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FÖRSLAG 

I framställningen föreslås att landskapslageu angående tillämpning i landskapet 

Åland av lagen om offentlig upphandling (43/94) anpassas till fördraget om upprättande 

av Europeiska gemenskapen. Lagändringen är enbart av teknisk natur. 

Avsikten är att den föreslagna lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. 



IL om ändring av LL angående tillämpning i landskapet Aland av lagen om offentlig upphandling I 
------~---~---~ 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Gällande bestämmelser 

(]enom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetesornrådet (EES-avtalet) 

förband sig landskapet att införa bestämmelser om offentlig upphandling i sin lagstift
ning i överensstämmelse med EG:s bestämmelser på området. BES-avtalet samt det 
senare tillkomna Gemensamma EES-kommittens beslut nr 7 /94 omfattade nio bindande 
rättsakter om offentlig upphandling1

• 

EG-rättsakterna om offentlig upphandling implementerades i landskapslagstift
ningen genom landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
offentlig upphandling (43/94) samt landskapsförordningen om offentlig upphandling 
(64/94). Genom landskapslagen, som trädde i kraft den 1 juni 1994, blev lagen om 
offentlig upphandling (FFS 1505/92) tillämplig i landskapet. Eftersom rikslagen har 
karaktären av en ramlag har mer detaljerade bestämmelser sedennera utfärdats på för
ordningsnivå. Genom landskapsförordningen om offentlig upphandling, som trädde i 

kraft den 23 augusti 1994, har även riksförordningarna blivit tillämpliga i landskapet. 

2. Föreslagna ändringar 

Fördraget om Finlands och därmed Ålands anslutning till Europeiska unionen (EU
fördraget) undertecknades 24 juni 1994 på ön Korfu i Grekland och medlemskapet 
trädde i kraft den 1 januari 1995. EU-fördraget medför att vissa justeringar behöver 
göras i landskapslagstiftningen om offentlig upphandling. 

I 1 § 2 mom. 5 punkten landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland 
av lagen om offentlig upphandling föreslås att hänvisningen till EES-avtalet skall utgå 
och ersättas med en hänvisning till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska
pen. 

1 
1) rådets direktiv 71/304/EEO av den 26 juli 1971 au upphäva bcgrärnmingar av friheten att tillhandahålla tjällllter inom sektorn 

offentliga bygg- och atilllggningsarberen och vid tilldelning av offentliga bygg- och anläggningskontrakt till e:1treprenörer verksamma genom 
agenturer eller filialer, 

2) rMets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordni11g av förfarandet vid offentlig upphandling av varor, 
3) rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 19')3 om samordning av fllrfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingslwntrakt 

fllr bygg- och anläggningsarbeten, 
4) rådels dirclitiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphimdlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom 

vatten-, energi·, transport· och telekomrmmikationssektorerna, 
5) ridf.IS direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av !Orfaran<lena vid offentlig upphandling av tjänster, 
6) rådets direktiv 89/66.5/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig 

upphandling av varor och bygg- och rutläggningsarbeten, 
7) nkk:U direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om g.:menslrnpsreglema om 

upphandlingsförfamidcn tillllmjllide av företag och verk inom vatten-, energi-, traru11JOrt- och teiekonununikationsscktorerna, 
8) rådets förordning (EEG, EURATOM) Nr 1182!71 av den 3 juni 1971 om fä.stsUUlande av regler för tidfrister, datum och tidpunkter 

samt 
9) kommissionens beslut 93/327/EEG av den 13 maj 1993 om förutsättningar för att upphandlande enheter som utnyttjar geografiska 

områden i syfte au leta efter eller att utvirma olja, gas, kol eller fasta bränslen skall vara skyldiga att lämna upplysningar till kommissionen 
om de upplmndlirigar de gör. 



2 Allmän motivering 

Samtidigt föreslås att lagens 3 § upphävs, eftersom det sedermera konstaterats att 
konkurrensrådet inte har några egentliga förvaltningsuppgifter, utan att konkurrens
rådets uppgifter enligt lagen om offentlig upphandling är att hänföra till rättskipningen. 

EU-fördraget förutsätter även att landskapsförordningen om offentlig upphandling 
måste ändras, 

3. Förslagets verkningar 

Förslaget har varken ekonomiska eller organisatoriska verkningar. 

4. Äre11dets beredning 

Beredningen av lagframställningen har utförts som tjänsteuppdrag vid lagbe
redningen. Under beredningen har samtal även förts med kommissionens generaldirek
torat XV, som informerats om de föreslagna ändringarna. 

Eftersom ändringarna enbart är av teknisk natur har kommunernas yttrande inte in

hämtats. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



Lagtext 

LANDSKAPSI~AG 

om ändring av landskapslagen angående tilfämpning 

i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling 

I enlighet med lagtingets beslut 

3 

upphävs 3 § landskapslagen den 11 maj 1994 angående tillämpning i landskapet 

Åland av lagen om offentlig upphandling (43/94) samt 
ändras 1 § 2 mom. 5 punkten som följer: 

1 § 
Lagens tillämpningsområde 

Denna lag skall inte tillämpas på 

5) upphandling som underskrider de tröskelvärden som anges i bestämmelserna om 
offentlig upphandling i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. 

Dem:m lag träder omedelbart i kraft. 

Mariehamn den 27 februari 1996 

Vicelantråd Roger Nordlund 

Föredragande ledamot Erik Tudeer 



Bilaga 

LANDSKAPSLAG 
om ändrfing av hmdskapslagen angående tillämpning 

i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling 

1 enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 3 § landskapslagen den 11 maj 1994 angående tillämpning i landskapet 

Åland av lagen om offentlig upphandling (43/94) samt 

ändras 1 § 2 mom. 5 punkten som följer: 

Gällande lydelse 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag skall inte tillämpas på 

5) upphandling som underskrider 

de tröskelvärden som anges i avtalet om 

Europeiska ekonomiska samarbetsom

rådets (BES-avtalet) bestämmelser om 

offentlig upphandling. 

3 § 

Konkurrens rådets upp gifter 
De förvaltningsuppgifter vilka 

enligt den 1 § 1 morrL avsedda för
fattningen ankommer på konkurrens

rådet skall i Jandskapet ankomma på 
landskapsstyrelsen. 

Föreslagen lydelse 

1 § 
Lagens tillämpningsområde 

Demm lag skall inte tillämpas på 

5) upphandling som underskrider 

de tröskelvärden som anges i bestäm .. 
melserna om offentlig upphandling i 
fördraget om upprättandet av EuroM 
peiska gemenskapen. 

- - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -

(upphävs) 

Denna lag träder omedelbart i 
kraft. 


