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Lag
om ändring av 20 och 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 20 § 1 mom. och 40 a § 1

mom., sådana de lyder i lag 499/2011, som följer:

20 §

Villkor för användning av stöd

Stödtagaren ska vid användningen av stöd iaktta ett förfarande som säkerställer att upp-
handling av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad sker så ekonomiskt som
möjligt med beaktande av omfattningen, varaktigheten och arten av den åtgärd som stöds.
Stödtagaren ska behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt samt förfara öppet och med beaktande av proportionalitetskraven.
Om värdet av en upphandling är högst 60000 euro, behöver upphandlingen inte annonse-
ras. Andra upphandlingar ska annonseras öppet, med undantag för småskaliga byggpro-
jekt. Upphandlingen ska i förhållande till kvalitet och kvantitet ske så öppet som möjligt
och upphandlingskontraktet ska upprättas på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till upp-
handlingssituationen, så att kontraktet och de upphandlingsetapper som lett till kontraktet
går att verifiera. Om stödtagaren är en upphandlande enhet som avses i 5 § 1 mom. 5 punk-
ten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) och EU-tröskelvärdena
enligt 26 § i den lagen överskrids, ska den lagens bestämmelser om upphandling som
överstiger tröskelvärdet tillämpas på upphandlingen. Stödtagaren ska förvara dokument
som gäller upphandlingen, beslutet om upphandlingsfrågan inbegripet, i enlighet med be-
stämmelserna i 21 § i denna lag om förvaring av bokföringsmaterial och på begäran lägga
fram en utredning om att upphandlingen har skett på det sätt som föreskrivs i detta mo-
ment. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

40 a §

Anmälan om upphandlingsförfarande som står i strid med villkoren för användningen av 
stöd

Om lagen om offentlig upphandling och koncession inte tillämpas på upphandling av
den åtgärd som stöds, har en anbudsgivare vars anbud inte har lett till upphandlingskon-
trakt i ett upphandlingsförfarande som avses i 20 § rätt att på grund av anmälan som görs
inom två veckor från det att anbudsgivaren har fått kännedom om att anbudet förkastats få
ett motiverat svar av den närings-, trafik- och miljöcentral som har beviljat stödet om hu-
ruvida upphandlingen har skett på ett sätt som uppfyller villkoren för utbetalning av stöd.
Svaret ges efter det att närings-, trafik- och miljöcentralen har behandlat ansökan om ut-
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betalning av stöd som beviljats för upphandlingen. Om man vid behandlingen av ansökan
om utbetalning av stöd till följd av anmälan upptäcker att ett väsentligt fel har begåtts i
upphandlingsförfarandet, ska bestämmelserna i 46 § tillämpas på utbetalningen av stödet
och på återkrav av stöd som redan betalats ut.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

2


