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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik 
på väg och lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om till-
ståndspliktig godstrafik på väg och lagen om 
tillståndspliktig persontrafik på väg ändras. I 
den lag som gäller godstrafik skall olika in-
ternationella transporttillstånd definieras. 
Beviljandet av internationella transporttill-
stånd skall överföras från kommunikations-
ministeriet till tullen och Fordonsförvalt-
ningscentralen. I lagen tas in bestämmelser 
om förutsättningarna för beviljande av trans-
porttillstånd samt om återställande av trans-
porttillstånd. Dessutom tas i lagen in be-
stämmelser om ändringssökande och hand-
räckning. 

På motsvarande sätt skall i fråga om per-
sontrafik beviljande av kontrolldokument för 
tillfällig internationell persontransport med 

buss och beviljande av sådana transporttill-
stånd för trafik utomlands som baserar sig på 
bilaterala avtal överföras från kommunika-
tionsministeriet till Fordonsförvaltningscen-
tralen. Beviljandet av transportillstånd för re-
gelbunden internationell persontrafik inom 
Europeiska ekonomiska sam arbetsområdet 
skall överföras från kommunikationsministe-
riet till länsstyrelserna. Dessutom föreskrivs 
om förutsättningarna för beviljande samt om 
återställande av transporttillstånd.  

Inom kommunikationsministeriet kartläggs 
som bäst ett mera omfattande ändringsbehov 
i anslutning till de båda lagarna.  

 
Lagarna avses träda i kraft den 1 april 

2004. 
 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

Godstrafik  

Med transporttillstånd avses ett tillstånd 
med stöd av vilket en i utlandet registrerad 
lastbil eller tung släpvagn får användas i Fin-
land eller i Finland registrerad lastbil eller 
tung släpvagn utomlands. I dagsläget beviljas 
bilaterala tillstånd, såsom tillstånd i Ryss-
landstrafiken, av tullen och övriga transport-
tillstånd av kommunikationsministeriet. För-
handlingar om överförandet av uppgifterna 
från kommunikationsministeriet till Fordons-
förvaltningscentralen har förts med respekti-
ve ämbetsverk.  

Transporttillstånden baserar sig på gemen-
skapslagstiftningen eller avtal mellan med-
lemsstaterna. De bilaterala tillstånden och 
tillstånden till transporter i tredje länder 
räcker i allmänhet för att tillgodose trans-
portbehovet vid respektive tillfälle. Däremot 
råder det brist på CEMT-tillstånd och till-
stånd enligt det så kallade miljöpoängsyste-
met som berättigar till transittrafik i Österri-
ke. Därför har myndigheterna varit tvungna 
att begränsa beviljandet av tillstånd. Bevil-
jandet och återställande av tillstånd har regle-
rats genom administrativa beslut. Det har va-
rit möjligt att söka ändring i besluten i enlig-
het med förvaltningsprocesslagen.  

Transporttillstånd växlas med sammanlagt 
26 olika länder. Tullen hade år 2002 sam-
manlagt 169 670 stycken bilaterala tillstånd 
för utdelning, av vilka största delen (135 000 
st.) var tillstånd i Rysslandstrafiken. 115 100 
tillstånd utnyttjades. 

Kommunikationsministeriet hade olika till-
stånd att dela ut under 2002 enligt följande:   

- sammanlagt 7 180 tillstånd för tredje län-
der, av vilka ca 1 900 utnyttjades 

- 1 050 CEMT-årstillstånd (96 av dessa 
duger för transittrafik i Österrike), av vilka 
109 utnyttjades 

- 480 CEMT-30 dygns tillstånd, av vilka 9 
utnyttjades 

- tillstånd som berättigar för CEMT-
flyttransporter, av vilka 24 stycken utnyttja-
des 

- 34 473 miljöpoäng i Österrikes miljöpo-
ängssystem, av vilka 34 041 utnyttjades 

- 2 400 transittillstånd i Schweiz för lastbi-
lar på 40 ton, av vilka 538 utnyttjades 

- 867 transittillstånd i Schweiz för lastbilar 
på 28 ton, av vilka 255 utnyttjades. 

 
Persontrafik 

Internationell linjetrafik inom persontrafi-
ken och tillfällig trafik med buss förutsätter 
transporttillstånd, om trafiken inte har befri-
ats från tillståndsplikten. Då skall den som 
bedriver trafik ha ett kontrolldokument som 
beviljats av en behörig myndighet. Trans-
porttillstånden och kontrolldokumenten base-
rar sig på gemenskapslagstiftningen (rådets 
förordning (EEG) nr 684/92 om gemensam-
ma regler för internationell persontransport 
med buss, sådan den lyder ändrad genom rå-
dets förordning (EG) nr 11/98, samt rådets 
förordning (EG) nr 12/98 om villkoren för att 
transportföretag skall få utföra nationella 
persontransporter på väg i en annan med-
lemsstat än den där de är hemmahörande) el-
ler bilaterala avtal. För gemenskapens trans-
porter och transporter som baserar sig på den 
så kallade Interbus-överenskommelsen (rå-
dets beslut 2002/917/EG om ingåendet av In-
terbus-överenskommelsen om tillfällig inter-
nationell persontransport med buss) gäller 
inga kvantitativa maximigränser. År 2002 
användes 160 stycken sådana kontrolldoku-
ment som avses i överenskommelsen och 60 
dokument i enlighet med gemenskapslag-
stiftningen. Tills vidare har Finland ingått bi-
laterala transportavtal endast med Ryssland. 
Ett tillstånd fordras då en buss som förts tom 
till Ryssland hämtar passagerare från Ryss-
land eller för tillbaka andra passagerare än de 
som transporterats dit. Finland har 4 000 
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transporttillstånd för trafik i Ryssland år 
2003. 

Kommunikationsministeriet beviljar linje-
trafiktillstånd för trafik som överskrider riks-
gränsen. Vid ingången av år 2004 gäller 17 
dylika tillstånd. Av tillstånden gäller 8 Ryss-
land, 1 Sverige, 7 Norge och 1 Estland. 

Om linjetrafiktillstånd som beviljas till sta-
ter som hör till Europeiska unionen och Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet före-
skrivs i rådets förordning (EEG) nr 684/92, 
sådan den lyder ändrad genom rådets förord-
ning (EG) nr 11/98. Ansökan om tillstånd 
görs hos den behöriga myndigheten på avre-
se- eller bestämmelseorten, som innan bevil-
jande av tillstånd ber utlåtande av myndighe-
terna i de andra medlemsstaterna utmed färd-
vägen. Enligt den ovan nämnda förordningen 
skall tillstånd beviljas om inga skäl i enlighet 
med artikel 7 i förordningen för att avslå till-
ståndet föreligger. Tillstånd beviljas på basis 
av rättsprövning. I tillståndsprövningen ingår 
inte t.ex. prövning av behovet av tillstånd.    

 
1.2. Bedömning av nuläget   

Godstrafik 

Tullens och Fordonsförvaltningscentralens 
administrativa beviljande av transporttill-
stånd har baserat sig på ett avtal mellan 
kommunikationsministeriet och de ovan 
nämnda ämbetsverken. Det har ansetts flexi-
belt och ändamålsenligt att tillstånden bevil-
jas av den myndighet som annars också skö-
ter ärenden i anknytning till fordon och 
transporter.  

Det kan dock inte anses tillfredsställande 
att det inte finns någon reglering på lagnivå 
om den myndighet som beviljar transporttill-
stånd, förutsättningarna för beviljande av 
transporttillstånd och återställande av trans-
porttillstånd.  

Dessutom kan transporttillstånd som är be-
roende av rättsprövning inte beviljas alla de 
sökande på grund av det ringa antalet till-
stånd. Förutsättningarna för beviljande av 
tillstånd skall fastställas på lagnivå.  

Redan nu måste de som bedriver trafik 
återställa transporttillstånd som inte använts. 
Denna praxis har dock baserat sig på kom-
munikationsministeriets anvisningar, det 

finns ingen lagstiftning i fråga om saken.  
Tullen och Fordonsförvaltningscentralen 

har tills vidare inte kunnat ta ut någon avgift 
för transporttillståndet, eftersom det inte 
finns någon bestämmelse som berättigar till 
det.  

Enligt 80 § grundlagen måste ovan nämnda 
frågor föreskrivas i lag.  

 
Persontrafik 

Fordonsförvaltningscentralen delar för när-
varande ut det transportdokument som base-
rar sig på gemenskapslagstiftningen och kon-
trolldokument som baserar sig på Interbus-
överenskommelsen samt transporttillstånd i 
Rysslandstrafiken. Även detta förfarande har 
sin grund i avtalet mellan myndigheterna. 
Förfarandet har varit flexibelt och ändamåls-
enligt. Tack vare sin karaktär som teknisk 
verksamhet lämpar sig skötseln av saken väl 
för förvaltningsområdets ämbetsverk. Det 
bör dock finnas bestämmelser på lagnivå om 
den myndighet som delar ut dokument och 
beviljar tillstånd. 

Beviljande av tillstånd för internationell 
linjetrafik som grundar sig på rättsprövning 
lämpar sig bättre för länsstyrelser än för 
kommunikationsministeriet. Största delen av 
den i rådets förordning avsedda regelbundna 
trafiken i Finland sker inom det område som 
hör till Lapplands länsstyrelse. Arbetsbördan 
som avses att överföras är inte särskilt stor 
eftersom länsstyrelserna även hittills avgett 
utlåtande om nästan alla överlåtbara tillstånd 
och ändringar som gjorts i dem. 

 
2.  Proposit ionens mål och de vikt i-

gaste  förslagen    

2.1. Målen och de viktigaste förslagen 

Målet med propositionen är att kodifiera 
gällande praxis på lagnivå. Målet är att 
åstadkomma en öppen och rättvis tillstånds-
praxis med tillräckliga rättsskyddsmedel. 
Avsikten är att tullen och Fordonsförvalt-
ningscentralen under de i lagen angivna för-
utsättningarna beviljar de sökande transport-
tillstånd i internationell trafik. Enligt försla-
get skall Fordonsförvaltningscentralen utfär-
da de transport- och kontrolldokument som 
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behövs för bedrivande av tillfällig internatio-
nell trafik med buss avsedd för persontrafik, 
samt de tillstånd som baserar sig på bilaterala 
avtal.  

Transporttillståndet grundar sig på rätts-
prövning. Det skall beviljas en sökande utan 
ändamålsenlighetsbedömning. I lagen före-
slås en särskild bestämmelse för de situatio-
ner där beviljande av tillstånd måste begrän-
sas på grund av att antalet tillstånd är så litet. 

Transporttillståndet är bundet till dokumen-
tet. Därför är ett administrativt återkallande 
av tillståndet inte en tillräcklig åtgärd. På 
grund av detta skall tillståndshavaren vara 
skyldig att återställa ett beviljat tillstånd, om 
det inte finns något behov för tillståndet. I så 
fall kan myndigheterna dela ut tillståndet på 
nytt. Vad gäller transporttillstånd i godstrafi-
ken skall tullen och Fordonsförvaltningscen-
tralen enligt förslaget vid behov få handräck-
ning av polisen för att övervaka iakttagandet 
av bestämmelsen.  

 
 

3.  Proposit ionens verkningar 

3.1. Eftersträvade verkningar 

Avsikten är att göra tillståndsförfarandet 

klarare och att de som bedriver trafik tilläg-
nar sig det. De bilaterala tillstånden och till-
stånden i tredje länder beräknas räcka till 
utan problem, men CEMT-tillstånden och 
miljöpoängstillstånden räcker inte till för alla 
de sökande. Målet är att åstadkomma ett klart 
och rättvist tillståndssystem med tillhörande 
rättsskyddsmedel. 

 
3.2. Statsfinansiella verkningar 

Tillståndsmyndigheterna har rätt att ta ut en 
avgift för beviljande av transporttillståndet 
och utfärdande av dokument. Lagen om 
grunderna för avgifter till staten innehåller 
bestämmelser om grunderna för avgiften. 
Avgiften medför inte några betydande verk-
ningar för dem som idkar trafik. 

 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid kommunikationsministeriet. Utlå-
tanden om propositionen har begärts av justi-
tieministeriet, tullstyrelsen, Fordonsförvalt-
ningscentralen, Finlands Lastbilsförbund rf 
och Bussförbundet rf. Propositionen har sänts 
för eventuell kommentering till inrikesmini-
steriet och länsstyrelserna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

1.1. Lag om tillståndspliktig godstrafik på 
väg  

2 §. Definitioner. Det föreslås att fyra nya 
definitioner fogas till paragrafen, punkt 3 a—
3 d. Med bilaterala tillstånd avses ett trans-
porttillstånd som baserar sig på ett avtal mel-
lan Finland och någon annan stat. I ett avtal 
mellan till exempel Finland och Ryssland 
fastställs antalet transporttillstånd för trafik. 
Med tillstånd som utfärdats i tredje land av-

ses ett transporttillstånd för trafik mellan två 
länder, av vilka ingetdera är fordonets regi-
streringsstat. Användning av ett finskt fordon 
i trafik mellan till exempel Ungern och Ru-
mänien förutsätter ett sådant tillstånd. Med 
CEMT-tillstånd avses ett sådant transporttill-
stånd för trafik i två olika CEMT-stater som 
avses inom Europeiska transportministerrå-
det. Med transittillstånd avses det så kallade 
miljöpoängssystemet för transittrafiken i Re-
publiken Österrike, enligt vilket EU-
medlemsstaterna utdelas ett visst antal miljö-
poäng för utdelning åt dem som bedriver tra-
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fik. Antalet fastställs för ett år i sänder. Med 
andra transittillstånd avses till exempel 
transporttillstånd genom Schweiziska edsför-
bundet.  

6 §. Tillståndsmyndighet. Det föreslås att 
ett nytt 2 mom. fogas till paragrafen. Enligt 
momentet beviljar tullen bilaterala transport-
tillstånd och transittillstånd med undantag av 
transittillstånd i Republiken Österrike och 
Schweiziska edsförbundet. Fordonsförvalt-
ningscentralen beviljar enligt förslaget de öv-
riga transporttillstånden.  

7 b §. Förutsättningar för beviljande av  
transporttillstånd. Det föreslås att en ny 7 b § 
fogas till lagen. Enligt paragrafens 1 mom. 
beviljar tillståndsmyndigheten transporttill-
stånd på ansökan. Tillståndet skall ansökas 
skriftligt.  

Enligt paragrafens 2 mom. skall tillstånds-
myndigheten bevilja transporttillstånd om 
tillstånd kan anvisas för transporten. Till-
ståndet är alltså beroende på rättsprövning. 
Om tillstånd på grund av att antalet tillstånd 
är litet kan beviljas endast en del av de sö-
kande skall de sökande beviljas tillstånd i an-
sökningsordning eller, i synnerhet i fråga om 
miljöpoängsystemet, åt en sökande vars 
transport utnyttjar tillståndets transporträtt på 
det effektivaste sättet. I princip prioriteras 
sådana transporter som utnyttjar så få miljö-
poängmärken som möjligt. Då beaktas vid 
beviljandet av tillståndet bl.a. lastbilens 
COP-värde som utgör grunden för behovet 
av miljöpoängmärken, samt tidigare effektivt 
utnyttjande av miljöpoängmärken.  

Tillståndsmyndigheten kunde fastställa an-
sökningstider för tillstånden eller en del av 
dem så att de skulle räcka till för hela året 
och likvärdigt för flera sökanden. 

7 c §. Återställande av transporttillstånd. 
Det föreslås att en ny 7 c § fogas till lagen. 
Enligt paragrafens 1 mom. är tillståndshava-
ren skyldig att utan dröjsmål återställa ett 
transporttillstånd, som beroende på situatio-
nen inte kommer att användas eller som inte 
använts, till tillståndsmyndigheten för ny ut-
delning. Tillståndsmyndigheten kan kräva att 
tillståndet återställs, och fastställa en skälig 
tidsfrist. Detta är nödvändigt för att trygga 
myndigheternas verksamhetsförmåga.  

Enligt paragrafens 2 mom. har tillstånds-
myndigheten rätt att få handräckning av poli-

sen, tullen och gränsbevakningsväsendet för 
att övervaka att bestämmelsen iakttas och för 
verkställigheten av bestämmelsen.  

12 §. Skyldighet att visa upp dokument. Det 
föreslås att paragrafen ändras så att omnäm-
nandet av cabotagetillståndet stryks, eftersom 
det är onödigt. I övrigt motsvarar paragrafen 
12 § i gällande lag.  

13 §. Ändringssökande. Det föreslås att pa-
ragrafen ändras så att den motsvarar den nu-
varande bestämmelsen om ändringssökande. 
Avsikten är att tillståndsmyndighetens beslut 
kan besväras i enlighet med förvaltnings-
processlagen. I beslut som tullmyndigheterna 
har fattat söks emellertid ändring enligt tulla-
gen (1466/1994). Beslutet skall dock iakttas 
trots ändringssökande om inte besvärsmyn-
digheten beslutar något annat.  

16 §. Personregisteruppgifter. Lagen om 
ett datasystem för vägtrafiken (819/1989) har 
upphävts genom lagen om fordonstrafikre-
gistret (541/2003). Hänvisningen till kör-
kortsregistret ändras så att den gäller for-
donstrafikregistret. 

Utsökningsregistret behöver nämnas i lag-
texten så att tillståndsmyndigheterna skall 
kunna bli direktanvändare av registret. In-
formationen som finns i registret behövs för 
att verifiera att tillståndsvillkoren uppfylls. 

 
1.2. Lag om tillståndspliktig persontrafik 

på väg 

7 a §. Behöriga myndigheter som avses i 
rådets förordningar om internationell buss-
trafik och cabotagetrafik. Paragrafens 
1 mom. föreslås ändras så att befogenheterna 
fördelas mellan kommunikationsministeriet 
och Fordonsförvaltningscentralen. Ministeri-
et beviljar enligt förslaget fortfarande linje-
trafiktillstånden, men utdelandet av trans-
portdokument som gäller tillfällig trafik 
överförs till Fordonsförvaltningscentralen.  

Dessutom föreslås att beviljande av till-
stånd för linjetrafik i internationell trafik 
inom Europeiska unionen och Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet överförs till 
länsstyrelserna. Meningen beträffande över-
vakning av kör- och vilotider är obehövlig 
och stryks. Enligt 94 a § vägtrafiklagen över-
vakas iakttagande av kör- och vilotider av 
polisen, tullverket, gränsbevakningsväsendet 
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och arbetarskyddsmyndigheterna. 
Paragrafens 2 mom. föreslås ändras så att 

den i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 
12/98 avsedda behöriga myndigheten är For-
donsförvaltningscentralen. Fordonsförvalt-
ningscentralen skall utfärda transportdoku-
mentet för tillfällig cabotagetrafik. Till övri-
ga delar är kommunikationsministeriet fortfa-
rande den behöriga myndigheten. 

7 c §. Tillfällig internationell persontrans-
port med buss. Det föreslås att en ny paragraf 
fogas till lagen. Paragrafen innehåller be-
stämmelser om de behöriga myndigheter som 
avses i den s.k. Interbus-överenskommelsen 
från år 2002. Enligt paragrafen utfärdar For-
donsförvaltningscentralen kontrolldokumen-
tet. Den som bedriver trafik skall ha kon-
trolldokumentet då det är fråga om sådan i 
artikel 6 i överenskommelsen avsedd verk-
samhet som befriats från transporttillstånd. 
Den i artikel 15 i överenskommelsen avsedda 
behöriga myndighet som beviljar transport-
tillstånd är kommunikationsministeriet. De 
kontrollmyndigheter som avses i artikel 18 i 
överenskommelsen är polisen, tullen och 
gränsbevakningsväsendet. 

7 d §. Transporttillstånd för sådan tillfällig 
internationell persontransport med buss som 
baserar sig på bilaterala avtal. Det föreslås 
att en ny paragraf fogas till lagen. Enligt pa-
ragrafens 1 mom. beviljar Fordonsförvalt-
ningscentralen ett transporttillstånd för tillfäl-
lig internationell persontransport med buss 
utomlands som baserar sig på ett bilateralt 
avtal mellan Finland och någon annan stat. I 
ansökan skall läggas fram de uppgifter som 
tillståndsmyndigheten begär och som är nöd-
vändiga för behandlingen av ansökningen.  

Paragrafens 2 mom. innehåller bestämmel-
ser om förutsättningarna för beviljandet av 
tillstånd. Tillståndet skall beviljas om det för 
den sökta transporten enligt internationell 
förpliktelse som binder Finland finns ett 
transporttillstånd att anvisa. Fordonsförvalt-
ningscentralen kan bestämma en tidsfrist för 
sökandet av tillståndet. Förfarandet kan vara 
motiverat till exempel då det på grund av att 
antalet tillstånd är litet finns ett speciellt be-
hov av att se till att transporterna kan skötas 
året runt. I praktiken förhandlas skilt om an-
talet tillstånd med respektive stat. Om det ser 
ut att antalet tillstånd räcker jämnt över hela 

året, finns det inget särskilt behov för en tids-
frist. Huvudregeln för beviljandet av tillstån-
det är enligt förslaget att tillståndet beviljas 
den som först ansöker om tillstånd.  

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att inneha-
varen av transporttillståndet är skyldig att 
återlämna ett tillstånd, som förblir outnyttjat 
eller har blivit outnyttjat, till tillståndsmyn-
digheten.  

8 §. Tillståndsmyndigheter. Paragrafens 
2 mom. ändras så att det motsvarar den änd-
rade 7 a §. 

30 §. Personregisteruppgifter. Lagen om 
ett datasystem för vägtrafiken (819/1989) har 
upphävts genom lagen om fordonstrafikre-
gistret (541/2003). Hänvisningen till kör-
kortsregistret ändras så att den gäller for-
donstrafikregistret. 

Utsökningsregistret behöver nämnas i lag-
texten så att tillståndsmyndigheterna skall 
kunna bli direktanvändare av registret. In-
formationen som finns i registret behövs för 
att verifiera att tillståndsvillkoren uppfylls. 

 
2.  Ikraftträdande 

Lagarna avses träda i kraft den 1 april 
2004. 

 
3.  Förhållande t i l l  grundlagen 

samt lagst if tningsordning 

Var och en har, enligt 18 § grundlagen, i 
enlighet med lag rätt att skaffa sig sin för-
sörjning genom arbete, yrke eller näring som 
han eller hon valt fritt. Grundlagsutskottet 
har i sin tidigare utlåtandepraxis behandlat 
koncessionens och näringsfrihetens relation 
bl.a. i utlåtandena GrUU 47/1996 rd, GrUU 
4/2000 rd och GrUU 19/1998 rd. Utskottet 
har ansett näringsfriheten vara huvudregeln, 
men haft den uppfattningen att näringsverk-
samhet i undantagsfall kan förenas med till-
ståndsplikt. Tillståndsplikten skall dock alltid 
fastställas i en lag som skall uppfylla de krav 
på exakthet och tydliga gränser som gäller 
begränsningen av grundrättigheter.  

Transporttillståndssystemet baserar sig på 
gemenskapslagstiftningen och internationella 
förpliktelser som binder Finland. Antalet till-
stånd är begränsat. Tillståndsprövningen är 
rättslig prövning. I regel beviljas tillståndet 
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den som först ansökt om det. Det finns så lite 
av vissa slags tillstånd i Finland att efterfrå-
gan överskrider utbudet. Därför ingår i för-
slaget en bestämmelse med tydliga gränser 
som gäller dessa situationer. Regleringen är 
inte problematisk med tanke på näringsfrihe-

ten. Lagförslaget kan sålunda behandlas i 
vanlig lagstiftningsordning.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Lag  

om ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig godstrafik på väg (342/1991) 12,  

13 och 16 §,  av dessa lagrum 12 § sådan den lyder i lag 574/1994, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 1093/2002, nya 3 a—3 d-punkter, till 6 § ett nytt 2 mom. 

samt till lagen nya 7 b och 7 c § som följer:  
 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

3 a) bilateralt tillstånd ett transporttillstånd 
för trafik mellan Finland och någon annan 
stat, 

3 b) tillstånd som utfärdats i tredje land ett 
transporttillstånd för trafik mellan två länder, 
av vilka ingetdera är fordonets registrerings-
stat, 

3 c) CEMT-tillstånd ett sådant transporttill-
stånd för trafik mellan lastningsplatser för 
gods i två olika medlemsstater som avses 
inom Europeiska transportministerrådet,  

3 d) transittillstånd sådant miljöpoängsy-
stem som avses i artikel 3 i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr    /2003 
om inrättande av ett tillfälligt poängsystem 
för tunga lastbilar som reser genom Österrike 
2004 inom ramen för en hållbar transportpo-
litik eller något annat tillstånd som berättigar 

den som bedriver trafik att passera genom en 
annan stat, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Tillståndsmyndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullen beviljar det transporttillstånd som 

avses i 2 § 3 a- och 3 d-punkten med undan-
tag av transporttillstånd i Republiken Öster-
rike och Schweiziska edsförbundet som be-
viljas av Fordonsförvaltningscentralen. For-
donsförvaltningscentralen beviljar det trans-
porttillstånd som avses i 2 § 3 b- och 3 c-
punkten. 

 
7 b § 

Förutsättningar för beviljande av transport-
tillstånd 

Tillståndsmyndigheten beviljar transport-
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tillstånd på ansökan. I ansökan skall de upp-
gifter finnas som tillståndsmyndigheten be-
gärt och som är nödvändiga för behandlingen 
av ansökan. 

Tillståndsmyndigheten skall bevilja trans-
porttillstånd om tillstånd kan anvisas den 
transport ansökan gäller enligt en internatio-
nell förpliktelse som är bindande för Finland. 
Tillståndsmyndigheten kan bestämma en an-
sökningstid för tillståndet. Om endast en del 
av de sökande kan beviljas tillstånd på grund 
av det ringa antalet tillstånd, skall tillståndet 
beviljas de sökande som sköter transporten så 
att den transporträtt som hänför sig till det 
tillstånd ansökan gäller utnyttjas på det effek-
tivaste sättet. 

 
 

7 c §  

Återställande av transporttillstånd 

Tillståndshavaren är skyldig att utan 
dröjsmål till tillståndsmyndigheten återställa 
ett tillstånd som inte kommer att användas el-
ler som inte använts. Tillståndsmyndigheten 
kan kräva att transporttillståndet återställs om 
tillståndshavaren inte använder transporttill-
ståndet och inte heller inom en skälig tid som 
bestäms av tillståndsmyndigheten börjar an-
vända tillståndet.  

Tillståndsmyndigheten har rätt att få hand-
räckning av polisen, tullen och gränsbevak-
ningsväsendet för övervakningen av att be-
stämmelsen iakttas och för verkställigheten 
av bestämmelsen.  

12 § 

Skyldighet att visa upp dokument 

Då trafik bedrivs skall i fordonet medföras 
behörigt trafiktillstånd eller transporttillstånd 
i original eller en kopia av gemenskapstill-
stånd. Tillståndet skall på anmodan visas upp 
för en polis-, tull- eller gränsbevakningsman. 

 
13 § 

Ändringssökande 

Om inte annat bestäms någon annanstans i 
lag, får ändring i beslut som fattas med stöd 
av denna lag sökas på det sätt som bestäms i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslu-
tet skall iakttas trots ändringssökandet om 
inte besvärsmyndigheten beslutar något an-
nat. 

 
16 § 

Personregisteruppgifter 

Tillståndsmyndigheterna har rätt att få 
uppgifter ur straffregistret, fordonstrafik-
registret och utsökningsregistret för behand-
ling av ärenden som gäller beviljande och 
återkallande av trafiktillstånd. 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den        . 

————— 
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2. 
Lag 

om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) 

7 a §, sådan den lyder i lag 888/1998, 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag 662/1994 och 30 §, 
samt 

fogas till lagen nya 7 c och 7 d § som följer: 
 

7 a § 

Behöriga myndigheter som avses i rådets 
förordningar om internationell busstrafik och 

cabotagetrafik 

 
Behöriga myndigheter enligt rådets förord-

ning (EEG) nr 684/92 om gemensamma reg-
ler för internationell persontransport med 
buss, sådan den lyder ändrad genom rådets 
förordning (EG) nr 11/98, är i Finland kom-
munikationsministeriet som även tar emot de 
anmälningar som avses i artikel 2.3 i förord-
ningen och ger de certifikat som avses i arti-
kel 13.1 och 13.3 samt Fordonsförvaltnings-
centralen och länsstyrelserna av vilka trafik-
idkaren får de handlingar som avses i artikel 
11.4. Länsstyrelsen i det län där sökanden 
har hemort är behörig att bevilja i artikel 3a 
avsedda gemenskapstillstånd samt återkalla 
och återta sådana tillstånd i enlighet med ar-
tiklarna 16.1 och 16.3. I artikel 6—9 avsedd 
myndighet som beviljar tillstånd för regel-
bunden trafik är den länsstyrelse på vars om-
råde rutten finns. Om rutten omfattar fler en 
ett läns område, beviljas tillståndet av den 
länsstyrelse på vars område den längsta 
sträckan av rutten finns. Sådan behörig kon-
troll- och övervakningsmyndighet som avses 
i artiklarna 14 och 15 i förordningen är poli-
sen. 

Behörig myndighet enligt rådets förordning 
(EG) nr 12/98 om villkoren för att transport-
företag skall få utföra nationella persontrans-
porter på väg i en annan medlemsstat än den 
där de är hemmahörande, är i Finland kom-
munikationsministeriet. Fordonsförvaltnings-

centralen är den behöriga myndighet som av-
ses i artikel 6 i förordningen. Polisen är den 
kontrollmyndighet som avses i artiklarna 5 
och 6 i förordningen. Polisen är även behörig 
att återta sådana förfalskade handlingar som 
avses i artikel 11.3. 

 
7 c § 

Tillfällig internationell persontransport med 
buss 

Det kontrolldokument för avreglerad tillfäl-
lig trafik som avses i artikel 6 i den överens-
kommelse som avses i rådets beslut 
2002/917/EG om ingåendet av Interbus-
överenskommelsen om tillfällig internatio-
nell persontransport med buss utfärdas i Fin-
land av Fordonsförvaltningscentralen. I Fin-
land är kommunikationsministeriet den behö-
riga myndighet som beviljar tillstånd och 
som avses i artikel 15 i överenskommelsen. 
De kontrollmyndigheter som avses i artikel 
18 i överenskommelsen är polisen, tullen och 
gränsbevakningsväsendet. 
 

7 d § 

Transporttillstånd för sådan tillfällig interna-
tionell persontransport med buss som base-

rar sig på bilaterala avtal 

Fordonsförvaltningscentralen beviljar ett 
transporttillstånd för sådan tillfällig interna-
tionell persontransport med buss utomlands 
som baserar sig på ett bilateralt avtal mellan 
Finland och någon annan stat. I ansökan skall 
finnas de uppgifter som tillståndsmyndighe-
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ten begärt och som är nödvändiga för be-
handlingen av ansökan.  

Tillståndet skall beviljas om tillstånd kan 
anvisas den transport ansökan gäller enligt en 
internationell förpliktelse som är bindande 
för Finland. Fordonsförvaltningscentralen 
kan bestämma en ansökningstid för tillstån-
det. Om endast en del av de sökande kan be-
viljas tillstånd på grund av det ringa antalet 
tillstånd, skall tillståndet beviljas de sökande 
som först ansökt om tillstånd. 

Tillståndshavaren är skyldig att utan 
dröjsmål till tillståndsmyndigheten återställa 
ett tillstånd som inte kommer att användas el-
ler som inte använts. 

 
8 § 

Tillståndsmyndigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Linjetrafiktillstånd beviljas av länsstyrel-

sen. Om linjens rutt omfattar flera än ett län, 
beviljas tillståndet av länsstyrelsen i det län 
där den längsta sträckan av rutten finns. Lin-
jetrafiktillstånd för trafik som överskrider 
länsgränsen och som helt eller delvis körs 
som snabbturstrafik beviljas dock av trafik-
ministeriet. Kommunikationsministeriet be-
viljar även tillstånd för annan än i 7 a § av-
sedd linjetrafik som överskrider riksgränsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 § 

Personregisteruppgifter 

En tillståndsmyndighet har rätt att få upp-
gifter ur straffregistret, fordonstrafikregistret 
och utsökningsregistret för behandling av 
ärenden som gäller beviljande och återkal-
lande av trafiktillstånd.  

——— 
Denna lag träder i kraft den        . 

————— 

Helsingfors den 30 januari 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Minister Johannes Koskinen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

1. 
 

Lag 

om ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig godstrafik på väg (342/1991) 12,  

13 och 16 §, av dessa  lagrum12 § sådan den lyder i lag 574/1994, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 1093/2002, nya 3 a—3 d-punkter, till 6 § ett nytt 2 mom. 

samt till lagen nya 7 b och 7 c § som följer:   
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 
2 §  

Definitioner 

 

 
2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
3 a) bilateralt tillstånd ett transporttill-

stånd  för trafik mellan Finland och någon 
annan stat, 

3 b) tillstånd som utfärdats i tredje land i 
tredje land ett transporttillstånd för trafik 
mellan två länder, av vilka ingetdera är 
fordonets registreringsstat, 

3 c) CEMT-tillstånd ett sådant transport-
tillstånd för trafik mellan lastningsplatser 
för gods i två olika medlemsstater som av-
ses inom Europeiska transportministerrå-
det,   

3 d) transittillstånd sådant miljöpoängsy-
stem som avses i artikel 3 i Europaparla-
mentets och rådets förordnig (EG) nr    
/2003 om inrättande av ett tillfälligt poäng-
system för tunga lastbilar som reser genom 
Österrike 2004 inom ramen för en hållbar 
transportpolitik eller något annat tillstånd 
som berättigar den som bedriver trafik att 
passera genom en annan stat, 
— — — — — — — — — — — — — —   
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6 §  

Tillståndsmyndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Tillståndsmyndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tullen beviljar det transporttillstånd som 

avses i 2 § 3 a- och 3 d-punkten med undan-
tag av transporttillstånd i Republiken Ös-
terrike och Schweiziska edsförbundet som 
beviljas av  Fordonsförvaltningscentralen. 
Fordonsförvaltningscentralen beviljar det 
transporttillstånd  som avses i 2 § 3 b- och 
3 c-punkten. 

 
 

  
7 b § 

Förutsättningar för beviljande av transport-
tillstånd 

Tillståndsmyndigheten beviljar transport-
tillstånd på ansökan. I ansökan skall de 
uppgifter finnas som tillståndsmyndigheten 
begärt och som är nödvändiga för behand-
lingen av ansökan. 

Tillståndsmyndigheten skall bevilja 
transporttillstånd om tillstånd kan anvisas 
den transport ansökan gäller enligt en in-
ternationell förpliktelse som är bindande 
för Finland. Tillståndsmyndigheten kan be-
stämma en ansökningstid för tillståndet. Om 
endast en del av de sökande kan beviljas 
tillstånd på grund av det ringa antalet till-
stånd, skall tillståndet beviljas de sökande 
som sköter transporten så att den trans-
porträtt som hänför sig till det tillstånd an-
sökan gäller utnyttjas på det effektivaste 
sättet. 

 
 

7 c §  

Återställande av transporttillstånd 

Tillståndshavaren är skyldig att utan 
dröjsmål till tillståndsmyndigheten återstäl-
la ett tillstånd som inte kommer att använ-
das eller som inte använts. Tillståndsmyn-
digheten kan kräva att transporttillståndet 
återställs om tillståndshavaren inte använ-
der transporttillståndet och inte heller inom 



 RP 180/2003 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
   

 

15

en skälig tid som bestäms av tillståndsmyn-
digheten börjar använda tillståndet. 

Tillståndsmyndigheten har rätt att få 
handräckning av polisen, tullen och gräns-
bevakningsväsendet för övervakningen av 
att bestämmelsen iakttas och för verkstäl-
ligheten av bestämmelsen. 

 
12 § 

Skyldighet att visa upp dokument  

Då trafik bedrivs skall i fordonet medfö-
ras behörigt trafiktillstånd, cabotagetill-
stånd eller transporttillstånd i original eller 
en kopia av gemenskapstillstånd. Tillstån-
det skall på anmodan visas upp  för en po-
lis-, tull- eller gränsbevakningsman. 

12 § 

Skyldighet att visa upp dokument 

Då trafik bedrivs skall i fordonet medfö-
ras behörigt trafiktillstånd eller transporttill-
stånd i original eller en kopia av gemen-
skapstillstånd. Tillståndet skall på anmodan 
visas upp för en polis-, tull- eller gränsbe-
vakningsman. 

 
 

 
13 § 

Besluts verkställbarhet 

Ett beslut eller en föreskrift som har med-
delats enligt denna lag eller enligt de stad-
ganden som har utfärdats med stöd av den 
skall iakttas trots att det inte har vunnit laga 
kraft, om inte den myndighet som har med-
delat beslutet eller föreskriften bestämmer 
något annat.  

 
16 § 

Personregisteruppgifter 

Tillståndsmyndigheterna har rätt att få 
uppgifter ur straffregistret och körkortsre-
gistret för behandling av ärenden som gäller 
beviljande och återkallande av trafiktill-
stånd.  

 
 

13 § 

Ändringssökande 

Om inte  annat bestäms någon annan-
stans i lag, får ändring i beslut som fattas 
med stöd av denna lag sökas på det sätt 
som bestäms i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Beslutet skall iakttas trots änd-
ringssökandet om inte besvärsmyndigheten 
beslutar något annat. 

 
16 § 

Personregisteruppgifter 

Tillståndsmyndigheterna har rätt att få 
uppgifter ur straffregistret, fordonstrafikre-
gistret och utsökningsregistret för behand-
ling av ärenden som gäller beviljande och 
återkallande av trafiktillstånd. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den        . 
——— 
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2. 
 

Lag  

om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) 

7 a §, sådan den lyder i lag 888/1998, 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag 662/1994 och 30 §, 
samt 

fogas till lagen nya 7 c och 7 d § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 

7 a § 

Behöriga myndigheter som avses i rådets 
förordningar om internationell busstrafik 

och cabotagetrafik 

Behörig myndighet enligt rådets förord-
ning (EEG) nr 684/92 om gemensamma 
regler för internationell persontransport 
med buss, sådan den lyder ändrad genom 
rådets förordning (EG) nr 11/98, är i Fin-
land trafikministeriet, som även tar emot de 
anmälningar som avses i artikel 2.3 i för-
ordningen och ger de certifikat som avses i 
artikel 13.1 och 13.3. Sådana i artikel 11.4 i 
förordningen avsedda myndigheter av vilka 
trafikidkarna får färdblanketter är utom tra-
fikministeriet också länsstyrelserna. Läns-
styrelsen i det län där sökanden har hemort 
är behörig att bevilja i artikel 3a avsedda 
gemenskapstillstånd samt återkalla och åter-
ta sådana tillstånd i enlighet med artiklarna 
16.1 och 16.3. Sådana behöriga kontroll- 
och övervakningsmyndigheter som avses i 
artiklarna 4, 14 och 15 i förordningen är po-
lisen och i de fall som gäller iakttagande av 
kör- och vilotider även arbetarskyddsmyn-
digheterna.  

 
 
 
 
Behörig myndighet enligt rådets förord-

ning (EG) nr 12/98 om villkoren för att 

 
7 a § 

Behöriga myndigheter som avses i rådets 
förordningar om internationell busstrafik 

och cabotagetrafik 

Behöriga myndigheter enligt rådets för-
ordning (EEG) nr 684/92 om gemensamma 
regler för internationell persontransport 
med buss, sådan den lyder ändrad genom 
rådets förordning (EG) nr 11/98, är i Fin-
land kommunikationsministeriet som även 
tar emot de anmälningar som avses i artikel 
2.3 i förordningen och ger de certifikat som 
avses i artikel 13.1 och 13.3, samt Fordons-
förvaltningscentralen och länsstyrelserna 
av vilka trafikidkaren får de handlingar 
som avses i artikel 11.4. Länsstyrelsen i det 
län där sökanden har hemort är behörig att 
bevilja i artikel 3a avsedda gemenskapstill-
stånd samt återkalla och återta sådana till-
stånd i enlighet med artiklarna 16.1 och 
16.3. I artikel 6—9 avsedd myndighet som 
beviljar tillstånd för regelbunden trafik är 
den länsstyrelse på vars område rutten 
finns. Om rutten omfattar fler en ett läns 
område, beviljas tillståndet av den länssty-
relse på vars område den längsta sträckan 
av rutten finns. Sådan behörig kontroll- och 
övervakningsmyndighet som avses i artik-
larna 14 och 15 i förordningen är polisen. 

 
Behörig myndighet enligt rådets förord-

ning (EG) nr 12/98 om villkoren för att 
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transportörer skall få bedriva nationell per-
sontransport på väg i en annan medlemsstat 
än den där de är hemmahörande är i Finland 
trafikministeriet. Polisen är den kontroll-
myndighet som avses i artiklarna 5 och 6 i 
förordningen. Polisen är även behörig att 
återta sådana förfalskade handlingar som 
avses i artikel 11.3.  

 

transportföretag skall få utföra nationella 
persontransporter på väg i en annan med-
lemsstat än den där de är hemmahörande, är 
i Finland kommunikationsministeriet. For-
donsförvaltningscentralen är den behöriga 
myndighet som avses i artikel 6 i förord-
ningen. Polisen är den kontrollmyndighet 
som avses i artiklarna 5 och 6 i förordning-
en. Polisen är även behörig att återta sådana 
förfalskade handlingar som avses i artikel 
11.3. 
 

 
 
 

7 c § 

Tillfällig internationell persontransport 
med buss 

Det kontrolldokument för avreglerad tillfäl-
lig trafik som avses i artikel 6 i den över-
enskommelse som avses i rådets beslut 
2002/917/EG om ingåendet av Interbus-
överenskommelsen om tillfällig internatio-
nell persontransport med buss utfärdas i 
Finland av Fordonsförvaltningscentralen. I 
Finland är kommunikationsministeriet den 
behöriga myndighet som beviljar tillstånd 
och som avses i artikel 15 i överenskom-
melsen. De kontrollmyndigheter som avses i 
artikel 18 i överenskommelsen är polisen, 
tullen och gränsbevakningsväsendet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 d § 

Transporttillstånd för sådan tillfällig inter-
nationell persontransport med buss som ba-

serar sig på bilaterala avtal 

Fordonsförvaltningscentralen beviljar ett 
transporttillstånd för sådan tillfällig inter-
nationell persontransport med buss utom-
lands som baserar sig på ett bilateralt avtal 
mellan Finland och någon annan stat. I an-
sökan skall finnas de uppgifter som till-
ståndsmyndigheten begärt och som är nöd-
vändiga för behandlingen av ansökan.  

Tillståndet skall beviljas om tillstånd kan 
anvisas den transport ansökan gäller enligt 
en internationell förpliktelse som är bin-
dande för Finland. Fordonsförvaltningscen-
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8 §  

Tillståndsmyndigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Linjetrafiktillstånd beviljas av länsstyrel-

sen. Om linjens rutt omfattar flera än ett 
län, beviljas tillståndet av länsstyrelsen i det 
län där den längsta sträckan av rutten finns. 
Linjetrafiktillstånd för trafik som överskri-
der länsgränsen och som helt eller delvis 
körs som snabbturstrafik beviljas dock av 
trafikministeriet. Trafikministeriet beviljar 
även tillstånd för linjetrafik som överskrider 
riksgränsen. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
30 § 

Personregisteruppgifter 

Tillståndsmyndigheterna har rätt att få 
uppgifter ur straffregistret och körkortsre-
gistret för behandling av ärenden som gäller 
beviljande och återkallande av trafiktill-
stånd.  
 
 

tralen kan bestämma en ansökningstid för 
tillståndet. Om endast en del av de sökande 
kan beviljas tillstånd på grund av det ringa 
antalet tillstånd, skall tillståndet beviljas de 
sökande som först ansökt om tillstånd. 

Tillståndshavaren är skyldig att utan 
dröjsmål till tillståndsmyndigheten återstäl-
la ett tillstånd som inte kommer att använ-
das eller som inte använts. 

 
8 § 

Tillståndsmyndigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Linjetrafiktillstånd beviljas av länsstyrel-

sen. Om linjens rutt omfattar flera än ett 
län, beviljas tillståndet av länsstyrelsen i det 
län där den längsta sträckan av rutten finns. 
Linjetrafiktillstånd för trafik som överskri-
der länsgränsen och som helt eller delvis 
körs som snabbturstrafik beviljas dock av 
trafikministeriet. Kommunikationsministeri-
et beviljar även tillstånd för annan än i 
7 a § avsedd linjetrafik som överskrider 
riksgränsen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
30 § 

Personregisteruppgifter 

En tillståndsmyndighet har rätt att få upp-
gifter ur straffregistret fordonstrafikre-
gistret och utsökningsregistret för behand-
ling av ärenden som gäller beviljande och 
återkallande av trafiktillstånd.  

——— 
Denna lag träder i kraft den        . 

——— 
 
 

 
 


