Lag
om ändring av kollektivtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kollektivtrafiklagen (869/2009) 2 § 7 punkten, 14 a §, 36 § 2 mom., 38 § 3 mom.,
39 § 2 mom., 43 § 1 och 3 mom., 53 § 5 mom. och 62 § 3 mom.,
av dem 2 § 7 punkten sådan den lyder i lag 177/2015, 14 a § sådan den lyder i lag
1219/2011, 43 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 324/2010 och 53 § 5 mom. sådant det lyder i lag 982/2015, som följer:
2§
Definitioner
I denna lag avses med
——————————————————————————————
7) koncessionsavtal i 4 § 7 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession ( / ),
nedan upphandlingslagen, avsedd tjänstekoncession.
14 a §
Annan än i 14 § avsedd kommuns behörighet
Andra kommuner eller samkommuner än de som avses i 14 § får för att komplettera kollektivtrafiktjänsterna på sitt område upphandla trafik enligt trafikavtalsförordningen med iakttagande av upphandlingslagen. Trafik som en kommun eller samkommun upphandlat får i obetydlig omfattning sträcka sig utanför dess egentliga behörighetsområde.
36 §
Upphandlingsförfaranden
——————————————————————————————
På andra än i 1 mom. nämnda avtal om allmän trafik tillämpas upphandlingsförfaranden enligt upphandlingslagen eller lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten,
energi, transporter och posttjänster (/). På dessa avtal tillämpas trafikavtalsförordningen med
undantag för bestämmelserna i artikel 5.2—5.6 och artikel 8.2—8.4.
——————————————————————————————
38 §
Anbudsförfrågan
——————————————————————————————
Vid upphandling tillämpas dessutom bestämmelserna i 71—74 § i upphandlingslagen, vilka
gäller beskrivning av föremålet för upphandlingen, användning av märken vid beskrivningen
av föremålet för upphandlingen, teknisk utredning och påvisande av att anbud överensstäm-

mer med kraven. I fråga om andra avtal som gäller järnvägstrafik än koncessionsavtal tillämpas dessutom vad som i 58 § i den lagen bestäms om annonseringsskyldighet i efterhand.
39 §
Val av anbudsgivare
——————————————————————————————
Vid anbudsförfarande ska uteslutas trafikidkare som inte har tekniska, ekonomiska eller
andra förutsättningar att genomföra upphandlingen eller som gjort sig skyldiga till de brott
som nämns i 80 § i upphandlingslagen. En trafikidkare kan uteslutas på basis av 81 § i den lagen.
43 §
Upphandlingsbeslut och tillämpning av bestämmelserna om handlingars offentlighet
Den upphandlande enheten ska fatta ett skriftligt beslut om de avgöranden som påverkar anbudssökandenas och anbudsgivarnas ställning samt om anbudsförfarandets utgång. Beslutet
ska motiveras. De faktorer som väsentligen har påverkat avgörandet ska framgå av beslutet eller av de handlingar som hänför sig till beslutet. Sådana faktorer är åtminstone grunderna för
att en anbudssökande, en anbudsgivare eller ett anbud har förkastats och de grunder på vilka
de godkända anbuden har jämförts. Av beslutet eller av de handlingar som hänför sig till det
ska det dessutom framgå när upphandlingskontraktet kan ingås. På upphandlingsbeslutet tilllämpas dessutom 126 och 127 § i upphandlingslagen.
——————————————————————————————
På upphandlingshandlingarnas offentlighet tillämpas 138 § i upphandlingslagen.
53 §
Ändringssökande
——————————————————————————————
Bestämmelserna om rättsmedel i 132—134 §, 145 § 1 mom., 146 § 1 och 2 mom., 147 § 1
och 3 mom., 148, 149, 151 och 152 §, i det inledande stycket i 154 § 1 mom. och 154 § 1
mom. 1—4 punkten, 155 och 160—163 §, 165 § 1 och 2 mom. samt 167 och 169 § i upphandlingslagen tillämpas oberoende av upphandlingens värde på upphandlingsärenden enligt 36 §
1 mom. i denna lag. Utöver vad som nämns i 145 § 2 mom. i upphandlingslagen kan ett
ärende föras till marknadsdomstolen av kommunikationsministeriet, om det gäller unionens
tillsynsförfarande. Marknadsdomstolens beslut om en påföljd enligt 154 § 1 mom. 1—3 punkten i den lagen ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte högsta förvaltningsdomstolen
bestämmer något annat. Marknadsdomstolens beslut om att bestämma en påföljd enligt 154 §
1 mom. 4 punkten i den lagen får verkställas bara med stöd av ett beslut som vunnit laga kraft.
62 §
Övergångsbestämmelser för trafiktillståndens och avtalens giltighet
——————————————————————————————
I de situationer som avses i 2 mom. ingår den behöriga myndigheten ett avtal med varje trafikidkare som bedriver linjetrafik (trafikeringsavtal för övergångsperioden). Linjetrafiktillståndet fogas till det avtal som gäller för respektive tillstånd. Trafikeringsavtal för övergångsperioden behöver inte föregås av något upphandlingsbeslut enligt 123 § i upphandlingslagen.
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Om trafikidkaren inte vill ingå något avtal, betraktas linjetrafiktillståndet som ett sådant tillstånd för linjebaserad trafik som avses i 9 § i denna lag. På tillståndet tillämpas då 9 mom. i
denna paragraf.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Helsingfors den 29 december 2016
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