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Itävalta

� Yksiköt, joilla on valtuudet tarjota lentokenttäpalveluita säädöksen Luftfahrgesetz,
BGBl. Nr. 253/1957, sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla

Portugali

� ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., perustettu säädöksen Decreto - Lei nº 404/98,
18.12.1998, nojalla

� NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., perustettu säädöksen
Decreto - Lei nº 404/98, 18.12.1998, nojalla

� ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., perustettu säädöksen Decreto -
Lei nº 453/91, 11.12.1991, nojalla

Suomi

� Lentokentät, joita Ilmailulaitos, kunta tai julkinen yritys ylläpitää ilmailulain (281/1995)
nojalla
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Ruotsi

� Säädöksen lagen (1957:297) om luftfart mukaisesti toimivat julkiset lentokentät

� Yksityiset lentokentät, jotka toimivat mainitun lain mukaisella luvalla, kun lupa täyttää
direktiivin 2 artiklan 3 kohdan vaatimukset

Yhdistynyt kuningaskunta

� Paikallinen viranomainen, joka hyödyntää maantieteellistä aluetta tarkoituksenaan tarjota
lentokenttä- tai muita terminaalipalveluita ilmaliikenteen harjoittajien käyttöön

� Säädöksessä Airports Act 1986 tarkoitettu lentoasematoiminnan harjoittaja, joka hoitaa
lentokenttää kyseisen säädöksen IV osan mukaisen taloudellisen sääntelyn ehdoin

� Highland and Islands Airports Limited

� Säädöksessä Airports (Northern Ireland) Order 1994 tarkoitettu lentoasematoiminnan
harjoittaja

________________________
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LIITE XI

Luettelo 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta lainsäädännöstä

A KAASUN TAI LÄMMÖN SIIRTO TAI JAKELU

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/30/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998,

maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä1.

B SÄHKÖN TUOTANTO, SIIRTO TAI JAKELU

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/92/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta

1996, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä2.

C JUOMAVEDEN TUOTANTO, KULJETUS TAI JAKELU

�

D HANKINTAYKSIKÖT RAUTATIEPALVELUJEN ALALLA

�

                                                
1 EYVL L 204, 21.7.1998, s. 1.
2 EYVL L 27, 30.1.1997, s. 20.
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E HANKINTAYKSIKÖT KAUPUNKIRAUTATIE-, RAITIOTIE-, JOHDINAUTO- TAI

LINJA-AUTOPALVELUJEN ALALLA

�

F HANKINTAYKSIKÖT POSTIPALVELUJEN ALALLA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY1, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997,

yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista

koskevista yhteisistä säännöistä

G ÖLJYN TAI KAASUN ETSINTÄ JA TALTEENOTTO

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/22/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994,

hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön

edellytyksistä2.

H HIILEN TAI MUIDEN KIINTEIDEN POLTTOAINEIDEN ETSINTÄ JA TALTEENOTTO

�

                                                
1 EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

2002/39/EY (EYVL L 176, 5.7.2002, s. 21).
2 EYVL L 164, 30.6.1994, s. 3.
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I HANKINTAYKSIKÖT MERI- TAI SISÄVESISATAMIEN TAIKKA MUIDEN

TERMINAALIPALVELUJEN ALALLA

�

J HANKINTAYKSIKÖT LENTOASEMALAITTEIDEN ALALLA

�

________________________
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LIITE XII

LUETTELO 1 ARTIKLAN 2 KOHDAN b ALAKOHDASSA
TARKOITETUISTA TOIMINNOISTA1

NACE2

Pääluokka F RAKENTAMINEN CPV-
koodi

2-numero-
taso

3-numero-
taso

4-numero-
taso

Kuvaus Huomautukset

45 Rakentaminen Tälle kaksinumerotasolle
kuuluu:
uudisrakentaminen, entisöinti ja
tavanomainen korjaaminen

45000000

45.1 Rakennusalueen
pohjarakentaminen

45100000

45.11 Rakennusten purku
ja raivaus;
maansiirto

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
� rakennusten ja muiden
rakenteiden purku
� rakennusalueen raivaus
� maansiirto:
rakennusalueen maankaivuu,
täyttö- ja tasaustyöt, ojankaivu,
louhintatyöt, räjäytystyöt jne.
� maanperän rakentaminen
kaivostoimintaa varten:
irtomaan poisto ja muut
kaivosten ja kaivosalueiden
perustyöt ja esirakentaminen
Tälle nelinumerotasolle kuuluu
myös:
� rakennusalueen
salaojitustyöt
� maa- tai metsätalousmaan
ojitus

45110000

                                                
1 Jos CPV- ja NACE-nimikkeistöjen tulkinnat eroavat toistaan, sovelletaan

NACE-nimikkeistöä.
2 Neuvoston asetus (ETY) N:o 3037/90, annettu 9 päivänä lokakuuta 1990, Euroopan yhteisön

tilastollisesta toimialaluokituksesta (EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1), asetus sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 761/93 (EYVL L 83, 3.4.1993, s.
1).
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45.12 Koeporaus Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
� koeporaus, koekairaus ja
näytteenotto rakennus-,
geofysikaalisiin, geologisiin tai
vastaaviin tarkoituksiin
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
� öljy- tai kaasulähteiden
poraus, vrt. 11.20
� vesikaivon poraus, vrt. 45.25
� kuilun syvennys, vrt. 45.25
� öljy- ja kaasukenttien
tutkimus, geofysikaalinen,
geologinen ja seisminen tutkimus,
vrt. 74.20

45120000

45.2 Rakennusten tai
niiden osien
rakentaminen; maa-
ja vesirakentaminen

45200000
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45.21 Yleiset
talonrakennustyöt sekä
maa- ja
vesirakennustyöt

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Kaikenlaisten rakennusten
rakentaminen
Maa- ja vesirakennustyöt:
siltojen, myös eritasoteiden,
tunneleiden, metrotunneleiden
rakentaminen
putkijohtojen,
tietoliikennekaapelien ja
voimalinjojen kaukoverkostojen
rakentaminen
putkijohtojen,
tietoliikennekaapelien ja
voimalinjojen
kunnallisverkostojen
rakentaminen; siihen liittyvät
asennustyöt
tehdasvalmisteisten rakennusten
kokoaminen ja pystyttäminen
rakennuspaikalla
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
öljyn ja kaasun tuotantoon
liittyvät palvelut, vrt. 11.20
itsevalmistetuista, muista kuin
betonisista osista koostuvien
kokonaisten valmiiden
rakenteiden pystyttäminen, vrt.
20, 26, 28
urheilukenttien, uima-altaiden,
urheilusalien, tenniskenttien,
golfratojen ja muiden
urheilualueiden rakentaminen
lukuun ottamatta rakennusten
pystyttämistä, vrt. 45.23
rakennusasennus, vrt. 45.3
rakennusten viimeistely, vrt. 45.4
arkkitehti- ja insinööripalvelut,
vrt. 74.20
rakentamisen projektinhallinta,
vrt. 74.20

45210000
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45.22 Kattorakenteiden
pystyttäminen ja
kattaminen

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
kattorakenteiden asennustyöt
katteiden asennustyöt
vesitiivistystyöt

45220000

45.23 Teiden, katujen,
lentokenttien ja
urheilualueiden
rakentaminen

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
teiden, katujen, muiden
ajoneuvoille ja jalankulkijoille
tarkoitettujen liikenneväylien
rakentaminen
rautateiden rakentaminen
kiitoratojen rakentaminen
urheilukenttien, uima-altaiden,
urheilusalien, tenniskenttien,
golfratojen ja muiden
urheilualueiden rakentaminen
lukuun ottamatta rakennusten
pystyttämistä
ajoratamerkintöjen maalaustyöt
teillä ja paikoitusalueilla
Tälle nelinumerotasolle ei
kuulu:
alustavat maansiirtotyöt, vrt.
45.11

45230000

45.24 Vesirakentaminen Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Seuraavat rakennustyöt:
vesiväylien, satamien ja jokien,
huvivenesatamien, sulkujen jne.
rakentaminen
patojen ja aallonmurtajien
rakentaminen
Ruoppaustyöt
Vedenalaiset rakennustyöt

45240000
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45.25 Muu erikoisala-
rakentaminen

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Erilaisille rakenteille yhteiseen
piirteeseen erikoistunut
rakentaminen, joka edellyttää
erityistaitoja tai -laitteita:
perustuksien rakentaminen,
mukaan lukien paalutustyöt
kaivojen poraus ja
rakentaminen, kuilun syvennys
muiden kuin itsevalmistettujen
teräsrunkorakenteiden
pystyttäminen
teräksen taivuttaminen
muuraustyöt ja katukiveyksen
laskeminen
rakennustelineiden ja työtasojen
asentaminen ja purku, mukaan
lukien telineiden ja tasojen
vuokraus
savupiippujen ja
teollisuusuunien pystytys
Tälle nelinumerotasolle ei
kuulu:
rakennustelineiden vuokraus
ilman asennusta ja purkamista,
vrt. 71.32

45250000

45.3 Rakennusasennus 45300000
45.31 Sähköjohtojen ja

-laitteiden asennus
Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Seuraavien laitteistojen
rakennusasennus tai niiden muu
rakentaminen:
sähköjohdot ja -laitteet
tietoliikennejärjestelmät
sähkölämmitysjärjestelmät
taloantennit
palohälyttimet
varashälyttimet
hissit ja liukuportaat
ukkosenjohdattimet jne.

45310000
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45.32 Eristystyöt Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Lämpö-, ääni- tai tärinäeristeiden
rakennusasennus tai niiden muu
rakentaminen
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
vesitiivistystyöt, vrt. 45.22

45320000

45.33 Putkityöt Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Seuraavien laitteistojen
rakennusasennus tai niiden muu
rakentaminen:
vesi- ja viemärilaitteet ja -
kalusteet
kaasulaitteet
lämmitys-, tuuletus-, jäähdytys-
tai ilmastointilaitteet ja -putket
palosammutusjärjestelmät
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
sähkölämmitysjärjestelmien
asennus, vrt. 45.31

45330000

45.34 Muu rakennus-
asentaminen

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
valaistus- ja
merkinantolaitteistojen asennus
teille, rautateille, lentokentille ja
satamiin
muualla luokittelemattomien
laitteiden ja laitteistojen
rakennusasennus tai niiden muu
rakentaminen

45340000

45.4 Rakennusten
viimeistely

45400000

45.41 Rappaus Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
rakennusten tai muiden
rakenteiden sisä- tai ulkopintojen
rappaustyöt laastilla tai stukilla
sekä vastaavilla rappausaineilla

45410000
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45.42 Rakennuspuusepän
asennustyöt

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
muiden kuin itsevalmistettujen,
puusta tai muista aineista
valmistettujen ovien,
ikkunoiden, oven- ja
ikkunankarmien, sovitettujen
keittiöiden, portaikkojen,
myymäläkalusteiden asennus
sisätilojen viimeistelytyöt kuten
sisäkattojen päällystys, seinien
panelointi, siirrettävien
väliseinien asennus jne.
Tälle nelinumerotasolle ei
kuulu:
parketin ja muiden puisten
lattiapäällysteiden asennus, vrt.
45.43

45420000

45.43 Lattianpäällystys ja
seinien verhoilu

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
Rakennusten tai muiden
rakenteiden päällystäminen tai
laatoittaminen
keraamisilla, betonisilla tai
kivisillä seinä- tai lattiatiilillä tai
kivillä
parketilla tai muulla puisella
lattiapäällysteellä
kokolattiamatoilla tai
linoleumilla, myös kumisella tai
muovisella lattiapäällysteellä
mosaiikkisilla, marmorisilla,
graniittisilla tai liuskekivisillä
seinä- tai lattiapäällysteillä
tapetilla

45430000

45.44 Maalaus ja lasitus Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
rakennusten sisä- ja ulkomaalaus
maa- ja vesirakennuskohteiden
sävytys
lasien, peilien jne. asentaminen
Tälle nelinumerotasolle ei
kuulu:
ikkunoiden asennus, vrt. 45.42

45440000
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45.45 Muu viimeistelytyö Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
yksityisten uima-altaiden
rakentaminen
rakennusten ulkopintojen
puhdistaminen höyryllä,
hiekkapuhaltamalla ja
vastaavalla tavalla
muut rakennusten
loppuunsaattamis- ja
viimeistelytyöt, muualle
luokittelemattomat
Tälle nelinumerotasolle ei
kuulu:
rakennusten ja muiden
rakennelmien sisäosien
puhdistus, ks. 74.70

45450000

45.5 Rakennuslaitteiden
vuokraus
käyttäjineen

45500000

45.50 Rakennuslaitteiden
vuokraus
käyttäjineen

Tälle nelinumerotasolle ei
kuulu:
rakennus- tai purkukoneiden ja
laitteiden vuokraus ilman
käyttäjää, vrt. 71.32

________________________
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LIITE XIII

HANKINTAILMOITUKSEEN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

A. AVOIMET MENETTELYT

1. Hankintayksikön nimi, osoite, sähkeosoite, sähköpostiosoite, puhelin-, teleksi- ja

telekopionumero.

2. Tarvittaessa, onko hankintasopimus varattu suojatyökeskuksille tai onko sen toteuttaminen

tarkoitettu suorittaa tuettujen työllisyysohjelmien puitteissa.

3. Sopimuksen luonne (tavaroita, rakennusurakoita tai palveluja koskeva hankintasopimus;

tarvittaessa mainittava, onko kyseessä puitejärjestely tai dynaaminen hankintajärjestelmä).

Liitteessä XVII A tai XVII B tarkoitettu palvelun pääluokka ja sen kuvaus (nimikkeistön

viitenumero(t)).

Tarvittaessa maininta siitä, onko tarjoukset pyydetty ostoa, leasingtoimintaa, vuokrausta vai

osamaksukauppaa vai näiden yhdistelmää varten.

4. Toimitus-, toteutus- tai suorituspaikka.
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5. Tavarahankinnoissa ja rakennusurakoissa:

a) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä (nimikkeistön viitenumero(t)). Maininta erityisesti

mahdollisista lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu aika, jonka

kuluessa tällaisia lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää, sekä sopimuksen mahdollisten

jatkamisten lukumäärä. Useiden peräkkäisten hankintasopimusten tai uudistettavien

hankintasopimusten osalta mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä tuotteita

koskevien myöhempien tarjouspyyntöjen ajankohdasta tai suoritteiden luonne ja laajuus sekä

urakan yleispiirteet (nimikkeistön viitenumero(t)).

b) Tieto siitä, voivatko toimittajat tehdä tarjouksia osasta tavarahankintaa ja/tai koko

tavarahankinnasta. Jos rakennusurakkaa koskevan hankintasopimuksen kohteena oleva urakka

tai hankinta on jaettu osiin, eri osien suuruusluokka ja tieto, onko mahdollisuus tehdä tarjous

yhdestä vai useammasta osasta vai niistä kaikista.

c) Rakennusurakoita koskevissa hankintasopimuksissa: tiedot urakan tai hankintasopimuksen

kohteesta, jos hankintasopimukseen kuuluu myös hankkeiden suunnittelu.

6. Palveluita koskevissa hankinnoissa:

a) Suoritettavien palvelujen luonne ja määrä. Maininta erityisesti mahdollisista

lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu aika, jonka kuluessa tällaisia

lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää, sekä sopimuksen mahdollisten jatkamisten

lukumäärä. Useiden peräkkäisten sopimusten tai uudistettavien sopimusten osalta mainitaan

myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä palveluhankintoja koskevien myöhempien

tarjouspyyntöjen ajankohdasta.
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b) Tieto siitä, onko palvelun suorittaminen lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten

nojalla varattu tietylle ammattikunnalle.

c) Viittaus lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin.

d) Tieto siitä, onko oikeushenkilöiden ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavan

henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys.

e) Tieto siitä, voivatko palvelujen suorittajat tehdä osatarjouksia kyseisistä palveluista.

7. Tieto siitä, onko lupa yhden tai useamman vaihtoehdon esittämiseen, jos tämä on tiedossa.

8. Toimitus- tai toteutusaika taikka palveluja koskevan hankintasopimuksen voimassaoloaika ja,

sikäli kuin mahdollista, aloitusaika.

9. a) Osoite, josta hankintaa koskevat asiakirjat ja täydentäviä asiakirjoja voi pyytää.

b) Näistä asiakirjoista mahdollisesti perittävän maksun suuruus ja maksamista koskevat

yksityiskohtaiset säännöt.
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10. a) Määräaika tarjousten vastaanottamiselle tai alustavien tarjousten vastaanottamiselle, jos

on kyseessä dynaaminen hankintajärjestelmä.

b) Osoite, johon tarjoukset on toimitettava.

c) Kieli tai kielet, jolla tai joilla ne on laadittava.

11. a) Tapauksen mukaan henkilöt, jotka saavat olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa.

b) Tarjousten avaustilaisuuden päivä, kellonaika ja osoite.

12. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut.

13. Tärkeimmät rahoitusta ja maksuja koskevat ehdot ja/tai viittaukset säädöksiin, joilla niitä

säännellään.

14. Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmittymältä mahdollisesti

vaadittava oikeudellinen muoto.

15. Sopimuspuoleksi valitulta taloudelliselta toimijalta vaadittavat taloudelliset ja tekniset

vähimmäisedellytykset.
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16. Aika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa.

17. Tarvittaessa hankinnan toteutukselle asetetut erityiset edellytykset.

18. 55 artiklassa tarkoitetut perusteet: "alhaisin hinta" tai "kokonaistaloudellisesti edullisin

tarjous". Perusteet, joiden mukaan määritellään taloudellisesti edullisin tarjous, ja perusteiden

suhteellinen painotus tai tarvittaessa kyseisten perusteiden tärkeysjärjestys on mainittava, mikäli ne

eivät ilmene eritelmistä.

19. Viittaus mahdolliseen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistuun ohjeelliseen

kausi-ilmoitukseen tai tämän hankkijaprofiilia koskevan ilmoituksen julkaisemista koskevaan

ilmoitukseen, johon hankintasopimus liittyy.

20. Muutoksenhakuelimen ja mahdollisen välityselimen nimi ja osoite. Muutoksenhaun

määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja

telekopionumero ja sähköpostiosoite, joista nämä tiedot voi saada.

21. Päivä, jona hankintayksikkö on lähettänyt ilmoituksen.

22. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

(mainitun toimiston annettava).

23. Muut tiedot.
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B. RAJOITETUT MENETTELYT

1. Hankintayksikön nimi, osoite, sähkeosoite, sähköpostiosoite, puhelin-, teleksi- ja

telekopionumero.

2. Tarvittaessa, onko hankintasopimus varattu suojatyökeskuksille tai onko sen toteuttaminen

tarkoitettu suorittaa tuettujen työllisyysohjelmien puitteissa.

3. Sopimuksen luonne (tavaroita, rakennusurakoita tai palveluja koskeva hankintasopimus;

tarvittaessa mainittava, onko kyseessä puitejärjestely).

Liitteessä XVII A tai XVII B tarkoitetun palvelun pääluokka ja sen kuvaus (nimikkeistön

viitenumero(t)).

Tarvittaessa maininta siitä, onko tarjoukset pyydetty ostoa, leasingtoimintaa, vuokrausta vai

osamaksukauppaa vai näiden yhdistelmää varten.

4. Toimitus-, toteutus- tai suorituspaikka.
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5. Tavarahankinnoissa ja rakennusurakoissa:

a) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä (nimikkeistön viitenumero(t)). Maininta erityisesti

mahdollisista lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu aika, jonka

kuluessa tällaisia lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää, sekä sopimuksen mahdollisten

jatkumisten lukumäärä. Useiden peräkkäisten sopimusten tai uudistettavien sopimusten osalta

mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä tuotteita koskevien myöhempien

tarjouspyyntöjen ajankohdasta tai suoritteiden luonne ja laajuus sekä rakennusurakan

yleispiirteet (nimikkeistön viitenumero(t)).

b) Tieto siitä, voivatko toimittajat tehdä tarjouksia osasta tavarahankintaa ja/tai koko

tavarahankinnasta.

Jos rakennusurakkaa koskevan hankintasopimuksen kohteena oleva urakka tai hankinta on

jaettu osiin, eri osien suuruusluokka ja tieto, onko mahdollisuus tehdä tarjous yhdestä vai

useammasta osasta vai niistä kaikista.

c) Rakennusurakoita koskevissa hankintasopimuksissa: tiedot urakan tai hankintasopimuksen

kohteesta, jos hankintasopimukseen kuuluu myös hankkeiden suunnittelu.
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6. Palveluita koskevissa hankinnoissa:

a) Suoritettavien palvelujen luonne ja määrä. Maininta erityisesti mahdollisista

lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu aika, jonka kuluessa tällaisia

lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää, sekä sopimuksen mahdollisten jatkumisten

lukumäärä. Useiden peräkkäisten sopimusten tai uudistettavien sopimusten osalta mainitaan

myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä palveluhankintoja koskevien myöhempien

tarjouspyyntöjen ajankohdasta.

b) Tieto siitä, onko palvelun suorittaminen lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten

nojalla varattu tietylle ammattikunnalle.

c) Viittaus lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin.

d) Tieto siitä, onko oikeushenkilöiden ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavan

henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys.

e) Tieto siitä, voivatko palvelujen suorittajat tehdä osatarjouksia kyseisistä palveluista.
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7. Tieto siitä, onko lupa yhden tai useamman vaihtoehdon esittämiseen, jos tämä on tiedossa.

8. Toimitus- tai toteutusaika taikka palveluja koskevan hankintasopimuksen voimassaoloaika ja,

sikäli kuin mahdollista, aloitusaika.

9. Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmittymältä mahdollisesti

vaadittava oikeudellinen muoto.

10. a) Määräpäivä osallistumishakemusten vastaanottamiselle.

b) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava.

c) Kieli tai kielet, jolla tai joilla ne on laadittava.

11. Tarjouskilpailua koskevien ilmoitusten viimeinen lähetyspäivä.

12. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut.

13. Tärkeimmät rahoitusta ja maksuja koskevat ehdot ja/tai viittaukset säädöksiin, joilla niitä

säännellään.

14. Taloudellisen toimijan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavat taloudelliset ja

tekniset vähimmäisedellytykset.
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15. 55 artiklassa tarkoitetut perusteet: "alhaisin hinta" tai "kokonaistaloudellisesti edullisin

tarjous". Perusteet, joiden mukaan määritellään taloudellisesti edullisin tarjous, ja perusteiden

suhteellinen painotus tai tarvittaessa kyseisten perusteiden tärkeysjärjestys on mainittava, mikäli ne

eivät ilmene eritelmistä tai niitä ei ole ilmoitettu tarjouksen tekemistä koskevassa pyynnössä.

16. Tarvittaessa hankinnan toteutukselle asetetut erityiset edellytykset.

17. Viittaus mahdolliseen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistuun ohjeelliseen

kausi-ilmoitukseen tai tämän hankkijaprofiilia koskevan ilmoituksen julkaisemista koskevaan

ilmoitukseen, johon hankintasopimus liittyy.

18. Muutoksenhakuelimen ja mahdollisen välityselimen nimi ja osoite. Muutoksenhaun

määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja

telekopionumero ja sähköpostiosoite, joista nämä tiedot voidaan saada.

19. Päivä, jona hankintayksikkö on lähettänyt ilmoituksen.

20. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

(mainitun toimiston annettava).

21. Muut tiedot.



12634/3/02 REV 3 HKE/mv 11
LIITE XIII DG C II    FI

C. NEUVOTTELUMENETTELYT

1. Hankintayksikön nimi, osoite, sähkeosoite, sähköpostiosoite, puhelin-, teleksi- ja

telekopionumero.

2. Tarvittaessa, onko hankintasopimus varattu suojatyökeskuksille tai onko sen toteuttaminen

tarkoitettu suorittaa tuettujen työllisyysohjelmien puitteissa.

3. Sopimuksen luonne (tavaroita, rakennusurakoita tai palveluja koskeva hankintasopimus;

tarvittaessa mainittava, onko kyseessä puitejärjestely).

Liitteessä XVII A tai XVII B tarkoitetun palvelun pääluokka ja sen kuvaus (nimikkeistön

viitenumero(t)).

Tarvittaessa maininta siitä, onko tarjoukset pyydetty ostoa, leasingtoimintaa, vuokrausta vai

osamaksukauppaa vai näiden yhdistelmää varten.

4. Toimitus-, toteutus- tai suorituspaikka.
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5. Tavarahankinnoissa ja rakennusurakoissa:

a) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä (nimikkeistön viitenumero(t)). Maininta erityisesti

mahdollisista lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu aika, jonka

kuluessa tällaisia lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää, sekä sopimuksen mahdollisten

jatkamisten lukumäärä. Useiden peräkkäisten sopimusten tai uudistettavien sopimusten osalta

mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä tuotteita koskevien myöhempien

tarjouspyyntöjen ajankohdasta tai suoritteiden luonne ja laajuus sekä rakennusurakan

yleispiirteet (nimikkeistön viitenumero(t)).

b) Tieto siitä, voivatko toimittajat tehdä tarjouksia osasta tavarahankintaa ja/tai koko

tavarahankinnasta.

Jos rakennusurakkaa koskevan hankintasopimuksen kohteena oleva urakka tai hankinta on

jaettu osiin, eri osien suuruusluokka ja tieto, onko mahdollisuus tehdä tarjous yhdestä vai

useammasta osasta vai niistä kaikista.

c) Rakennusurakoita koskevissa hankintasopimuksissa: tiedot urakan tai hankintasopimuksen

kohteesta, jos hankintasopimukseen kuuluu myös hankkeiden suunnittelu.
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6. Palveluita koskevissa hankinnoissa:

a) Suoritettavien palvelujen luonne ja määrä. Maininta erityisesti mahdollisista

lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu aika, jonka kuluessa tällaisia

lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää, sekä sopimuksen mahdollisten jatkamisten

lukumäärä. Useiden peräkkäisten sopimusten tai uudistettavien sopimusten osalta mainitaan

myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä palveluhankintoja koskevien myöhempien

tarjouspyyntöjen ajankohdasta.

b) Tieto siitä, onko palvelun suorittaminen lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten

nojalla varattu tietylle ammattikunnalle.

c) Viittaus lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin.

d) Tieto siitä, onko oikeushenkilöiden ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavan

henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys.

e) Tieto siitä, voivatko palvelujen suorittajat tehdä tarjouksia osasta kyseisiä palveluja.
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7. Tieto siitä, onko lupa yhden tai useamman vaihtoehdon esittämiseen, jos tämä on tiedossa.

8. Toimitus- tai toteutusaika taikka palveluhankintaa koskevan sopimuksen voimassaoloaika ja,

sikäli kuin mahdollista, aloitusaika.

9. Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmittymältä mahdollisesti

vaadittava oikeudellinen muoto.

10. a) Määräpäivä osallistumishakemusten vastaanottamiselle.

b) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava.

c) Kieli tai kielet, jolla tai joilla ne on laadittava.

11. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet tai muut takuut.

12. Tärkeimmät rahoitusta ja maksuja koskevat ehdot ja/tai viittaukset säädöksiin, joilla niitä

säännellään.
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13. Taloudellisen toimijan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavat taloudelliset ja

tekniset vähimmäisedellytykset.

14. 55 artiklassa tarkoitetut perusteet: "alhaisin hinta" tai "kokonaistaloudellisesti edullisin

tarjous". Perusteet, joiden mukaan määritellään taloudellisesti edullisin tarjous, ja perusteiden

suhteellinen painotus tai tarvittaessa kyseisten perusteiden tärkeysjärjestys on mainittava, mikäli ne

eivät ilmene eritelmästä tai niitä ei ole ilmoitettu neuvottelukutsussa.

15. Hankintayksikön jo mahdollisesti valitsemien taloudellisten toimijoiden nimet ja osoitteet.

16. Päivä(t), jolloin samasta sopimuksesta on mahdollisesti aikaisemmin julkaistu ilmoitus

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

17. Tarvittaessa hankinnan toteutukselle asetetut erityiset edellytykset.

18. Viittaus mahdolliseen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistuun ohjeelliseen

kausi-ilmoitukseen tai tämän hankkijaprofiilia koskevan ilmoituksen julkaisemista koskevaan

ilmoitukseen, johon hankintasopimus liittyy.
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19. Muutoksenhakuelimen ja mahdollisen välityselimen nimi ja osoite. Muutoksenhaun

jättämisen määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja

telekopionumero ja sähköpostiosoite, josta nämä tiedot voidaan saada.

20. Päivä, jona hankintayksikkö on lähettänyt ilmoituksen.

21. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

(mainitun toimiston annettava).

22. Muut tiedot.
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D. DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN YHTEYDESSÄ

KÄYTETTÄVÄ LYHENNETTY HANKINTAILMOITUS1

1. Hankintayksikön maa

2. Hankintayksikön nimi ja sähköpostiosoite

3. Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvän hankintailmoituksen julkaisutiedot

4. Sähköpostiosoite, josta dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvät eritelmät ja täydentävät

asiakirjat ovat saatavissa

5. Hankintasopimuksen kohde: kuvaus käyttäen yhteisen hankintanimikkeistön viitenumero(j)a

ja tehtävän sopimuksen määrä tai laajuus

6. Määräaika alustavien tarjousten esittämiselle

________________________

                                                
1 Järjestelmään hyväksymistä varten, jotta voi myöhemmin saada tiettyä sopimusta koskevan

tarjouskilpailukutsun.
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LIITE XIV

KELPUUTTAMISJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN

SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

1. Hankintayksikön nimi, osoite, sähkeosoite, sähköpostiosoite, puhelin-, teleksi- ja

telekopionumero.

2. Tarvittaessa, onko hankintasopimus varattu suojatyökeskuksille tai onko sen toteuttaminen

tarkoitettu suorittaa tuettujen työllisyysohjelmien puitteissa.

3. Kelpuuttamisjärjestelmän tarkoitus (järjestelmän avulla hankittavien tuotteiden, palvelujen tai

rakennusurakoiden tai niiden pääluokkien kuvaus � nimikkeistön viitenumero(t)).

4. Pätevyysehdot, jotka taloudellisten toimijoiden on täytettävä järjestelmän mukaisesti, ja

menetelmät näiden pätevyysehtojen tarkastamiseksi. Jos kyseisten ehtojen ja niiden

tarkastamismenetelmien kuvaus on laaja ja perustuu asiakirjoihin, jotka ovat kiinnostuneiden

taloudellisten toimijoiden saatavilla, yhteenveto tärkeimmistä ehdoista ja menetelmistä sekä viittaus

näihin asiakirjoihin on riittävä.

5. Kelpuuttamisjärjestelmän voimassaoloaika ja sen uudistamista koskevat muodollisuudet.
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6. Maininta siitä, että ilmoitus on samalla kutsu tarjouskilpailuun.

7. Osoite, josta voi saada kelpuuttamisjärjestelmää koskevia lisätietoja ja asiakirjoja (jos osoite

on muu kuin 1 kohdassa mainittu).

8. Muutoksenhakuelimen ja mahdollisen välityselimen nimi ja osoite. Muutoksenhaun

määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero ja

sähköpostiosoite, josta nämä tiedot voidaan saada.

9. Jos asia on tiedossa, 55 artiklassa tarkoitetut perusteet tehtäessä sopimus seuraavien seikkojen

perusteella: "alhaisin hinta" tai "kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous". Perusteet, joiden mukaan

määritellään taloudellisesti edullisin tarjous, ja perusteiden suhteellinen painotus tai tarvittaessa

kyseisten perusteiden tärkeysjärjestys on mainittava, mikäli ne eivät ilmene eritelmistä tai niitä ei

ole ilmoitettu neuvottelukutsussa.

10. Mahdolliset muut tiedot.

________________________
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LIITE XV A

A OHJEELLISEEN KAUSI-ILMOITUKSEEN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

I KAIKISSA TAPAUKSISSA TÄYTETTÄVÄT KOHDAT

1. Hankintayksikön tai lisätietoja antavan yksikön nimi, osoite, sähkeosoite, sähköpostiosoite,

puhelin-, teleksi- ja telekopionumero.

2. a) Tavarahankintoja koskevien sopimusten osalta: Toimitettavien suoritteiden tai

tuotteiden luonne ja määrä; nimikkeistön viitenumero(t).

b) Rakennusurakoita koskevien sopimusten osalta: suoritteiden luonne ja laajuus,

rakennusurakan tai siihen liittyvien osaurakoiden yleispiirteet; nimikkeistön viitenumero(t).

c) Palveluhankintoja koskevien sopimusten osalta: hankintojen suunniteltu yhteisarvo

kussakin liitteessä XVII A mainitussa palvelujen pääluokassa; nimikkeistön viitenumero(t).

3. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty tai jona ilmoitus tämän hankkijaprofiilia koskevan

ilmoituksen julkaisemisesta on lähetetty.
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4. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

(mainitun toimiston annettava).

5. Mahdolliset muut tiedot.

II TIEDOT, JOTKA OLISI TOIMITETTAVA SILLOIN, KUN ILMOITUKSELLA

KUTSUTAAN TARJOUSKILPAILUUN TAI KUN SEN PERUSTEELLA VOIDAAN

LYHENTÄÄ HAKEMUSTEN TAI TARJOUSTEN VASTAANOTTAMISELLE

ASETETTUJA MÄÄRÄAIKOJA

6. Maininta siitä, että asiasta kiinnostuneiden tavarantoimittajien on ilmoitettava

hankintayksikölle kiinnostuksestaan sopimusta tai sopimuksia kohtaan.

7. Tarvittaessa, onko hankintasopimus varattu suojatyökeskuksille tai onko sen toteuttaminen

tarkoitettu suorittaa tuettujen työllisyysohjelmien puitteissa.

8. Määräaika tarjousten esittämistä tai neuvotteluun osallistumista varten saatavaa kutsua

koskevien hakemusten vastaanottamiselle.

9. Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä tai rakennusurakan yleispiirteet tai liitteen XVII A

mukainen palvelun pääluokka ja kuvaus sekä maininta siitä, onko tarkoitus tehdä puitejärjestely tai

useampia puitejärjestelyjä. Maininta erityisesti mahdollisista lisähankintamahdollisuuksista ja

arvioitu aika, jonka kuluessa tällaisia lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää, sekä

sopimuksen mahdollisten jatkamisten lukumäärä. Useiden peräkkäisten sopimusten tai

uudistettavien sopimusten osalta mainitaan myös arvio myöhempien tarjouspyyntöjen ajankohdasta.
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10. Maininta siitä, onko kyseessä osto, leasingtoiminta, vuokraus vai osamaksukauppa vai näiden

yhdistelmä.

11. Toimitus- tai toteutusaika taikka sopimuksen voimassaoloaika ja, sikäli kuin mahdollista,

aloitusaika.

12. Osoite, johon asiasta kiinnostuneiden yritysten on kirjallisesti ilmoitettava kiinnostuksestaan.

Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle.

Kieli tai kielet, jolla tai joilla hakemukset tai tarjoukset on laadittava.

13. Tavarantoimittajan taloudelliset ja tekniset edellytykset sekä tältä vaadittavat rahoitukselliset

ja tekniset takuut.

14. a) Arvioitu päivä, jona sopimuksen tai sopimusten tekomenettelyt aloitetaan (jos tiedossa).

b) Hankintamenettely (rajoitettu vai neuvottelumenettely).

c) Konsultaatioon liittyvästä asiakirja-aineistosta perittävän maksun suuruus ja sen suorittamista

koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
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15. Tarvittaessa hankinnan tai hankintojen toteutukselle asetetut erityiset edellytykset.

16. Muutoksenhakuelimen ja mahdollisen välityselimen nimi ja osoite. Muutoksenhaun

määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja

telekopionumero ja sähköpostiosoite, josta nämä tiedot voidaan saada.

17. Jos asia on tiedossa, 55 artiklassa tarkoitetut perusteet tehtäessä sopimus seuraavien seikkojen

perusteella: "alhaisin hinta" tai "kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous". Perusteet, joiden mukaan

määritellään taloudellisesti edullisin tarjous, ja perusteiden suhteellinen painotus tai tarvittaessa

kyseisten perusteiden tärkeysjärjestys on mainittava, mikäli ne eivät ilmene eritelmästä tai niitä ei

ole ilmoitettu 47 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa vahvistuspyynnössä taikka kutsussa tehdä tarjous

tai osallistua neuvotteluun.

________________________
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LIITE XV B

HANKKIJAPROFIILIA KOSKEVAN OHJEELLISEN KAUSI-ILMOITUKSEN,

JOLLA EI KUTSUTA TARJOUSKILPAILUUN, JULKAISEMISEEN SISÄLLYTETTÄVÄT

TIEDOT

1. Hankintayksikön maa

2. Hankintayksikön nimi

3. Hankkijaprofiilin internet-osoite (URL)

4. CPV-nimikkeistön viitenumero(t)

________________________
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LIITE XVI

TEHTYJÄ HANKINTASOPIMUKSIA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN

SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

I Tiedot, jotka julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä1

1. Hankintayksikön nimi ja osoite.

2. Sopimuslaji (tavaroita, rakennusurakoita tai palveluja koskeva hankintasopimus, ja

nimikkeistön viitenumero(t); tarvittaessa mainittava, onko kyseessä puitejärjestely).

3. Lyhyt kuvaus toimitettujen tuotteiden, urakoiden tai palvelujen luonteesta ja määrästä.

4. a) Tapa, jolla tarjouskilpailusta on ilmoitettu (ilmoitus kelpuuttamisjärjestelmästä, kausi-

ilmoitus, tarjouspyyntö).

b) Julkaisutiedot Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

c) Jos hankintasopimukset on tehty ilman kilpailua, maininta sovelletusta 40 artiklan 3 kohdan

tai 32 artiklan säännöksestä.

                                                
1 Luettelon 6, 9 ja 11 kohdassa olevia tietoja pidetään tietoina, joita ei ole tarkoitus julkaista,

jos niiden julkaiseminen hankintayksikön mielestä vahingoittaisi arkaluonteista kaupallista
etua.
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5. Noudatettu hankintamenettely (avoin, rajoitettu vai neuvottelumenettely).

6. Vastaanotettujen tarjousten lukumäärä.

7. Päivä, jona sopimus on tehty.

8. Hinta, joka on maksettu 40 artiklan 3 kohdan j alakohdan mukaisista poikkeuksellisen

edullisista hankinnoista.

9. Taloudellisten toimijoiden nimet ja osoitteet.

10. Maininta siitä, onko hankintasopimus mahdollisesti jaettu tai voidaanko se jakaa

alihankintoihin.

11. Maksettu hinta tai korkein ja matalin tarjoushinta, joka on otettu huomioon hankintasopimusta

tehtäessä.

12. Muutoksenhakuelimen ja mahdollisen välityselimen nimi ja osoite. Muutoksenhaun

määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja

telekopionumero ja sähköpostisoite, josta nämä tiedot voidaan saada.

13. Valinnaiset lisätiedot:

− alihankintana kolmansille annettu tai mahdollisesti annettava hankintasopimuksen osuus ja

sen arvo,

− hankintasopimuksen tekoperusteet.
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II Tiedot, joita ei ole tarkoitettu julkaistaviksi

14. Tehtyjen hankintasopimusten lukumäärä (jos hankintasopimus on jaettu usean

tavarantoimittajan kesken).

15. Kunkin tehdyn hankintasopimuksen arvo.

16. Tuotteen tai palvelun alkuperämaa (yhteisöalkuperä tai muu kuin yhteisöalkuperä,

jälkimmäisessä tapauksessa maittain eriteltynä).

17. Hankintasopimuksen tekemisessä käytetyt perusteet (taloudellisesti edullisin tarjous, alin

hinta).

18. Onko hankintasopimus myönnetty 36 artiklan 3 kohdan nojalla vaihtoehtoisen tarjouksen

esittäneelle tarjoajalle?

19. Onko tarjouksia hylätty poikkeuksellisen edullisina 57 artiklan mukaisesti?

20. Päivä, jona hankintayksikkö on lähettänyt ilmoituksen.

21. Jos hankintasopimusten kohteena ovat liitteeseen XVII B sisältyvät palvelut, hankintayksikön

suostumus ilmoituksen julkaisemiseen (43 artiklan 4 kohta).

________________________
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LIITE XVII A1

PALVELUT, JOITA TARKOITETAAN 30 ARTIKLASSA
Ryhmät Palvelujen kuvaus CPC-viitenumerot2 CPV-viitenumerot
1 Huolto- ja korjauspalvelut 6112, 6122, 633, 886 50000000, 50100000, 50110000,

50111110, 50112000, 50112100,
50112110, 50112111, 50112120,
50112200, 50112300, 50113000,
50113100, 50113200, 50114000,
50114100, 50114200, 50115000,
50115100, 50115200, 50116000,
50116100, 50116200, 50116300,
50116400, 50116500, 50116510,
50116600, 50117000, 50117100,
50117200, 50117300, 50118000,
50118100, 50118110, 50118200,
50118300, 50118400, 50118500,
50200000, 50210000, 50211000,
50211100, 50211200, 50211210,
50211211, 50211212, 50211300,
50211310, 50212000, 50220000,
50221000, 50221100, 50221200,
50221300, 50221400, 50222000,
50222100, 50223000, 50224000,
50224100, 50224200, 50225000,
50230000, 50231000, 50231100,
50232000, 50232100, 50232200,
50240000, 50241000, 50241100,
50241200, 50242000, 50243000,
50244000, 50245000, 50246000,
50246100, 50246200, 50246300,
50246400, 50314000, 50315000,
50330000, 50331000, 50332000,
50333000, 50333100, 50333200,
50334000, 50334100, 50334110,
50334120, 50334130, 50334140,
50334200, 50334300, 50334400,
50340000, 50341000, 50341100,
50341200, 50342000, 50343000,
50344000, 50344100, 50344200,
50400000, 50410000, 50411000,
50411100, 50411200, 50411300,

                                                
1 Jos CPV- ja CPC-nimikkeistöjen välillä esiintyy tulkintaeroja, sovelletaan CPC-nimikkeistöä.
2 CPC-nimikkeistöä (väliaikaista) käytetään direktiivin 93/38/ETY soveltamisalan määrittelemiseen

palveluhankintoja koskevien sopimusten osalta.



12634/3/02 REV 3 HKE/mv 2
LIITE XVII A DG C II    FI

50411400, 50411500, 50412000,
50413000, 50413100, 50413200,
50420000, 50421000, 50421100,
50421200, 50422000, 50430000,
50431000, 50432000, 50433000,
50510000, 50511000, 50511100,
50511200, 50512000, 50513000,
50514000, 50514100, 50514200,
50530000, 50531000, 50531100,
50531200, 50531300, 50531400,
50531600, 50532000, 50532100,
50532200, 50532300, 50532400,
50800000, 50810000, 50820000,
50821000, 50822000, 50830000,
50840000, 50841000, 50842000,
50850000, 50860000, 50870000,
50880000, 50881000, 50882000,
50883000, 50884000, 50911000,
50911100, 50911110, 50911120,
50911130, 50911200, 50911210,
50911220, 50912100, 50913100,
50913300, 50913310, 50913400,
50913500, 50913510, 50914000,
50914100, 50914200, 50914300,
50914400, 50914500, 50914600,
50920000, 50921000, 50921100,
50922000, 50923000, 50924000,
50930000, 50931000, 50931100,
50931200, 50931300, 50931400,
50932000, 50932100, 50932200,
50933000, 50934000, 50935000,
50940000, 50941000, 50942000,
50951000, 50952000, 50952100,
50952110, 50952200, 50952400,
50952500, 50960000, 50961000,
50961100, 50961110, 50961200,
50962000, 50970000, 50971000,
50971100, 50971200, 50972000,
50973000, 50973100, 50973200,
50973300, 50973400, 50974000,
50974100, 50974200, 50974300,
50975000, 50975100, 50975200,
50975300, 50976000, 50976100,
50976200, 74732000, 74732100,
74741000, 74742000, 74743000

2 Maaliikenteen palvelut1,
myös panssariautopalvelut

712 (paitsi 71235),
7512, 87304

55521200, 60110000, 60112000,
60112100, 60112200, 60112300,

                                                
1 Paitsi pääluokkaan 18 kuuluvat rautatieliikenteen palvelut.
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ja kuriiripalvelut, paitsi
postinkuljetus

60113000, 60113100, 60113310,
60113400, 60114000, 60115000,
60115100, 60115110, 60116000,
60116100, 60116200, 60116300,
60122110, 60122120, 60122130,
60122140, 60122150, 60122160,
60122161, 60122170, 60123100,
60123200, 60123300, 60123400,
60123500, 60123600, 64120000,
64121000, 64122000, 74612000

3 Ilmaliikenteen henkilö- ja
tavarankuljetuspalvelut,
paitsi postinkuljetus

73 (paitsi 7321) 62110000, 62122000, 62210000,
62230000, 62300000

4 Maaliikenteen1ja
ilmaliikenteen postinkuljetus

71235, 7321 62121000

5 Teleliikennepalvelut 752 64200000, 64210000, 64211000,
64212000, 64213000, 64214000,
64214200, 64216000, 64216100,
64216110, 64216120, 64216130,
64216140, 64216200, 64216210,
64216300, 64221000, 64222000,
64223000, 64224000, 64225000,
64226000, 72315000, 72318000,
72511100

6 Rahoituspalvelut:
a) vakuutuspalvelut;
b) pankki- ja
sijoituspalvelut2

ex 81, 812, 814 66000000, 66100000, 66110000,
66120000, 66130000, 66140000,
66200000, 66300000, 66310000,
66311000, 66312000, 66313000,
66314000, 6315000, 66316000,
66317000, 66320000, 66321000,
66330000, 66331000, 66332000,
66333000, 66334000, 66335000,

                                                
1 Paitsi pääluokkaan 18 kuuluvat rautatieliikenteen palvelut.
2 Paitsi arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, ostoon, myyntiin ja siirtoon liittyvät

rahoituspalvelut. Ei myöskään sovelleta maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden
hankintaa tai vuokrausta millä tahansa rahoitusmuodolla taikka näihin liittyviä oikeuksia koskeviin palveluihin;
tätä direktiiviä sovelletaan kuitenkin missä tahansa muodossa tehdyn osto- tai vuokrasopimuksen kanssa
samanaikaisesti, ennen sitä tai sen jälkeen suoritettaviin rahoituspalveluihin.



12634/3/02 REV 3 HKE/mv 4
LIITE XVII A DG C II    FI

66340000, 66341000, 66342000,
66343000, 66343100, 66343200,
66350000, 66360000, 66370000,
66371000, 66372000, 66373000,
66374000, 66380000, 66381000,
66382000, 66383000, 66384000,
67200000, 67210000, 67211000,
67212000, 67220000, 67221000,
67230000, 67240000, 67250000,
67251000, 67260000

7 Tietojenkäsittelypalvelut ja
niihin liittyvät palvelut

84 50310000, 50311000, 50311400,
50312000, 50312100, 50312110,
50312120, 50312200, 50312210,
50312220, 50312300, 50312310,
50312320, 50312400, 50312410,
50312420, 50312500, 50312510,
50312520, 50312600, 50312610,
50312620, 50313000, 50313100,
50313200, 50316000, 50317000,
50320000, 50321000, 50322000,
50323000, 50323100, 50323200,
50324000, 50324100, 50324200,
72000000, 72100000, 72110000,
72120000, 72130000, 72140000,
72150000, 72200000, 72210000,
72211000, 72212000, 72220000,
72221000, 72222000, 72222100,
72222200, 72222300, 72223000,
72224000, 72224100, 72224200,
72225000, 72226000, 72227000,
72228000, 72230000, 72231000,
72232000, 72240000, 72241000,
72243000, 72245000, 72246000,
72250000, 72251000, 72252000,
72253000, 72253100, 72253200,
72254000, 72254100, 72260000,
72261000, 72262000, 72263000,
72264000, 72265000, 72266000,
72267000, 72268000, 72300000,
72310000, 72311000, 72311100,
72311200, 72311300, 72312000,
72312100, 72312200, 72313000,
72314000, 72315100, 72316000,
72317000, 72319000, 72320000,
72321000, 72510000, 72511000,
72511110, 72512000, 72514000,
72514100, 72514200, 72514300,
72520000, 72521000, 72521100,
72540000, 72541000, 72541100,
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72550000, 72560000, 72570000,
72580000, 72590000, 72591000

8 Tutkimus- ja
kehittämispalvelut1

85 63368000, 73000000, 73100000,
73110000, 73111000, 73112000

9 Laskentatoimen palvelut,
tilintarkastus- ja
kirjanpitopalvelut

862 74121000, 74121100, 74121110,
74121112, 74121113, 74121120,
74121200, 74121210, 74121220,
74121230, 74121240, 74121250,
74541000

10 Markkinatutkimus- ja
otantatutkimuspalvelut

864 74130000, 74131000, 74131100,
74131110, 74131120, 74131121,
74131130, 74131200, 74131300,
74131400, 74131500, 74131600,
74132000, 74133000, 74423100,
74423110

                                                
1 Paitsi muut tutkimus- ja kehittämispalvelut kuin ne, joista saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle

käytettäväksi tämän omassa toiminnassa, jos hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan.
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11 Liikkeenjohdon
konsulttipalvelut1 ja niihin
liittyvät palvelut

865, 866 73200000, 73210000, 73220000,
73300000, 74121111, 74141000,
74141100, 74141110
74141200, 74141300, 74141400,
74141500, 74141510, 74141600,
74141610, 74141620 74141700,
74141800, 74141900, 74142200,
74150000, 74871000, 90311000,
93620000

12 Arkkitehtipalvelut; tekniset
suunnittelupalvelut ja
tekniset kokonaispalvelut;
kaupunkisuunnittelu- ja
maisemasuunnittelupalvelut;
edellisiin liittyvät tieteelliset
ja tekniset konsulttipalvelut;
tekniset testaus- ja
analysointipalvelut

867 72242000, 72244000, 74142300,
74142310, 74220000, 74221000,
74222000, 74223000, 74224000,
74225000, 74225100, 74230000,
74231100, 74231110, 74231120,
74231130, 74231200, 74231300,
74231310, 74231320, 74231400,
74231500, 74231510, 74231520,
74231521, 74231530, 74231540,
74231600, 74231700, 74231710,
74231720, 74231721, 74231800,
74231900, 74232000, 74232100,
74232110, 74232120, 74232200,
74232210, 74232220, 74232230,
74232240, 74232300, 74232310,
74232320, 74232400, 74232500,
74232600, 74233000, 74233100,
74233200, 74233300, 74233400,
74233500, 74233600, 74233700,
74240000, 74250000, 74251000,
74252000, 74252100, 74260000,
74261000, 74262000, 74262100,
74263000, 74270000, 74271000,
74271100, 74271200, 74271210,
74271220, 74271300, 74271400,
74271500, 74271700, 74271710,
74271720, 74271800, 74272000,
74272100, 74272110, 74272111,
74272112, 74272113, 74272300,
74273000, 74273100, 74273200,
74274000, 74274100, 74274200,
74274300, 74274400, 74274500,
74275000, 74275100, 74275200,
74276000, 74276100, 74276200,
74276300, 74276400, 74300000,
74310000, 74311000, 74312000,

                                                
1 Paitsi välimies- ja sovittelupalvelut.
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74312100, 74313000, 74313100,
74313110, 74313120, 74313130,
74313140, 74313141, 74313142,
74313143, 74313144, 74313145,
74313146, 74313147, 74313200,
74313210, 74313220, 74874000

13 Mainospalvelut 871 74410000, 74411000, 74412000,
78225000

14 Rakennusten
puhtaanapitopalvelut ja
isännöinti- ja
kiinteistönhoitopalvelut

874, 82201�82206 70300000, 70310000, 70311000,
70320000, 70321000, 70322000,
70330000, 70331000, 70331100,
70332000, 70332100, 70332200,
70332300, 74710000, 74720000,
74721000, 74721100, 74721210,
74721300, 74722000, 74724000,
74730000, 74731000, 74744000,
74750000, 74760000, 93411200,
93411300, 93411400

15 Palkkio- tai
sopimusperustaiset julkaisu-
ja painamispalvelut

88442 74831530, 78000000, 78100000,
78110000, 78111000, 78112000,
78113000, 78113100, 78114000,
78114100, 78114200, 78114300,
78114400, 78115000, 78115100,
78116000, 78117000, 78118000,
78119000, 78120000, 78121000,
78122000, 78122100, 78123000,
78124000, 78125000, 78130000,
78131000, 78132000, 78133000,
78134000, 78135000, 78135100,
78136000, 78140000, 78141000,
78142000, 78150000, 78151000,
78152000, 78153000, 78160000,
78170000, 78180000, 78200000,
78210000, 78220000, 78221000,
78222000, 78223000, 78224000,
78230000, 78240000, 78300000,
78310000, 78311000, 78312000

16 Jätevesi- ja
jätehuoltopalvelut:
puhtaanapito ja vastaavat
palvelut

94 71221110, 74734000, 74735000,
85142200, 90000000, 90100000,
90110000, 90111000, 90111100,
90111200, 90111300, 90112000,
90112100, 90112200, 90112210,
90112300
90113000, 90114000, 90120000,
90121000, 90121100, 90121110,
90121120, 90121130, 90121140,
90121200, 90121300, 90121310,
90121320, 90121330, 90121340,
90121400,
90122000, 90122100, 90122110,
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90122111, 90122112, 90122113,
90122120, 90122121 90122122,
90122123, 90122124, 90122130,
90122131, 90122200, 90122210,
90122220, 90122230, 90122240,
90122300, 90122310, 90122320,
90122330, 90122340, 90200000,
90210000, 90211000, 90212000,
90213000, 90220000, 90221000,
90240000, 90300000, 90310000,
90312000, 90313000, 90313100,
90313110, 90313120, 90314000,
90315000,
90315100, 90315200, 90315300,
90320000

________________________
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LIITE XVII B

PALVELUT, JOITA TARKOITETAAN 32 ARTIKLASSA

Pääluokat Palvelujen kuvaus CPC-viitenumerot CPV-viitenumerot
17 Hotelli- ja ravintolapalvelut 64 55000000, 55100000, 55200000,

55210000, 55220000, 55221000,
55240000, 55241000, 55242000,
55243000, 55250000, 55260000,
55270000, 55300000, 55310000,
55311000, 55312000, 55320000,
55321000, 55322000, 55330000,
55400000, 55410000, 55500000,
55510000, 55511000, 55512000,
55520000, 55521000, 55521100,
55522000, 55523000, 55523100,
55524000, 93410000, 93411000

18 Rautatiekuljetuspalvelut 711 60111000, 60121000, 60121100,
60121200, 60121300, 60121400,
60121500, 60121600

19 Vesikuljetuspalvelut 72 61000000, 61100000, 61110000,
61200000, 61210000, 61220000,
61230000, 61240000, 61250000,
61400000, 63370000, 63371000,
63372000, 71221120, 71221130

20 Tuki- ja avustavat
kuljetuspalvelut

74 62224000, 62224100, 62226000,
63000000, 63100000, 63110000,
63111000, 63112000, 63112100,
63112110, 63120000, 63121000,
63121100, 63121110, 63122000,
63200000, 63210000, 63220000,
63221000, 63222000, 63222100,
63223000, 63223100, 63223110,
63223200, 63223210, 63224000,
63225000, 63226000, 63300000,
63310000, 63311000, 63313000,
63314000, 63315000, 63320000,
63330000, 63340000, 63341000,
63341100, 63342000, 63343000,
63343100, 63344000, 63350000,
63351000, 63352000, 63353000,
63360000, 63361000, 63362000,
63363000, 63364000, 63365000,
63366000, 63366100, 63369000,
63400000, 63410000, 63420000,
63430000, 63500000, 63510000,
63511000, 63512000, 63514000,
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63515000, 63516000, 63520000,
63521000, 63522000, 63523000,
63524000, 63600000, 71221140,
74322000, 93600000

21 Oikeudelliset palvelut 861 74110000, 74111000, 74111100,
74111200, 74112000, 74112100,
74112110, 74113000, 74113100,
74113200, 74113210, 74114000

22 Työnvälitys- ja
henkilöstönhankinta-
palvelut1

872 74512000, 74522000, 95100000,
95110000, 95120000, 95130000,
95131000, 95132000, 95133000

23 Tutkinta- ja
turvallisuuspalvelut paitsi
panssariautopalvelut

873 (paitsi 87304) 74611000, 74613000, 74614000,
74614100, 74614110, 74615000,
74620000

24 Koulutuspalvelut ja
ammatilliset
koulutuspalvelut

92 80000000, 80100000, 80110000,
80200000, 80210000, 80211000,
80212000, 80220000, 80300000,
80310000, 80320000, 80330000,
80340000, 80400000, 80411000,
80411100, 80411200, 80412000,
80421000, 80422000, 80422100,
80423000, 80423100, 80423110,
80423120, 80423200, 80423300,
80423320, 80424000, 80425000,
80426000, 80426100, 80426200,
80427000, 80428000, 80430000,
92312212, 92312213

25 Terveydenhoito- ja
sosiaalipalvelut

93 60113300, 74511000, 85000000,
85100000, 85110000, 85111000,
85111100, 85111200, 85111300,
85111320, 85111400, 85111500,
85111600, 85111700, 85111800,
85112000, 85112100, 85120000,
85121000, 85121100, 85121200,
85121300, 85130000, 85131000,
85131100, 85131110, 85140000,
85141000, 85141100, 85141200,
85141210, 85141211, 85141212,
85141220, 85142000, 85142100,
85142200, 85142300, 85142400,
85143000, 85144000, 85144100,
85145000, 85146000, 85146100,
85146200, 85147000, 85148000,
85149000, 85200000, 85300000,
85310000, 85311000, 85311100,
85311200, 85311300, 85312000,
85312100, 85312200, 85312300,

                                                
1 Paitsi työsopimukset.
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85312310, 85312320, 85312330,
85312400, 85320000, 85323000

26 Virkistys-, kulttuuri- ja
urheilupalvelut

96 74875000, 74875100, 74875200,
77310000, 77311000, 77313000,
77400000, 80413000, 80414000,
80415000, 92000000, 92100000,
92110000, 92111000, 92111100,
92111200, 92111210, 92111220,
92111230, 92111240, 92111250,
92111260, 92111300, 92111310,
92111320, 92112000, 92120000,
92121000, 92122000, 92130000,
92140000, 92200000, 92210000,
92211000, 92220000, 92221000,
92300000, 92310000, 92311000,
92312000, 92312100, 92312110,
92312120, 92312130, 92312140,
92312200, 92312210, 92312220,
92312230, 92312240, 92312250,
92320000, 92330000, 92331000,
92331100, 92331200, 92332000,
92340000, 92341000, 92342000,
92342100, 92342200, 92350000,
92351000, 92351100, 92351200,
92352000, 92352100, 92352200,
92360000, 92400000, 92500000,
92510000, 92511000, 92512000,
92520000, 92521000, 92521100,
92521200, 92521210, 92521220,
92522000, 92522100, 92522200,
92530000, 92531000, 92532000,
92533000, 92534000, 92600000,
92610000, 92620000, 92621000,
92622000

27 Muut palvelut 50111100, 50232110, 50246500,
50520000, 50521000, 50522000,
50523000, 50531500, 50531510,
50700000, 50710000, 50711000,
50712000, 50720000, 50730000,
50731000, 50732000, 50732100,
50740000, 50760000, 50761000,
50762000, 50911230, 50912200,
50913200, 50915000, 50915100,
50915200, 50952300, 50977000,
52000000, 52100000, 52200000,
52300000, 52400000, 52500000,
52600000, 52700000, 52800000,
52900000, 60113200, 60200000,
60210000, 60220000, 61300000,
62221000, 62222000, 62223000,
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63367000, 64110000, 64111000,
64112000, 64113000, 64114000,
64115000, 64116000, 64214100,
64214400, 65000000, 65100000,
65110000, 65120000, 65130000,
65200000,
65210000, 65300000, 65310000,
65320000, 65400000, 65410000,
65500000, 67100000, 67110000,
67120000, 67121000, 67122000,
67130000, 67140000, 67300000,
70100000, 70110000, 70111000,
70112000, 70120000, 70121000,
70121100, 70121200, 70122000,
70122100, 70122110, 70122200,
70122210, 70123000, 70123100,
70123200, 70130000, 70311100,
70311200, 70333000, 71000000,
71100000, 71110000, 71120000,
71130000, 71140000, 71150000,
71160000, 71170000, 71180000,
71181000, 71211300, 71211310,
71211320, 71211400, 71211600,
71211900, 71300000, 71310000,
71311000, 71320000, 71321000,
71321100, 71321200, 71321300,
71321400, 71330000, 71331000,
71332000, 71332100, 71332200,
71333000, 71340000, 71350000,
71360000, 71380000, 74122000,
74122100, 74122200, 74271600,
74271900, 74321000, 74321100,
74420000, 74421000, 74422000,
74423000, 74423200, 74423210,
74542000, 74543000, 74731100,
74810000, 74811000, 74811100,
74811200, 74811300, 74811310,
74811320, 74811330, 74811340,
74812000, 74813000, 74820000,
74821000, 74830000, 74831000,
74831100, 74831110, 74831200,
74831210, 74831300, 74831400,
74831500, 74831510, 74831520,
74831600, 74832000, 74832100,
74841000, 74842000, 74844000,
74850000, 74851000, 74860000,
74861000, 74870000, 74872000,
74873100, 74876000, 74877000,
75000000, 75100000, 75110000,
75111000, 75111100, 75111200,
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75112000, 75112100, 75120000,
75121000, 75122000, 75123000,
75124000, 75125000, 75130000,
75131000, 75131100, 75200000,
75210000, 75211000, 75211100,
75211110, 75211200, 75211300,
75220000, 75221000, 75222000,
75230000, 75231000, 75231100,
75231200, 75231210, 75231220,
75231230, 75231240, 75240000,
75241000, 75241100, 75242000,
75242100, 75242110, 75250000,
75251000, 75251100, 75251110,
75251120, 75252000, 75300000,
75310000, 75311000, 75312000,
75313000, 75313100, 75314000,
75320000, 75330000, 75340000,
76000000, 76100000, 76110000,
76111000, 76120000, 76200000,
76210000, 76211000, 76211100,
76211200, 76300000, 76310000,
76320000, 76330000, 76340000,
76400000, 76410000, 76411000,
76420000, 76430000, 76431000,
76440000, 76450000, 76460000,
76470000, 76480000, 76490000,
76491000, 76492000, 76500000,
76510000, 76520000, 76521000,
76522000, 76530000, 76531000,
77000000, 77100000, 77110000,
77120000, 77210000, 77211000,
77211100, 77211300, 77220000,
77230000, 77330000, 77500000,
77510000, 77600000, 77610000,
77700000, 78400000, 85321000,
85322000, 90114100, 90115000,
90122132, 90123000, 90123100,
90123200, 90123300, 90230000,
91000000, 91100000, 91110000,
91120000, 91130000, 91131000,
91200000, 91300000, 91310000,
91320000, 91330000, 91331000,
91331100, 92230000, 92312211,
93100000, 93110000, 93111000,
93112000, 93120000, 93121000,
93130000, 93140000, 93150000,
93160000, 93200000, 93210000,
93211000, 93220000, 93221000,
93221100, 93221200, 93221300,
93300000, 93310000, 93320000,
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93330000, 93411100, 93500000,
93510000, 93511000, 93511100,
93621000, 93700000, 93710000,
93711000, 93711100, 93711110,
93711200, 93712000, 93910000,
93930000, 93940000, 93950000,
95000000, 99000000, 99100000

________________________
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LIITE XVIII

SUUNNITTELUKILPAILUA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN

SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

1. Hankintayksikön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin-, teleksi- ja telekopionumero sekä

samat tiedot palveluyksiköstä, josta täydentävät asiakirjat ovat saatavissa.

2. Hankkeen kuvaus (nimikkeistön viitenumero(t)).

3. Kilpailumuoto: avoin tai rajoitettu.

4. Avoimessa kilpailussa: määräaika hankesuunnitelmien vastaanottamiselle.

5. Rajoitetussa kilpailussa:

a) osallistujien suunniteltu lukumäärä

b) mahdollisesti jo valittujen osallistujien nimet

c) osallistujien valintaperusteet

d) määräaika osallistumishakemusten vastaanottamiselle.
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6. Tieto siitä, onko osallistuminen mahdollisesti rajattu tietylle ammattikunnalle.

7. Hankkeiden arviointiperusteet.

8. Tarvittaessa valintalautakuntaan valittujen jäsenten nimet.

9. Tieto siitä, onko valintalautakunnan päätös hankintayksikköä sitova.

10. Mahdollisesti jaettavien palkintojen lukumäärä ja arvo.

11. Tiedot kaikille osallistujille mahdollisesti suoritettavista maksuista.

12. Tieto siitä, saavatko palkittujen hankesuunnitelmien tekijät ottaa vastaan lisäsopimuksia.

13. Muutoksenhakuelimen ja mahdollisen välityselimen nimi ja osoite. Muutoksenhaun

määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja

telekopionumero ja sähköpostiosoite, josta nämä tiedot voidaan saada.

14. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty.

15. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut

ilmoituksen.

16. Muut tiedot.

________________________
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LIITE XIX

SUUNNITTELUKILPAILUN TULOKSIA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN

SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

1. Hankintayksikön nimi, osoite, sähkeosoite, puhelin-, teleksi- ja telekopionumero.

2. Hankkeen kuvaus (nimikkeistön viitenumero(t)).

3. Osallistujien kokonaismäärä.

4. Ulkomaisten osallistujien lukumäärä.

5. Suunnittelukilpailun voittaja(t).

6. Mahdolliset palkinnot.

7. Muut tiedot.

8. Viittaus suunnittelukilpailua koskevaan ilmoitukseen.
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9. Muutoksenhakuelimen ja mahdollisen välityselimen nimi ja osoite. Muutoksenhaun

määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja

telekopionumero ja sähköpostiosoite, josta nämä tiedot voidaan saada.

10. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty.

11. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut

ilmoituksen.

________________________
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LIITE XX

JULKAISEMISTA KOSKEVAT TIEDOT

1. Ilmoitusten julkaiseminen

a) Hankintayksikköjen on lähetettävä 41, 42, 43 ja 63 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset Euroopan

yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon neuvoston direktiivin 93/36/ETY liitteen IV, neuvoston

direktiivin 93/37/ETY liitteiden IV, V ja VI, neuvoston direktiivin 92/50/ETY liitteiden III ja IV,

sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 97/52/EY, sekä neuvoston direktiivin 93/38/ETY

liitteiden XII�XV, XVII JA XVIII, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/4/EY1 julkisia

hankintoja koskevien ilmoitusten vakiolomakkeiden käytöstä annettu direktiivi, muuttamiseksi

13 päivänä syyskuuta annetussa komission direktiivissä 2001/78/EY vaaditussa muodossa. Edellä

41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa ohjeellisissa kausi-ilmoituksissa, jotka julkaistaan 2 kohdan

b alakohdassa määritellystä hankkijaprofiilista, on myös noudatettava tätä muotoa, samoin kuin tätä

julkaisemista koskevassa ilmoituksessa.

b) Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tai 41 artiklan 1 kohdan ensimmäisen

alakohdan mukaisesti hankkijaprofiilista julkaistujen ennakkotietoilmoitusten osalta

hankintayksikköjen on julkaistava 41, 42, 43 ja 63 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset.

                                                
1 EYVL L 285, 29.10.2001, s. 1 ja EYVL C 214, 9.8.2002, s. 1.
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Hankintayksiköt voivat lisäksi julkaista nämä tiedot Internetissä 2 kohdan b alakohdassa

määritellyn hankkijaprofiilin osalta.

c) Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto lähettää hankintayksikölle 44 artiklan

7 kohdassa tarkoitetun julkaisemista koskevan vahvistuksen.

2. Täydentävien tai lisätietojen julkaiseminen

a) Hankintayksiköitä kehotetaan julkaisemaan eritelmä ja täydentävät asiakirjat

kokonaisuudessaan Internetissä.

b) Hankkijaprofiili voi sisältää 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ohjeellisia kausi-ilmoituksia,

tietoja meneillään olevista tarjouskilpailuista, suunnitelluista ostoista, tehdyistä sopimuksista,

peruutetuista menettelyistä sekä muuta hyödyllistä yleistietoa, kuten yhteyspiste, puhelin- ja

telekopionumero, postiosoite ja sähköpostiosoite.

3. Ilmoitusten lähettämistä sähköisessä muodossa koskeva muoto ja menettelytavat

Sähköisessä muodossa toteutettavassa ilmoitusten lähettämisessä sovellettavat lähettämismuodot ja

menettelysäännöt ovat saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: "http://simap.eu.int".

________________________
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LIITE XXI

TIETTYJEN TEKNISTEN ERITELMIEN MÄÄRITELMÄT

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1.

a) 'teknisellä eritelmällä' julkisia palvelu- tai tavarahankintoja koskevien sopimusten osalta

tuotteelta tai palvelulta edellytetyt ominaisuudet määrittelevässä asiakirjassa olevaa erittelyä.

Näihin ominaisuuksiin kuuluvat laadun taso, ympäristönsuojelun taso, suunnitteluvaatimukset

(mukaan luettuna vammaiskäyttö), vaatimustenmukaisuuden arviointi, suorituskyky, tuotteen

käyttö, turvallisuus tai mitat, mukaan lukien tuotteeseen kohdistuvat vaatimukset

myyntinimityksen, termistön, tunnusten, testauksen ja testausmenetelmien, pakkauksen,

merkitsemisen, etiketöinnin, käyttöohjeiden ja tuotantoprosessien ja -menetelmien osalta sekä

vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät;
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b) 'teknisellä eritelmällä' julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten osalta kaikkia teknisiä

määräyksiä, jotka sisältyvät erityisesti tarjouspyyntöasiakirjoihin ja joissa määritellään

materiaalilta, tuotteelta tai hankinnalta vaadittavat ominaisuudet, jotta kyseinen materiaali,

tuote tai hankinta kuvauksen perusteella täyttää hankintayksikön tarkoittaman käytön

vaatimukset. Näihin ominaisuuksiin on sisällyttävä ympäristönsuojelun taso,

suunnitteluvaatimukset (mukaan luettuna vammaiskäyttö), vaatimustenmukaisuuden

arvioinnin tasot, käyttöön soveltuvuuden taso, turvallisuus tai mitat, mukaan lukien

menettelyt, jotka koskevat laadunvarmistusta, termistöä, tunnuksia, testausta ja

testausmenetelmiä, pakkausta, merkitsemistä, etiketöintiä käyttöohjeita sekä

tuotantoprosesseja ja -menetelmiä. Niiden on sisällettävä myös säännöt, jotka liittyvät

suunnitteluun ja kustannuslaskentaan, testaukseen ja tarkastukseen, sekä työn

hyväksymisehdot, rakennusmenetelmät ja -tekniikat sekä kaikki muut tekniset edellytykset,

jotka hankintayksikön on mahdollista määrätä yleisen tai erityisen sääntelyn puitteissa ja jotka

liittyvät valmiiseen työhön ja materiaaleihin tai näiden osiin;
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2. 'standardilla' tarkoitetaan tunnustetun standardointielimen toistuvaan tai jatkuvaan käyttöä

varten hyväksymää teknistä eritelmää, jonka noudattaminen ei ole pakollista ja joka kuuluu yhteen

seuraavista luokista:

− 'kansainvälinen standardi': kansainvälisen standardointielimen antama standardi, joka on

asetettu yleiseen käyttöön

− 'eurooppalainen standardi': eurooppalaisen standardointielimen antama standardi, joka on

asetettu yleiseen käyttöön

− 'kansallinen standardi': kansallisen standardointielimen antama standardi, joka on asetettu

yleiseen käyttöön;

3. 'eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä' tarkoitetaan tuotteen kelpoisuudesta annettua

myönteistä teknistä lausuntoa, joka perustuu rakennustyössä sovellettavien olennaisten vaatimusten

täyttymiseen ottaen huomioon tuotteen perusominaisuudet ja sen nimenomaiset käyttö- ja

soveltamisolosuhteet. Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän antaa jäsenvaltion tätä tarkoitusta

varten hyväksymä laitos;

4. 'yhteisillä teknisillä eritelmillä' tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

julkaistuja, jäsenvaltioiden kesken sovittua menettelyä noudattaen laadittuja teknisiä eritelmiä;

5. 'teknisellä viitteellä' tarkoitetaan Euroopan standardointielinten laatimia asiakirjoja, jotka ovat

muita kuin virallisia standardeja ja jotka laaditaan markkinoiden kehittymiseen mukautettuja

menettelyjä noudattaen.

________________________
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LIITE XXII

Yhteenvetotaulukko 45 artiklassa tarkoitetuista määräajoista

Avoimet menettelyt

Määräaika tarjousten vastaanottamiselle � ei kausi-ilmoitusta
Määräaika Ilmoituksen

toimittaminen
sähköisessä
muodossa

Hankintaa koskevat
asiakirjat saatavina
sähköisessä
muodossa

Toimittaminen
sähköisessä
muodossa sekä
hankintaa koskevat
asiakirjat
sähköisessä
muodossa

Vaikutus
7 kohdan
ensimmäiseen
alakohtaan

Vaikutus
7 kohdan
toiseen
alakohtaan

52 45 47 40 ei ole ei ole
Ohjeellinen kausi-ilmoitus julkaistaan

A: Määräaika
yleensä

Ilmoituksen
toimittaminen
sähköisessä
muodossa

Hankintaa koskevat
asiakirjat saatavina
sähköisessä
muodossa

Toimittaminen
sähköisessä
muodossa sekä
hankintaa koskevat
asiakirjat
sähköisessä
muodossa

Vaikutus
7 kohdan
ensimmäiseen
alakohtaan

Vaikutus
7 kohdan
toiseen
alakohtaan

36 29 31 24 ei ole ei ole
B:
Vähimmäis-
määräaika

Ilmoituksen
toimittaminen
sähköisessä
muodossa

Hankintaa koskevat
asiakirjat saatavina
sähköisessä
muodossa

Toimittaminen
sähköisessä
muodossa sekä
hankintaa koskevat
asiakirjat
sähköisessä
muodossa

Vaikutus
7 kohdan
ensimmäiseen
alakohtaan

Vaikutus
7 kohdan
toiseen
alakohtaan

22 15 17 10 10 päivän
määräaika
pidennetään
15 päivään

17 päivän
määräaika
pidennetään
22 päivään
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Rajoitetut menettelyt ja neuvottelumenettelyt

Määräaika osallistumishakemusten vastaanottamiselle
Määräaika
yleensä

Ilmoituksen
toimittaminen
sähköisessä
muodossa

Hankintaa
koskevat
asiakirjat
saatavina
sähköisessä
muodossa

Toimittaminen
sähköisessä
muodossa sekä
hankintaa
koskevat
asiakirjat
sähköisessä
muodossa

Vaikutus
8 kohdan
ensimmäiseen
alakohtaan

Vaikutus
8 kohdan
toiseen
alakohtaan

37 30 ei sovelleta ei sovelleta ei ole ei sovelleta
Vähimmäis-
määräaika

Ilmoituksen
toimittaminen
sähköisessä
muodossa

Hankintaa
koskevat
asiakirjat
saatavina
sähköisessä
muodossa

Toimittaminen
sähköisessä
muodossa sekä
hankintaa
koskevat
asiakirjat
sähköisessä
muodossa

Vaikutus
8 kohdan
ensimmäiseen
alakohtaan

Vaikutus
8 kohdan
toiseen
alakohtaan

22 15 ei sovelleta ei sovelleta ei ole ei sovelleta

Vähimmäis-
määräaika

Ilmoituksen
toimittaminen
sähköisessä
muodossa

Hankintaa
koskevat
asiakirjat
saatavina
sähköisessä
muodossa

Toimittaminen
sähköisessä
muodossa sekä
hankintaa
koskevat
asiakirjat
sähköisessä
muodossa

Vaikutus
8 kohdan
ensimmäiseen
alakohtaan

Vaikutus
8 kohdan
toiseen
alakohtaan

15 8 ei sovelleta ei sovelleta 8 päivän
määräaika
pidennetään
15 päivään

ei sovelleta
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Määräaika tarjousten vastaanottamiselle
A: Määräaika
yleensä

Ilmoituksen
toimittaminen
sähköisessä
muodossa

Hankintaa
koskevat
asiakirjat
saatavina
sähköisessä
muodossa

Toimittaminen
sähköisessä
muodossa sekä
hankintaa
koskevat
asiakirjat
sähköisessä
muodossa

Vaikutus
8 kohdan
ensimmäiseen
alakohtaan

Vaikutus
8 kohdan
toiseen
alakohtaan

24 ei sovelleta 19 ei sovelleta ei sovelleta ei ole
B: Vähimmäis-
määräaika

Ilmoituksen
toimittaminen
sähköisessä
muodossa

Hankintaa
koskevat
asiakirjat
saatavina
sähköisessä
muodossa

Toimittaminen
sähköisessä
muodossa sekä
hankintaa
koskevat
asiakirjat
sähköisessä
muodossa

Vaikutus
8 kohdan
ensimmäiseen
alakohtaan

Vaikutus
8 kohdan
toiseen
alakohtaan

10 ei sovelleta 5 ei sovelleta ei sovelleta 5 päivän
määräaika
pidennetään
10 päivään

C: Sopimuksella
vahvistettu
määräaika

Ilmoituksen
toimittaminen
sähköisessä
muodossa

Hankintaa
koskevat
asiakirjat
saatavina
sähköisessä
muodossa

Toimittaminen
sähköisessä
muodossa sekä
hankintaa
koskevat
asiakirjat
sähköisessä
muodossa

Vaikutus
8 kohdan
ensimmäiseen
alakohtaan

Vaikutus
8 kohdan
toiseen
alakohtaan

ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta

________________________
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LIITE XXIII

TARJOUSTEN, OSALLISTUMISHAKEMUSTEN, KELPUUTTAMISHAKEMUSTEN TAI

SUUNNITTELUKILPAILUJA KOSKEVIEN SUUNNITELMIEN JA HANKKEIDEN

SÄHKÖISIÄ VASTAANOTTOLAITTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Tarjousten, osallistumishakemusten, kelpuuttamishakemusten ja suunnittelukilpailuja

koskevien suunnitelmien ja hankkeiden sähköisillä vastaanottolaitteilla on tarkoituksenmukaista

tekniikkaa ja menettelytapoja käyttäen varmistettava ainakin, että:

a) tarjousten, osallistumishakemusten, kelpuuttamishakemusten sekä lähetettyjen suunnitelmien

ja hankkeiden sähköiset allekirjoitukset ovat direktiivin 1999/93/EY1 mukaisesti annettujen

kansallisten säännösten mukaisia;

b) tarjousten, osallistumishakemusten, kelpuuttamishakemusten sekä suunnitelmien ja

ehdotusten täsmällinen vastaanottopäivämäärä ja -aika ovat tarkasti määritettävissä;

c) voidaan kohtuudella varmistaa, että näiden vaatimusten nojalla toimitettuihin tietoihin ei ole

pääsyä ennen vahvistettuja määräaikoja;

d) jos tätä pääsyn estämistä koskevaa kieltoa rikotaan, voidaan kohtuudella varmistaa, että

rikkominen on selkeästi havaittavissa;

                                                
1 Sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista annettu Euroopan parlamentin ja

neuvoston direktiivi 1999/93/EY (EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12).
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e) ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat vahvistaa tai muuttaa toimitettujen tietojen avaamista

koskevia päivämääriä;

f) valtuutetut henkilöt voivat ainoastaan samanaikaisesti toimimalla sallia pääsyn kaikkiin

toimitettuihin tietoihin tai osaan niistä kelpuuttamismenettelyn, hankintasopimuksen

tekemismenettelyn tai suunnittelukilpailun eri vaiheissa;

g) valtuutetut henkilöt voivat samanaikaisesti toimimalla sallia pääsyn toimitettuihin tietoihin

vasta määrätyn päivämäärän jälkeen;

h) näiden vaatimusten mukaisesti vastaanotettuihin ja avattuihin tietoihin on pääsy ainoastaan

niihin perehtymiseen valtuutetuilla henkilöillä.

________________________
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LIITE XXIV

Määräajat, jotka koskevat direktiivin saattamista

osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamista

Direktiivi Määräajat kansallisen
lainsäädännön osaksi

saattamiselle

Määräajat soveltamiselle

93/38/ETY (EYVL L 199,
9.8.1993, s. 84)

1.7.1994 Espanja: 1.1.1997; Kreikka ja
Portugali: 1.1.1998

98/4/EY (EYVL L 101,
1.4.1998, s. 1)

16.2.1999 Kreikka ja Portugali:
16.2.2000

________________________
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LIITE XXV

Vastaavuustaulukko1

Direktiivi Direktiivi 93/38/EEC
Artikla 1(1) Artikla 1(1), 1st lause
Artikla 1(2)(a) Artikla 1(4), 1st lause, Mukautettu
Artikla 1(2)(b), 1st lause Artikla 1(4)(b), 1st lause Muutettu
Artikla 1(2)(b), 2nd lause Artikla 14(10),2nd lause Mukautettu
Artikla 1(2)(c), 1st alakohta Artikla 1(4)(a) Mukautettu
Artikla 1(2)(c), 2nd alakohta Uusi
Artikla 1(2)(d), 1st alakohta Artikla 1(4)(c), 1st osa Mukautettu
Artikla 1(2)(d), 2nd alakohta Artikla 1(4), 2nd alakohta Mukautettu
Artikla 1(2)(d), 3rd alakohta Uusi
Artikla 1(3)(a) Uusi
Artikla 1(3)(b) Uusi
Artikla 1(4) Artikla 1(5) Mukautettu
Artikla 1(5) Uusi
Artikla 1(6) Uusi
Artikla 1(7), 1st kohta Artikla 1(6), in fine Muutettu
Artikla 1(7), 2nd kohta Uusi
Artikla 1(7), 3rd alakohta Artikla 1(6), 1st lause Mukautettu
Artikla 1(8) Uusi
Artikla 1(9),(a) to (c) Artikla 1(7) Mukautettu
Artikla 1(9),(d) Artikla 1(16), Mukautettu
Artikla 1(10) Uusi
Artikla 1(11) Uusi
Artikla 1(12) Uusi

Artikla 1(14) ja (15) Kumottu
Artikla 2(1)(a) Artikla 1(1)
Artikla 2(1)(b) Artikla 1(2)
Artikla 2(2) Artikla 2(1) Mukautettu
Artikla 2(3) Artikla 2(3) Muutettu
Artikla 3(1) Artikla 2(2)(a)(iii) Mukautettu
Artikla 3(2) Artikla 2(5)(b) Mukautettu
Artikla 3(3) Artikla 2(2)(a)(ii) Mukautettu
Artikla 3(4) Artikla 2(5)(a) Mukautettu
Artikla 4(1) Artikla 2(2)(a)(i) Mukautettu
Artikla 4(2) Artikla 6(2) Mukautettu

                                                
1 "Mukautettu" tarkoittaa sanamuodon muuttamista ilman että kumotun direktiivin sanamuodon

merkitystä on muutettu. Kumotun direktiivin sanamuodon merkitystä koskevat muutokset on
osoitettu sanalla "muutettu".
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Artikla 4(3) Artikla 2(5)(a) Mukautettu
Artikla 5(1) Artikla 2(2)(c) Muutettu
Artikla 5(2) Artikla 2(4) Muutettu
Artikla 6 Uusi
Artikla 7 Artikla 2(2)(b)

Artikla 2(2)(d) Kumottu
Artikla 8 Artikla 2(6) Muutettu
Artikla 9 Uusi
Artikla 10 Artikla 4(2) Muutettu
Artikla 11(1), 1st alakohta Artikla 33(2)
Artikla 11(1), 2nd alakohta Artikla 33(3) Muutettu
Artikla 11(2) Artikla 33(1) Muutettu
Artikla 12 Artikla 42a
Artikla 13(1) Artikla 4(3)
Artikla 13(2) Artikla 4(4) Muutettu
Artikla 14 Artikla 5
Artikla 15 Uusi
Artikla 16 Artikla 14 kohta 1 Muutettu
Artikla 17(1) Artikla 14(2) ja (6) Muutettu
Artikla 17(2) Artikla 14 kohta 13 Mukautettu
Artikla 17(3) Artikla 14 kohta 9 Muutettu
Artikla 17(4) Artikla 14 kohta 11 Mukautettu
Artikla 17(5) Artikla 14 kohta 12 Mukautettu
Artikla 17(6)(a), 1st alakohta Artikla 14(10), 3rd lause Muutettu
Artikla 17(6)(a), 2nd alakohta Artikla 14 kohta 10, 2nd alakohta, 2nd lause Mukautettu
Artikla 17(6)(a), 3rd alakohta Artikla 14 kohta 10, 2nd alakohta, 3rd lause Muutettu
Artikla 17(6)(b), 1st alakohta Artikla 14(10), 2nd alakohta, 1st lause Muutettu
Artikla 17(6)(b), 2nd alakohta Artikla 14(10), 2nd alakohta, 2nd lause Mukautettu
Artikla 17(6)(b), 3rd alakohta Uusi
Artikla 17(7) Artikla 14 kohta 7 Muutettu
Artikla 17(8) Artikla 14(8)
Artikla 17(9) Artikla 14 kohta 4 Muutettu
Artikla 17(10) Artikla 14 kohta 3 Muutettu
Artikla 17(11) Artikla 14(5)
Artikla 18 Uusi
Artikla 19 Artikla 7
Artikla 20 Artikla 6(1) ja (3) Mukautettu
Artikla 21 Artikla 10
Artikla 22(a) Artikla 12, 1 Muutettu
Artikla 22(b) Artikla 12, 2
Artikla 22(c) Artikla 12, 3
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Artikla 23(1) Artikla 1(3)
Artikla 23(2) Artikla 13(1), 1st alakohta, kohtas (a) ja (b) Muutettu
Artikla 23(3), 1st alakohta, kohta a Artikla 13(1), 1st alakohta in fine Muutettu
Artikla 23, 1st alakohta, kohtas b ja c Uusi
Artikla 23(3), 2nd alakohta Uusi
Artikla 23(3), 3rd alakohta Artikla 13(1), 2nd alakohta Muutettu
Artikla 23(4)(a) Artikla 13(1), 1st alakohta, kohta b Muutettu
Artikla 23(4)(b) Uusi
Artikla 23(4) in fine Uusi
Artikla 23(5) Artikla 13(2) Muutettu
Artikla 24(a) Artikla 1, kohta 4,c,i
Artikla 24(b) Artikla 1, kohta 4,c,iii
Artikla 24(c) Artikla 1, kohta 4,c,iv Muutettu
Artikla 24(d) Artikla 1, kohta 4,c,v
Artikla 24(e) Artikla 1 kohta 4,c,vi

Artikla 1 kohta 4,c,ii ja Liite XVI A, footnote 2 Kumottu
Artikla 25 Artikla 11 Muutettu
Artikla 26(a) Artikla 9, kohta 1,a Mukautettu
Artikla 26(b) Artikla 9 kohta 1,b Mukautettu

Artikla 9, kohta 2 Kumottu
Artikla 3, kohta1 Kumottu

Artikla 27 Artikla 3 kohta 2 Muutettu
Artikla 3 kohta 3 to 5 Kumottu

Artikla 28 Uusi
Artikla 29 Uusi
Artikla 30 Uusi

Artikla 8 Kumottu
Artikla 31 Artikla 15 Mukautettu
Artikla 32 Artikla 16
Artikla 33 Artikla 17

Artikla 34 Artikla 18 ja Artikla 34(4) Muutettu
Artikla 35 Artikla 19 Mukautettu
Artikla 36 kohta 1 Artikla 34 kohta 3 Muutettu

Artikla 36(2) Uusi
Artikla 37 Artikla 27 Muutettu
Artikla 38 Uusi
Artikla 39(1) Artikla 29(1) Muutettu
Artikla 39(2) Artikla 29(2)
Artikla 40(1) Artikla 4 kohta 1
Artikla 40(2) ja (3) Artikla 20 kohta 1 ja 2
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Artikla 41(1), 1st alakohta Artikla 22 kohta 1 Muutettu
Artikla 41(1), 2nd to 6th alakohta Uusi
Artikla 41(2) Artikla 22 kohta 4
Artikla 41(3) Artikla 30 kohta 9 Mukautettu
Artikla 42(1) Artikla 21 kohta 1
Artikla 42(2) Uusi
Artikla 42(2)(a) ja (b) Artikla 21 kohta 2,a ja b Mukautettu
Artikla 42(2)(c), 1st lause Artikla 22 kohta 3, 1st lause
Artikla 42(2)(c), 2nd lause Artikla 22 kohta 3, 2nd lause
Artikla 43(1) Artikla 24 kohta 1 Muutettu
Artikla 43(2) Artikla 24 kohta 2 Mukautettu
Artikla 43(3) Artikla 24 kohta 3, 1st to 3rd lauses Mukautettu
Artikla 43(4) Artikla 24 kohta 3, 4th lause Mukautettu
Artikla 43(5) Artikla 24 kohta 4 Mukautettu
Artikla 44(1) Uusi
Artikla 44(2) Uusi
Artikla 44(3), 1st alakohta Uusi
Artikla 44(3), 2nd alakohta, 1st lause Artikla 25 (3), 1st lause Muutettu
Artikla 44(3), 2nd alakohta, 2nd lause Artikla 25(3), 2nd lause Mukautettu
Artikla 44(4), 1st alakohta Artikla 25(2) Muutettu
Artikla 44(4), 2nd alakohta Artikla 25(4)
Artikla 44(5) Artikla 25(5) Muutettu
Artikla 44(6) Artikla 25(1)
Artikla 44(7) Uusi
Artikla 44(8) Uusi

Artikla 25 kohta 3, 3rd lause Kumottu
Artikla 45(1) Uusi
Artikla 45(2) Artikla 26(1), 1st alakohta, 1st lause
Artikla 45(3) Artikla 26 kohta 2 Mukautettu
Artikla 45(4) Artikla 26(1), 2nd ja 3rd lauses Mukautettu
Artikla 45(5) to (8) Uusi
Artikla 45(9) Artikla 28(3) Muutettu
Artikla 45(10) Uusi
Artikla 46(1) Artikla 28 kohta 1 Muutettu
Artikla 46(2) Artikla 28 kohta 2 Muutettu
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Artikla 47(1), 1st lause Artikla 28(4), 1st lause
Artikla 47(1), 2nd lause, 1st indent Uusi
Artikla 47(1), 2nd lause, 2nd indent Artikla 28(4), 2nd lause Muutettu
Artikla 47(2) Uusi
Artikla 47(3) Artikla 28(2) Muutettu
Artikla 47(4), a to d Artikla 28(4), a to d ja f Mukautettu

Artikla 28(4)(f) Kumottu
Artikla 47(4)(e) Artikla 28 kohta 4,e Muutettu
Artikla 47(4)(f) Uusi
Artikla 47(5), a to h Artikla 21 kohta 2,c Mukautettu
Artikla 47(3), i Uusi
Artikla 48(1) Artikla 28 kohta 6 1st ja 2nd lauses ja 1st indent Muutettu
Artikla 48(2) Uusi
Artikla 48(3) Artikla 28(6), 2nd ja 4th indent Muutettu
Artikla 48(4) Uusi
Artikla 48(5) Uusi
Artikla 48(6) Artikla 28(5) Muutettu
Artikla 49(1) Artikla 41(3) Muutettu
Artikla 49(2), 1st alakohta Artikla 41(4), 1st alakohta Muutettu
Artikla 49(2), 2nd alakohta Artikla 41(2), 2nd alakohta Mukautettu
Artikla 49(3) Artikla 30(4)
Artikla 49(4) Artikla 30(6) Muutettu
Artikla 49(5) Artikla 30(8) Muutettu
Artikla 50(1) Artikla 41(1) Muutettu
Artikla 50(2) Artikla 41(2)
Artikla 51 Uusi
Artikla 52(1) Artikla 30(5) Muutettu
Artikla 52(2) Artikla 32 Muutettu
Artikla 52(3) Uusi
Artikla 53(1) Artikla 30(1)
Artikla 53(2) Artikla 30(2) Muutettu
Artikla 53(3) Uusi
Artikla 53(4) Uusi
Artikla 53(5) Uusi
Artikla 53(6) Artikla 30(3)
Artikla 53(7) Artikla 30(7)
Artikla 53(8) Uusi
Artikla 53(9) Artikla 21 kohta 3

Artikla 21 kohta 5 Kumottu
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Artikla 54(1) Uusi
Artikla 54(2) Artikla 31(1)
Artikla 54(3) Artikla 31 kohta 3 Mukautettu
Artikla 54(4), 1st alakohta Artikla 31 kohta 2 Mukautettu
Artikla 54(4), 2nd alakohta Uusi
Artikla 54(5) Uusi
Artikla 54(6)
Artikla 55(1) Artikla 34 kohta 1
Artikla 55(2) Artikla 34 kohta 2 Muutettu

Artikla 35 kohta 1 ja 2 Kumottu
Artikla 56 Uusi

Artikla 57(1) ja (2) Artikla 34(5), 1st ja 2nd alakohtas Muutettu
Artikla 57(3) Artikla 34(5) , 3rd alakohta Muutettu
Artikla 58(1) ja (2) Artikla 36(1) ja (2)
Artikla 58(3) Artikla 36(3) ja (4) Mukautettu
Artikla 58(4) ja (5) Artikla 36(5) ja (6)
Artikla 59 Artikla 37 Mukautettu
Artikla 60(1) Artikla 23(3)
Artikla 60(2) Artikla 23(4)
Artikla 61(1) ja (2) Artikla 23(1) ja (2) Muutettu
Artikla 62(1) Artikla 6(1), Artikla 12 Muutettu

Artikla 62(2) Uusi
Artikla 63(1), 1st alakohta Artikla 21(4) Muutettu

Artikla 63(1), 2nd alakohta Artikla 24(1) ja (2), 2nd lause Mukautettu
Artikla 63(2) Artikla 25 Muutettu
Artikla 64 Uusi
Artikla 65(1) Artikla 4(1) Mukautettu
Artikla 65(2) Artikla 23(5)
Artikla 65(3) Artikla 23(6), 1st alakohta
Artikla 66 Artikla 23(6), 2nd alakohta Muutettu
Artikla 67 Artikla 42 Muutettu

Artikla 39 Kumottu
Artikla 68(1) Artikla 40(5) Muutettu
Artikla 68(2) Uusi
Artikla 68(3) Uusi
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Artikla 69(1), 1st alakohta Artikla 14(15), 1st lause Muutettu
Artikla 69(1), 2nd alakohta Artikla 14(15), 2nd lause Muutettu
Artikla 69(2), 1st alakohta Uusi
Artikla 69(2), 2nd alakohta Artikla 14(14), 1st ja 2nd lauses Muutettu
Artikla 69(3) Artikla 14(14), 3rd lause ja (15), 3rd lause Mukautettu
Artikla 70(1), kohta a Artikla 40(1) Muutettu
Artikla 70(1), kohta b Artikla 40(2) Mukautettu
Artikla 70(1), kohta c Artikla 40(3) Muutettu
Artikla 70(1), kohta d Artikla 40(3) Muutettu
Artikla 70(1), kohta e Uusi
Artikla 70(1), kohtas f, g ja h Uusi
Artikla 70(1), kohta i Artikla 40(2) ja 42(2) Mukautettu
Artikla 70(1), kohta j Artikla 14(16) Mukautettu

Artikla 40 kohta 4 Kumottu
Artikla 43 ja Artikla 44 Kumottu

Liite I Liite III Mukautettu
Liite II Liite II Mukautettu
Liite III Liite I Mukautettu
Liite IV Liite VI Mukautettu
Liite V Liite VII Mukautettu
Liite VI Uusi
Liite VII Liite IV Mukautettu
Liite VIII Liite V Mukautettu
Liite IX Liite IX Mukautettu
Liite X Liite VIII Mukautettu
Liite XI Uusi
Liite XII Liite XI Mukautettu
Liite XIII, A to C Liite XII Muutettu
Liite XIII, D Uusi
Liite XIV Liite XIII Muutettu
Liite XV, A Liite XIV Muutettu
Liite XV, B Uusi
Liite XVI Liite XV Muutettu
Liite XVII A Liite XVI A Muutettu
Liite XVII B Liite XVI B Mukautettu
Liitteet XVIII ja XIX Liitteet XVII ja XVIII Muutettu
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Liite XX, kohta 1, a Uusi
Liite XX, kohta 1.b Artikla 25 kohta 2 Muutettu
Liite XX, kohta 1.c Uusi
Liite XX, kohtas 2 ja 3 Uusi
Liite XXI, kohta 1 Artikla 1 kohta 8 Muutettu
Liite XXI, kohta 2, 1st lause Artikla 1 kohta 9 Mukautettu
Liite XXI, kohta 2, 1st indent Uusi
Liite XXI, kohta 2, 2nd indent Artikla 1 kohta 10 Muutettu
Liite XXI, kohta 2, 3rd indent Uusi
Liite XXI, kohta 3 Artikla 1 kohta 12 Muutettu
Liite XXI, kohta 4 Artikla 1 kohta 11

Artikla 1 kohta 13 Kumottu
Liite XXII Uusi
Liite XXIII Uusi
Liite XXIV Uusi
Liite XXV Uusi

=====================
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I Johdanto

Komissio antoi 11.7.2000 ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja

energiahuollon sekä liikenteen alan hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (julkisia palveluja

koskeva direktiivi)1. Ehdotus perustuu perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohtaan, 55 ja

95 artiklaan.

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 17.1.20022.

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 26.4.20013.

Alueiden komitea antoi lausuntonsa 13.12.20014.

Neuvosto pääsi 30.9.2002 poliittiseen yhteisymmärrykseen yhteisen kannan vahvistamiseksi

perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Neuvosto vahvisti 20. maaliskuuta 2003 yhteisen kantansa asiakirjassa 12634/02 MAP 38 CODEC

1180 olevan ehdotuksen mukaisena.

II Tavoite

Komission ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja ajanmukaistaa olemassa olevat kyseisten

alojen julkisia hankintoja koskevat oikeuspuitteet mukauttain niitä edellä mainittujen alojen

markkinoiden asteittaiseen vapauttamiseen. Neuvosto pyrki tähän tavoitteeseen

yhdenmukaistamalla soveltuvin osin joukon säännöksiä perinteisen direktiivin (ks. asiakirja

11029/02) säännösten kanssa ja yrittämällä varmistaa mahdollisimman suuren joustavuuden

yksittäisten alojen erityispiirteet huomioon ottaen.

                                                
1 EYVL C 29E, 30.1.2001, s. 112.
2 EYVL C 271E, 7.11.2002, s. 293.
3 EYVL C 193, 10.7.2001, s.1.
4 EYVL C 144, 16.5.2001, s. 20.
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III Yhteisen kannan erittely1

1. Yleistä

Yhteisessä kannassa säilytetään komission ehdotuksen tavoite siten, että siihen on sisällytetty

joukko Euroopan parlamentin tarkistuksia, jotka kaikki osaltaan hyödyllisesti selventävät edelleen

tavoitetta. Myös komissio hyväksyi eräitä edellä mainituista tarkistuksista muutetussa

ehdotuksessaan (KOM (2002) 235)2. Lisäksi yhteiseen kantaan sisällytettiin perinteisen direktiivin

lailla tiettyjä uusia piirteitä, kuten sähköiset huutokaupat ja dynaamiset hankintajärjestelmät.

Neuvosto pyrki edelleen korostamaan näiden kahden direktiivin välistä suhdetta sisällyttämällä

postipalvelusektorin julkisia palveluja koskevaan direktiiviin ja mukauttamalla säännöksiä

vastaavasti.

2. Euroopan parlamentin muutokset

Neuvosto hyväksyi useita Euroopan parlamentin tarkistuksia ja sisällytti ne yhteisen kannan

tekstiin. Joidenkin tarkistusten asiasisältö hyväksyttiin, mutta ei niiden tarkkaa sanamuotoa.

Muutamissa muissa tapauksissa neuvosto hyväksyi ainoastaan osia tarkistuksista, ja jotkin

tarkistukset hylättiin.

Olisi kuitenkin korostettava, että eräiden tärkeiden säännösten mukauttaminen perinteisen

direktiivin säännöksiin mahdollisti sen, että neuvosto saattoi hyväksyä joukon tarkistuksia, joita oli

ehdotettu ainoastaan perinteiseen direktiiviin.

                                                
1 Huomautus: Artiklojen numerointi viittaa Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn

tulokseen (asiak. 5307/02) tai yhteiseen kantaan (asiak. 12634/02) silloin kun se on erityisesti
osoitettu (nyt...).

2 EYVL C 203E, 27.8.2002, s. 183.
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2.1 Neuvosto hyväksyi jäljempänä olevat Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka on

sisällytetty tekstiin

Tarkistus 111 – Uusi johdanto-osan 2 a kappale, nyt: uusi johdanto-osan 13 kappale
(Viittaus eräisiin perustamissopimuksessa mainittuihin tavoitteisiin)

Neuvosto hyväksyi hyödyllisenä lisänä alkuperäiseen ehdotukseen sen, että eräät tärkeät

perustamissopimuksen tavoitteet mainitaan, jotta selvennetään niiden suhdetta hankintoja koskeviin

säännöksiin. Sanamuotoa on kuitenkin hieman muutettu.

Tarkistus 8 – Johdanto-osan 42 kappale, nyt: johdanto-osan 55 kappale
(Insinöörit sisällytetty)

Tämä tarkistus hyväksyttiin perinteistä direktiiviä koskevan yhteisen kannan mukaisesti.

Tarkistus 21 – 19 artiklan 6 kohdan a alakohta, nyt: 17 artiklan 10 kohta
(Muut korvaukset sisällytetty)

Hyväksyttiin.

Tarkistus 43 – 38 artikla (otsikko), nyt: 39 artikla (otsikko)
(Ympäristönsuojelu sisällytetty otsikkoon)

Neuvosto hyväksyi tarkistuksen ja yhdenmukaisti tekstin perinteisen direktiivin sanamuodon

mukaiseksi.

Tarkistus 70 – 55 artiklan 1 kohta, nyt: 57 artiklan 1 kohta
(Alhaisten tarjousten syyt kaikentyyppisten sopimusten osalta)

Neuvosto hyväksyi tarkistuksen hyödyllisenä selvennyksenä ja muutti ainoastaan sanamuotoa.

Tarkistukset 78, 79 ja 80 – Liite XII A, 21 a kohta, (nyt: Liite XIII A, 21 kohta); Liite XII B,
19 a kohta (nyt: Liite XIII B, 19 kohta); Liite XII C, 20 a kohta (nyt: Liite XIII C, 19 kohta)
(Lisätiedot vetoomuselimestä)

Neuvosto sisällytti tämän tarkistuksen liitteen asiaa koskeviin kohtiin muuttamalla hieman

sanamuotoa, koska se katsoi, että se lisää hyödyllisesti avoimuutta.
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Tarkistukset 81, 82 ja 83 – Liite XIII, 7a kohta, nyt: Liite XIV, 8 kohta; Liite XIV a, 14 a
kohta, nyt: Liite XV a, A, 16 kohta; Liite XV, 20 a kohta, nyt: Liite XVI, 12 kohta (Lisätiedot
vetoomuselimestä)

Ks. tarkistusten 78, 79 ja 80 perustelut.

Tarkistukset 85 ja 86 – Liite XVII, 15 a kohta, nyt: Liite XVIII, 14 kohta; Liite XVIII, 10 a
kohta, nyt: Liite XIX, 9 kohta
(Lisätiedot vetoomuselimestä)

Ks. tarkistusten 78, 79 ja 80 perustelut.

2.2 Jäljempänä olevat tarkistukset hyväksyttiin periaatteessa, mutta niihin tehtiin

muutoksia

Tarkistukset 89 ja 96 – Uusi johdanto-osan 3 a kappale, nyt: johdanto-osan 12 kappale
(Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys sisällytetty horisontaalisena politiikkana kaikkeen
asiaa koskevaan yhteisön lainsäädäntöön)

Neuvosto hyväksyi tarkistuksen muutamin muutoksin artiklaosan tekstin säännösten mukaisesti.

Tarkistus 4 – Uusi johdanto-osan 4 a kappale
(Sosiaali- ja työllisyyspolitiikan tavoitteita koskevat edellytykset )

Neuvosto hyväksyi huomattavia osia tarkistuksen tavoitteista ja lisäsi uuteen johdanto-osan

43 kappaleeseen asiaa koskevan kohdan. Tämä tehtiin myös siitä syystä, että johdanto-osan

kappaleet vastaisivat edelleen perinteisen direktiivin vastaavia kappaleita mahdollisimman suuressa

määrin.

Tarkistus 6 – Johdanto-osan 28 kappale, nyt johdanto-osan 32 kappale
(Mainitut sidosyrityksiä koskevat säännökset ulotettu koskemaan toisentyyppisiä
hankintasopimuksia ja yhteisyrityksiä)

Neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentin tarkistuksen muotoillen sen uudelleen, jotta se vastaisi

varsinaista säännöstekstiä. Lisättiin lisäselvityksiä säännöksen selkeyttämiseksi.
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Tarkistus 7 – Johdanto-osan 34 kappale, nyt: johdanto-osan 41 kappale
(Yleiset säännökset tarjousten verrannollisuudesta)

Neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentin tarkistuksen tavoitteet ja sisällytti kyseisen tarkistuksen

tehden muutamia sanamuotoa koskevia muutoksia.

Tarkistus 9 – Uusi johdanto-osan 42 a kappale (ei hyväksytty erillisenä johdanto-osan
kappaleena)
(Epätavallisen alhaiset tarjoukset, jotka johtuvat siitä, että sosiaalisäännöksiä ei ole otettu
huomioon)

Neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentin tarkistuksen sisällön, mutta ei nähnyt mitään vankkoja

perusteita erillisen johdanto-osan kappaleen lisäämiselle siitä syystä, että uudelleenjäsennellyn

57 artiklan 1 kohdan d alakohdassa todetaan pääosin sama asia.

Tarkistukset 13 ja 16 – 2 artiklan 2 kohdan a ja b kohta; (uusi) 6 a artikla, nyt: 6 artikla
(Sisällytetty postipalvelut)

Neuvosto hyväksyi postipalvelujen sisällyttämisen. Soveltamisalaa ja yksityiskohtaisia säännöksiä

postisektorin osalta muutettiin kuitenkin sen varmistamiseksi, että nämä kaksi direktiiviä olisivat

mahdollisimman suuressa määrin yhteneväisiä, ja jotta saataisiin aikaan tarvittava, myös

tarkistusten edellyttämä joustavuus ja taattaisiin oikeusvarmuus.

Tarkistus 18 – 10 artikla; nyt: Artikla poistettu uudelleenjäsentelyn yhteydessä)
(Eri taloudelliset toimijat täyttävät vaatimukset kumulatiivisesti)

Neuvosto hyväksyi tarkistuksen sisällön. Lakiteknisistä syistä neuvosto päätti kuitenkin, että

sisällyttäminen toteutetaan mukauttamalla 53 artiklan 4 ja 5 kohdan sekä 54 artiklan 5 ja 6 kohdan

säännökset.

Tarkistus 22 – 19 artiklan 7 kohdan b alakohta, nyt: 17 artiklan 1 kohta
(Lauseke sopimusten voimassaolon jatkamisesta ilman eri toimenpiteitä)

Neuvosto hyväksyi tarkistuksen sisällön, mutta sisällytti kaikki sopimusten voimassaolon

jatkamiset 17 artiklan 1 kohtaan yhdenmukaisesti perinteisen direktiivin vastaavien säännösten

kanssa.
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Tarkistus 26 – 26 artikla, nyt: 23 artikla
(Sidosyrityksiä ja yhteisyrityksiä koskevien säännösten sovellettavuus kaikentyyppisiin
sopimuksiin)

Neuvosto hyväksyi tarkistuksen sisällön ja otti sen huomioon muuttamalla 23 artiklan rakennetta

(ks. myös tarkistuksen 6 perustelu).

Tarkistukset 27 ja 28 – 26 artikla, nyt: 23 artikla (Säännökset, joita sovelletaan sidosyrityksiin
ja yhteisyrityksiin)

Neuvosto hyväksyi tarkistuksen päänäkökohdan – sen, että kyseinen säännös ulotetaan koskemaan

kaikkia kolmea sopimustyyppiä – ja otti sen huomioon muuttamalla 23 artiklan rakennetta (ks.

myös tarkistusten 6 ja 26 perustelut).

Tarkistus 29 – 27 artikla, nyt: 26 artikla
(Energian tai polttoaineiden toimittamista koskevat sopimukset jätetty ulkopuolelle)

Neuvosto hyväksyi tarkistuksen, mutta teki sen sanamuotoon muutoksia, jotka eivät vaikuta

sisältöön.

Tarkistukset 99 ja 118 – 34 artiklan 5 kohdan 1 alakohta
(Teknisten standardien vastaavuuden osoittaminen)

Neuvosto hyväksyi tarkistuksen sisällön. Perusperiaate, jonka mukaan tarjoajan on toimitettava

todisteet vastaavuudesta, on kuitenkin ilmaistu eri tavalla.

Tarkistukset 91 ja 98 – 34 artiklan 3 kohdan 1 alakohta, nyt: 6 kohta (Eurooppalaiset
ympäristömerkit, kansalliset ja monikansalliset standardit teknisinä eritelminä)

Neuvosto hyväksyi tarkistuksen sisällön, mutta piti parempana, että uudessa 6 kohdassa säädetään

edellytyksistä käyttää edellä mainittuja merkkejä ja standardeja teknisinä eritelminä.
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Tarkistus 35 – 34 artiklan 3 kohdan 2 alakohta, nyt: 6 kohta
(Suorituskyvyn määrittäminen ja toimintaa koskevat vaatimukset)

Neuvosto hyväksyi tarkistuksen sisällön, mutta piti parempana täsmentää, miten ja missä määrin

ympäristönäkökohdat voidaan ottaa huomioon uudessa 6 kohdassa ja liitteessä XX (ks. myös

tarkistusten 91 ja 98 perustelut).

Tarkistukset 38 ja 100 – 34 artiklan 5 kohdan 2 alakohta ja 6 kohta, nyt: 4 ja 5 kohta
("Tarkoitukseen soveltuvien tapojen" tulkinta)

Neuvosto hyväksyi osan tarkistuksesta ja sen keskeisen sisällön, mutta muutti sanamuotoa, jotta

toiminnallisuus olisi perinteisen direktiivin mukainen.

Tarkistus 40 – 34 artiklan 7 kohta, nyt: 8 kohta
(Viittaukset tiettyyn alkuperään tai erityisillä menetelmillä valmistettuihin tuotteisiin)

Neuvosto saattoi hyväksyä osan Euroopan parlamentin tarkistuksesta, jos se voidaan tulkita siten,

että tiettyjä valmistajia tai toimittajia koskevia viittauksia ei saa olla, mutta kylläkin viittauksia

tiettyihin valmistustapoihin kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisen kannan uusi

muotoilu "paitsi, jos tämä on perusteltua hankintasopimuksen kohteen vuoksi" mahdollistaa

viittaukset tiettyihin tuotantoprosesseihin, jos se on perusteltua sopimustyypin perusteella ja, jos

näin ei ole, poistamalla tarjoajilta mahdollisuus todistaa vastaavuus. Neuvosto pyrki tällä tavoin

ottamaan huomioon Euroopan parlamentin tarkistuksen sisällön.

Tarkistus 33 – 33 artiklan 3 kohta, nyt: 38 artikla
(Hankintasopimuksen toteuttamisen ehdot)

Neuvosto hyväksyi osan tarkistuksesta, mutta sisällytti sen (uuden) 38 artiklan yleiseen

sanamuotoon.
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Tarkistus 50 – 47 artiklan 1 kohdan (uusi) 2 a alakohta, nyt: 48 artiklan 1 kohta
(Sähköinen allekirjoitus)

Neuvosto hyväksyi tarkistuksen pääperiaatteet sähköisten allekirjoitusten ja välitettävien viestien

luottamuksellisuuden osalta, mutta piti parempana toteuttamistapana (uuden) liitteen XXIII

säännöksien käyttöä. Neuvosto katsoo kuitenkin, että edellä mainitut oikeutetut huolenaiheet

otetaan riittävästi huomioon liitteessä XXIII ja että salauksen pakollinen käyttö ei olisi

asianmukaista.

Tarkistus 51 – 47 artiklan 2 kohta, nyt: 48 artiklan 3 kohta
(Lisävaatimus, joka takaa riittävän tietosuojan)

Neuvosto sisällytti osan tarkistusta ulottaen vaatimuksen koskemaan tietojen tallennusta.

Tarkistus 53 – 48 artiklan 4 kohta, nyt: 49 artiklan 4 kohta
(Hylkäämisestä tiedottaminen tietyn määräajan kuluessa.)

Neuvosto hyväksyi tarkistuksen sisällön ja päätti sisällyttää jopa tiukemman vaatimuksen, jotta

avoimuus vietäisiin vielä pitemmälle.

Tarkistus 57 – 52 artiklan 2 kohdan (uusi) 2 a alakohta, nyt: 53 artiklan 3 kohta
(Henkilökohtaiset poissulkemisperusteet kelpuuttamisjärjestelmiä koskevien vaatimusten
osana)

Neuvosto hyväksyi osan Euroopan parlamentin tarkistuksesta, mutta piti parempana muotoilla

vaatimuksen siten, että jäsenvaltiot voivat päättää, käyttävätkö hankintaviranomaiset tätä

mahdollisuutta.

Tarkistus 64 – (Uusi) 53 a artikla
(Ympäristöasioiden hallintaa koskevat standardit)

Neuvosto hyväksyi suurimman osan tarkastuksen sisällöstä ja sisällytti sen uuden 52 artiklan

3 kohtaan. (Ks. myös johdanto-osan 52 kappale.)
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Tarkistukset 67, 68 ja 69 – 54 artiklan 3, 4 ja 5 kohta, nyt: 55 artiklan 2 kohdan 2 alakohta
(Yksityiskohtaiset säännökset painotuksen ilmoittamisesta)

Neuvosto totesi, että ehdotettua säännöstä on yksinkertaistettava selkeyttämällä 2 kohdan tekstiä ja

poistamalla aikaisemmat kohdat 3, 4 ja 5. Perinteistä direktiiviä koskevan sopimuksen mukaisesti

neuvosto lisäsi hieman joustavuutta antamalla hankintayksiköille luvan ilmoittaa perusteet

alenevassa tärkeysjärjestyksessä tietyissä perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus 74 – 62 artiklan 1 kohdan (uusi) 2 a alakohta, nyt: 64 artikla (Sähköinen
allekirjoitus – Suunnittelukilpailut)

Koska tarkistukset ovat olennaisilta osin identtisiä, ks. tarkistuksen 50 perustelu.

Tarkistus 75 – 62 artiklan 2 kohta, nyt: 64 artiklan 2 kohta
(Lisävaatimus, joka takaa riittävän tietosuojan – Suunnittelukilpailut)

Ks. tarkistuksen 51 perustelu.

Tarkistus 95 – Liitteessä XX oleva 1 kohta, nyt: Liitteessä XXI oleva 1 kohta
(Selvennys ympäristöasioita koskevista teknisistä eritelmistä)

Neuvosto hyväksyi ainoastaan osan tarkistuksesta. Se ei varsinkaan voinut ottaa huomioon

ympäristövaikutuksia tärkeänä tekijänä teknisen eritelmän määrittelyssä. Perinteistä direktiiviä

koskevan yhteisen kannan mukaisesti otettiin kuitenkin käyttöön ilmaus "ympäristönsuojelun taso".

2.3 Jäljempänä mainitut tarkistukset on hylätty, eikä niitä ole näin ollen sisällytetty tekstiin:

Tarkistus 1 - Johdanto-osan 1 kappale, nyt: johdanto-osan 9 kappale
(Viittaus julkisten palvelujen kohtuuhintaisuuteen ja luotettavuuteen)

Neuvosto hylkäsi tarkistuksen, koska tässä direktiivissä ei pyritä yhdenmukaistamaan tarjottavien

palveluiden laatua ja saatavuutta kohtuullisin hinnoin.
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Tarkistus 5 – Johdanto-osan 8 kappale, nyt: johdanto-osan 10 kappale
(Viittaus siihen, että säännökset koskevat yksityisiä ja julkisia hankintayksikköjä)

Neuvosto hylkäsi Euroopan parlamentin tarkistuksen, koska ehdotettujen lisäysten ei katsottu

lisäävän mitään korvaamatonta kyseisessä johdanto-osan kappaleessa jo annettuun perusteluun.

Tarkistukset 123 ja 10 – 1 artiklan 7 kohta ja (uusi) 7 a kohta, nyt: 4 kohta
(Puitesopimusten määritelmä)

Neuvosto piti parempana terminologiaa, jota oli käytetty komission alkuperäisessä ehdotuksessa.

Euroopan parlamentin muutokset olisivat vähentäneet tarvittavaa joustavuutta hankintayksiköiden

osalta sen lisäksi, että ne olisivat saattaneet kyseiset hankintayksiköt sellaisen järjestelmän piiriin,

joka on tiukempi kuin hankintaviranomaisiin perinteisen direktiivin mukaisesti sovellettava

järjestelmä.

Tarkistus 11 – 1 artiklan 9 kohta, nyt: 9 kohdan d alakohta)
(Suunnittelukilpailut ja palkintojen jakaminen ja/tai jakamatta jättäminen)

Neuvosto hylkäsi ajatuksen siitä, että suunnittelukilpailuissa olisi pakko jakaa palkintoja.

Tarkistus 106 – 2 artiklan 1 kohdan a alakohta
(Yhteishankintakeskus sisällytetty hankintaviranomaisten määritelmään)

Neuvosto hylkäsi tarkistuksen, koska se voisi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta sen osalta, miten

pidetään erillään toisistaan 'julkisoikeudelliset laitokset' ja 'julkiset yritykset'. Neuvosto hyväksyi

kuitenkin osan tarkistuksen sisällöstä lisäämällä oikeudellisesti selkeän 'yhteishankintakeskuksia'

koskevan määritelmän (ks. 1 artiklan uusi 8 kohta ja operatiiviset säännökset, jotka koskevat

mahdollisuuksia käyttää kyseisiä hankintayksiköitä (ks. (uusi) 29 artikla).

Tarkistus 14 – 2 artiklan 3 kohta
(Erityis- ja yksinoikeuksien määritelmä)

Neuvosto piti parempana säilyttää komission alkuperäinen ehdotus tältä osin ja muutti ainoastaan

hieman sanamuotoa.

Tarkistus 124 – 13 artikla, nyt: 14 artikla
(Puitesopimuksia koskevat säännökset)

Ks. tarkistuksia 123 ja 10 koskeva selitys.



12634/3/02 REV 3 ADD 1 pool/NH/ik 11
DG C I    FI

Tarkistus 19 – 14 artiklan (uusi) 1 a kohta, nyt: 16 artikla
(Viittaus eräisiin tavoitteisiin, jotka on mainittu perustamissopimuksessa)

Neuvosto katsoi, että viittausta perustamissopimuksen tavoitteisiin on käsitelty riittävästi johdanto-

osan 13 kappaleessa (ks. myös tarkistuksen 111 perustelu).

Tarkistus 23 – 22 artikla, nyt: 21 artikla
(Hankintasopimukset, jotka ovat salaisia tai edellyttävät erityisiä turvatoimia)

Neuvosto ei voinut sisällyttää Euroopan parlamentin tarkistusta, koska se ei pitänyt lausekkeen

lisäämistä tarpeellisena.

Tarkistus 25 – 25 artikla
(Erityis- ja yksinoikeuksia koskevat säännökset ulotettu koskemaan muita kuin palveluja
koskevia hankintasopimuksia)

Neuvosto piti parempana noudattaa lähestymistapaa ja soveltamisalaa, joita komissio oli alunperin

ehdottanut.

Tarkistus 30 – 27 artiklan 2 kohta, nyt: 26 artikla
(Mahdollisuus tarkistaa tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja
hankintasopimuksia koskevaa lainsäädäntöä)

Neuvosto ei voinut hyväksyä Euroopan parlamentin tarkistusta, koska se katsoi, että erityinen

tarkistuslauseke ei ole tarpeen direktiivin tässä osassa, koska kyseisen lainsäädännön kaikki

tarkistukset on joka tapauksessa hyväksyttävä perustamissopimuksen 251 artiklan nojalla.

Tarkistukset 31 ja 117 – 29 artikla, nyt: 30 artikla)
(Menettely sen määrittämiseksi, onko tietty toiminta avoin kilpailulle)

Neuvosto piti parempana säilyttää suurimman osan komission ehdotuksen sisällöstä ja ainoastaan

yksinkertaisti eräitä säännöksiä. Tarkistuksen 117 sisältö hyväksyttiin osittain.
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Tarkistus 32 – 33 artiklan 2 kohta
(Säännökset alihankintoihin liittyvästä lisätiedottamisvelvoitteesta)

Neuvosto hylkäsi Euroopan parlamentin tarkistuksen, koska sosiaalialaa ja työllisyyttä koskevia

vaatimuksia olisi ensisijaisesti sovellettava pääurakoitsijaan, jonka velvollisuus on tämän jälkeen

huolehtia siitä, että alihankkijat noudattavat kyseisiä säännöksiä. Jäsenvaltioilla on kuitenkin

mahdollisuus päättää yleisestä aliurakoitsijoihin liittyvästä lisätiedottamisvelvoitteesta

Tarkistus 36 – 34 artiklan (uusi) 3 a kohta
(Vastaavien standardien määritelmä)

Koska neuvosto on jo sisällyttänyt useita Euroopan parlamentin tarkistuksia muuttamalla tämän

artiklan 3 ja 6 kohdan rakennetta, se piti muotoilua riittävän selkeänä eikä katsonut tarpeelliseksi

lisätä termin 'vastaava' määritteitä (ks. tarkistusten 91, 98 ja 35 perustelut edellä).

Tarkistus 120 – 37 artikla
(Alihankintoja koskevat lisäsäännökset)

Neuvosto hylkäsi Euroopan parlamentin tarkistuksen, koska se tekisi tekstin tarpeettoman

monimutkaiseksi ja käsitteellisesti vaikeaksi.

Tarkistus 45 – 39 artiklan 3 kohdan b alakohta, nyt: 40 artiklan 3 kohdan b alakohta
(Menettely ilman tarjouskilpailukutsua tiettyjen tutkimusta varten tehtävien
hankintasopimusten ollessa kyseessä)

Neuvosto katsoi, että tämä Euroopan parlamentin tarkistus ei selkeyttäisi eroa

tutkimustarkoituksessa tapahtuvan ja kaupallisen käytön välillä. Neuvosto piti näin ollen parempana

säilyttää komission alkuperäinen teksti.

Tarkistus 47 – 41 artiklan 1 kohdan (uusi) 1 a alakohta, nyt: 42 artikla
((Tarjouskilpailukutsuun) sisällytettävä tiedot työsuhdeturvasta)

Neuvosto ei hyväksynyt sitä, että edellä mainitut tiedot olisi sisällytettävä tarjouskilpailukutsuun.

Sen sijaan se piti parempana säätää siitä, että työsuhdeturvaa ja työoloja koskevat tiedot lisätään

hankintasopimusta koskeviin asiakirjoihin hankintayksiköille koskevana vaihtoehtona tai

velvoitteena, jonka jäsenvaltiot voivat asettaa (ks. yleislauseke (uudesta) 38 artiklasta).
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Tarkistus 48 – 46 artiklan 2 kohdan f alakohta, nyt: 47 artiklan 4 kohta
(Kielletään syrjimästä tarjoajia)

Neuvosto hylkäsi Euroopan parlamentin tarkistuksen siitä syystä, että 4 kohdan luettelo on joka

tapauksessa avoin, mikä ilmenee johdanto-osasta "on annettava ainakin".

Tarkistus 49 – 47 artiklan 1 kohdan 1 alakohta, nyt: 48 artiklan 1 kohta
(Hankintaviranomaiset valitsevat viestintämenetelmän)

Neuvosto hylkäsi tämän tarkistuksen, koska se velvoittaisi hankintayksiköt hyväksymään tarjouksia

tai muita viestejä sähköisesti, vaikka niillä ei olisikaan tarvittavia laitteita.

Tarkistus 103 – 47 artiklan (uusi) 4 a kohta, nyt: 48 artikla
(Luottamuksellisuus varmennetaan pyynnöstä)

Neuvosto ei voinut hyväksyä tarkistusta, koska sitä on liian hankala käsitellä käytännössä (ks.

perinteisen direktiivin tarkistuksen 75 perustelu).

Tarkistus 52 – 48 artiklan 3 kohta, nyt: 49 artiklan 3 kohta
(Kelpuuttamisjärjestelmistä tiedottaminen tietyn ajan kuluessa)

Neuvosto ei hyväksynyt tarkistusta, koska säännös voitaisiin tämän jälkeen tulkita siten, että siinä

säädetään velvollisuudesta saattaa tarkastelu päätökseen kahden kuukauden kuluessa, mikä ei olisi

yleissääntönä käyttökelpoinen.

Tarkistus 54 – 49 artiklan 2 kohta, nyt: 50 artiklan 2 kohta
(Tiedot, jotka on säilytettävä tietyn ajan)

Neuvosto piti parempana säilyttää komission ehdotuksen mukainen määräaika, jotta ei aiheuteta

hankintayksiköille korkeita kustannuksia, jotka ovat vaivoin perusteltavissa.

Tarkistus 55 – (uusi) 49 a artikla
(Tarkistusmenettelyt)

Neuvosto katsoi, että vielä yksi tarkistusmenettelyjä koskeva lauseke on tarpeeton.

Menettelysääntöjen väitettyjä rikkomuksia koskevista tarkistusmenettelyistä säädetään jo

direktiivissä 92/13/ETY ja määräaikaisia työntekijöitä koskevista tarkistusmenettelyistä säädetään

direktiivissä 96/71/ETY.
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Tarkistus 56 – 50 artiklan 1 kohta, nyt: 51 artiklan 1 kohta
(Osoitetaan, että 38 artiklan säännöksiä on noudatettu)

Neuvosto hylkäsi tarkistuksen, koska tämä erillinen vaatimus ei sopisi yhteen uudessa 1 kohdassa

ilmaistun yleisperiaatteen kanssa. Neuvosto on kuitenkin yhtä mieltä Euroopan parlamentin kanssa

siitä, että tarjoajien on tietenkin noudatettava sovellettavaa työlainsäädäntöä (työehtosopimukset

mukaan lukien) ja että viranomaisten on voitava sulkea pois tarjoajat, jotka eivät noudata kyseisiä

velvoitteita. Yhtenäisyyden vuoksi neuvosto päätti todeta tämän nimenomaisesti artiklaosan

asemesta johdanto-osan 45 ja (uudessa) 54 kappaleessa.

Tarkistus 58 – 53 artiklan (uusi) 3 a kohta, nyt: 54 artikla
(Alakohtaiset säännökset)

Neuvosto ei sisällyttänyt tätä muutosta, koska se ei näytä vastaavan hankintasopimusten

yhdenmukaistamistavoitetta ja, koska se saattaisi aiheuttaa ongelmia varmistettaessa, noudattaako

yhteisö julkisia hankintoja koskevan sopimuksen mukaisia kansainvälisiä velvoitteitaan.

Tarkistus 109 – 53 artiklan 4 kohta, nyt: 54 artikla
(Pakollinen peruste: henkilökohtaiset syyt)

Neuvosto ei voinut esittää, että kyseisiä poissulkemista koskevia lausekkeita olisi sovellettava

kaikissa hankintayksikköryhmissä (ks. myös tarkistuksen 57 perustelu edellä).

Tarkistus 60 – 53 artiklan (uusi) 4 a kohta, nyt: 54 artikla
(Säännökset rikoslain noudattamisen valvonnasta)

Neuvosto piti parempana noudattaa komission ehdotusta, joka sisältää ristiviittauksen perinteisessä

direktiivissä olevaan poissulkemissyiden luetteloon.

Tarkistus 61 – 53 artiklan (uusi) 4 b alakohta, nyt: 54 artikla
(Säännös virallisista luetteloista)

Neuvosto katsoi, että kyseisessä säännöksessä ei ole asianmukaista asettaa kaikkia

hankintaviranomaisia koskevia velvoitteita, koska tämän direktiivin tarjoamat puitteet ovat

joustavammat.
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Tarkistus 62 – 53 artiklan (uusi) 4 c kohta, nyt: 54 artikla
(Ei puututa sosiaali- ja työllisyyspolitiikan edistämiseen)

Neuvosto ei pidä tarpeellisena tai asianmukaisena sitä, että ehdotettu säännös sisällytetään

direktiiviin, koska se vaikeuttaisi hankintasopimusten tekoperusteiden ja teknisten eritelmien

pitämistä erillään ja lisäisi väärinkäsitysten mahdollisuutta.

Tarkistus 125 – 54 artiklan 1 kohdan a alakohta, nyt: 55 artikla
(Kolmansille osapuolille koituvat edut sisällytetty hankintasopimusten tekoperusteisiin)

Täysin perinteistä direktiiviä vastaavasti neuvosto piti parempana noudattaa komission ehdotusta

sen selventämiseksi, että taloudellista etua on tarkasteltava hankintaviranomaisille koituvan edun

näkökulmasta. Tästä syystä neuvosto ei hyväksynyt tarkistusta. Se katsoi lisäksi, että ilmaus "joka

on perusteltu hankintamenettelyn ominaisuuksien ja sen toteuttamiseksi tarvittavien resurssien

tasapainottamiseksi" soveltuu paremmin kuin ilmaus "joka liittyy hankintamenettelyn

ominaisuuksien ja sen toteuttamiseksi tarvittavien resurssien tasapainottamiseen tai ilmaus "joka

suoraan liittyy...". Johdanto-osan 54 kappaleen uusi sanamuoto antaa lisäselityksen sille, miten

kyseistä ilmausta olisi tulkittava.

Tarkistus 66 – 54 artiklan 2 kohta, nyt: 55 artiklan 2 kohta
(Perusteiden painotus)

Neuvosto pitää parempana komission ehdotuksessa suunniteltuja perusteiden painotusta koskevia

yksityiskohtaisia sääntöjä. Neuvosto lisäsi kuitenkin säännöksen, joka antaa joustavuutta niissä

tapauksissa, joissa tällainen painotus ei ole mahdollista selkeästi osoitettavista syistä.

Tarkistus 71 – 57 artiklan 3 kohta, nyt: 59 artiklan 3 kohta
(Kolmansia maita koskevat seuraukset ulotettu koskemaan kaikentyyppisiä
hankintasopimuksia ja ILO:n normeja)

Neuvosto ei voinut hyväksyä tarkistuksen ensimmäistä osaa, koska se yhtyy komission

ehdotukseen, joka on tietoisesti rajattu palveluja koskeviin hankintasopimuksiin. Tarkistuksen

toinen osa olisi sisältänyt komission sitoumuksen käsitellä kysymyksiä, joita eivät koske artiklan

2 kohdassa tarkoitetut kertomukset.

Tarkistus 73 – 62 artiklan 1 kohdan 1 alakohta, nyt: 64 artikla
(Viestintämuodon valinta)

Neuvosto hylkää tämän tarkistuksen samoin kuin 47 artiklaa koskevan tarkistuksen 49, koska se

velvoittaisi hankintayksiköt hyväksymään suunnitelmia, hankkeita tai muita viestejä sähköisesti,

vaikka niillä ei olisikaan tarvittavia laitteita.
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Tarkistukset 76 ja 77 – Liite X, nyt: Liite XI

(Luettelo 29 artiklan artiklassa tarkoitetusta lainsäädännöstä)

Neuvosto ei voinut hyväksyä tarkistusta 76, koska se olisi lisännyt oikeudellisen olettaman vapaasta

pääsystä kyseisten alojen markkinoille. Se tunnusti kuitenkin, että jos jäsenvaltio on päättänyt

soveltaa direktiiviä 94/22/ETY hiilialaan, tämä olisi otettava huomioon. Neuvosto päätti selkiyttää

tämän vastaavassa johdanto-osan kappaleessa. Tarkistuksen 77 osalta neuvosto ei voinut hyväksyä,

että direktiivi 91/440/ETY sisällytetään liitteeseen X, koska se ei ole markkinoiden vapauttamista

koskeva direktiivi. Neuvosto piti tästä syystä parempana, että säilytetään tältä osin komission

ehdotuksen alkuperäinen sanamuoto.

Tarkistus 84 – Liite XVI A, ryhmä 6, b kohta
(Pankki- ja sijoituspalvelut palveluryhmässä 6)

Neuvosto piti rivin "pankki- ja investointipalvelut" poistamista liian kauaskantoisena. Sen sijaan se

sisällytti 24 artiklaan ja johdanto-osan 26 kappaleeseen perinteiseen direktiiviin valittua ratkaisua

vastaavan ratkaisun, joka perustuu siihen, että Euroopan parlamentin tarkistus 37 hyväksyttiin

perinteistä direktiiviä koskevaan ehdotukseen.

Tarkistus 88 – Liite XXI A(uusi)
(Liite kansainvälisistä työelämän perusnormeista)

Tämän tarkistuksen hylkääminen johtuu siitä, että tarkistus 71 hylättiin.

3. Merkittävät muutokset, jotka neuvosto lisäsi komission alkuperäiseen ehdotukseen

Dynaamiset hankintajärjestelmät ja sähköiset huutokaupat – nyt: 15 artikla/40 artikla

Neuvosto sisällytti yksityiskohtaisempia säännöksiä dynaamisista hankintajärjestelmistä ja

sähköisistä huutokaupoista ottaen niiden avulla huomioon perinteisen direktiivin säännökset ja

mukautti hankintoja koskevat puitteet tekniikoihin, joita monet jäsenvaltiot ovat kehittäneet ja

soveltaneet.
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Postipalvelut sisällytetty julkisia palveluja koskevaan direktiiviin – nyt: 6 artikla

Postipalvelujen sisällyttämisellä julkisia palveluja koskevaan direktiiviin pyrittiin ottamaan

huomioon jäsenvaltioissa toteutettu markkinoiden vapauttaminen samalla kun selkeytettiin, mitkä

vaihtoehdot ja erityisjärjestelyt ovat edelleen tarpeen.

Sidosyritysten ja yhteisyritysten kanssa tehdyt hankintasopimukset – nyt: 23 artikla

Katsottiin tarpeelliseksi lisätä erityissäännöksiä, jotka koskevat sidosyritysten ja yhteisyritysten

kanssa tehtäviä hankintasopimuksia, jotka ovat yleisiä julkisten palvelujen alalla. Selventämällä

edellytykset, joiden vallitessa direktiivin säännöksiä sovelletaan sopimuksiin, joita

hankintaviranomaisen tai muiden yksiköiden yhteisyritykset ovat tehneet ilman kilpailukutsua,

saatiin aikaan kompromissi, jossa on otettu huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeudelliset

vaatimukset ja perinteet.

Ympäristökriteerit teknisinä eritelminä – nyt: 34 artikla

Neuvosto pyrki tämän kohdan lisäämisellä selkiyttämään ympäristöä koskevien teknisten eritelmien

käyttöä. Tavoitteena oli antaa jäsenvaltioille tarvittavaa joustavuutta ja vastata käytännön tarpeisiin.

Valintalautakunnan päätökset – nyt: 66 artikla

Tämä säännös vastaa perinteisen direktiivin säännöstä. Nimettömyyden suojaaminen tunnustettiin

tärkeäksi ennakkoedellytykseksi julkisten palvelujen alalla sovellettavien menettelyjen yhteydessä.

4. Yhteenveto

Julkisia palveluja koskevaa direktiiviä koskevassa yhteisessä kannassa säilytetään komission

alkuperäisen ehdotuksen perusajatus ja tavoitteet samalla kun siinä sisällytetään useita Euroopan

parlamentin tarkistuksia ainakin keskeisiltä osin. Neuvosto on yhdenmukaistanut julkisia palveluja

koskevaa direktiiviä koskevan yhteisen kannan tekstin perinteisen direktiivin kanssa korostaen täten

sitä, että nämä kaksi direktiiviä ovat julkisia hankintoja koskevien uusien oikeuspuitteiden keskeisiä

osia Euroopan unionissa.

=====================
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 5. maaliskuuta 2003 (07.03)
(OR. en)

Toimielinten väliset asiat:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03

MAP 1
CODEC 94
OC 75

ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) ja neuvosto
Ed. asiak. nro: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
Kom:n ehd. nro: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Asia: – Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisia

rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta ("klassinen" direktiivi)
= Yhteisen kannan vahvistaminen
– Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja
energiahuollon, liikenteen sekä postipalvelujen alan hankintoja koskevien
sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (julkisia palveluja koskeva
direktiivi)
= Yhteisen kannan vahvistaminen
YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy: 10.3.2003

1. Komissio toimitti neuvostolle 11.7.2000 asiakohdassa mainitut kaksi ehdotusta julkisia
hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta. Ehdotukset
perustuvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohtaan ja 55 ja 95
artiklaan1.

2. Euroopan parlamentti antoi perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti molemmista
ehdotuksista ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa 17.1.20022.

                                                
1  EYVL C 29 E, 30.1.2001, s. 11. Jälkimmäisen direktiivin nimi on neuvottelujen aikana

muutettu postipalvelujen sisällyttämiseksi siihen.
2 EYVL C 271 E , 7.11.2002, s. 176 ("klassinen" direktiivi). EYVL C 271 E, 7.11.2002, s. 293

(julkisia palveluja koskeva direktiivi).
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3. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa molemmista ehdotuksista 26.4.20013.

4. Alueiden komitea antoi lausuntonsa molemmista ehdotuksista 13.12.2000.4

5. Neuvosto (sisämarkkinat, kuluttaja-asiat ja matkailu) pääsi istunnossaan 21.5.2002 poliittiseen

yhteisymmärrykseen "klassista" ehdotusta koskevasta yhteisestä kannasta (asiak. 9270/02).

Neuvosto (kilpailukyky) pääsi istunnossaan 30.9.2002 poliittiseen yhteisymmärrykseen

julkisia palveluja koskevaa ehdotusta koskevasta yhteisestä kannasta (asiak. 12204/02).

 6. Näin ollen pysyvien edustajien komiteaa pyydetään

– hyväksymään molempia asiakokonaisuuksia koskevien yhteisten kantojen tekstit sellaisina

kuin ne ovat lingvistijuristien viimeisteleminä asiakirjoissa 11029/02 MAP 30 CODEC 922

("klassinen" direktiivi) ja 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 (julkisia palveluja koskeva

direktiivi),

– hyväksymään ehdotukset neuvoston perusteluiksi sellaisina kuin ne ovat asiakirjoissa

11029/02 MAP 30 CODEC 922 ADD 1 ("klassinen" direktiivi) ja 12634/02 MAP 38 CODEC

1180 ADD 1 (julkisia palveluja koskeva direktiivi),

– suosittamaan, että neuvosto vahvistaisi jonkin tulevan istuntonsa A-kohtana yhteiset kannat

sellaisina kuin ne ovat asiakirjoissa 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ("klassinen" direktiivi) ja

12634/02 MAP 38 CODEC 1180 (julkisia palveluja koskeva direktiivi) ja hyväksyisi

neuvoston perustelut sellaisina kuin ne ovat asiakirjoissa 11029/02 MAP 30 CODEC 922

ADD 1 ("klassinen" direktiivi) ja 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1 (julkisia palveluja

koskeva direktiivi).

________________________

                                                
3 EYVL C 193, 10.7.2001, s. 1 (julkisia palveluja koskeva direktiivi); EYVL C 193, 10.7.2001,

s. 7 ("klassinen" direktiivi).
4 EYVL C 144, 15.5.2001, s. 23.
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NEUVOSTO

Bryssel, 5. maaliskuuta 2003 (07.03)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03
ADD 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) ja neuvosto
Ed. asiak. nro: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
Kom:n ehd. nro: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Asia: – Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisia

rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta ("klassinen" direktiivi)
= Yhteisen kannan vahvistaminen
– Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja
energiahuollon, liikenteen sekä postipalvelujen alan hankintoja koskevien
sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (julkisia palveluja koskeva
direktiivi)
= Yhteisen kannan vahvistaminen
YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy: 10.3.2003

Neuvoston pöytäkirjaan merkittävät lausumat

A. "KLASSINEN" DIREKTIIVI

1. Komission lausuma johdanto-osan 13 kappaleesta and 18 artiklan d alakohdasta

"Komissio katsoo, että julkisia hankintoja koskevat direktiivit kuuluvat julkisia hankintoja

koskevan sopimuksen mukaisiin yhteisön velvollisuuksiin, ja näin ollen komissio tulkitsee

kyseisiä direktiivejä sopimuksen mukaisella tavalla. Komissio katsoo, että johdanto-osan
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13 kappaletta ja 18 artiklan d alakohtaa ei voida tulkita siten, että ne sulkisivat pois muun

muassa hankintaviranomaisten, ja erityisesti paikallisten viranomaisten, lainoja koskevat

julkisyhteisöjen sopimukset, pois lukien "arvopapereiden tai muiden rahoitusvälineiden

liikkeeseenlaskuun, ostoon, myyntiin tai siirtoon" liittyvien lainojen osalta.

Lisäksi komissio toistaa, että kaikissa tapauksissa, joissa direktiivit eivät ole sovellettavissa –

esimerkiksi kynnysarvon alittuessa – on noudatettava perussopimuksen määräyksiä ja

periaatteita. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti tähän sisältyy erityisesti

avoimuuden velvoite, mikä merkitsee riittävän julkisuuden takaamista, joka mahdollistaa

hankintasopimusten avaamisen kilpailulle."

2. Belgian valtuuskunnan lausuma johdanto-osan 22 a kappaleesta

"Belgian valtuuskunta toteaa tyytyväisenä, että tiettyä edistystä on saatu aikaan siinä, että

hankintayksiköt voivat ottaa huomioon eettiset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat julkisia

hankintoja koskevia sopimuksia tehtäessä.

Valtuuskunta katsoo kuitenkin aiheelliseksi ottaa esille kolme näkökohtaa:

1. Taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien, jotka vahvistetaan Kansainvälisen työjärjestön

yleissopimuksissa, laiminlyöminen on julkisten hankintojen markkinoille pääsyn

kannalta selkeästi samaistettava vakavaan ammatilliseen virheeseen.

Tältä osin Belgia pani merkille neuvoston oikeudellisen yksikön tulkinnan johdanto-

osan 22 a kappaleesta, joka on pohjana 46 artiklan säännöksille mahdollisuudesta evätä

taloudelliselta toimijalta osallistuminen julkisen hankintasopimuksen tekomenettelyyn

(asiak. 8439/02 MAP 18 CODEC 524).

2. Samaa eettistä lähestymistapaa on sovellettava hankintasopimuksen

toteuttamisvaiheessa sekä hankintojen valmistuksen että erityisesti kolmansista maista

peräisin olevien tuotteiden, tuotannon ja kuljetusmenetelmien osalta.
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3. Belgia toivoo lopuksi sellaisen seurantaelimen perustamista, jolla pyritään valvomaan,

että yritykset, jotka pyrkivät tai tarjoutuvat tekemään tai lopulta tekevät Euroopan

unionin jäsenvaltioihin kuuluvien hankintaviranomaisten kanssa sopimuksia julkisista

hankinnoista, noudattavat taloudellisia ja sosiaalisia velvoitteita."

3. Ranskan valtuuskunnan lausuma 1 artiklan 3 a kohdasta ja 18 a artiklasta

"Ranska katsoo, että julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja

koskevassa direktiiviesityksessä oleva palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten ja

käyttöoikeusurakoiden määritelmä on epätäydellinen, koska siinä viitataan ainoastaan

käyttöoikeuden saajalle myönnettyyn käyttöoikeuteen mutta ei käyttöriskiin.

Ranskan valtuuskunnan mielestä on myös valitettavaa, että palvelujen

käyttöoikeussopimuksista ei annettu julkisia hankintoja koskevan lainsäädäntöpaketin

yhteydessä yhteisön säännöksiä, jotka vastaisivat tekstissä olevia käyttöoikeusurakoita

koskevia säännöksiä.

Asiaa koskevien erityissäännösten puuttuminen haittaa todellisen oikeusvarmuuden ja

avoimuuden aikaansaamista tällä alalla. Kyseiset kaksi vaatimusta edellyttävät selkeitä ja

yhtenäisiä sääntöjä, jotka on mahdollista asettaa ainoastaan lainsäädännössä."

4. Komission lausuma palveluhankintoja koskevista käyttöoikeus-sopimuksista sekä

julkisen ja yksityisen sektorin välisestä yhteistyöstä (1 artiklan 3 a kohta ja 18 a artikla)

"Komissio katsoo, että kysymyksiä palveluhankintoja koskevista käyttöoikeus-sopimuksista

sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisestä yhteistyöstä olisi tarkasteltava edelleen sen

arvioimiseksi, tarvitaanko erityinen säädös, joka edistäisi talouden toimijoiden

mahdollisuuksia tehdä käyttöoikeus-sopimuksia ja osallistua julkisen ja yksityisen sektorin

välisen yhteistyön eri muotoihin sekä takaisi, että kyseiset toimijat voivat täysimääräisesti

hyödyntää perussopimuksessa vahvistetut oikeutensa."
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5. Itävallan valtuuskunnan lausuma 46 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta

"Itävalta katsoo, että 46 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on

määritettävä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja yhteisön lainsäädännön huomioon

ottaen edellytykset, joiden mukaan 1 kohtaa sovelletaan. Näihin voivat sisältyä edellytykset,

joiden mukaan taloudellinen toimija voi osoittaa poistaneensa kyseisen tuomion aiheen. Jos

taloudellinen toimija osoittaa poistaneensa 46 artiklan 1 kohdan mukaisen tuomion aiheen,

hankintaviranomaisella ei ole velvollisuutta sulkea pois kyseistä ehdokasta."

6. Portugalin valtuuskunnan lausuma 46 artiklan 1 kohdasta

"Portugali toteaa, että 46 artiklan muotoilu ei kaikilta osin takaa ehdokkaiden tai tarjoajien

valintaa tai poissulkemista koskevan järjestelmän yhdenmukaista soveltamista, sillä se

mahdollistaa ehdokkaiden tai tarjoajien epätasa-arvoisen kohtelun jäsenvaltiossa sekä

erilaisen menettelyn kussakin jäsenvaltiossa, mikä puolestaan voi johtaa oikeudelliseen

epävarmuustilanteeseen ja markkinoiden epätyydyttävään toimintaan.

Portugali ilmoittaa, että sen toimivaltaisille viranomaisille osoitetut 46 artiklaan perustuvat

pyynnöt käsitellään Portugalin lainsäädännön mukaisesti eli kun asianomainen tai muut tahot

esittävät pyyntönsä suoraan kyseistä lainsäädäntöä noudattaen ja sen säätämässä

tarkoituksessa."

7. Itävallan valtuuskunnan lausuma 63 a artiklasta

"Itävalta pitää lähtökohtana sitä, että 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa tuomariston jäsenten ja

ehdokkaiden välisessä vuoropuhelussa noudatetaan 4 a kohdassa tarkoitettua nimettömyyden

suojan periaatetta. Tuomariston jäsenten on näin ollen tehtävä päätöksensä nimettömänä

jätettyjen ehdotusten perusteella tietämättä ehdokkaiden henkilöllisyyttä."
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8. Kreikan valtuuskunnan lausuma 63 a artiklasta

"Kreikan valtuuskunta ilmoittaa, että 63 a artiklan 5 kohdan (tuomariston päätökset)

soveltaminen ei saa olla ristiriidassa 4 a kohdassa mainitun nimettömyyden suojan

yleisperiaatteen kanssa. Toisin sanoen nimettömyyden suojaa on noudatettava kaikissa

tapauksissa, mukaan lukien pöytäkirjoissa."

9. Ranskan valtuuskunnan lausuma 63 a artiklasta

"Ranska katsoo, että hankkeen valvontaa koskevat hankinnat ovat talouden kannalta

merkittävä ja dynaaminen toimintakohde ja lisäksi niillä on tärkeä sosiaalinen ja kulttuuriin

liittyvä tehtävä. Arkkitehtuurihankkeiden valinta on tässä suhteessa ratkaisevaa. Tämän

vuoksi on tärkeää, että Euroopan unionin koko alueella on käytettävissä järjestelmä, joka on

samalla tehokas, avoin ja syrjimätön. Ranska katsoo, että kilpailujen järjestäminen täyttää

parhaiten nämä vaatimukset. Ranska pahoittelee sitä, että nykyään Euroopassa kilpailujen

järjestäminen on pikemminkin poikkeus kuin sääntö ja että kun lainsäädäntöpaketista

päätettiin, tässä asiassa ei saatu aikaan edistymistä."

10. Tanskan valtuuskunnan lausuma

"Tulevan puheenjohtajakautensa aikana Tanska aikoo tehdä aloitteen neuvostossa

(kehitysyhteistyö) käytävästä keskustelusta siitä, miten olisi edettävä kehitysavun

vapauttamiseksi kytkennöistä myös tapauksissa, joissa hankintasopimukset ovat

tuensaajavaltioiden tekemiä."
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B. JULKISIA PALVELUJA KOSKEVA DIREKTIIVI

1. Neuvoston lausuma 5 artiklasta

"Neuvosto toteaa, että johdonmukaisuus on tarpeen julkisia hankintoja koskevien direktiivien

ja komission ehdotuksen 'Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautateiden,

maanteiden ja sisävesien henkilöliikenteeseen liittyviä julkisen palvelun vaatimuksia ja

julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekemistä koskevista jäsenvaltioiden

toimista' välillä. Mainitunlaisen johdonmukaisuuden varmistamiseen pyritään kaikin

mahdollisin toimin."

2. Itävallan valtuuskunnan lausuma 63 a artiklasta

"Itävalta pitää lähtökohtana sitä, että 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa tuomariston jäsenten ja

ehdokkaiden välisessä vuoropuhelussa noudatetaan 4 a kohdassa tarkoitettua nimettömyyden

suojan periaatetta. Tuomariston jäsenten on näin ollen tehtävä päätöksensä nimettömänä

jätettyjen ehdotusten perusteella tietämättä ehdokkaiden henkilöllisyyttä."

3. Komission lausuma johdanto-osan 26 kappaleesta ja 24 artiklan c kohdasta

"Komissio katsoo, että julkisia hankintoja koskevat direktiivit kuuluvat julkisia hankintoja

koskevan sopimuksen mukaisiin yhteisön velvollisuuksiin, ja näin ollen komissio tulkitsee

kyseisiä direktiivejä sopimuksen mukaisella tavalla. Komissio katsoo, että johdanto-osan

13 kappaletta ja 18 artiklan d alakohtaa ei voida tulkita siten, että ne sulkisivat pois muun

muassa hankintaviranomaisten, ja erityisesti paikallisten viranomaisten, lainoja koskevat

julkisyhteisöjen sopimukset, pois lukien 'arvopapereiden tai muiden rahoitusvälineiden

liikkeeseenlaskuun, ostoon, myyntiin tai siirtoon' liittyvien lainojen osalta."
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2. Saksan valtuuskunnan lausuma 2 artiklan 3 kohdasta

"Saksa pahoittelee sitä, että 'erityis- ja yksinoikeuksien' määritelmää muutetaan puhtaasti

lainsäädäntöteknisistä syistä ja sivuuttamalla kilpailupoliittiset näkökohdat. Saksa näkee

lisäksi vaaran, että kyseinen määritelmän muuttaminen johtaa direktiivin soveltamisalan

kapenemiseen sekä valtion hallinnassa olevien yritysten ja muiden yritysten erilaiseen

kohteluun."

________________________
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Bryssel, 12. maaliskuuta 2003 (14.03)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)
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ADD 1 COR 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

OIKAISU I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN TEHTYYN LISÄYKSEEN
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea ja neuvosto
Ed. asiak. nro: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
Kom:n ehd. nro: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Asia: – Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisia 

rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta ("klassinen" direktiivi)
= Yhteisen kannan vahvistaminen

– Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen sekä postipalvelujen alan hankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (julkisia palveluja koskeva 
direktiivi)
= Yhteisen kannan vahvistaminen

Sivu 1, kohta A.1, otsikko:

Korvataan "johdanto-osan 13 kappaleesta ja 18 artiklan d alakohdasta"

seuraavasti: "johdanto-osan 26 kappaleesta ja 16 artiklan d alakohdasta".

Sivu 1, kohta A.1, ensimmäinen rivi:

Korvataan "13 kappaletta ja 18 artiklan d alakohtaa"

seuraavasti: "26 kappaletta ja 16 artiklan d alakohtaa".
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Sivu 3, kohta A.4, otsikko:

Korvataan "1 artiklan 3 a kohdasta ja 18 a artiklasta"

seuraavasti: "1 artiklan 4 kohdasta ja 17 artiklasta".

Sivu 6:

Korvataan kohta B.3 seuraavasti:

3. Komission lausuma johdanto-osan 26 kappaleesta ja 24 artiklan c kohdasta

"Komissio katsoo, että julkisia hankintoja koskevat direktiivit kuuluvat julkisia hankintoja

koskevan sopimuksen mukaisiin yhteisön velvollisuuksiin, ja näin ollen komissio tulkitsee

kyseisiä direktiivejä sopimuksen mukaisella tavalla. Komissio katsoo, että johdanto-osan

26 kappaletta ja 24 artiklan c alakohtaa ei voida tulkita siten, että ne sulkisivat pois muun

muassa hankintaviranomaisten, ja erityisesti paikallisten viranomaisten, lainoja koskevat

julkisyhteisöjen sopimukset, pois lukien 'arvopapereiden tai muiden rahoitusvälineiden

liikkeeseenlaskuun, ostoon, myyntiin tai siirtoon' liittyvien lainojen osalta.

Lisäksi komissio toistaa, että kaikissa tapauksissa, joissa direktiivit eivät ole sovellettavissa –

esimerkiksi kynnysarvon alittuessa – on noudatettava perussopimuksen määräyksiä ja

periaatteita. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti tähän sisältyy erityisesti

avoimuuden velvoite, mikä merkitsee riittävän julkisuuden takaamista, joka mahdollistaa

hankintasopimusten avaamisen kilpailulle."

________________________
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neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin antamiseksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alan

hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta
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2000/0117 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin antamiseksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alan

hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta

1- TAUSTAA

Ehdotus annettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle:
(asiakirja KOM(2000) 276 lopullinen – 2000/0117(COD)): 11. kesäkuuta 2000

Euroopan Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: 26. huhtikuuta 2001

Alueiden komitea antoi lausuntonsa: 13. joulukuuta 2000

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä: 17. tammikuuta 2002

Muutettu ehdotus annettiin: 6. toukokuuta 2002

Yhteinen kanta vahvistettiin: 20 maaliskuuta 2003

2- KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alan hankintoja koskevien
sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiiviehdotuksen tavoitteena ei
ole korvata kansallista oikeutta, vaan taata yhtäläistä kohtelua, syrjimättömyyttä ja avoimuutta
koskevien periaatteiden noudattaminen kaikkien jäsenvaltioiden julkisiin hankintoihin
liittyvissä sopimuksentekomenettelyissä.

Tämä ehdotus on jatkoa julkisia hankintoja koskevan vihreän kirjan myötä käynnistyneeseen
keskusteluun, ja sillä pyritään kolmeen tavoitteeseen: aihetta koskevan oikeudellisen
kehyksen nykyaikaistamiseen, yksinkertaistamiseen ja suurempaan joustavuuteen seuraavasti:

– nykyaikaistamisessa otetaan huomioon uusi tekniikka ja taloudellisen
toimintaympäristön muutokset, tietyillä aloilla käynnissä tai edessä oleva
vapauttaminen mukaan luettuna

– yksinkertaistamisen tarkoituksena on, että käyttäjät ymmärtäisivät paremmin
nykyistä lainsäädäntöä, jolloin hankintasopimukset tehtäisiin aihetta koskevia
säännöksiä ja periaatteita kaikilta osin noudattaen, ja että mukana olevat yksiköt
(hankkijat tai toimittajat) tuntisivat oikeutensa paremmin.

– menettelyjen on oltava joustavia, jotta ne vastaisivat julkisten hankintayksikköjen ja
taloudellisten toimijoiden tarpeita
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3- YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1 Yleiset huomiot

Neuvoston yhteinen kanta seuraa olennaisilta osin komission alkuperäistä ehdotusta,
sellaisena kuin se on muutetun ehdotuksen mukaisena. Yhteisessä kannassa vahvistetaan
eräitä keinoja, joilla on tarkoitus saavuttaa komission ehdotusten tavoitteet. Komissio ei ole
kuitenkaan katsonut voivansa tukea neuvoston yksimielistä kantaa rahoituspalvelujen osalta
lisättyjen säännösten vuoksi.

Neuvoston 30 päivänä syyskuuta 2002 yksimielisesti saavuttama poliittinen yhteisymmärrys
ilmenee 20 maaliskuuta 2003 vahvistetusta yhteisestä kannasta.

Yhteisessä kannassa esitetyt muutokset koskevat erityisesti seuraavaa:

– Uusi tietotekniikka on huomioitava paremmin julkisia hankintoja koskevassa
menettelyssä, mikä vastaa komission ehdotuksissa tavoiteltua nykyaikaisuuden
vaatimusta. Tässä yhteydessä on erityisesti huomattava, että juoksevia hankintoja
varten on otettu käyttöön dynaamiset hankintajärjestelmät, joilla on tarkoitus luoda
hankintayksiköille täysin sähköiset järjestelmät hankintamenettelyjen
yksinkertaistamiseksi ja automatisoimiseksi ja sen takaamiseksi, että kaikilla
menettelystä kiinnostuneilla taloudellisilla toimijoilla on mahdollisuus osallistua
siihen, esimerkiksi sähköistä luetteloa apunaan käyttäen. Samasta syystä on lisätty
säännökset, jotka koskevat mahdollisuutta käyttää sähköistä huutokauppaa
avoimuuden ja yhtäläisen kohtelun takaavin edellytyksin. Näillä lisäyksillä vastataan
samalla nykyaikaistamistarpeeseen, joka on julkisia tavara- ja palveluhankintoja sekä
julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen
yhteensovittamisesta annettuun direktiiviin (jäljempänä "klassinen direktiivi")
tehtyjen tarkistusten n:o 25, 54 ja 65 perusteena, sekä vältetään näiden kahden
ehdotuksen väliset perusteettomat eroavuudet sekä tulkinta- ja soveltamisvaikeudet.
Siltä osin kuin on kyse hankintojen yleisestä sähköisestä koostamisesta, yhteisessä
kannassa tiukennetaan luottamuksellisuudelle asetettuja velvoitteita viittaamalla
liitteeseen XXIII.

– Ympäristönsuojelua ja yhteiskunnallisia säädöksiä koskevien näkökohtien
huomioon ottamiseksi neuvosto omaksui parlamentin tarkistusten jälkeen muutetut
komission ehdotukset ja selvensi johdanto-osan 54 kappaleessa, miten
ympäristönsuojelua ja sosiaalisia vaatimuksia koskevat näkökohdat voidaan ottaa
huomioon arvioitaessa tarjouksia hankintasopimusten myöntämiseksi. 

– Direktiivin soveltamiselle on pyritty jättämään riittävästi joustovaraa, koska sen
soveltamisalaan kuuluvat sekä hankintaviranomaiset että julkiset ja yksityiset
yritykset, jotka toimivat erityis- ja yksinoikeuksiin perustuen, samalla kun sen tietyt
säännökset on yhdenmukaistettu klassisen direktiivin säännösten kanssa, mikä
puolestaan on sääntöjen yksinkertaistamista ja selventämistä koskevan tavoitteen
mukaista. Perusteettomat eroavuudet samaa asiaa koskevien sääntöjen välillä voivat
johtaa tulkinta- ja soveltamisvaikeuksiin sekä hankintaviranomaisena toimivien
paikallisviranomaisten, joiden hankinnoista osa saattaa kuulua tämän direktiivin ja
osa klassisen direktiivin soveltamisalaan, että taloudellisten toimijoiden keskuudessa,
joiden oikeudet saattavat vaihdella jopa saman hankintaviranomaisen samantyyppisiä
tavarahankintoja koskevissa sopimuksissa. Sen vuoksi useat parlamentin tarkistukset,
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joita on ehdotettu ainoastaan klassiseen direktiiviin ja joista on äänestetty ainoastaan
klassisen direktiivin osalta, on toistettu samanlaisina näissä kahdessa direktiivissä.

– Muutetun ehdotuksen vahvistamisen jälkeen käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että
tietyt hankintayksiköt joko toimivat hankintakeskuksina tai käyttävät niiden
palveluja ja että aihetta koskevat erityissäännöt ovat tarpeen. Direktiiviin on sen
vuoksi lisätty säännöksiä, joiden perusteella hankintayksiköt voivat käyttää
hankintakeskusten palveluja edellyttäen, että ne toimivat tämän direktiivin tai
klassisen direktiivin säännösten mukaisesti. Asiaa koskevien säännösten lisäämisellä
(johdanto-osan 23 kappale, 1 artiklan 8 kohta ja 29 artikla) voidaan vastata juridisesti
oikealla tavalla tarkistuksen 106 taustalla olevaan huoleen.

– Postialaa koskevien säännösten täytäntöönpanolle on annettu lisäaikaa, koska
postialan operaattorit eivät oikeudellisesta asemastaan riippumatta kuulu
voimassaolevan alakohtaisen direktiivin soveltamisalaan. Postialan hankintayksiköt
tarvitsevat sen vuoksi enemmän aikaa hankintamenettelyjensä mukauttamiselle
direktiivin sääntöihin kuin muiden alojen hankintayksiköt, jotka ovat jo tottuneet
voimassa olevan direktiivin menettelyihin. Postialalle myönnetty lisäaika päättyy
viimeistään 1. tammikuuta 2009 ja jäsenvaltiot saavat itse päättää tarkan
päivämäärän, johon mennessä direktiivi on pantava postialalla täytäntöön. Postialan
operaattoreihin, jotka ovat hankintaviranomaisia, sovelletaan edelleen klassista
direktiiviä siihen asti, kunnes siirtyminen alakohtaisen direktiivin soveltamisalaan on
tapahtunut.

Lisäksi yhteisessä kannassa on tehty muutoksia rahoituspalveluihin, "intra-group"-
poikkeuksen1 soveltamisalaan sekä myöntämisperusteiden painotukseen.

Rahoituspalvelujen osalta komissio katsoo, että neuvoston yksimielisesti tekemä muutos,
joka vastaa Euroopan parlamentin klassiseen direktiiviin tekemää tarkistusta 37 ja osittain
tähän direktiiviin tekemää tarkistusta 84, saattaa johtaa epäselvään tilanteeseen, sen suhteen,
kuuluvatko kyseiset palvelut direktiivin soveltamisalaan. Komissio onkin toistanut neuvoston
pöytäkirjaan 30. syyskuuta 2002 merkityssä lausumassa, joka on tämän tiedonannon liitteenä,
jo muutetussa ehdotuksessaan täsmennetyn, parlamentin klassiseen direktiiviin tekemää
hylättyä tarkistusta 37 koskevan kantansa.

Neuvosto on vastoin komission lausuntoa saavuttanut tarvittavan yksimielisyyden laajentaa
23 artiklassa säädetty poikkeus, joka koskee mahdollisuutta tehdä sopimuksia ilman
tarjouskilpailun järjestämistä hankintayksikköön sidossuhteessa olevan yrityksen,
yhteisyrityksen tai yhteisyritykseen kuuluvan hankintayksikön kanssa, koskemaan tavaroita ja
rakennusurakoita koskevia hankintasopimuksia. Tällä laajennuksella vahvistetaan parlamentin
tarkistuksen 6 ja 26 asiasisältö, tarkistus 27 suurelta osin ja tarkistus 28 kokonaan, jota ei oltu
otettu tai oli otettu vai hyvin pieneltä osin komission muutettuun ehdotukseen. Komissio on
valmis, vaikkakin vastentahtoisesti, hyväksymään tämän uuden säännöksen yhteisessä
kannassa vahvistettujen tarkistusten yleisesti myönteisen vaikutuksen vuoksi.

                                                
1 Poikkeus koskee mahdollisuutta tehdä sopimuksia ilman tarjouskilpailun järjestämistä

hankintayksikköön sidossuhteessa olevan yrityksen, yhteisyrityksen tai yhteisyritykseen kuuluvan
hankintayksikön kanssa. Ks. 23 artikla (entinen 26 artikla).
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Velvoite ilmoittaa myöntämisperusteiden painotus on vahvistettu. Komissio on kuitenkin
vakuuttunut siitä, että on otettava huomioon tapaukset, joissa hankintayksikkö pystyy
perustelemaan kykenemättömyytensä ilmoittaa tarkka painotus, jolloin hankintayksiköillä on
tällaisissa tapauksissa oltava oikeus ilmoittaa ainoastaan perusteiden aleneva tärkeysjärjestys.

3.2. Parlamentin tarkistukset, jotka on otettu huomioon yhteisessä kannassa

3.2.1. Parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty muutettuun ehdotukseen sekä
yhteiseen kantaan

Otsikko, johdanto-osan 9, 10 ja 28 kappale, 6 artikla, liitteet VI ja XI– tarkistukset
13 ja 16: otsikko, johdanto-osan 9 ja 10 kappaleet sekä liitteet VI ja XI, joita on
muutettu postialaa koskevan siirron jälkeen, on otettu sellaisenaan muutetusta
ehdotuksesta (johdanto-osan 2 ja 8 kappaleet, liitteet V a ja X). Johdanto-osan 28
kappaleeseen (muutetun ehdotuksen 2a kohta), joka on muilta osin vahvistettu
sellaisenaan, on lisätty perustelut postialaa koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa
koskevalle lisäajalle (ks. edellä 3.1 kohdan viides luetelmakohta). Artiklaa 6
(entinen 5a) on muutettu palvelujen määritelmien osalta seuraavasti: 1)
postidirektiivin2 tulkintavaikeuksien välttämiseksi on tehty eräitä terminologisia
muutoksia, 2) on tarkennettu 2 kohdan d alakohdan "postipalveluihin liittyviä
liitännäispalveluja", 3) on lopultakin selvennetty, että liitännäispalvelujen
tarjoamiseen viitataan ainoastaan tapauksissa, joissa niitä tarjoaa hankintayksikkö,
jonka on noudatettava direktiivin säännöksiä postipalvelujen (varattujen tai muiden)
tarjoamiseen.

Johdanto-osan 12 kappale – tarkistus 89/96: muutetun ehdotuksen teksti, joka
koskee perustamissopimuksen 6 artiklan ympäristönsuojelua koskevien vaatimusten
sisällyttämistä, on vahvistettu sellaisenaan.

Johdanto-osan 13 kappale – tarkistus 111: perustamissopimuksen 30 artiklassa
määrättyjä poikkeuksia koskeva tarkistus on vahvistettu vain vähäisin muutoksin,
jotta mainitun artiklan sanamuotoa on voitu seurata kasvien terveyden suojelun
osalta. Näin ollen sanat "eivät ole syrjiviä eivätkä ristiriidassa julkisten hankintojen
alan markkinoiden avaamistavoitteen tai perustamissopimuksen kanssa" on korvattu
sanoilla "ovat perustamissopimuksen mukaisia". Tätä voidaan perustella
perustamissopimuksen ensisijaisuudella, siten kuin yhteisöjen tuomioistuin sitä
tulkitsee, johdettuun oikeuteen nähden, toisin sanoen markkinoiden avoimuustavoite,
johon direktiivillä pyritään, ei saa muuttaa jäsenvaltioiden perustamissopimuksessa
tunnustettuja oikeuksia.

Johdanto-osan 40 kappale – tarkistus 76: tämä johdanto-osan kappale (entinen 13)
on vahvistettu ilman asiasisällön muuttamista, mutta loppuosaa, joka on vastaus
tarkistukseen 76, on selvennetty merkitystä muuttamatta.

                                                
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön

postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä
säännöistä, sellaisena kuin se on muutettuna 10. kesäkuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 2002/39/EY, jolla muutetaan direktiiviä 97/67/EY yhteisön postipalvelujen
kilpailulle avaamisen jatkamiseksi.
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Johdanto-osan 41 kappale, 34 artikla ja liitteet XXI – tarkistukset 7, 35, 36, 38, 40,
95 ja 99/118 : muutetun ehdotuksen teknisiä eritelmiä koskevat säännökset
(johdanto-osan 34 kappale, 34 artikla ja liite XX), on vahvistettu sellaisinaan, lukuun
ottamatta kahta kielellistä muutosta liitteen XXI tekstiin (ranskankielisen toisinnon
kohdat 1. a) ja b): ilmaisu "procédures et méthodes de production"
(tuotantomenettelyt- ja menetelmät) on korvattu ilmaisulla "processus et méthodes de
production" (tuotantoprosessit- ja menetelmät).

Johdanto-osan 43 kappale ja 38 artikla – tarkistukset 4 ja 33 muutetun ehdotuksen
hankintasopimuksen toteuttamisen ehtoja koskevat tekstit (johdanto-osan kappale 32
ja 37 a artikla) ja erityisesti ehtojen käyttäminen sosiaalisissa ja ympäristöä
koskevissa tavoitteissa on vahvistettu sellaisenaan, lukuun ottamatta johdanto-osan
kappaleeseen tehtyä pientä puhtaasti kielellistä muutosta.

Johdanto-osan 44 kappale – tarkistus 56: muutetun ehdotuksen teksti (johdanto-osan
32 a kappale), joka koskee yhteiskunnallisten sääntöjen noudattamista, on vahvistettu
uudessa muodossa, jossa säädetään nimenomaisesta mahdollisuudesta sulkea
hankinnan ulkopuolelle klassisen direktiivin 45 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan
säännösten, joihin tämän direktiivin 53 ja 54 artiklassa viitataan, mukaisesti toimijat,
joiden on todettu laiminlyöneen kyseisten sääntöjen noudattamisen.

Johdanto-osan 52 kappale ja 52 artikla, 2 ja 3 kohta - tarkistus 64: muutetun
ehdotuksen johdanto-osan 32 a kappale ja 51 artiklan 2 ja 3 kohdan säännökset
kelpuuttamis- ja ympäristönhallintajärjestelmistä on vahvistettu sellaisenaan.

Johdanto-osan 54 kappale – tarkistus 66: tämän johdanto-osan kappaleen
(entinen 40) asiasisältöä ei ole muutettu, lukuun ottamatta edellä 3.1 kohdassa
käsiteltyä lisäystä, jossa selvennetään, miten hankintayksiköt voivat ottaa ympäristö-
ja sosiaalialan kysymykset huomioon arvioidessaan tarjouksia sopimusten
myöntämisvaiheessa.

Johdanto-osan 55 kappale – tarkistus 8: tarkistus, jolla "insinöörit" lisätään niiden
palveluammattien luetteloon, joiden palkkio säädellään kansallisella tasolla ja joihin
ei saa puuttua hankintasopimuksen tekoperusteilla, on vahvistettu sellaisenaan.

17 artikla – tarkistukset 21 ja 22: tässä 17 artiklassa toistetaan muutetun ehdotuksen
16 artiklan hankintasopimusten arvon laskentamenetelmiä koskeva teksti lisäämällä
artiklan otsikkoon ja 3 kohtaan dynaamiset hankintajärjestelmät. Sen lisäksi siinä
laajennetaan sopimuksen jatkumisen huomioon ottamista: ilmaisu "sopimuksen
mahdollinen jatkuminen ilman eri toimenpiteitä" korvataan ilmaisulla "sopimuksen
jatkuminen", jotta kaikki sopimuksen jatkumismuodot otettaisiin huomioon
hankintasopimuksen arvoa laskettaessa. Lisäksi artiklan 6, 7 ja 11 kohta on
yhdenmukaistettu vastaavasti klassisen direktiivin 9 artiklan 5, 7 ja 8 kohdan
säännösten kanssa, jotta näiden kahden direktiivin välille ei luotaisi perusteettomia
eroja erityisesti jos osia koskevista järjestelyistä olisi tullut tiukempia.

26 artikla – tarkistukset 29 ja 30 : Tämä artikla (entinen 27) on vahvistettu
sellaisenaan.
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39 artikla – tarkistus 43 : 39 artiklan tekstiä (entinen 38), joka koskee vero-,
ympäristö- ja työlainsäädännöstä johtuvia velvoitteita, siinä muodossa kuin se on
tarkistuksen 43 muutettuun ehdotukseen lisäämisen jälkeen, on muutettu, jotta näiden
kahden direktiivin välille ei luotaisi perusteettomia eroja. Hankintayksiköitä suoraan
koskevalle velvoitteelle ilmoittaa tarjouseritelmässä, mistä saa tietoja kyseisillä
aloilla sovellettavista määräyksistä, neuvosto on pitänyt parempana komission
alkuperäistä ehdotusta vastaavaa muotoilua, joka heijastaa nykyisin voimassaolevien
direktiivien rakennetta. Tästä syystä yhteisessä kannassa säädetään, että ainoastaan
jäsenvaltiot voivat määrätä tämän velvoitteen. Mikäli kansallisella tasolla ei ole
määrätty vastaavaa velvoitetta, hankintayksiköt voivat halutessaan antaa tiedot.
Tekstiä on lisäksi muotoiltu uudelleen artiklan tekstin liittämiseksi sen otsikkoon
(ilmaisu "Verotukseen...liittyvät tiedot" on korvattu ilmaisulla "Verotukseen...liittyvät
velvoitteet") ja sen täsmentämiseksi, että mainittua lainsäädäntöä ei sovelleta muussa
kuin hankintayksikön valtiossa toteutettaviin suorituksiin.

48 artikla – tarkistus 51: tämä artikla (entinen 47) on vahvistettu sellaisenaan.

53 ja 54 artikla – tarkistukset 18, 57, 109 ja 60 : tähän 53 artiklaan (entinen 52) on
tehty kaksi muutosta: 3 kohdassa (entinen 2 a) on tarkennettu, että klassisen
direktiivin 45 artiklassa (entinen 46) säädettyjen poissulkemisperusteiden
sisällyttäminen riippuu kyseisessä artiklassa vahvistetuista soveltamisedellytyksistä.
Tarkennuksella taataan kyseisten säännösten yhtenäisyys, jolloin hankintayksiköiden
ja taloudellisten toimijoiden on helpompi tulkita ja soveltaa niitä. Lisäksi direktiiviin
on sen soveltamisen helpottamiseksi lisätty uusi 8 kohta, jolla palautetaan mieleen
direktiivin tärkeimmät erityisesti kelpuuttamisjärjestelmiin sovellettavat säännökset.
Direktiivin 54 artiklan (entinen 53) 4 kohtaa on täydennetty samaan tapaan kuin 53
artiklan 3 kohtaa klassisen direktiivin 45 artiklan poissulkemisperusteiden osalta.

49 artikla – tarkistus 53 : tämä artikla (entinen 48) on vahvistettu siten, että 5 kohta
on muotoiltu uudelleen ilman, että asiasisältöä on muutettu. Lisäksi neuvosto on
katsonut nykyisen joustovaran säilyttämisen kannalta suositeltavaksi poistaa 1
kohdassa mainitun selkeän viittauksen enintään 15 päivän määräaikaan ja korvata se
velvoitteella ilmoittaa tiedot mahdollisimman pian. Tähän muutokseen liittyy
kuitenkin uusi johdanto-osan 48 kappale, jolla selvennetään, että tiedot on
toimitettava riittävän lyhyen määräajan kuluessa siten, että muutoksenhaku on
mahdollista, minkä vuoksi tiedot on ilmoitettava mahdollisimman pian ja yleensä 15
päivän kuluessa päätöksestä. Komissio voi näiden tarkennusten jälkeen vahvistaa 1
kohtaan tehdyt muutokset. Lisäksi 4 kohta, johon parlamentin tarkistuksessa 53
suoraan viitataan, on vahvistettu sellaisenaan.

55 artiklan 2 kohta – tarkistukset 66, 67, 68 ja 69: tätä säännöstä (entinen 54 artikla,
2 kohta) on muutettu niiden tapausten huomioon ottamiseksi, joissa hankintayksikkö
pystyy perustelemaan, miksi se ei ole voinut tarkentaa painotusta, jolloin se saa
ilmoittaa pelkästään soveltamiensa perusteiden alenevan tärkeysjärjestyksen.
Painotuksen tai, tapauksen mukaan, perusteiden alenevan tärkeysjärjestyksen
ilmoittamista koskevat yksinkertaistetut säännöt on pidetty ennallaan.

57 artikla – tarkistukset 9 ja 70: tämä artikla (entinen 55) on vahvistettu sellaisenaan.

64 artikla – tarkistus 75: tämä artikla (entinen 62) on vahvistettu sellaisenaan.
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Liitteet XIII, XIV, XV, XVI, XVIII ja XIX (ent. XII, XIII, XIV, XV, XVII ja XVIII) –
tarkistukset 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 ja 86: muutoksenhakuelinten yhteystietojen
ilmoittamista hankintailmoituksessa ja tehtyjä sopimuksia koskevia ilmoituksia
koskevat tekstit on vahvistettu, mutta samalla on säädetty kuitenkin vaihtoehtoisesta
mahdollisuudesta ilmoittaa sen yksikön yhteystiedot, josta nämä tiedot voi saada.
Tämä lisäys tehtiin sellaisten kansallisten tilanteiden huomioon ottamiseksi, joissa
ilmoittaminen olisi äärimmäisen hankalaa ja joissa olisi vaarana antaa taloudellisille
toimijoille vääriä tietoja. Muutoksessa huomioidaan siis tarkistusten aineellinen
sisältö varmistamalla, että toimijat voivat kääntyä toimivaltaisen yksikön puoleen ja
saada siten tietoonsa kaikki tarvittavat yksityiskohdat.

3.2.2. Parlamentin tarkistukset, jotka on sisällytetty muutettuun ehdotukseen, mutta ei
yhteiseen kantaan

Liite XIII – tarkistus 47: velvoitetta ilmoittaa hankintailmoituksessa niiden
yksiköiden nimet, osoitteet ja muut tiedot, joista saa tietoja vero-, ympäristönsuojelu-
ja työsuojeluasioissa, ei ole vahvistettu. Ehdotuksen 39 artiklan 1 kohdan mukaan
hankintayksiköiden, jotka antavat tällaisia tietoja, on ilmoitettava ne
tarjouseritelmässä (tarkistuksen 43 vahvistamisen johdosta). Näin vältetään
perusteettomien erojen luomien näiden kahden direktiivin välille pitäen tiukempi
järjestely voimassa alakohtaisessa direktiivissä.

3.2.3. Eroavuudet muutetun ehdotuksen ja yhteisen kannan välillä:

Johdanto-osan 35 kappale: siinä muutetaan johdanto-osan 26 kappaletta lisäämällä
teksti, jonka mukaan WTO:n julkisia hankintoja koskevan "sopimuksen mukaisesti"
"tässä direktiivissä tarkoitettuina rahoituspalveluina ei pidetä...taikka muita politiikan
keinoja, joihin sisältyy arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyviä
suorituksia, erityisesti liiketoimia, joilla hankintayksikkö hankkii rahaa tai
pääomaa."

24 artiklan c kohta : siinä muutetaan tätä säännöstä johdanto-osan kappaleeseen
tehdyn muutoksen suuntaisesti, eli ilmaisua "arvopaperien tai muiden
rahoitusvälineiden liikkeellelaskuun, ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä
rahoituspalveluja" täsmennetään ilmaisulla "erityisesti liiketoimia, joilla
hankintaviranomaiset hankkivat rahaa tai pääomaa"

Jotta näistä säännöksistä, joita on muutettu Euroopan parlamentin klassiseen
direktiiviin tekemää tarkistusta 37 ja osittain tähän direktiiviin tekemää tarkistusta 84
seuraten, ei voitaisi tulkita yhteisöoikeudessa säädetyn poissulkemisen
laajentamiseksi, komissio on laatinut neuvoston pöytäkirjaan tähän tiedonantoon
liitetyn lausuman.

2 artiklan 3 kohta: erityis- ja yksinoikeuksien määritelmää on muutettu poistamalla
alkuperäisessä ehdotuksessa olevan määritelmän loppuosa ("samalla alueella
olennaisesti samankaltaisin edellytyksin"). Muutoksella pyritään välttämään
määritelmän meneminen liikaa ristiin 30 artiklassa säädetyn kilpailuaseman
arviointia koskevan menettelyn kanssa, jolla on tarkoitus todeta, kohdistuuko alaan
avointa kilpailua.
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30 artikla (entinen 29) : tämä artikla koskee edellytyksiä, joilla otetaan huomioon
johonkin direktiivin alaan kohdistuva suora kilpailu, sekä menettelyä, jota on siinä
tapauksessa noudatettava sen toteamiseksi, että kyseisen toiminnan suorittamiseksi
tarkoitettuihin hankintasopimuksiin ei sovelleta tätä direktiiviä.

Edellytyksiä, joiden perusteella toimintaan kohdistuva suora kilpailu voidaan todeta,
ei ole muutettu, lukuun ottamatta 2 kohtaan tehtyä tarkennusta, jonka mukaan
kilpailutilanteen määritteleminen on suoritettava sellaisten kyseisessä säännöksessä
mainittujen perusteiden pohjalta, jotka ovat "perustamissopimuksen kilpailua
koskevien määräysten mukaisia".

Noudatettavaa menettelyä koskeviin säännöksiin on kuitenkin tehty useita
muutoksia, jotka eivät kuitenkaan vaikuta oikeusvarmuuteen, eivätkä komission
tekemistä juridisesti voimassa olevista päätöksistä johtuvan yhteisön lainsäädännön
yhdenmukaiseen soveltamiseen. Menettelyä koskevia säännöksiä on muutettu
erityisesti seuraavasti:

– jäsenvaltion aloitteesta sovellettavat erityissäännökset on koottu 4 kohtaan ja
ne joita sovelletaan silloin, kun menettely on käynnistetty hankintayksikön tai
komission aloitteesta, 5 kohtaan

– säännöksen 4 kohdassa eriytetään seuraavat tapaukset: 1) tapaukset, joissa
liitteessä XI mainittua yhteisön säädöstä ei ole pantu täytäntöön tai noudatettu
ja/tai kyseisellä alalla toimivaltaisen riippumattoman kansallisen viranomaisen
kannanotto ei ole ollut myönteinen, ja 2) tapaukset, joissa edellä tarkoitetun
yhteisön säädöksen täytäntöönpano mahdollistaa vapaan pääsyn kyseisille
markkinoille 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja joissa
riippumaton kansallinen viranomainen on päätynyt 1 kohdan soveltamiseen.
Ensimmäisessä tapauksessa 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan, jos komissio tekee
asiasta myönteisen päätöksen tai jos asiasta ei määräajan kuluessa ole tehty
päätöstä. Jälkimmäisessä tapauksessa 1 kohtaa sovelletaan, paitsi jos komissio
on tehnyt määräajan kuluessa asiasta kielteisen päätöksen.

– neuvosto on avoimuusperiaatteen mukaisesti tarkentanut, että kansallisessa
lainsäädännössä on määriteltävä, voidaanko hankintayksiköille antaa
mahdollisuus tehdä itse menettelyn käynnistämistä koskeva aloite
(tarkistus 117).

– menettelyn määräaikoja ja soveltamista koskevat säännöt on koottu 6 kohtaan.
Tavanomaiseksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta ja määräaikaa
voidaan pidentää vain kerran enintään kolmella kuukaudella. Jäsenvaltioiden
tekemien ilmoitusten osalta määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää vain
yhdellä kuukaudella. Muut yhteisessä kannassa tehdyt muutokset koskevat
hyväksyttävien soveltamissääntöjen sisällön tarkennuksia, jotka koskevat
erityisesti avoimuuden ja oikeusvarmuuden takaamista siten, että menettelyn
aloituspäivät julkistetaan, sekä tapauksia, joissa 1 kohtaa sovelletaan
tavanomaisena käytäntönä.



10

3.3. Uudet säännökset

3.3.1. Säännökset, joihin ei ole tehty tarkistusta ja jotka on muotoiltu uudelleen
yhteisessä kannassa tai jotka muodostavat jatkotekstin alkuperäisen ehdotuksen
säännöksille

Yleinen huomautus: jäljempänä mainitut muutokset selittyvät suurelta osaltaan
tarpeella mukauttaa koko säädösteksti tehtyjen muutosten mukaiseksi. Näitä
tapauksia ovat esimerkiksi poissulkemisperusteita koskeviin uusiin säännöksiin
liittyvät johdanto-osan kappaleet tai kilpailuja koskevien säännösten mukauttaminen
hankintasopimuksia koskeviin muutettuihin säännöksiin.

Johdanto-osan 5 kappale: Alkuperäisen ehdotuksen johdanto-osan 4 kappale
saatetaan ajan tasalle lisäämällä viittaukset televiestintää koskevan
lainsäädäntöpaketin täytäntöönpanosta tehtyyn seitsemänteen kertomukseen.

Johdanto-osan 16 kappaleen kolmas luetelmakohta: tämä luetelmakohta on lisätty
selventämään 17 artiklan 4 kohdan säännöksiä rakennusurakkasopimusten
ennakoidun arvon laskentamenetelmien yksityiskohtien osalta.

Johdanto-osan 25 kappale: yhteisön oikeuskäytännön3 mukaisesti ja sen mukaan
miten käsite "erityis- ja yksinoikeudet" on määritelty muussa yhteisön
lainsäädännössä, erityisesti tietyissä televiestintädirektiiveissä ja avoimuutta
koskevassa direktiivissä4, täsmennetään, että erityis- ja yksinoikeuksina ei pidetä
oikeuksia, jotka jäsenvaltio on myöntänyt rajoitetulle määrälle yrityksiä
puolueettomin, suhteellisin ja syrjimättömin perustein, jotka antavat kaikille nämä
perusteet täyttäville mahdollisuuden hyödyntää niitä.

Johdanto-osan 27 kappale ja 5 artiklan 2 kohta: Nämä säännökset on muotoiltu
uudelleen ilman, että sisältöä on muutettu, sen selventämiseksi, että : 1) linja-
autokuljetuspalveluja tuottavat hankintayksiköt, jotka on jätetty voimassa olevan
alakohtaisen direktiivin 93/38/ETY soveltamisalan ulkopuolelle sen 2 artiklan 4
kohdan nojalla, jäävät myös tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja että 2)
kyseisen alan hankintayksiköt, joita ei ole jätetty voimassa olevan direktiivin
soveltamisalan ulkopuolelle, voidaan jättää uuden direktiivin soveltamisalan
ulkopuolelle vain uuden direktiivin 30 artiklassa säädetyin edellytyksin ja siinä
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Johdanto-osan 29 kappale ja 9 artikla: näitä useiden toimintojen harjoittamiseen
tarkoitettuihin sopimuksiin sovellettavaa oikeudellista kehystä koskevia säännöksiä
on muutettu poistamalla 1 kappaleesta lause "ja ei saa jakaa osiin". Lisäksi uudessa
johdanto-osan 29 kappaleessa on selvennetty, miten sopimuksen kohteena oleva
toiminto on määriteltävä. Lisäksi ensimmäisen kappaleen toinen alakohta on lisätty
suojalausekkeeksi yhden hankintasopimuksen ja usean erillisen hankintasopimuksen
tekemisen välillä tehtävässä valinnassa tapahtuvien väärinkäytösten varalta.

                                                
3 Asia C-302/94, The Queen vs. Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British

Telecommunications plc., tuomio 12.12.1996, Kok. 1996 I-6417.
4 Komission direktiivi 2000/52/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000, jäsenvaltioiden ja julkisten

yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun komission direktiivin 80/723/ETY
muuttamisesta, EYVL L 193, 29.7.2000, s. 75–78.
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Johdanto-osan 32 kappale, 23 artiklan 2 – 4 kohta: neuvosto on yksimielisesti
päättänyt ulottaa tämän poissulkemisen koskemaan rakennusurakoita ja
tavarahankintoja koskevia sopimuksia (ks. edellä 3.1 kohta), ja sen vuoksi artiklaa on
muutettu muun muassa seuraavasti:

– edellytykset, joiden perusteella sopimus voidaan myöntää sidosyritykselle
ilman tarjouskilpailua on koottu 3 kohtaan, jossa säädetään samasta
keskimääräisestä liikevaihdosta (80 prosenttia) rakennusurakka- ja
tavaranhankintasopimuksille, joka koskee jo palvelusopimuksia. Lisäksi
säädetään, että liikevaihto ja sitä koskeva prosenttiosuus on laskettava erikseen
kaikille kolmelle sopimustyypille esimerkiksi sen välttämiseksi, että
merkittävän urakkasopimuksen myöntämistä käytettäisiin sen jälkeen
perusteena useiden palvelusopimusten tekemiselle ilman tarjouskilpailua.

– säännökset, jotka koskevat sopimusten tekemistä yhteisyritysten tai
yhteisyritykseen kuuluvien hankintayksiköiden kanssa, on koottu 4 kohtaan,
jota on lisäksi täydennetty edellytyksillä, jotka koskevat näiden yhteisyritysten
muodostamista ja toiminta-ajan vakautta. Nämä edellytykset eivät kuitenkaan
estä millään tavoin sellaisten yhteisyritysten perustamista, joiden
muodostaminen tai toiminta-ajan vakaus on muu kuin 4 kappaleessa tarkoitettu
– tällaisissa tapauksissa 4 kohdan säännökset merkitsevät vain sitä, että
minkäänlaista sopimusta esimerkiksi yhteisyritykseen kuuluvan osapuolen
kanssa, joka ei ole hankintayksikkö, ei saa tehdä ilman tarjouskilpailua.

Nämä 23 artiklaan tehdyt muutokset on ilmaistu uudessa johdantokappaleessa 32.

Johdanto-osan 36 kappale: selkeyden vuoksi tämän johdanto-osan kappaleen
viimeinen osa ("palvelujen tarjoaminen muiden kuin lakiin, hallinnollisiin
määräyksiin tai työsopimuksiin perustuen ei kuulu soveltamisalaan") on poistettu sen
vuoksi, että voimassa olevan direktiivin soveltamisesta saatu kokemus on osoittanut,
että se johtaa virheellisiin tulkintoihin.

Johdanto-osan 38 kappale ja 27 artikla: nämä säännökset on saatettu ajan tasalle
lisäämällä Itävalta niiden jäsenvaltioiden joukkoon, jotka ovat saanet voimassa
olevan direktiivin 3 artiklan mukaisen päätöksen.

Johdanto-osan 49 kappale: tällä täydennetään alkuperäisen ehdotuksen johdanto-
osan 39 kappaletta täsmentämällä, että valinnan yhteydessä noudatettavat säännöt ja
perusteet eivät välttämättä edellytä painotuksia.

Johdanto-osan 50 kappale: tässä uudessa johdanto-osan kappaleessa esitetään 53 ja
54 artiklaan tehdyt muutokset (ks. edellä 3.2.1 kohta) mitä tulee mahdollisuuteen
käyttää hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja, ja selvennetään edelleen
kelpuuttamisjärjestelmien toimintaa.

1 artikla: kohtien järjestystä on yleisesti muutettu, jotta ne olisivat samassa
järjestyksessä kuin direktiivissä määritellyt asiat.

1 artiklan 2 kohta: tällä muutetaan alkuperäisen ehdotuksen 1 artiklan 2 – 5 kohtaa.
Muutokset koskevat sopimusten määritelmiä siten, että niihin on lisätty, että sopimus
voidaan tehdä "useamman hankintayksikön", välillä, ja tavarahankintasopimusten
määritelmiä –"muut kuin b kohdassa tarkoitetut sopimukset" – sekä
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palveluhankintoja koskevien sopimusten määritelmiä – "muut kuin rakennusurakoita
ja tavarahankintoja koskevat sopimukset". Ensimmäinen muutos on tarpeen, jotta
menettelyjen yksinkertaistamiseen liittyvät vaatimukset voidaan ottaa huomioon
esimerkiksi silloin, kun hankintayksiköt toimivat yhteistyössä saman tavoitteen
toteuttamiseksi. Muut muutokset johtuvat perusdirektiivien hyväksymisen vaiheista.

5 artiklan 1 kohta: Liikennealan toimintoja direktiivissä tarkoittavat määritelmät on
yhdenmukaistettu muita fyysisiä verkkoja edellyttäviä toimintoja koskevan
määritelmän kanssa (ks. 3 ja 4 artikla) lisäämällä ilmaisu "saataville saattaminen",
jolla on tarkoitus parantaa erityisesti rautatiealalla toimivien hankintayksiköiden
oikeusvarmuutta, jotka jo nyt soveltavat direktiiviä ilmaisun "verkkojen käyttö"
nojalla.

16 artikla: tällä saatetaan alkuperäisen ehdotuksen 15 artikla ajan tasalle
mukauttamalla kynnysarvoja ajanjaksolla 2002 – 2004 voimassa oleviin määriin,
jotka on laskettu uudelleen kynnysarvojen kerran kahdessa vuodessa suoritettavan
tarkistusmenettelyn mukaisesti, jonka tarkoituksena on mukauttaa ne Euroopan
valuuttojen/erityisnosto-oikeuksien pariteettien muutoksiin. Yhteisessä kannassa
ilmoitettujen kynnysarvojen nostaminen alkuperäisen ehdotuksen kynnysarvoihin
nähden perustuu julkisia hankintasopimuksia koskevassa sopimuksessa määrättyihin
erityisnosto-oikeuksien pariteetteina ilmaistuihin kynnysarvoihin.

36 artikla: tähän artiklaan on tehty ainoastaan muodollisia muutoksia, jotka
yksinkertaistavat ja selventävät säännöstä. On erityisesti todettava, että alkuperäisen
ehdotuksen 2 kohdan poistaminen ("Vaihtoehtoihin sovelletaan 34 artiklaa") ei
vaikuta sisältöön, sillä direktiivin yleisestä rakenteesta käy selväksi, että teknisiä
eritelmiä koskevat säännöt koskevat kaikkia teknisiä eritelmiä, riippumatta siitä,
onko niitä määritelty vaihtoehtojen yhteydessä.

51 artikla: tämän menettelyjen kulkua koskevan yleisen säännöksen sanamuotoa on
selvennetty ilman, että sillä on vaikutusta asiasisältöön.

61 artikla: alkuperäisen ehdotuksen 59 artiklaa on muutettu suunnittelukilpailujen
kynnysarvojen mukauttamiseksi julkisiin palveluhankintoihin sovellettaviin
kynnysarvoihin. Artiklan 1 ja 2 kohdan toisessa alakohdassa täsmennetään
kilpailujen arvon laskentaan liittyviä yksityiskohtia. Nämä uudet alakohdat
perustuvat klassisen direktiivin 67 artiklan säännösten sanamuotoon.

62 artikla: tällä artiklalla yksinkertaistetaan alkuperäisen ehdotuksen 60 artiklaa,
joka koskee tiettyjen suunnittelukilpailujen sulkemista kilpailuihin sovellettavien
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, viittaamalla palveluhankintoihin
sovellettaviin säännöksiin. Lisäksi sanamuotoa on mukautettu 30 artiklan uuden
sanamuodon mukaisesti.

63 artikla: tätä 63 artiklan 2 kohtaa on mukautettu viittaamalla hankintasopimuksiin
sovellettaviin vastaaviin artikloihin, joita sovelletaan palveluhankintoja koskeviin
kilpailuihin.

65 artikla: selvyyden vuoksi ja klassisen direktiivin vastaavien säännösten (73 ja 74
artikla) mukaisesti alkuperäisen ehdotuksen 63 artiklan 3 kohdan säännökset on
eriytetty seuraavasti : 65 artiklan 3 kohdassa säädetään tuomariston kokoonpanosta,
ja tuomariston päätöksiä koskevat säännökset on koottu 66 artiklaan.
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66 artikla: Alkuperäisen ehdotuksen 63 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan
säännöksiä on muutettu siten, että niissä selvennetään edelleen nimettömyyteen
liittyviä velvoitteita, lisätään tuomariston toiminnan avoimuutta tekemällä
pöytäkirjan laatiminen pakolliseksi sekä helpotetaan tuomariston arviointityötä
antamalla sen käyttöön tarvittaessa hakijan laatimia selvennyksiä suunnitelmiin ja
hankkeisiin. Nämä säännökset on yhdenmukaistettu klassisen direktiivin 74 artiklan
kanssa.

68 artikla: neuvoa-antavaa komiteaa koskeva alkuperäisen ehdotuksen 65 artiklan 2
kohta on muotoiltu uudelleen puhtaasti kielellisin perustein. Mainitun artiklan 3
kohta on yhdenmukaistettu komitologiasääntöjen kanssa.

69 artikla: klassisen direktiivin 78 artiklan säännösten mukaisesti alkuperäisen
ehdotuksen 66 artiklaa, joka koskee kynnysarvojen tarkistusta, on selvennetty
1 kohdan osalta (ensimmäinen alakohta: automaattinen tarkastus kahden vuoden
välein ja tarkistus eli muuttaminen vain tarvittaessa, toisin sanoen silloin kun
euron/erityisnosto-oikeuksien pariteetin vaihtelu oikeuttaa tarkistukseen), ja on tehty
tarkistettavien kynnysarvojen pyöristystä koskeva muutos ("tuhanteen euroon"
"kymmeneen tuhanteen euroon" sijasta).

71 artikla: tämä artikla koskee direktiivin täytäntöönpanoa ja sitä on muutettu
seuraavasti: 

– klassisen direktiivin vastaavaan artiklaan (80 artikla) tehdyn muutoksen
mukaisesti direktiivin täytäntöönpanoa koskeva määräaika on muutettu
21 kuukaudeksi sen voimaantulon jälkeen.

– edellä 3.1 kohdan viidennessä luetelmakohdassa esitettyjen syiden perusteella
asetettua määräaikaa on pidennetty postialaa koskevien säännösten
täytäntöönpanon osalta siten, että määräaika päättyy viimeistään
1 päivänä tammikuuta 2009.

– on täsmennetty, että 30 artiklassa tarkoitettua mahdollista tietyn alan avaamista
kilpailulle koskevaa päätöksentekomenettelyä sovelletaan direktiivin
voimaantulopäivästä alkaen.

Liitteet I – X: nämä liitteet mukautetaan kansallisen tilanteen kehittymisen mukaan.

3.3.2. Uudet säännökset, jotka johtuvat yhdenmukaistamisesta klassisen direktiivin
säännösten kanssa

Yleinen huomautus: jäljempänä esitetyt muutokset johtuvat pääosin siitä, että
neuvosto haluaa välttää, ja komissio on samaa mieltä, perusteettomat erot kyseisten
kahden direktiivin välillä, millä olisi edellä 3.1 kohdan kolmannessa
luetelmakohdassa esitetyt ikävät seuraukset. Sen vuoksi useita säännöksiä on
toistettu, muun muassa sähköistä huutokauppaa, dynaamisia hankintajärjestelmiä ja
käyttöoikeussopimusten määrittelyä koskevat säännökset. Nämä muutokset on
toistettu sellaisina kuin ne esiintyvät klassista direktiiviä koskevassa yhteisessä
kannassa, kuitenkin niin, että ne on tarvittaessa mukautettu tähän direktiiviin.
(esimerkiksi hankintaviranomaisten asemesta viitataan hankintayksiköihin, ja
kilpailullista neuvottelumenettelyä, joka ei sisälly tähän direktiiviin, koskevat



14

viittaukset on jätetty pois). Tietty määrä muutoksia johtuu klassiseen direktiiviin
tehdyistä tarkistuksista.

Johdanto-osan 11 kappale: Kyse on klassisen direktiivin johdanto-osan 4 kappaleen
toistamisesta sellaisena kuin se on yhteisessä kannassa. Kyseinen johdanto-osan
kappale koskee jäsenvaltioiden velvollisuutta välttää sitä, että julkisoikeudellisten
yhteisöjen osallistuminen julkisiin hankintasopimuksiin johtaa kilpailun
vääristymiseen. Sen vuoksi klassisen direktiivin tarkistus n:o 1 on toistettu näissä
kahdessa tekstissä samalla tavalla.

Johdanto-osan 16 kappaleen ensimmäinen ja toinen alakohta: tämä johdanto-osan
kappale koskee palvelu- ja rakennusurakkasopimusten tekoa, ja on toisinto klassisen
direktiivin johdanto-osan 9 kappaleesta ja siihen tehdyistä tarkistuksista 142, 7 ja
171–145.

Johdanto-osan 20 kappale: tällä uudella johdanto-osan kappaleella, joka on toisinto
klassisen direktiivin johdanto-osan 11 kappaleesta, korostetaan, että uusien
sähköisten hankintatekniikoiden käytössä on noudatettava direktiivin sääntöjä ja
direktiiviä koskevia periaatteita ja selvennetään, miten tarjouksista muodostetaan
sähköinen luettelo.

Johdanto-osan 21 kappale, ensimmäisen artiklan 5 kohta, 15 artikla, liite XIII
D " Dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa käytettävä lyhennetty
hankintailmoitus": nämä säännökset ovat toisinto klassisen direktiivin uusista
perussäännöksistä (ks. sen johdanto-osan 12 kappale, 1 artiklan 6 kohta, 33 artikla ja
liite VII A " Dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa käytettävä lyhennetty
hankintailmoitus "). Niillä luodaan uusi väline eli dynaamiset hankintajärjestelmät,
joilla on tarkoitus suorittaa juoksevia hankintoja.

Uusia säännöksiä koskevat yksityiskohtaiset huomautukset, ks. komission tiedonanto
klassista direktiiviä koskevasta yhteisestä kannasta, 3.3.2 kohta).

Mahdollisuus käyttää dynaamista hankintajärjestelmää ei vaikuta mitenkään
hankintayksiköiden mahdollisuuteen käyttää kelpuuttamisjärjestelmiä, tarvittaessa
yhdessä sähköisten välineiden kanssa.

Johdanto-osan 22 kappale, 1 artiklan 6 kohta, 56 artikla: Nämä sähköistä
huutokauppaa koskevat säännökset ovat toisinto klassisen direktiivin sähköistä
huutokauppaa koskevista säännöksistä (ks. klassisen direktiivin johdanto-osan 13
kappale, 1 artiklan 7 kohta, ja 54 artikla – tarkistukset 23, 54 ja 65). Kuten johdanto-
osan 20 kappaleessa selvennetään, nämä sähköistä huutokauppaa koskevat
säännökset eivät estä muiden sähköisten hankintamuotojen käyttämistä, eikä
esimerkiksi sähköisten välineiden käyttöä tarjouskilpailuun liittyvän
neuvottelumenettelyn yhteydessä.

Johdanto-osan 24 kappale: tässä kappaleessa selvitetään klassisen direktiivin
johdanto-osan 15 kappaleen tapaan, jonka toisinto tämä kappale soveltuvin osin on,
jäsenvaltioille annettua mahdollisuutta käyttää direktiivissä säädettyjä uusia
hankintamenetelmiä, kuten hankintakeskuksia, dynaamisia hankintamenetelmiä ja
sähköistä huutokauppaa.
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Johdanto-osan 31 kappale: tulkintavaikeuksien välttämiseksi tämä johdanto-osan
kappale on yhdenmukaistettu klassisen direktiivin vastaavan johdanto-osan
kappaleen kanssa (21 kappale).

Johdanto-osan 33 kappale: tämä johdanto-osan kappale on yhdenmukaistettu
klassisen direktiivin johdanto-osan 23 kappaleen kanssa lisäämällä ilmaisu "ou á des
droits sur ces biens" ("tai oikeuden niihin"), mikä tekee siitä yhdenmukaisen siihen
liittyvän 24 artiklan a kohdan sanamuodon kanssa.

Johdanto-osan 47 kappale: klassisen direktiivin johdanto-osan 35 kappaleen tavoin,
johon tämä kappale on mukautettu, tällä kappaleella täydennetään alkuperäisen
ehdotuksen johdanto-osan 37 kappaletta, joka koskee tietojen toimittamista
sähköisesti, korostamalla turvallisuutta ja luottamuksellisuutta koskevien
vaatimusten tärkeyttä hankinnoissa ja kilpailuissa sekä sitä varten luotujen
vapaaehtoisuuteen perustuvien akkreditointijärjestelmien hyödyllisyyttä.

Johdanto-osan 53 kappale: tämä uusi johdanto-osan kappale liittyy 53 ja 54 artiklaan
tehtyihin poissulkemisperusteita koskeviin muutoksiin (ks. edellä 3.2.1 kohta). Se
vastaa soveltuvin osin klassisen direktiivin johdanto-osan 41 kappaletta ja siinä
otetaan sen vuoksi huomioon siihen tehty tarkistus 170.

1 artiklan 3 kohta : tässä kohdassa annetaan määritelmä " käyttöoikeusurakoille"
sekä " palveluja koskeville käyttöoikeussopimuksille " ottaen huomioon uudessa 18
artiklassa nimenomaisesti säädetty poissulkeminen. Nämä määritelmät perustuvat
vastaavasti klassisen direktiivin 1 artiklan 3 ja 4 kohtaan. Kyse on tämän direktiivin
kannalta uusista määritelmistä, kuten palveluja koskevia käyttöoikeussopimuksia
koskevat määritelmät klassisen direktiivin kannalta.

1 artiklan 4 kohta : tämän määritelmän sanamuoto on yhdenmukaistettu klassisessa
direktiivissä olevan määritelmän kanssa (ks. ensimmäisen artikla, 5 kohta), jotta
samasta käsitteestä ei olisi kahta eri määritelmää. Klassisessa direktiivissä annettu
määritelmä perustuu suurelta osin nykyiseen alakohtaiseen direktiivin. Muutoksella
selvennetään sitä, että saman puitesopimuksen osapuolina voi olla useita
hankintayksiköitä. Määritelmän yhdenmukaistaminen ei vaikuta mitenkään siihen,
miten oikeudellisen kehyksen soveltaminen puitesopimuksiin ja niiden perusteella
tehtyihin sopimuksiin eroaa keskenään.

1 artiklan 9 kohdan, b ja d alakohta: rajoitettua menettelyä ja kilpailua koskevat
määritelmät on yhdenmukaistettu klassisen direktiivin määritelmien kanssa (ks. 1
artiklan 11 kohta, toinen ja viides alakohta) lisäämällä vastaavasti ilmaisut "johon
kaikki taloudelliset toimijat voivat pyytää saada osallistua" sekä "kaavoitusta ja
kaupunkisuunnittelua" koskevan ilmaisun.

1 artiklan 12 kohta, liite XII (ensimmäinen lisätty alaviite) ja liite XVII (ensimmäinen
lisätty alaviite): nämä säännökset on yhdenmukaistettu klassisen direktiivin
säännösten kanssa (ks. 1 artiklan 14 kohta, liite I, ensimmäinen alaviite ja liite II,
ensimmäinen alaviite), ja niillä selvennetään, että direktiivin soveltamisalaa ei voida
muuttaa " Yhteisen hankintanimikkeistön " (CPV-nimikkeistön) käyttämisen vuoksi.
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2 artiklan 1 kohta: kyse on puhtaasti terminologisesta muutoksesta, jolla ei ole
oikeudellista merkitystä: ilmaisu "viranomaiset" on muutettu ilmaisuksi
" hankintaviranomaiset" , jotta samalla tavoin määritellystä käsitteestä käytettäisiin
molemmissa teksteissä samaa ilmaisua.

10 artikla: tämä artikla on yhdenmukaistettu klassisen direktiivin 2 artiklan kanssa ja
sen tarkoituksena on lisätä alkuperäisen ehdotuksen 9 artiklassa tarkoitettujen
yhdenvertaisen kohtelun, avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden
noudattamista määräämällä tämän velvoitteen noudattaminen suoraan
hankintayksiköiden velvoitteeksi.

11 artikla: tämä artikla on yhdenmukaistettu klassisen direktiivin 4 artiklan kanssa
muotoilemalla ja muuttamalla alkuperäisen ehdotuksen 10 artiklaa, joka koskee
taloudellisten toimijoiden ryhmittymiä. Mahdollisuus pyytää osoittamaan henkilöt,
jotka suorittavat sopimuksen mukaiset työt on varattu sekä
rakennusurakkasopimuksiin että tavaranhankintasopimuksiin, jotka edellyttävät
asennus- ja työmaatöitä. Tämä on perusteltua tämäntyyppisten töiden suorittamiseen
tarvittavan tietotaidon, tehokkuuden, kokemuksen ja luotettavuuden varmistamiseksi.

13 artiklan 2 kohta: tämä kohta on yhdenmukaistettu klassisen direktiivin 6 artiklan
kanssa (joka perustuu voimassa olevan alakohtaisen direktiivin 4 artiklan 4 kohdan
säännöksiin). Tällä kohdalla otetaan huomioon klassiseen direktiiviin tehty
tarkistus 31.

18 artikla: tällä uudella artiklalla, joka palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten
osalta on yhdenmukaistettu klassisen direktiivin 17 artiklan kanssa,
rakennusurakkasopimuksia ja palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset
poissuljetaan nimenomaisesti direktiivin soveltamisalalta oikeudellisen tilanteen
selventämiseksi. Palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten osalta on mallia otettu
lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä5.

25 artikla: tämä artikla, joka koskee palvelusopimusten tekemistä
hankintaviranomaisen kanssa yksinoikeuden perusteella, on yhdenmukaistettu
klassisen direktiivin 18 artiklan kanssa, minkä ansiosta klassiseen direktiiviin tehty
tarkistus 38 on voitu ottaa osittain huomioon.

28 artikla: tämä uusi artikla, joka koskee hankintamenettelyihin osallistumisen
varaamista vammaisten suojakeskuksille, on klassisen direktiivin 19 artiklan
mukainen, minkä ansiosta klassiseen direktiiviin tehty tarkistus 36 on voitu ottaa
tähän direktiiviin.

37 artikla: on yhdenmukaistettu klassisen direktiivin 25 artiklan kanssa sen
selventämiseksi, että jäsenvaltiot voivat velvoittaa hankintayksiköt pyytämään
tarjoajaa ilmoittamaan tarjouksessaan, minkä osan se aikoo hoitaa alihankintana.
Lisäksi ilmaisun "nimetyt alihankkijat" korvaaminen ilmaisulla "ehdotetut
alihankkijat" antaa taloudellisille toimijoille joustovaraa tilanteessa, jossa joidenkin
alihankkijoiden nimeäminen voisi olla esteenä tarjouksen tekemiselle.

                                                
5 Asia C-324/98, " Telaustria ", tuomio, annettu 7.12.2000, Kok. 2000, s. I-10745.
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41 artiklan 1 kohta: tämä säännös koskee kausittaisten ennakkoilmoitusten, joita ei
käytetä kilpailukutsuna, julkaisemista, ja siinä toistetaan alkuperäisen ehdotuksen 40
artiklan säännökset. Se on soveltuvin osin yhdenmukaistettu klassisen direktiivin 35
artiklan 1 kohdan kanssa. Tässä yhteydessä asiasisältöön on tehty kaksi muutosta.
Ensimmäinen niistä koskee mahdollisuutta julkaista kausittainen ennakkoilmoitus
hankintayksikön hankkijaprofiilista. Tätä mahdollisuutta on täydennetty velvoitteella
julkaista "ilmoitus hankkijaprofiilia koskevan kausittaisen ennakkoilmoituksen
julkaisemisesta", jonka sisältöä koskevista tiedoista on säädetty liitteessä XV B.
Tämä muutos vahvistaa sähköisten välineiden roolia julkisissa hankinnoissa ja takaa
samalla yhdellä ilmoituksella kaikille mahdollisille tarjouksentekijöille yhtäläiset
mahdollisuudet.

Toinen muutos koskee kyseisen ilmoitusvelvoitteen rajoittamista tapauksissa, joissa
hankintayksikkö haluaa hyödyntää tarjousten vastaanottamista koskevan määräajan
lyhentämismahdollisuutta, josta säädetään 45 artiklan 4 kohdassa. Komissio on
hyväksynyt tämän ratkaisun, vaikka se katsookin, että se on askel taaksepäin
verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen, jonka mukaan kausittaisten
ennakkoilmoitusten olisi oltava pakollisia. Se on kuitenkin tyytyväinen siihen, että
jäsenvaltiot ovat päässeet asiassa ratkaisuun.

42 artikla: tätä artiklaa ei ole muutettu, lukuun ottamatta uuden 2 kohdan lisäämistä,
mikä johtuu dynaamisen hankintajärjestelmän käyttöönottamisesta. Siinä toistetaan
soveltuvin osin klassisen direktiivin 35 artiklan 3 kohdan säännökset.

43 artiklan 1 kohta: näissä tehtyjen hankintasopimusten ilmoituksia koskevissa
säännöksissä on säilytetty pidempi määräaika (48 päivän asemesta kaksi kuukautta),
ja ne on yhdenmukaistettu klassisen direktiivin 35 artiklan 4 kohdan 1 – 3 alakohdan
mukaisesti, mikä selventää puitesopimuksiin ja niihin perustuviin sopimuksiin
sovellettavaa lainsäädäntöä. Lisäksi klassisen direktiivin tarjoama joustovara
(mahdollisuus koota dynaamisen hankintajärjestelmän avulla tehtyjä sopimuksia
koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain) on säilytetty.

44 artikla: tämä ilmoitusten laatimista ja julkaisemista koskeva artikla on
yhdenmukaistettu klassisen direktiivin 36 ja 37 artiklan kanssa. Siinä on säilytetty
voimassa oleva joustovara (ilmoitusten tarkkaa sanamäärää ei ole rajoitettu) ja
annettu tarkennuksia käytettäviin kieliin.

45 artikla: tämän artiklan 1, 6 ja 9 kohdan säännöksiä on soveltuvin osin
yhdenmukaistettu klassisen direktiivin 38 artiklan vastaavien säännösten kanssa.

47 artikla: tämän artiklan 1 – 4 kohdat on soveltuvin osin yhdenmukaistettu
klassisen direktiivin 40 artiklan 1 – 5 kohdan kanssa, lisäämällä erityisesti uudet 2 –
3 kohdat, joissa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan silloin, kun tarjouseritelmät
tai niitä täydentävät asiakirjat ovat jonkin muun yksikön kuin hankintayksikön
hallussa. Lisäksi 4 kohdan e ja f alakohtien säännöksiä sekä 5 kohdan i alakohdan
säännöksiä on mukautettu 55 artiklan 2 kohdassa säädettyihin yksityiskohtiin
tehtyjen muutosten johdosta, jotka koskevat painotuksen tai, tapauksen mukaan,
tärkeysjärjestyksen ilmoittamista.
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50 artiklan ensimmäinen kohta: Klassisen direktiivin (43 artikla) vastaavan
säännöksen mukaisesti tämän kohdan viimeisessä alakohdassa säädetään
velvoitteesta, jonka tarkoituksena on lisätä sähköisin välinein toteutettujen
menettelyjen avoimuutta velvoittamalla hankintayksiköt pitämään asiakirja-aineistoa
sähköisesti toteutetun menettelyn kulusta.

70 artikla: tämä artikla koskee muutoksia, jotka voidaan tehdä
komitologiamenettelyn avulla. Alkuperäisen ehdotuksen 67 artikla on laadittu
osittain uudestaan ja mukautettu soveltuvin osin klassisen direktiivin 79 artiklan
säännöksiin. Ainoastaan e – h kohdat ovat kokonaan uusia, loput ovat voimassa
olevaan lainsäädäntöön tehtyjä mukautuksia tai muutoksia. Uusista kohdista 3
kohdan f, g ja h alakohta liittyy tarpeeseen ajantasaistaa uudet liitteet, kun taas
viimeinen kohta eli e kohta liittyy CPV:n käyttöön.

4. PÄÄTELMÄT

Komissio katsoo, että yhteisen kannan tekstissä toistetaan alkuperäisen ehdotuksen ja
parlamentin tarkistusten olennaiset osat, sellaisina kuin ne sisältyvät muutettuun ehdotukseen.
Siltä osin kuin komissio ei ole tukenut neuvoston yksimielisesti vahvistamaa yhteistä kantaa,
se on johtunut rahoituspalvelujen tilanteesta. Muilta osin yhteisellä kannalla vastataan
selkeyden, yksinkertaisuuden ja nykyaikaisuuden asettamiin tavoitteisiin, joihin komission
alkuperäisellä ehdotuksella tähdättiinkin.
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LIITTEET

Neuvoston 30 päivänä syyskuuta 2002 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan merkityt
lausumat

Komission lausuma – rahoituspalvelut:

Komissio katsoo, että julkisia hankintoja koskevat direktiivit kuuluvat julkisia hankintoja
koskevan sopimuksen mukaisiin yhteisön velvoitteisiin, ja näin ollen komissio tulkitsee
kyseisiä direktiivejä sopimuksen mukaisella tavalla.

Komissio katsoo, että johdanto-osan 26 kappaletta (josta on yhteisessä kannassa tullut 35
kappale) ja 24 artiklan c alakohtaa ei voida tulkita siten, että ne sulkisivat pois muun muassa
hankintayksiköiden, ja erityisesti paikallisten viranomaisten, lainoja koskevat julkisyhteisöjen
sopimukset, pois lukien "arvopapereiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun,
ostoon, myyntiin tai siirtoon" liittyvät lainat.

Lisäksi komissio toistaa, että kaikissa tapauksissa, joissa direktiivit eivät ole sovellettavissa –
esimerkiksi kynnysarvon alittuessa – on noudatettava perussopimuksen määräyksiä ja
periaatteita. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti tähän sisältyy erityisesti
avoimuuden velvoite, joka merkitsee riittävän julkisuuden takaamista ja mahdollistaa
hankintasopimusten avaamisen kilpailulle.


	GH: PART.3


