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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik
dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 8 § och 4 a kap. 4, 10 och 11 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 1 a § och 4 a kap. 7 a §,
av följande lydelse.

1 kap.
5 § I denna lag avses med allmän trafikplikt, avtal om allmän trafik,
ensamrätt, kollektivtrafik, kollektivtrafik på järnväg och kollektivtrafikföretag detsamma som i EU:s kollektivtrafikförordning.

2 kap.
8 § Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken.
Programmet ska vid behov uppdateras.
Ett trafikförsörjningsprogram är detsamma som ett policydokument för
kollektivtrafik enligt artikel 2a i EU:s kollektivtrafikförordning.

3 kap.
1 a § Ett beslut om allmän trafikplikt enligt 1 § är detsamma som en
specifikation för allmän trafikplikt enligt artikel 2a i EU:s kollektivtrafikförordning.

4 a kap.
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4 §2 I EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser om behöriga
myndigheters möjligheter att
1. tilldela avtal om allmän trafik genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande (artikel 5.3),
2. själva tillhandahålla kollektivtrafik eller direkttilldela avtal om allmän
trafik till ett internt företag (artikel 5.2),
3. direkttilldela avtal om allmän trafik som rör kollektivtrafik på järnväg,
om det är motiverat av exceptionella omständigheter (artikel 5.3a),
4. tilldela avtal om allmän trafik som rör kollektivtrafik på järnväg efter
ett förhandsmeddelande (artikel 5.3b),
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5. direkttilldela avtal om allmän trafik av mindre värde eller omfattning
(artikel 5.4),
6. vidta nödåtgärder (artikel 5.5),
7. direkttilldela avtal om allmän trafik som rör järnvägstransporter (artikel
5.6), och
8. begränsa antalet avtal om allmän trafik som rör kollektivtrafik på järnväg som kan tilldelas ett och samma järnvägsföretag (artikel 5.6a).
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7 a § Behöriga myndigheter får inte direkttilldela avtal som avser
kollektivtrafik på järnväg enligt artikel 5.4a eller 5.4b i EU:s kollektivtrafikförordning.
10 §3 Vid sådan direkttilldelning som avses i 7 § tillämpas följande
bestämmelser i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner:
– 4 kap. 1 och 3 §§ (principer för upphandling av koncessioner),
– 10 kap. 12 § (underrättelse om beslut) och 14 § (dokumentation),
– 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd), utom 2 och 3 §§,
och
– 17 kap. (upphandlingsskadeavgift).
När lagen om upphandling av koncessioner tillämpas ska det som sägs i
1. 16 kap. 6 § första stycket om överträdelse av andra bestämmelser i den
lagen i stället avse överträdelse av 7 eller 8 §,
2. 16 kap. 13 § första stycket om när rätten ska besluta att ett avtal är
ogiltigt, i stället gälla om artikel 7.2 i EU:s kollektivtrafikförordning, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2338
av den 14 december 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad
gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg, inte har
beaktats eller om avtalet har slutits i strid med 7 eller 8 §, och
3. 16 kap. 20 § om skyldigheten att ersätta skada i stället gälla vid överträdelse av de principer för upphandling av koncessioner som gäller enligt
första stycket eller vid överträdelse av 7 eller 8 §.
11 §4 Vid direkttilldelning enligt artikel 5.2 eller 5.3a, tilldelning enligt
artikel 5.3b eller nödåtgärder enligt artikel 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning tillämpas följande bestämmelser i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner:
− 10 kap. 14 § (dokumentation),
− 16 kap. 4−21 §§ (överprövning och skadestånd), och
− 17 kap. (upphandlingsskadeavgift).
Vid direkttilldelning enligt artikel 5.3a, tilldelning enligt artikel 5.3b eller
nödåtgärder enligt artikel 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning ska även
4 kap. 3 § (beaktande av miljö, social- och arbetsrättsliga hänsyn) lagen om
upphandling av koncessioner tillämpas.
När lagen om upphandling av koncessioner tillämpas ska det som sägs i
1. 16 kap. 6 § första stycket om överträdelse av de grundläggande principerna eller andra bestämmelser i den lagen i stället avse överträdelse av
artikel 5.2, 5.3a, 5.3b eller 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning, i lydelsen
enligt förordning (EU) 2016/2338,
2. 16 kap. 13 § om när rätten ska besluta att ett avtal är ogiltigt, i stället
gälla om avtalet slutits i strid med artikel 5.2, 5.3a, 5.3b eller 5.5 i EU:s
kollektivtrafikförordning, i lydelsen enligt förordning (EU) 2016/2338, och
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3. 16 kap. 20 § om skyldigheten att ersätta skada i stället gälla om artikel
5.2, 5.3a, 5.3b eller 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning, i lydelsen enligt
förordning (EU) 2016/2338, inte följts.

SFS 2022:378

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.
På regeringens vägnar
TOMAS ENEROTH
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)
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