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Utfärdad i Mariehamn
I enlighet med lagtingets beslut2):
ändras 1 § landskapslagen (1994:43) angående tillämpning i landskapet Åland av lagen
om offentlig upphandling, sådan den lyder delvis
ändrad genom landskapslagen 1996/57,
fogas till lagen en ny 3 §, i stället för den 3 §
som upphävts genom landskapslagen 1996/57,
samt
ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i
olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer3):
1§
Lagens tillämpningsområde
Följande riksförfattningar är med i denna lag
angivna undantag tillämpliga i landskapet
Åland vid upphandling som görs av landskapsregeringen, under landskapsregeringen lydande
myndigheter och inrättningar, kommunala
myndigheter samt övriga upphandlingsenheter
som avses i denna lag:
1) lagen om offentlig upphandling (FFS
348/2007) och
2) lagen om upphandling inom sektorerna
vatten, energi, transporter och posttjänster
(FFS 349/2007).

1)
2)

3)

den 21 september 2006
Med avvikelse från vad som gäller i enlighet
med de i 1 mom. angivna riksförfattningarna är
denna lag endast tillämplig på upphandling
som beräknas uppgå till gällande EU-tröskelvärde enligt EG:s bestämmelser om offentlig
upphandling.
Ändringar av de i 1 mom. angivna lagarna
gäller från det att de träder i kraft i riket, om inte
annat följer av denna lag eller annan landskapslag.
Hänvisningar i rikslagstiftningen till andra
författningar skall inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. En förvaltningsuppgift
som i enlighet med riksförfattningar i 1 mom.
ankommer på en myndighet i riket skall i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den
del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.
3§
Närmare bestämmelser
Utan hinder av bestämmelserna om hemlighållande av handling har landskapsregeringen
rätt att till berörda myndigheter i riket och inom
den Europeiska gemenskapen vidarebefordra

Lagens 3 § 1 mom. förordnades att förfalla.
Lr framst. nr 10/2006-2007
Nu bet. nr 1/2006-2007
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG, EGT L 134, 30.4.2004, s. 1.
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG, EGT L 134, 30.4.2004, s. 114.
Rådets direktiv 89/665/EEG, EGT L 395, 30.12. 1989, s. 33.
Rådets direktiv 92/13/EEG, EGT L 76, 23.3. 1992, s. 14.
Kommissionens direktiv 2005/51/EG, EGT L 257, 1.10.2005, s. 127.
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/75/EG, EGT L 323, 9.12.2005, s. 55.
Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005, EGT L 333, 20.12.2005, s. 28.

136

År 2007. Nr 50

sådana uppgifter som landskapsregeringen har
fått på basis av denna lag.
________

förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
Denna lag skall inte tillämpas på upphandling
som har påbörjats innan lagen har trätt i kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2007. Åtgärder som verkställigheten av lagen

Mariehamn den 9 augusti 2007
ROGER NORDLUND
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