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L a g

1533/2011

om ändring av 17 § i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter
och posttjänster

Utfärdad i Helsinfors den 29 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

(349/2007) 17 § som följer:

17 §

Allmänna undantag från tillämpnings-
området i fråga om upphandling

Denna lag tillämpas inte på sådan upp-
handling som avses i 5 § i lagen om offentlig
försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011)
och inte heller på upphandling som enligt 6 §
2 mom. eller 7 eller 8 § i den lagen står
utanför dess tilllämpningsområde.

Denna lag tillämpas inte heller på
1) bygg- eller tjänstekoncessioner som be-

viljas av en upphandlande enhet som utövar
en eller flera av de verksamheter som avses i
denna lag, om koncessionerna tilldelas för
utövande av dessa verksamheter,

2) upphandling som görs för återförsälj-
ning eller uthyrning till tredje part, förutsatt
att den upphandlande enheten inte har någon
särskild rättighet eller ensamrätt att sälja eller
hyra ut föremålet för upphandlingen och att
andra enheter kan sälja eller hyra ut det på
samma villkor som den upphandlande enhe-
ten,

3) upphandling som den upphandlande en-

heten gör för utövande av annan verksamhet
än sådan som avses i 6—9 §, om inget annat
följer av 10 §,

4) upphandling som gäller utövande av en
verksamhet som avses i denna lag i ett tred-
jeland, om verksamheten bedrivs utan an-
vändning av något nät eller geografiskt om-
råde inom Europeiska unionen,

5) upphandling som omfattas av sekretess
eller vars genomförande förutsätter särskilda
säkerhetsåtgärder som grundar sig på lag,

6) upphandling som omfattas av andra för-
faranderegler och som görs

a) i enlighet med ett internationellt avtal
som ingåtts mellan Finland och ett eller flera
tredjeländer och som omfattar varor eller
byggentreprenader för genomförande eller ut-
nyttjande av en byggentreprenad som är ge-
mensam för de undertecknande staterna eller
tjänster för genomförande eller utnyttjande av
ett projekt som är gemensamt för de under-
tecknande staterna,

b) i enlighet med en internationell organi-
sations särskilda förfarande, eller

c) i enlighet med ett internationellt avtal
som ingåtts i samband med stationering av
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trupper och som gäller företag i någon av
Europeiska unionens medlemsstater eller ett
tredjeland.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Helsingfors den 29 december 2011
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