om det med beaktande av trafikföretagarutbildningens syfte
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och målsättning skulle vara oskäligt att tillståndet återkallas eller om tillståndshavaren re-
dan har avhjälpt bristerna.

Transport- och kommunikationsverket ska på begäran av tillståndshavaren återkalla
tillståndet.

7 §

Övervakning av trafikföretagarutbildningen

Transport- och kommunikationsverket ska regelbundet övervaka ordnandet av trafikfö-
retagarutbildning på det sätt som förutsätts i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av
personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv
96/26/EG. Verket har rätt att inspektera platser där tillståndshavarna ger trafikföretagarut-
bildning enligt denna lag. Inspektioner får dock inte utföras i lokaler som används för per-
manent boende.

8 §

Ändringssökande

Ett beslut om återkallande av tillstånd för trafikföretagarutbildning får överklagas ge-
nom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).

När det gäller andra beslut får omprövning begäras på det sätt som anges i förvalt-
ningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran om ompröv-
ning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i för-
valtningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i 1 mom. får överklagas genom
besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvalt-
ningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd.

Transport- och kommunikationsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet ska iakttas
trots ändringssökande.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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