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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av lagen om offentlig upphandling 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om offent
lig upphandling (1505/92) ändras. Enligt pro
positionen skall det i lagen göras sådana 
tekniska ändringar som Finlands medlemskap i 
Europeiska unionen förutsätter. Lagen avses 

träda i kraft när Finland blir medlem i Euro
peiska unionen. 

Avsikten är att tidpunkten för ikraftträdan
det bestäms genom förordning. 

MOTIVERINGAR 

l. Nuläget och de föreslagna 
ändringarna 

Lagen om offentlig upphandling (1505/92) 
har karaktären av ramlag och anknyter till 
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets
området (EES-avtalet), som trädde i kraft den 
l januari 1994. Med stöd av lagen har utfårdats 
mer detaljerade bestämmelser på förordnings
nivå om de förfaranden, som skall följas i 
offentlig upphandling. 

De föreslagna ändringarna av lagen är 
främst tekniska. Ur lagen skall utgå hänvis
ningarna till EES-avtalet och de skall till 
behövliga delar ersättas med hänvisningar till 
fördraget om upprättandet av Europeiska ge
menskapen. 

EES-avtalet har omfattat en möjlighet att 
avvika från bestämmelserna i artikel 29 i rådets 
direktiv 90/531/EEG om upphandlingsförfaran
det för enheter som har verksamhet inom 
vatten-, energi-, transport- och telekommuni
kationssektorerna. Enligt artikeln skall företag 
inom EG-området prioriteras framom företag 
som kommer från länder utanför EG-området 
förutsatt att anbuden är likvärdiga och att 
anbudet från ett företag inom EG-området inte 
är över 3 procent dyrare. Om Finland blir 
medlem i Europeiska unionen (EU) kommer 
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EG-direktiven om offentlig upphandling som 
sådana att binda Finland. 

2. Propositionens verkningar 

Propositionen har varken ekonomiska, per
sonalmässiga eller organisatoriska verkningar. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid handels- och industriministeriet 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft när Finland blir 
medlem i Europeiska unionen. Enligt förslaget 
s~all om ikraftträdandet stadgas genom förord
mng. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av lagen om offentlig upphandling 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 23 december 1992 om offentlig upphandling (1505/92) 16 § och 
ändras 2 § l mom. 3 punkten, 3 §, 5 § 4 mom., 7 § 2 m om., 8 § 2 mom., det inledande stycket 

i 9 § l mom. samt 13 § som följer: 

2§ 

Upphandlingsenheter 

Upphandlingsenheter som avses i denna lag 
är 

3) enheter till vilkas verksamhetsområde hör 
vattenförsörjning, energiförsörjning, trafikid
kande eller telekommunikation i den omfatt
ning som stadgas genom förordning 

3§ 

Upphandlingens typbestämning 

Genom förordning stadgas i vilken omfatt
ning upphandlingsenheterna skall följa bestäm
melserna om upphandling i fördraget om upp
rättandet av Europeiska gemenskapen. 

5§ 

Upphandlingsförfarandet 

Genom förordning stadgas närmare om vilka 
slag av upphandlingsförfaranden som skall 
följas. 

7§ 

Beslut om upphandling 

Genom förordning kan stadgas om sådana 
undantag från l mom. som grundar sig på 

fördraget om upprättandet av Europeiska ge
menskapen. 

8§ 

skadestånd 

Då skadeståndskravet gäller de kostnader 
som uppkommit på grund av deltagande i ett 
anbudsförfarande, är det för utdömande av 
skadestånd tillräckligt att kandidaten eller an
budsgivaren leder i bevis ett oriktigt förfarande 
som avses i l mom. och att han om förfarandet 
hade varit felfritt skulle ha haft ett reellt tillfälle 
att vinna anbudstävlingen. Detta moment skall 
tillämpas på de upphandlingar om vilka stad
gas genom förordning. 

9§ 

Anhängiggörande av ärenden i konkurrensrådet 

Om det vid en upphandling om vilken 
närmare stadgas genom förordning har förfar
its i strid med denna lag eller med stöd av den 
utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i 
strid med fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, kan konkurrensrådet på 
ansökan av den som saken gäller 

13 § 

Lämnande av upplysningar 

För övervakning av upphandling och infor
mationsutbyte skall upphandlingsenheterna 
lämna statistiska och andra uppgifter till myn
digheterna i Finland och Europeiska gemen-
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skapen om olika skeden i sin upphandling och 
om den upphandling de företagit, i den om
fattning som handels- och industriministeriet 
bestämmer. 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning. 

Helsingfors den 21 november 1994 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Handels- och industriminister Seppo Kääriäinen 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om offentlig upphandling 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 23 december 1992 om offentlig upphandling (1505/92) 16 § och 
ändras 2 § l mom. 3 punkten, 3 §, 5 § 4 mom., 7 § 2 mom., 8 § 2 mom., det inledande stycket 

i 9 § l mom. samt 13 § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

2§ 

Upphandlingsenheter 

Upphandlingsenheter som avses i denna lag 
är 

3) enheter till vilkas verksamhetsområde hör 
vattenförsöijning, energiförsörjning, trafikid
kande eller televerksamhet, i den omfattning 
som stadgas genom förordning i enlighet med 
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets
området ( EES-avtalet), 

Upphandlingsenheter som avses i denna lag 
är 

3) enheter till vilkas verksamhetsområde hör 
vattenförsörjning, energiförsörjning, trafikid
kande eller telekommunikation i den omfatt
ning som stadgas genom förordning 

3§ 

Upphandlingens typbestämning 

Genom förordning stadgas i enlighet med 
EES-avtalet i vilken omfattning upphandlings
enheterna skall följa EES-avtalets bestämmelser 
om upphangling. 

Genom förordning stadgas i vilken omfatt
ning upphandlingsenheterna skall följa bestäm
melserna om upphandling i fördraget om upp
rättandet av Europeiska gemenskapen. 

5 § 

Upphandlingsförfarandet 

Genom förordning stadgas i enlighet med 
bestämmelserna i EES-avtalet närmare on vilka 
slag av upphandlingsförfaranden som skall 
följas. 

7§ 

Genom förordning stadgas närmare om vilka 
slag av upphandlingsförfaranden som skall 
följas. 

Beslut om upphandling 

Genom förordning kan stadgas om sådana 
undantag från l mom. som grundar sig på 
EES-avtalet. 

Genom förordning kan stadgas om sådana 
undantag från l mom. som grundar sig på 
fördraget om upprättandet av Europeiska ge
menskapen. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8§ 

skadestånd 

Då skadeståndskravet gäller kostnader som 
uppkommit på grund av deltagande i ett 
anbudsförfarande, är det för utdömande av 
skadeständ tillräckligt, att kandidaten eller 
anbudsgivaren leder i bevis ett oriktigt förfa
rande som avses i l mom. och att han om det 
riktigt förfarandet hade varit felfritt skulle ha 
haft ett reellt tillfälle att vinna anbudstävlingen. 
Detta moment skall tillämpas på de upphand
lingar om vilka stadgas i EES-avtalet. 

9§ 

Då skadeståndskravet gäller de kostnader 
som uppkommit på grund av deltagande i ett 
anbudsförfarande, är det för utdömande av 
skadestånd tillräckligt att kandidaten eller an
budsgivaren leder i bevis ett oriktigt förfarande 
som avses i l mom. och att han om förfarandet 
hade varit felfritt skulle ha haft ett reellt tillfälle 
att vinna anbudstävlingen. Detta moment skall 
tillämpas på de upphandlingar om vilka stad
gas genom förordning. 

Anhängiggörande av ärenden i konkurrensrådet 

Om det vid en upphandling, som avses i 
EES-avtalet och om vilken närmare stadgas 
genom förordning, har förfarits i strid med 
denna lag eller med stöd av den utfärdade 
stadganden eller föreskrifter eller med nämnda 
avtal, kan konkurrensrådet, på ansökan av den 
som saken gäller 

Om det vid en upphandling om vilken 
närmare stadgas genom förordning har förfar
its i strid med denna lag eller med stöd av den 
utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i 
strid med fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, kan konkurrensrådet på 
ansökan av den som saken gäller 

13 § 

Lämnande av upplysningar 

För den övervakning av upphandling och det 
informationsutbyte som härrör från förpliktel
serna enligt EES-avtalet skall upphandlingsen
heterna lämna statistiska och andra uppgifter 
till myndigheterna om olika skeden i sin upp
handling och om den upphandling de företagit, 
i den omfattning som handelsoch industrimi
nisteriet bestämmer. 

För övervakning av upphandling och infor 
mationsutbyte skall upphandlingsenheterna 
lämna statistiska och andra uppgifter till myn
digheterna i Finland och Europeiska gemen
skapen om olika skeden i sin upphandling och 
om den upphandling de företagit, i den om
fattning som handels- och industriministeriet 
bestämmer. 

16 § 

Närmare stadganden om verkställighet 
av EES-avtalet 

Genom förarding kan närmare stadganden 
utfärdas om verkställigheten av EES-avtalet i 
ärende om vilket bestäms i bilaga XVI till sagda 
avtal. 

(upphävs) 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning. 




