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L a g

499/2011

om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket

Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 20 § 1 mom., sådant det lyder i

lag 1507/2009, samt
fogas till 20 §, sådan den lyder i lag 1507/2009, nya 5 och 6 mom. och till lagen en ny 40 a §

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 upplå-
tande på entreprenad sker så ekonomiskt som
möjligt med beaktande av omfattningen, var-
aktigheten och arten av den åtgärd som stöds.
Stödtagaren ska behandla deltagarna i upp-
handlingsförfarandet på ett likvärdigt och
icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet
och med beaktande av proportionalitetskra-
ven. Om värdet av en upphandling är högst
30 000 euro, behöver upphandlingen inte an-
nonseras. Andra upphandlingar ska annonse-
ras öppet, med undantag för småskaliga
byggprojekt. Upphandlingen ska i förhål-
lande till kvalitet och kvantitet ske så öppet
som möjligt och upphandlingskontraktet ska
upprättas på ett ändamålsenligt sätt i förhål-
lande till upphandlingssituationen, så att kon-
traktet och de upphandlingsetapper som lett
till kontraktet går att verifiera. Om stödtaga-

ren är en upphandlande enhet som avses i 6 §
1 mom. 5 punkten i lagen om offentlig upp-
handling (348/2007) och EU-tröskelvärdena
enligt 16 § i samma lag överskrids, ska den
lagens bestämmelser om upphandling som
överstiger tröskelvärdet tillämpas på upp-
handlingen. Stödtagaren ska förvara doku-
ment som gäller upphandlingen, beslutet om
upphandlingsfrågan inbegripet, i enlighet
med bestämmelserna i 21 § i denna lag om
förvaring av bokföringsmaterial och på begä-
ran lägga fram en utredning om att upphand-
lingen har skett på det sätt som föreskrivs i
detta moment.
— — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om hur upphandlingen
ska genomföras när de EU-tröskelvärden som
avses i 1 mom. inte överskrids samt om
upphandlingar över 30 000 euro som inte be-
höver annonseras. Närmare bestämmelser om
annonserings- och upphandlingsförfarandet
samt upphandlingsdokument som ska förva-
ras utfärdas genom förordning av statsrådet.

Landsbygdsverket kan meddela närmare
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föreskrifter om innehållet i anbudsförfrågan
och offentliggörandet av den, handlägg-
ningen av anbud och avtalssätten.

40 a §

Anmälan om upphandlingsförfarande som
står i strid med villkoren för användningen

av stöd

Om lagen om offentlig upphandling inte
tillämpas på upphandling av den åtgärd som
stöds, har en anbudsgivare vars anbud inte
har lett till upphandlingskontrakt i ett upp-
handlingsförfarande 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 huru-
vida 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-
betalning av stöd som beviljats för upphand-
lingen. Om man vid behandlingen av ansö-
kan om utbetalning av stöd till följd av anmä-
lan upptäcker att ett väsentligt fel har begåtts
i upphandlingsförfarandet, ska bestämmel-
serna i 46 § tillämpas på utbetalningen av
stödet och på återkrav av stöd som redan
betalats ut.

Om ett svar enligt 1 mom. inte har kunnat
ges inom sex månader från det att anmälan
kommit in och om detta beror på att utbetal-
ning av stödet ännu inte sökts, ska närings-,
trafik- och miljöcentralen be stödtagaren om
behövliga uppgifter för att svar ska kunna
ges.

Denna lag träder i kraft den 1 november
2011.

På de ansökningar om beviljande av stöd
som är anhängiga när lagen träder i kraft
tillämpas de bestämmelser som gäller vid
ikraftträdandet.

Helsingfors den 13 maj 2011

Republikens President
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