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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksella direktiiviksi julkisista hankinnoista on ratkaiseva asema 
"Eurooppa 2020" älykkään, kestävän ja osallistavan kasvua strategiassa [COM(2010)2020]. 
Julkisilla hankinnoilla on määrä vahvistaa työllisyyden korkeaa tasoa ja edistää muiden 
tavoitteiden saavuttamista, ennen kaikkea ympäristö- ja sosiaalipolitiikan alalla.

Ehdotuksella komissio haluaisi "tehostaa julkisten varojen käyttöä – kustannushyötysuhteen 
kannalta", toisaalta se haluaisi "luoda edellytykset sille, että hankkijat voivat käyttää julkisia 
hankintoja paremmin yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden tukemiseksi. Näitä tavoitteita 
ovat ympäristönsuojelu, – – työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä 
parhaiden mahdollisten edellytysten varmistaminen korkealuokkaisten sosiaalipalvelujen 
tarjoamiselle". Tämä on kiitettävä lähestymistapa. Komission ehdotukset eivät kuitenkaan 
mene riittävän pitkälle, eivätkä ne ole tarpeeksi sitovia varsinkaan sosiaalisen kestävyyden 
alalla.

Euroopan unionissa julkinen sektori käyttää noin 18 prosenttia BKT:sta julkisiin toimitus-, 
rakennus- ja palvelusopimuksiin, eli hankintoja koskevien säännösten uudistus on ratkaiseva 
vipu yhteiskunnan kestävän kehityksen lisäämisessä. Koska kyse on julkisista varoista, vastuu 
sijoittaa ne lyhyen aikavälin tavoitteiden sijasta yhteiskuntaan pitkän aikavälin investointina 
on erityisen suuri. vastuu sijoittaa ne lyhyen aikavälin tavoitteiden sijasta yhteiskuntaan 
pitkän aikavälin investointina on erityisen suuri.

Tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan laaja-alaista lähestymistapaa. Siinä yhteydessä 
erityisen tärkeitä ovat seuraavat seikat:

– Edullisimpia kustannuksia koskeva peruste on poistettava kokonaan. "Taloudellisesti 
edullisinta tarjousta" koskeva peruste on niin joustava, että myös tarjouksen hinta voidaan 
ottaa sen puitteissa huomioon. Jotta tulee selväksi mitä "taloudellisesti edullisimmalla 
tarjouksella" tarkoitetaan, sen pitäisi olla "taloudellisesti edullisin ja kestävin" tarjous.

– Sovellettavia työ- ja sosiaalinormeja pitäisi käsitellä johdanto-osan kappaleiden lisäksi 
myös artikloissa. Kaikkia säännöksiä, joita työpaikalla sovelletaan ja joista on säädetty 
kansainvälisissä sopimuksissa ja EU:n lainsäädännössä mutta myös kansallisessa 
lainsäädännössä, välitystuomioissa tai työehtosopimuksissa, on sovellettava – myös rajat 
ylittävissä tilanteissa.

– Lisäksi hankintayksikölle on annettava myös mahdollisuus sisällyttää teknisiin eritelmiin 
tai sopimuksen tekemisen perusteisiin muita sosiaalisia tekijöitä, esimerkiksi työolojen 
luominen epäedullisessa asemassa oleville ryhmille, tasa-arvo, jatkokoulutustoimiin 
osallistuminen tai reilu kauppa. Jo menettelyn alussa on voitava arvioida, voiko tarjoaja 
täyttää myös kyseiset perusteet. Niihin pitäisi sisällyttää myös ulkoiset sosiaaliset 
kustannukset, jotka liittyvät sopimuksen kohteeseen.

– Poikkeuksellisen alhaisissa tarjouksissa perusteita on tiukennettava niin, että kun tarjous on 
joko 25 prosenttia jätettyjen tarjousten keskiarvon alapuolella tai 10 prosenttia alhaisempi 
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kuin seuraavaksi alhaisin tarjous, sitä voidaan perustellusti pitää niin alhaisena, että tietyt 
tekijät on selvitettävä.

– Komission ehdotuksen alihankintoja koskevat säännökset eivät mene riittävän pitkälle. 
Tarjoajan on tarjouksessaan käsiteltävä alihankkijoita mutta sen on myös nimettävä ja 
yksilöitävä ne esittämällä yhteystiedot ja oikeudellinen edustaja. Lisäksi voittanut tarjoaja 
ja kaikki alihankkijat on voitava saattaa vastuuseen siinä tapauksessa, että sosiaali- ja 
työlainsäädäntöä, työterveyttä ja -turvallisuutta sekä työehtoja koskevia säännöksiä ei 
noudateta.

– Sosiaalipalveluja koskevan uuden luvun on määrä tarjota entistä parempi henkilöpalvelujen 
laatusuoja. Sen takia tiettyjen laatuperusteiden käytön on oltava sitovaa. Julkisia hankintoja 
koskevia sopimuksia ei saa missään tapauksessa tehdä pelkästään edullisimman hinnan 
perusteella. Lisäksi on täydennettävä luku hylkäämisperusteita, alihankintoja ja työpaikalla 
voimassa olevia työ- ja sosiaalinormeja koskevista määräyksistä.

– Asianmukaista täytäntöönpanoa varten on tärkeää täydentää hallinnointia koskevaa 
IV lukua. Toimeksisaajat, joilla on havaittu merkittäviä ja jatkuvia puutteita 
toimeksiantojen toteutuksessa, olisi kirjattava rekisteriin, jota julkisten toimeksisaajien on 
voitava tarkastella ja jota on pidettävä hylkäämisperusteena. Sopimusten tekemistä 
koskevien säännösten soveltamisen valvonta, erityisesti työpaikalla voimassa olevien työ-
ja sosiaalinormien valvonta, pitäisi myös taata julkisesta valvonnasta vastaavan 
viranomaisen toimesta.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Kun jäsenvaltioiden viranomaiset 
tekevät julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia tai tällaisia sopimuksia tehdään 
niiden puolesta, sopimusten teossa on 
noudatettava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
periaatteita ja erityisesti tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden periaatetta, 
sijoittautumisvapauden periaatetta ja
palvelujen tarjoamisen vapauden 
periaatetta sekä niistä johtuvia periaatteita, 

(1) Kun jäsenvaltioiden viranomaiset 
tekevät julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia tai tällaisia sopimuksia tehdään 
niiden puolesta, sopimusten teossa on 
noudatettava perussopimusten periaatteita 
ja erityisesti tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden periaatetta, 
sijoittautumisvapauden periaatetta ja 
palvelujen tarjoamisen vapauden 
periaatetta sekä niistä johtuvia periaatteita, 
kuten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, 
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kuten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, 
syrjimättömyyden periaatetta, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, 
suhteellisuusperiaatetta ja 
avoimuusperiaatetta. Tietyn arvon ylittäviä 
julkista hankintaa koskevia sopimuksia 
varten olisi kuitenkin laadittava säännöt, 
joilla sovitetaan yhteen kansallisia 
hankintamenettelyjä sen varmistamiseksi, 
että näitä periaatteita noudatetaan 
käytännössä ja että julkinen hankinta 
avataan kilpailulle.

syrjimättömyyden periaatetta, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, 
suhteellisuusperiaatetta ja 
avoimuusperiaatetta sekä toimivallan 
jakoa, josta määrätään SEUT-
sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa ja 
pöytäkirjassa nro 26. Julkisia hankintoja 
koskevan EU:n asetuksen olisi 
kunnioitettava viranomaisten laajaa 
harkintavaltaa heidän suorittaessaan 
julkisen palvelun tehtäviään. Tietyn arvon 
ylittäviä julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia varten olisi kuitenkin laadittava 
säännöt, joilla sovitetaan yhteen kansallisia 
hankintamenettelyjä sen varmistamiseksi, 
että näitä periaatteita noudatetaan 
käytännössä ja että julkinen hankinta 
avataan kilpailulle.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö.
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö.
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä, 
helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin ja luoda hankkijoille 
paremmat edellytykset hyödyntää julkisia 
hankintoja yhteisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden tukemisessa. Lisäksi on 
tarpeen selventää peruskäsitteitä ja -
konsepteja, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja ottaa huomioon tietyt 
näkökohdat, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön.

direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta
hankkijoille voidaan luoda paremmat 
edellytykset hyödyntää julkisia hankintoja 
kestävän kehityksen, sosiaalisten 
oikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien, 
sosiaalisen osallisuuden ja 
mahdollisuuksien mukaan innovoinnin ja 
muiden yhteisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden tukemisessa ja tehostaa siten
julkisten varojen käyttöä, taata paras 
hinta-laatusuhde, helpottaa erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista julkisiin hankintoihin ja 
luoda hankkijoille paremmat edellytykset 
hyödyntää julkisia hankintoja yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemisessa, mikä johtaa uusien kestävien 
työpaikkojen luomiseen. Lisäksi on 
tarpeen yksinkertaistaa EU:n julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, erityisesti 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseen käytetyn menetelmän 
osalta, koska menetelmän tulisi olla 
erottamaton osa julkisia hankintoja 
koskevaa politiikkaa ja selventää 
peruskäsitteitä ja -konsepteja, jotta voidaan 
parantaa oikeusvarmuutta ja ottaa 
huomioon tietyt näkökohdat, jotka liittyvät 
asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön. Tässä direktiivissä 
annetaan säännöksiä ainoastaan 
hankintatavoista ("miten ostaa").

Tarkistus 3Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
on sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 
erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Tässä direktiivissä 

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9, 10 ja 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
ja sosiaaliset näkökohdat on sisällytettävä 
unionin politiikan ja toiminnan 
määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti 
kestävän kehityksen edistämiseksi. Tässä 
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selvennetään, miten hankintaviranomaiset 
voivat edistää ympäristönsuojelua ja 
kestävää kehitystä varmistaen samalla, että 
ne saavat hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdolliseen hinta-laatusuhteen.

direktiivissä selvennetään, miten 
hankintaviranomaiset voivat edistää 
ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä ja 
kuinka ne voivat käyttää 
harkintavaltaansa teknisten eritelmien ja 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
valitsemisessa pyrkiessään saavuttamaan 
kestäviä julkisia hankintoja koskevat 
tavoitteet varmistaen samalla, että yhteys 
hankintasopimuksen kohteeseen on 
olemassa ja että ne saavat 
hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdollisen hinta-laatusuhteen. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
9 artiklan mukaan riittävän sosiaalisen 
suojelun takaamiseen ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen liittyvät 
vaatimukset on sisällytettävä unionin 
politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja 
toteuttamiseen, erityisesti korkean 
työllisyystason edistämiseksi. Tässä 
direktiivissä selvennetään myös, miten 
hankintaviranomaiset voivat edistää 
sosiaalisia perusteita ja parantaa 
työntekijöiden oikeuksia varmistaen 
samalla, että ne saavat 
hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdollisen hinta-laatusuhteen 
rohkaisemalla kestäviä julkisia 
hankintoja, sisällyttämällä sosiaaliset 
perusteet hankintamenettelyn kaikkiin 
vaiheisiin, noudattamalla unionin ja/tai 
jäsenvaltion lainsäädännössä ja/tai 
työehtosopimuksissa vahvistettuja 
sosiaaliturvaa, työsuojelua ja työoloja 
koskevia ja ympäristöoikeudellisia 
velvoitteita ja liitteessä XI lueteltuja 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännöksiä, jotka ovat 
voimassa siinä jäsenvaltiossa, sillä 
alueella tai sillä paikkakunnalla, 
jossa/jolla rakennusurakoita suoritetaan 
tai palveluja tarjotaan.
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Perustelu

Viittaus horisontaaliseen sosiaalilausekkeeseen, joka on Lissabonin sopimuksen uutuus, on 
olennaisen tärkeää kestäville hankinnoille ja horisontaalisten sosiaaliperusteiden 
sisällyttämiselle koko hankintamenettelyyn.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita noudattamasta ILO:n 
yleissopimusta nro 94, joka koskee 
työlausekkeita välikirjoissa ja jolla 
tuetaan työlausekkeiden sisällyttämistä 
julkisiin hankintoihin.

Perustelu

ILO:n yleissopimuksessa nro 94 määrätään, että hankintasopimusten on sisällettävä 
työlausekkeita, joilla varmistetaan yhdenvertainen kohtelu paikallisten työntekijöiden kanssa. 
Jäsenvaltioita, jotka ovat ratifioineet kyseisen yleissopimuksen, ei saa estää noudattamasta 
sen määräyksiä. Tämä selvennys on erityisen tärkeä ajatellen tuomioistuimen tuomiota 
asiassa C-346/06 (Rüffert).

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen
vuoksi näiden palvelujen julkista 
hankintaa koskevia sopimuksia varten
olisi luotava erityisjärjestely, jossa 
sovellettaisiin korkeampaa, 500 000 euron 
kynnysarvoa. Henkilöpalvelut, joiden arvot 

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi.
Luonteensa vuoksi niitä on yleensä vaikea 
sovittaa yhteen julkisiin hankintoihin 
sovellettavien sisämarkkinasääntöjen 
kanssa. Tämän takia viranomaisten pitäisi 
asettaa etusijalle muut tavat tarjota 
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alittavat tämän kynnysarvon, eivät yleensä 
kiinnosta muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita.
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä.
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

kyseisiä palveluja ja varmistaa tarjottujen 
sosiaalipalvelujen korkea laatu, jos ne 
kuitenkin päättävät soveltaa julkisia 
hankintamenettelyjä.
Näiden hankintasopimuksiin sisältyvien
palvelujen laadun parantamiseksi olisi 
luotava erityisjärjestely, jossa 
sovellettaisiin korkeampaa, 500 000 euron 
kynnysarvoa. Henkilöpalvelut, joiden arvot 
alittavat tämän kynnysarvon, eivät yleensä 
kiinnosta muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita.
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Kun otetaan 
huomioon näiden palvelujen 
kulttuurisidonnaisuus ja arkaluonteisuus, 
toissijaisuusperiaate, yleishyödyllisiä 
palveluja koskeva pöytäkirja nro 26, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artikla ja 
perusoikeuskirjan 36 artikla, 
jäsenvaltioilla on runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla vastaamaan 
mahdollisimman tarkasti käyttäjien 
tarpeita ja ottaa huomioon käyttäjien 
tarpeissa ja mieltymyksissä olevat erot, 
jotka voivat johtua erilaisista 
maantieteellisistä, yhteiskunnallisista tai 
kulttuurisista tilanteista, ja varmistaa 
palveluiden yleinen esteettömyys, 
jatkuvuus ja saatavuus koko unionin 
alueella. Tämä ehdoton tarve otetaan 
huomioon tämän direktiivin säännöissä, 
joissa vaaditaan ainoastaan avoimuutta ja 
yhdenvertaista kohtelua koskevien 
perusperiaatteiden noudattamista ja joilla 
varmistetaan, että hankintaviranomaisilla 
on mahdollisuus soveltaa palvelujen 
suorittajien valintaan erityisiä laadullisia 
perusteita, kuten niitä, jotka on vahvistettu 
Euroopan unionin neuvoston sosiaalisen 
suojelun komitean vapaaehtoisessa 
eurooppalaisessa sosiaalipalvelujen 
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laatukehyksessä ja jotka on tarkoitettu 
varmistamaan palvelujen korkea laatu, 
jatkuvuus, esteettömyys, 
kohtuuhintaisuus, saatavuus ja kattavuus, 
eri käyttäjäryhmien, myös heikommassa 
ja haavoittuvassa asemassa olevien 
ryhmien erityistarpeet, käyttäjien 
tyytyväisyys, sosiaalinen osallisuus, 
käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä 
tarvittaessa innovointi.
Erityisesti olisi otettava huomioon 
perusteet, jotka liittyvät sosiaalisiin 
oloihin ja työehtoihin, työterveyteen ja 
-turvallisuuteen, sosiaaliturvaan ja 
työoloihin. Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset 
voivat yhä vapaasti tarjota näitä palveluja 
itse, mukaan luettuna vertikaalinen itse 
toteutettu tarjonta tai horisontaalinen 
kuntien välinen (julkisen sektorin 
sisäinen) yhteistyö, tai järjestää 
sosiaalipalvelut muulla tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita. Unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan, ottaen 
huomioon erityisesti tuomio asiassa C-
70/95 (Sodemare), hankintaviranomaisille 
voidaan sallia sopimusten varaaminen 
voittoa tavoittelemattomille järjestöille, jos 
tällaisesta rajoituksesta säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä ja se on 
EU:n lainsäädännön mukainen, mikäli se 
on tarpeen ja oikeasuhteista kansallisen 
hyvinvointijärjestelmän tiettyjen 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.
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Perustelu

Niiden perusperiaatteiden noudattaminen, joilla varmistetaan sosiaalipalvelujen korkea 
laatu, pitäisi olla sitovaa. On korostettava jäsenvaltioiden tai viranomaisten laajaa 
harkintavaltaa julkisten palvelujen tarjoamisessa. On tehtävä selväksi, että muitakin tapoja 
tarjota kyseisiä palveluja, jotka eivät edellytä julkisia hankintamenettelyjä (eli itse toteutettu 
tarjonta tai horisontaalinen kuntien välinen yhteistyö tai erityiset kansalliset järjestelmät 
kuten "sozialrechtliches Dreiecksverhältnis" Saksassa), on myös olemassa, ja ne ovat EU:n 
lainsäädännön mukaisia. Viittaus unionin tuomioistuimen tuomioon asiassa C-70/95 
(Sodemare) on tärkeä, kun käsitellään sopimusten varaamista voittoa tavoittelemattomille 
järjestöille.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista ja lisätä 
hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. Niistä olisi tultava 
vakiovälineitä hankintamenettelyihin 
liittyvässä viestinnässä ja 
tietojenvaihdossa. Sähköisten välineiden 
käyttö säästää myös aikaa. Tämän vuoksi 
olisi säädettävä vähimmäisaikojen 
lyhentämisestä sähköisten välineiden 
käytön yhteydessä edellyttäen kuitenkin, 
että tällaiset välineet ovat yhteensopivia 
unionin tasolla suunnitellun erityisen 
tiedonsiirtomuodon kanssa. 
Asianmukaisilla toiminnoilla varustetut 
sähköiset tieto- ja viestintämuodot voivat 
myös antaa hankintaviranomaisille 
valmiudet estää, havaita ja korjata 
hankintamenettelyjen aikana tehtyjä 
virheitä.

(19) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista,
vähentää liiketoimintakustannusten 
kaltaisia hallinnollisia rasitteita erityisesti 
pk-yritysten osalta ja lisätä 
hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. Niistä olisi tultava 
vakiovälineitä hankintamenettelyihin 
liittyvässä viestinnässä ja 
tietojenvaihdossa. Sähköisten välineiden 
käyttö säästää myös aikaa. Tämän vuoksi 
olisi säädettävä vähimmäisaikojen 
lyhentämisestä sähköisten välineiden 
käytön yhteydessä edellyttäen kuitenkin, 
että tällaiset välineet ovat yhteensopivia 
unionin tasolla suunnitellun erityisen 
tiedonsiirtomuodon kanssa. 
Asianmukaisilla toiminnoilla varustetut 
sähköiset tieto- ja viestintämuodot voivat 
myös antaa hankintaviranomaisille 
valmiudet estää, havaita ja korjata 
hankintamenettelyjen aikana tehtyjä 
virheitä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
käyttämään palvelusetelijärjestelmää, 
joka on uusi tehokas väline julkisten 
palvelujen järjestämiseen.
'Palvelusetelijärjestelmä' on järjestelmä, 
jossa hankintaviranomainen antaa 
palvelusetelin asiakkaalle, joka voi sen 
jälkeen hankkia palvelun palvelujen 
tarjoajalta, jonka hankintaviranomainen 
on sisällyttänyt palvelusetelijärjestelmään. 
Hankintaviranomainen maksaa 
palvelujen tarjoajalle palvelusetelin arvoa 
vastaavan summan.
Palvelusetelijärjestelmä on hyödyllinen 
pk-yrityksille, koska siihen on helppo 
osallistua. Järjestelmä antaa 
valinnanvapauden kansalaiselle, joka voi 
valita palveluntarjoajan useista eri 
vaihtoehdoista. Palvelusetelijärjestelmä 
on hyödyllinen myös viranomaisille, 
koska palvelusetelijärjestelmän 
perustaminen on paljon helpompaa kuin 
julkisten hankintojen järjestäminen 
perinteisellä tavalla.
Palvelusetelijärjestelmä ei kuulu julkisia 
hankintoja koskevan eurooppalaisen 
järjestelmän tai tämän direktiivin 
soveltamisalan piiriin.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Julkisten hankkijoiden laatimien 
teknisten eritelmien olisi oltava sellaisia, 
että julkiset hankinnat avautuvat 
kilpailulle. Sen vuoksi olisi oltava 
mahdollista esittää tarjouksia, jotka 
perustuvat erilaisiin teknisiin ratkaisuihin, 
jotta saadaan aikaan riittävästi kilpailua. 

(27) Julkisten hankkijoiden laatimien 
teknisten eritelmien olisi oltava sellaisia, 
että julkiset hankinnat avautuvat 
kilpailulle. Sen vuoksi olisi oltava 
mahdollista esittää tarjouksia, jotka 
perustuvat erilaisiin teknisiin ratkaisuihin, 
jotta saadaan aikaan riittävästi kilpailua. 
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Tekniset eritelmät olisi tämän vuoksi 
laadittava siten, ettei kilpailua kavenneta 
keinotekoisesti vaatimuksilla, joilla 
suositaan tiettyä talouden toimijaa 
edellyttämällä sen yleensä tarjoamien 
tavaroiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden keskeisiä 
ominaisuuksia. Tämä tavoite voidaan 
yleensä saavuttaa parhaiten laatimalla 
tekniset eritelmät toiminnallisten ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaisen standardiin tai 
sellaisen puuttuessa kansalliseen 
standardiin, hankintaviranomaisten on 
otettava huomioon muihin vastaaviin 
järjestelyihin perustuvat tarjoukset. 
Vastaavuuden osoittamiseksi tarjoajia 
voidaan vaatia esittämään kolmannen 
osapuolen todentama näyttö; olisi 
kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

Tekniset eritelmät olisi tämän vuoksi 
laadittava ja niitä olisi sovellettava 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita noudattaen, jotta kilpailua ei
kavenneta keinotekoisesti vaatimuksilla, 
joilla suositaan tiettyä talouden toimijaa 
edellyttämällä sen yleensä tarjoamien 
tavaroiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden keskeisiä 
ominaisuuksia. Tämä tavoite voidaan 
yleensä saavuttaa parhaiten laatimalla 
tekniset eritelmät toiminnallisten ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaisen standardiin tai 
sellaisen puuttuessa kansalliseen 
standardiin, hankintaviranomaisten on 
otettava huomioon muihin vastaaviin 
järjestelyihin perustuvat tarjoukset. 
Vastaavuuden osoittamiseksi tarjoajia 
voidaan vaatia esittämään kolmannen 
osapuolen todentama näyttö; olisi 
kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Hankintaviranomaisten, jotka haluavat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita tai 
palveluja, joilla on erityiset 
ympäristöominaisuudet tai sosiaaliset tai 
muut ominaisuudet, olisi voitava viitata 
erityisiin merkkeihin, kuten Euroopan 
ympäristömerkkiin, (moni)kansallisiin 
ympäristömerkkeihin tai muihin 
merkkeihin, jos kyseistä merkkiä koskevat 
vaatimukset liittyvät hankintasopimuksen 

(28) Hankintaviranomaisten, jotka haluavat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita tai 
palveluja, joilla on erityiset 
ympäristöominaisuudet tai sosiaaliset tai 
muut ominaisuudet, olisi voitava viitata 
erityisiin merkkeihin, kuten Euroopan 
ympäristömerkkiin, (moni)kansallisiin 
ympäristömerkkeihin tai muihin 
merkkeihin, jos kyseistä merkkiä koskevat 
vaatimukset liittyvät hankintasopimuksen 
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kohteeseen, kuten tuotteen kuvaukseen ja 
tarjontamuotoon, pakkausvaatimukset 
mukaan luettuina. Olennaista on myös se, 
että nämä vaatimukset laaditaan ja 
hyväksytään puolueettomasti 
varmistettavissa olevilla perusteilla 
käyttäen menettelyä, johon sidosryhmät, 
kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, 
jakelijat ja ympäristöjärjestöt voivat 
osallistua, ja että merkki on kaikkien 
kiinnostuneiden osapuolten saatavilla ja 
käytettävissä.

kohteeseen, kuten tuotteen kuvaukseen ja 
tarjontamuotoon, pakkausvaatimukset 
mukaan luettuina. Olennaista on myös se, 
että nämä vaatimukset laaditaan ja 
hyväksytään puolueettomasti 
varmistettavissa olevilla perusteilla 
käyttäen menettelyä, johon sidosryhmät, 
kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, 
jakelijat, yhteiskunnalliset järjestöt ja 
ympäristöjärjestöt voivat osallistua, ja että 
merkki on kaikkien kiinnostuneiden 
osapuolten saatavilla ja käytettävissä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Yhtäältä olisi korostettava 
hankintaviranomaisten ja yksittäisten 
toimijoiden henkilöstön kouluttamisen 
tärkeyttä ja toisaalta olisi sisällytettävä 
pätevyys- ja koulutusvaatimukset 
tarjouseritelmiin pitkän aikavälin 
strategiana; on kuitenkin korostettava, 
että näiden toimien täytyy liittyä suoraan 
hankintasopimuksen kohteeseen, niiden 
on oltava oikeasuhteisia sekä 
kokonaistaloudellisesti edullisia.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Työpaikkojen luominen riippuu 
pitkälti pienistä ja keskisuurista 
yrityksistä. Pk-yritykset ovat kyenneet 
tarjoamaan uusia kestäviä työpaikkoja 
myös talouskriisien aikana. Koska 
viranomaiset käyttävät noin 18 prosenttia 
bruttokansantuotteesta julkisiin 
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hankintoihin, kyseisillä 
lainsäädäntötoimilla on merkittävä 
vaikutus pk-yritysten kykyyn jatkaa 
uusien työpaikkojen luomista. Julkisia 
hankintoja koskevien sopimusten, jotka 
sekä ylittävät että alittavat tässä 
direktiivissä määritellyt kynnysarvot, tulisi 
näin ollen olla mahdollisimman helposti 
pk-yritysten saatavilla. Niiden 
erityisvälineiden lisäksi, jotka on 
räätälöity tehostamaan pk-yritysten 
osallistumista julkisten hankintojen 
markkinoille, jäsenvaltioita ja 
hankintaviranomaisia olisi voimakkaasti 
kannustettava luomaan pk-yrityksiä 
suosivia julkisia hankintoja koskevia 
strategioita. Komissio on julkaissut 
yksiköiden valmisteluasiakirjan 
eurooppalaisista julkisia hankintoja 
koskevista käytännesäännöistä, jotka 
parantavat pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada julkisia hankintasopimuksia (SEC 
(2008)COM 2193), ja sen tavoitteena on 
auttaa jäsenvaltioita luomaan kansallisia 
strategioita, ohjelmia ja 
toimintasuunnitelmia pk-yritysten näille 
markkinoille osallistumisen 
parantamiseksi. Tehokkaan julkisia 
hankintoja koskevan politiikan on oltava 
johdonmukaista. Kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
on sovellettava tiukasti direktiivin 
sääntöjä ja toisaalta erityisesti 
työpaikkojen luomisen näkökulmasta on 
edelleen erittäin tärkeää panna 
täytäntöön yleistä politiikkaa, jolla 
pyritään lisäämään pk-yritysten pääsyä 
julkisten hankintojen markkinoille.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Julkista hankintaa koskevia (34) Julkista hankintaa koskevia 



PE485.939v03-00 16/48 AD\913040FI.doc

FI

sopimuksia ei saisi tehdä sellaisten 
talouden toimijoiden kanssa, jotka ovat 
osallistuneet rikollisjärjestön toimintaan tai 
syyllistyneet unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavaan lahjontaan tai petokseen 
taikka rahanpesuun. Jos talouden toimijat 
jättävät verot tai sosiaaliturvamaksut 
maksamatta, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin tasolla.
Lisäksi hankintaviranomaisille olisi 
annettava mahdollisuus sulkea pois 
ehdokkaat tai tarjoajat
ympäristövelvoitteiden tai sosiaalisten 
velvoitteiden rikkomisten perusteella myös 
silloin, kun on kyse vammaiskäytön 
edellytyksiä koskevien sääntöjen 
rikkomisista tai muunlaisista ammatin 
harjoittamiseen liittyvistä vakavista 
virheistä, kuten kilpailusääntöjen tai 
immateriaalioikeuksien rikkomisista.

sopimuksia ei saisi tehdä sellaisten 
talouden toimijoiden kanssa, jotka ovat 
osallistuneet rikollisjärjestön toimintaan tai 
syyllistyneet unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavaan lahjontaan tai petokseen 
taikka rahanpesuun. Jos talouden toimijat 
jättävät verot tai sosiaaliturvamaksut 
maksamatta, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin tasolla.
Lisäksi hankintaviranomaisille olisi 
annettava mahdollisuus sulkea pois 
ehdokkaat tai tarjoajat ympäristö- ja 
työvelvoitteiden tai sosiaalisten 
velvoitteiden rikkomisten perusteella myös 
silloin, kun on kyse työoloja, 
työehtosopimuksia, vammaiskäytön 
edellytyksiä tai työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevien sääntöjen 
rikkomisista tai muunlaisista ammatin 
harjoittamiseen liittyvistä vakavista 
virheistä, kuten kilpailusääntöjen tai 
immateriaalioikeuksien rikkomisista.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen.
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
myös silloin, kun hankintaviranomaiset 
vaativat laadukkaita rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka sopivat 
optimaalisesti niiden tarpeisiin, esimerkiksi 
kun valittuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin sisältyy tuotantoprosessiin 
liittyviä tekijöitä. Sen vuoksi olisi 
sallittava, että hankintaviranomaiset 
asettavat hankintasopimuksen 
tekoperusteiksi joko 

(37) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden, yhdenvertaisen 
kohtelun sekä kustannus- ja 
laatutehokkuuden periaatteiden ja 
sosiaalisten standardien tinkimätön
noudattaminen. Perusteilla olisi taattava, 
että tarjoukset arvioidaan todellisen 
kilpailun olosuhteissa myös silloin, kun 
hankintaviranomaiset vaativat laadukkaita 
rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja, 
jotka sopivat optimaalisesti niiden 
tarpeisiin, esimerkiksi kun valittuihin 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin 
sisältyy tuotantoprosessiin liittyviä 
tekijöitä. Hankintaviranomaisten olisi sen 
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"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" tai "alhaisimmat 
kustannukset", ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

vuoksi asetettava hankintasopimuksen 
tekoperusteiksi "kokonaistaloudellisesti
edullisin tarjous", jotta voidaan arvioida 
hankintaviranomaisen suhtautumista 
kestävään kehitykseen kansallisten, EU:n 
ja kansainvälisten sosiaalisten 
vähimmäisstandardien noudattamisen 
lisäksi. Hankintaviranomaiset voivat
myös vapaasti asettaa riittävät kestävyyttä 
koskevat ja laadulliset perusteet teknisten 
eritelmien tai hankintasopimuksen
toteuttamisehtojen avulla.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jos hankintaviranomaiset päättävät 
tehdä hankintasopimuksen
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, niiden on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi. Nämä perusteet on 
määritettävä hankintasopimuksen kohteen 
mukaisesti siten, että niillä voidaan 
arvioida kunkin tarjouksen suoritustaso 
suhteessa teknisissä eritelmissä 
määritettyyn hankintasopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen hinta-
laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintaviranomaiselle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

(38) Jos hankintaviranomaiset päättävät 
tehdä hankintasopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, niiden on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan ja 
taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti 
kestävän tarjouksen löytämiseksi. Nämä 
perusteet on määritettävä 
hankintasopimuksen kohteen mukaisesti 
siten, että niillä voidaan arvioida kunkin 
tarjouksen suoritustaso suhteessa teknisissä 
eritelmissä määritettyyn 
hankintasopimuksen kohteeseen sekä 
kunkin tarjouksen hinta-laatusuhde. Valitut 
hankintasopimuksen tekoperusteet eivät 
saisi myöskään antaa 
hankintaviranomaiselle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.



PE485.939v03-00 18/48 AD\913040FI.doc

FI

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
kohteeseen. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
julkisissa hankinnoissa, hankkijoille 
voitaisiin myös antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 96/71/EY mukaisesti
siten, että niiden soveltamisella ei syrjitä 
suoraan tai välillisesti talouden toimijoita, 

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin,
mukaan luettuina esimerkiksi sosiaaliset 
ja ympäristöön liittyvät näkökohdat,
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
kohteeseen. Sääntöä, jonka mukaan 
hankintasopimuksen kohteeseen on 
viitattava, olisi tulkittava laajasti. Näin 
ollen, jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
julkisissa hankinnoissa, hankkijoille 
voitaisiin myös antaa mahdollisuus
sisällyttää teknisiin eritelmiin ja 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea esimerkiksi
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua, 
sukupuolten välistä tasapainoa, 
mahdollisuuksia saada työpaikalla 
tarjottavaa ammatillista koulutusta, 
käyttäjien osallisuutta ja kuulemista, 
ihmisoikeuksia ja eettistä kauppaa tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
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jotka tulevat muista jäsenvaltioista tai 
sellaisista kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.
Kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät hankintasopimuksen
tekoperusteena kyseisen sopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen laatuun 
ja näin ollen myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava siten, että niiden
soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.
Kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät hankintasopimuksen teknisinä 
eritelminä tai tekoperusteina kyseisen 
sopimuksen toteuttamiseen nimettävän 
henkilöstön organisointia, pätevyyttä ja 
kokemusta, koska nämä voivat vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen laatuun 
ja näin ollen myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan hankintailmoituksessa, 
ennakkoilmoituksessa, jolla kutsutaan 
tarjouskilpailuun, tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan
hankintasopimusta toteuttamisen aikana ja 

(43) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät suoraan hankintasopimuksen 
kohteeseen ja jos ne mainitaan 
hankintailmoituksessa, 
ennakkoilmoituksessa, jolla kutsutaan 
tarjouskilpailuun, tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan
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jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä, Kansainvälisen työjärjestön
(ILO) perusluonteisten yleissopimusten 
noudattamista, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu kansallisessa 
lainsäädännössä täytäntöön, sekä 
useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

hankintasopimuksen toteuttamisen aikana 
ja jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien, 
työttömien nuorten, vammaisten ja 
naisten palvelukseen ottamista tai 
työttömien tai nuorten kouluttamiseen 
tarkoitettuja toimenpiteitä, Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) perusluonteisten 
yleissopimusten noudattamista
toissijaisuuden periaate kuitenkin 
huomioon ottaen, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu kansallisessa 
lainsäädännössä täytäntöön, sekä 
useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Direktiivin säännöksissä olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
erilaiset työmarkkinamallit, myös mallit, 
joissa sovelletaan työehtosopimuksia.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 b) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
käyttää sopimuslausekkeita, joissa on 
työehtosopimusten noudattamista 
koskevia määräyksiä, jos tämä mainitaan 
hankintaviranomaisen 
hankintailmoituksessa tai eritelmissä, 
jotta voidaan noudattaa avoimuuden 
periaatetta.

Tarkistus 19
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Yhdenvertaisen kohtelun ja 
avoimuuden periaatteiden mukaisesti 
tarjoajaa, joka on valittu, ei saisi korvata 
toisella talouden toimijalla kilpailuttamatta 
hankintasopimusta uudelleen. Valittu 
tarjoaja, joka toteuttaa 
hankintasopimuksen, saattaa kuitenkin 
kokea hankintasopimuksen toteuttamisen 
aikana tiettyjä rakenteellisia muutoksia, 
kuten puhtaasti sisäisiä 
uudelleenjärjestelyjä, sulautumisia ja 
yritysostoja tai maksukyvyttömyyttä. 
Tällaiset rakenteelliset muutokset eivät 
saisi automaattisesti johtaa siihen, että 
kaikki kyseisen yrityksen toteuttamat 
julkista hankintaa koskevat sopimukset 
joutuvat uusien hankintamenettelyjen 
kohteiksi.

(47) Yhdenvertaisen kohtelun, 
puolueettomuuden ja avoimuuden 
periaatteiden mukaisesti tarjoajaa, joka on 
valittu, ei saisi korvata toisella talouden 
toimijalla kilpailuttamatta 
hankintasopimusta uudelleen. Valittu 
tarjoaja, joka toteuttaa 
hankintasopimuksen, saattaa kuitenkin 
kokea hankintasopimuksen toteuttamisen 
aikana tiettyjä rakenteellisia muutoksia, 
kuten puhtaasti sisäisiä 
uudelleenjärjestelyjä, sulautumisia ja 
yritysostoja tai maksukyvyttömyyttä. 
Tällaiset rakenteelliset muutokset eivät 
saisi automaattisesti johtaa siihen, että 
kaikki kyseisen yrityksen toteuttamat 
julkista hankintaa koskevat sopimukset 
joutuvat uusien hankintamenettelyjen 
kohteiksi.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä direktiivi ei rajoita millään 
tasolla viranomaisten oikeutta päättää, 
haluavatko ne hoitaa itse julkiset tehtävät 
ja miten ja missä määrin he haluavat 
tehtävät hoitaa. Viranomaiset voivat 
suorittaa yleistä etua koskevia tehtäviä 
käyttämällä omia resurssejaan ilman, että 
niiden on pakko turvautua ulkopuolisiin 
talouden toimijoihin. Ne voivat suorittaa 
tehtävät yhteistyössä muiden 
viranomaisten kanssa.
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Perustelu

On tärkeää selventää, että jäsenvaltio voi päättää, hoitaako se itse julkiset tehtävät ja missä 
määrin ja miten se hoitaa ne. Tämä vapaus sisältyy Euroopan unionista tehdyn Lissabonin 
sopimuksen 4 artiklan 2 kohtaan, joka tunnustaa kansallisen ja paikallisen itsehallinnon 
oikeudet. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 14 artikla ja sen yleishyödyllisiä 
palveluja koskeva pöytäkirja nro 26 vahvistavat kansallisia ja paikallisia valmiuksia 
yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen tarjoamisessa, teettämisessä ja järjestämisessä.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

22. 'elinkaarella' tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, 
mukaan luettuina tuotanto, kuljetus, käyttö 
ja ylläpito, tuotteen olemassaolon tai 
rakennusurakan tai palvelun suorittamisen 
aikana raaka-aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka;

22. 'elinkaarella' tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, 
mukaan luettuina tuotanto, kuljetus, 
asennus, käyttö ja ylläpito, tuotteen 
olemassaolon tai rakennusurakan tai 
palvelun suorittamisen aikana raaka-
aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka;

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja, c) välimies- ja sovittelupalveluja, riita-
asioiden valituspalvelut mukaan 
luettuina;

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintasopimus, jonka 1. Hankintasopimus, jonka 
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hankintaviranomainen tekee toisen 
oikeushenkilön kanssa, jää tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:

hankintaviranomainen tekee toisen 
oikeushenkilön kanssa, jää tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:

a) hankintaviranomainen käyttää 
kyseisessä oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan;

a) hankintaviranomainen käyttää 
kyseisessä oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan;

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia lukuun ottamatta yksityisten 
osakkuuksien laillisesti säädettyjä 
muotoja.

Hankintaviranomaisen katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Hankintaviranomaisen katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva sopimus 
tehdään, ei ole yksityisiä osakkuuksia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön tai käyttävien yksikköjen kanssa 
tai saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkisia 
hankintoja koskeva sopimus tehdään, ei ole 
yksityisiä osakkuuksia lukuun ottamatta 
yksityisten osakkuuksien laillisesti 
säädettyjä muotoja.

3. Hankintaviranomainen, joka ei käytä 
oikeushenkilössä 1 kohdassa tarkoitettua 
määräysvaltaa, voi kuitenkin tehdä tätä 

3. Hankintaviranomainen, joka ei käytä 
oikeushenkilössä 1 kohdassa tarkoitettua 
määräysvaltaa, voi kuitenkin tehdä tätä 
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direktiiviä soveltamatta julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen sellaisen 
oikeushenkilön kanssa, jossa se käyttää 
määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

direktiiviä soveltamatta julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen sellaisen 
oikeushenkilön kanssa, jossa se käyttää 
määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa, ja 
oikeushenkilö, johon 
hankintaviranomainen tai -viranomaiset 
käyttävät määräysvaltaa, voi hankkia 
tavaroita ja palveluita kyseisiltä julkisilta 
osakkailta soveltamatta tätä direktiiviä,
jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) hankintaviranomaiset käyttävät yhdessä 
samanlaista määräysvaltaa kyseisessä 
oikeushenkilössä kuin ne käyttävät omissa 
toimipaikoissaan;

a) hankintaviranomaiset käyttävät yhdessä 
samanlaista määräysvaltaa kyseisessä 
oikeushenkilössä kuin ne käyttävät omissa 
toimipaikoissaan;

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille
kyseisen hankintaviranomaisen
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia lukuun ottamatta yksityisten 
osakkuuksien laillisesti säädettyjä 
muotoja.

Sovellettaessa a alakohtaa 
hankintaviranomaisten katsotaan käyttävän 
yhdessä määräysvaltaa oikeushenkilössä, 
jos seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:

Sovellettaessa a alakohtaa 
hankintaviranomaisten katsotaan käyttävän 
yhdessä määräysvaltaa oikeushenkilössä, 
jos seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista;

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista, ja yksi 
edustaja voi edustaa yhtä tai useampaa 
osallistuvaa hankintaviranomaista;

b) kyseiset hankintaviranomaiset voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin;

b) kyseiset hankintaviranomaiset voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin;
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c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;

d) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
saa todellisten kustannusten korvaamisen 
lisäksi muita etuja hankintaviranomaisten 
kanssa tehdyistä julkisia hankintoja 
koskevista sopimuksista.

d) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
saa todellisten kustannusten korvaamisen 
lisäksi muita etuja hankintaviranomaisten 
kanssa tehdyistä julkisia hankintoja 
koskevista sopimuksista.

4. Kahden tai useamman 
hankintaviranomaisen välillä tehtyä 
sopimusta ei katsota tämän direktiivin 2 
artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi julkista 
hankintaa koskevaksi sopimukseksi, jos 
seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:

4. Kahden tai useamman 
hankintaviranomaisen välillä tehtyä 
sopimusta ei katsota tämän direktiivin 2 
artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi julkista 
hankintaa koskevaksi sopimukseksi, ja se 
jää siten tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, jos seuraavat kumulatiiviset 
edellytykset täyttyvät:

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkisiin palveluihin liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

a) kumppanuuden tarkoituksena on 
kaikille osallistuville viranomaisille 
kuuluvien julkisiin palveluihin liittyvien 
tehtävien hoitaminen;

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset harjoittavat avoimilla 
markkinoilla enintään 10:tä prosenttia
sopimuksen kannalta merkityksellisistä 
toiminnoista liikevaihdon perusteella 
mitattuna;

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset harjoittavat avoimilla 
markkinoilla enintään 20:tä prosenttia
sopimuksen kannalta merkityksellisistä 
toiminnoista liikevaihdon perusteella 
mitattuna;

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten välisiä 
varojen siirtoja kuin rakennusurakoiden, 
palvelujen tai tavaroiden todellisten 
kustannusten korvaamista vastaavat siirrot;

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten välisiä 
varojen siirtoja kuin rakennusurakoiden, 
palvelujen tai tavaroiden todellisten 
kustannusten korvaamista vastaavat siirrot;

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

e) tehtävän hoitavat pelkästään 
asianomaiset viranomaiset, ja missään 
sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole aktiivisia
yksityisiä osakkuuksia lukuun ottamatta 
yksityisten osakkuuksien laillisesti 
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säädettyjä muotoja.
5. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettu 
yksityisten osakkuuksien poissaolo on 
todennettava hankintasopimusta tai edellä 
mainittua sopimusta tehtäessä.

5. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettu 
yksityisten aktiivisten osakkuuksien 
poissaolo on todennettava 
hankintasopimusta tai edellä mainittua 
sopimusta tehtäessä.

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeukfsia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä.

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä poikkeuksia
ei enää sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 
osakkuuksia tulee mukaan, lukuun 
ottamatta yksityisten osakkuuksien 
laillisesti säädettyjä muotoja, jolloin 
voimassa olevat hankintasopimukset on 
avattava kilpailulle tavanomaisilla 
hankintamenettelyillä.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hankintaperiaatteet Hankintakohde ja -periaatteet
-1. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
turvata julkisten varojen tehokas käyttö, 
edistää korkealaatuisia hankintoja, lisätä 
kilpailua ja vahvistaa julkisten 
hankintojen markkinoiden toimintaa ja 
turvata yrityksille ja muille palvelujen 
tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet 
tarjota julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja sekä julkisia 
rakennusurakoita koskevia sopimuksia 
julkisiin hankintoihin liittyvällä 
tarjouskilpailulla. Julkisia hankintoja 
käytetään älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun saavuttamiseksi ja 
yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemiseksi sekä korkealaatuisten 
tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseksi. 
Viranomaisilla on oikeus päättää, miten 
ne haluavat toteuttaa teettämisen ja 
järjestää palvelunsa.

Hankintaviranomaisten on kohdeltava 
talouden toimijoita yhdenvertaisesti ja 

1. Hankintaviranomaisten on kohdeltava 
talouden toimijoita yhdenvertaisesti ja 
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syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja 
oikeasuhteisella tavalla. Hankintaa 
suunniteltaessa ei saa pyrkiä sen 
jättämiseen tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle tai kilpailun 
keinotekoiseen kaventamiseen.

syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja 
oikeasuhteisella tavalla. Tiedot julkisia 
hankintoja koskevista sopimuksista on 
julkaistava. Hankintaa suunniteltaessa ei 
saa pyrkiä sen jättämiseen tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle tai 
kilpailun keinotekoiseen kaventamiseen.

1 a. Talouden toimijoiden on 
noudatettava unionin ja/tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä ja/tai 
työehtosopimuksissa vahvistettuja 
sosiaaliturvaa, työsuojelua ja työoloja 
koskevia ja ympäristöoikeudellisia 
velvoitteita ja liitteessä XI lueteltuja 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännöksiä, jotka ovat 
voimassa siinä jäsenvaltiossa, sillä 
alueella tai sillä paikkakunnalla, 
jossa/jolla rakennusurakoita suoritetaan 
tai palveluja tarjotaan. Tämä direktiivi ei 
estä jäsenvaltioita noudattamasta 
työlausekkeita julkisissa sopimuksissa 
koskevaa ILOn yleissopimusta nro 94. 
Hankintaviranomaisten on varmistettava, 
että toimeksisaajilla on hyvä maine 
eivätkä ne ole vakavasti rikkoneet 
kansallista tai kansainvälistä ympäristö-, 
sosiaali- ja työlainsäädäntöä tai muuta 
asiaankuuluvaa lainsäädäntöä.
1 b. Hankintaviranomaisten on pyrittävä 
hankintapolitiikassa parhaaseen hinta-
laatusuhteeseen. Tämä voidaan saavuttaa 
tekemällä julkisia hankintoja koskeva 
sopimus kokonaistaloudellisesti 
edullisimman ja kestävimmän tarjouksen 
kanssa.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 

1. Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
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menettelyihin sellaisille 
suojatyökeskuksille ja talouden toimijoille, 
joiden päätarkoituksena on vammaisten ja 
heikommassa asemassa olevien 
työntekijöiden integroiminen yhteiskuntaan 
ja työelämään, tai rajata 
hankintasopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos yli 30 prosenttia 
kyseisten suojatyökeskusten, talouden 
toimijoiden tai suojatyöohjelmien 
työntekijöistä on vammaisia tai
heikommassa asemassa olevia 
työntekijöitä.

menettelyihin sellaisille 
suojatyökeskuksille ja talouden toimijoille, 
joiden päätarkoituksena on vammaisten ja 
heikommassa asemassa olevien 
työntekijöiden integroiminen yhteiskuntaan 
ja työelämään, tai rajata 
hankintasopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos yli 30 prosenttia 
kyseisten suojatyökeskusten, talouden 
toimijoiden tai suojatyöohjelmien 
työntekijöistä on vammaisia ja/tai
heikommassa asemassa olevia henkilöitä.
'Heikommassa asemassa oleviin 
henkilöihin' kuuluvat muun muassa 
seuraavat ryhmät: työttömät, erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivät henkilöt, 
syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, 
suojattomien ryhmien ja heikommassa 
asemassa olevien vähemmistöjen jäsenet. 
Tarjouskilpailukutsussa voi olla viittaus 
tähän säännökseen.

Perustelu

'Heikommassa asemassa olevat henkilöt' täytyy määritellä, koska käsite on laajempi kuin 
'vammaiset henkilöt', johon nykyisissä direktiiveissä viitataan. Tämä määritelmä on 
oikeudellisesti selkeämpi.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintaviranomainen on kutsunut 
vaadittujen tietojen arvioinnin perusteella, 
voivat esittää tutkimusta ja kehittämistä 
koskevia hankkeita, joilla pyritään 
täyttämään hankintaviranomaisen 
määrittelemät tarpeet, joita ei voida 
olemassa olevilla ratkaisuilla toteuttaa. 
Hankintasopimuksen ainoa tekoperuste saa 
olla kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valitseminen 66 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti.

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintaviranomainen on kutsunut 
vaadittujen tietojen arvioinnin perusteella, 
voivat esittää tutkimusta ja kehittämistä 
koskevia hankkeita, joilla pyritään 
täyttämään hankintaviranomaisen 
määrittelemät tarpeet, joita ei voida 
olemassa olevilla ratkaisuilla toteuttaa. 
Hankintasopimuksen ainoa tekoperuste saa 
olla kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valitseminen 66 artiklan 1 
kohdan a alakohdan ja 66 artiklan 
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2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimukset on rajattava 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
hankintaviranomaisen on kyettävä 
seuraamaan ja valvomaan, että 
vaatimukset täyttyvät.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta pakollisten kansallisten 
teknisten sääntöjen soveltamista siltä osin 
kuin ne ovat unionin oikeuden mukaisia, 
tekniset eritelmät on laadittava jollakin 
seuraavista tavoista:

Rajoittamatta pakollisten kansallisten 
teknisten sääntöjen soveltamista siltä osin 
kuin ne ovat unionin oikeuden mukaisia, 
tekniset eritelmät on laadittava 
seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) viittaamalla teknisiin eritelmiin ja 
seuraavassa luetellussa 
tärkeysjärjestyksessä: kansallisiin 
standardeihin, joilla saatetaan voimaan 
eurooppalaisia standardeja, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin, 
kansainvälisiin standardeihin, muihin 
eurooppalaisten standardointielinten 
laatimiin teknisiin viitejärjestelmiin, tai 
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jos näitä ei ole, kansallisiin standardeihin 
tai kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin 
tai kansallisiin rakennusurakoiden 
suunnitteluun, laskentaan ja 
toteuttamiseen sekä tavaroiden käyttöön 
liittyviin teknisiin eritelmiin. Jokaiseen 
viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai 
vastaava".

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viittaamalla teknisiin eritelmiin ja 
seuraavassa luetellussa 
tärkeysjärjestyksessä: kansallisiin 
standardeihin, joilla saatetaan voimaan 
eurooppalaisia standardeja, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin, 
kansainvälisiin standardeihin, muihin 
eurooppalaisten standardointielinten 
laatimiin teknisiin viitejärjestelmiin, tai 
jos näitä ei ole, kansallisiin standardeihin 
tai kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin 
tai kansallisiin rakennusurakoiden 
suunnitteluun, laskentaan ja 
toteuttamiseen sekä tavaroiden käyttöön 
liittyviin teknisiin eritelmiin. Jokaiseen 
viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai 
vastaava";

Poistetaan.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) a alakohdassa tarkoitettujen 
suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten 
vaatimusten perusteella ja viittaamalla 

c) a alakohdassa tarkoitettujen 
suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten 
vaatimusten perusteella ja viittaamalla 
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suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten 
vaatimusten mukaisuutta koskevana 
olettamana b alakohdassa tarkoitettuihin 
teknisiin eritelmiin;

suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten 
vaatimusten mukaisuutta koskevana 
olettamana -a alakohdassa tarkoitettuihin 
teknisiin eritelmiin;

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) viittaamalla b alakohdassa
tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin tiettyjen 
ominaisuuksien osalta ja a alakohdassa 
mainittuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin muiden 
ominaisuuksien osalta.

d) viittaamalla -a alakohdassa
tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin tiettyjen 
ominaisuuksien osalta ja a alakohdassa 
mainittuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin muiden 
ominaisuuksien osalta.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset vahvistavat 40 
artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin liittyviä 
ympäristövaatimuksia taikka sosiaalisia tai 
muita vaatimuksia, ne voivat vaatia, että 
kyseisillä rakennusurakoilla, palveluilla tai 
tavaroilla on erityinen merkki, edellyttäen 
että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Kun hankintaviranomaiset vahvistavat 40 
artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin liittyviä 
ympäristövaatimuksia taikka sosiaalisia tai 
muita vaatimuksia, ne voivat vaatia, että 
kyseisillä rakennusurakoilla, palveluilla tai 
tavaroilla on erityinen merkki, edellyttäen 
että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) merkille asetetut vaatimukset koskevat 
ainoastaan ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

a) merkille asetetut vaatimukset koskevat 
ainoastaan ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen tai 
hankintasopimuksen kohteen tuotantoon
ja soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

b) merkkiä koskevat vaatimukset laaditaan 
tieteellisen tiedon pohjalta tai ne perustuvat 

b) merkkiä koskevat vaatimukset laaditaan 
tieteellisen tiedon pohjalta tai ne perustuvat 
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muihin puolueettomasti todennettavissa 
oleviin ja syrjimättömiin perusteisiin;

muihin puolueettomasti todennettavissa 
oleviin ja syrjimättömiin perusteisiin;

c) merkit vahvistetaan avoimessa 
menettelyssä, johon kaikki asianomaiset 
tahot, kuten viranomaiset, kuluttajat, 
valmistajat, vähittäiskaupan edustajat ja 
ympäristöjärjestöt, voivat osallistua;

c) merkit vahvistetaan avoimessa 
menettelyssä, johon kaikki asianomaiset 
tahot, kuten viranomaiset, kuluttajat, 
valmistajat, vähittäiskaupan edustajat, 
työmarkkinaosapuolet ja ympäristö- ja 
sosiaalialan järjestöt, voivat osallistua;

d) merkit ovat kaikkien asianomaisten 
osapuolten käytettävissä;

d) merkit ovat kaikkien asianomaisten 
osapuolten käytettävissä;

e) merkkiä koskevat perusteet laatii
kolmas osapuoli, joka on riippumaton 
merkkiä hakevasta talouden toimijasta.

e) merkin myöntämisen ja todentamisen 
suorittaa kolmas osapuoli, joka on 
riippumaton merkkiä hakevasta talouden 
toimijasta.

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä. Sellaisten tuotteiden osalta, joilla 
ei ole merkkiä, hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

Merkkiä vaativien hankintaviranomaisten 
on hyväksyttävä kaikki vastaavat merkit, 
joihin liittyvät vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä. Sellaisten tuotteiden osalta, joilla 
ei ole merkkiä, hankintaviranomaiset 
voivat hyväksyä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muun asianmukaisen näytön 
vastaavuudesta. Erityistä merkkiä 
koskevan vastaavuuden osoittamista 
koskeva todistustaakka kuuluu 
vastaavuutta vaativalle tarjoajalle.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää
olla tekemättä hankintasopimusta 
parhaimman tarjouksen jättäneen tarjoajan 
kanssa, jos ne ovat todenneet, ettei tarjous 
ole vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

2. Hankintaviranomaisten on päätettävä
olla tekemättä hankintasopimusta 
parhaimman tarjouksen jättäneen tarjoajan 
kanssa, jos ne ovat todenneet, ettei tarjous 
ole vähintään vastaavalla tavalla niiden
unionin tai kansallisen lainsäädännön
ja/tai työehtosopimusten sosiaaliturvaa, 
työsuhdeturvaa tai työoloja koskevien tai
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
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mukainen, jotka ovat voimassa siinä 
jäsenvaltiossa, sillä alueella tai sillä 
paikkakunnalla, jossa/jolla työt 
suoritetaan tai palveluja tarjotaan tai 
toimitus tapahtuu, alihankintaketju 
mukaan luettuna ja edellyttäen, että ne 
liittyvät sopimuksen kohteeseen.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ihmiskauppa, lapsityövoiman käyttö 
tai muut ihmisoikeusrikkomukset.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimija on suljettava pois 
hankintamenettelystä, jos 
hankintaviranomainen on tietoinen 
lainvoimaisesta päätöksestä, jossa todetaan, 
että toimija on laiminlyönyt 
velvollisuutensa maksaa 
sijoittautumismaansa tai 
hankintaviranomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisia veroja tai 
sosiaaliturvamaksuja.

2. Talouden toimija on suljettava pois 
hankintamenettelystä, jos 
hankintaviranomainen on tietoinen 
lainvoimaisesta päätöksestä, jossa todetaan, 
että toimija on laiminlyönyt 
velvollisuutensa maksaa 
sijoittautumismaansa tai 
hankintaviranomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisia veroja, palkkoja
tai sosiaaliturvamaksuja tai jättänyt 
noudattamatta muita sosiaaliturvaa, 
työsuhdeturvaa tai työoloja koskevia 
velvoitteita.

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen a) hankintaviranomainen on tietoinen 
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unionin lainsäädännöstä johtuvien sosiaali-
, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen;

unionin lainsäädännöstä johtuvien sosiaali-
, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten muusta
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen;

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankintaviranomainen pystyy 
osoittamaan millä tahansa tavalla, että 
talouden toimija on syyllistynyt muuhun 
ammatin harjoittamiseen liittyvään 
vakavaan virheeseen;

c) hankintaviranomainen pystyy 
osoittamaan millä tahansa tavalla, että 
talouden toimija on syyllistynyt muuhun 
ammatin harjoittamiseen liittyvään 
vakavaan virheeseen tai toimii selkeästi 
kotimaansa tai hankintaviranomaisen 
maan kansallisen sosiaali-, ympäristö tai 
työlainsäädännön vastaisesti tai laiminlyö 
vakavasti työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden;

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 1, 2 
ja 3 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, voi
esittää hankintaviranomaiselle näytön 
luotettavuudestaan siitä huolimatta, että 
asianmukainen poissulkemisperuste on 
olemassa.

Jos ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 1, 
2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, 
esittää hankintaviranomaiselle näytön 
luotettavuudestaan tai tarvittaessa 
alihankkijoidensa luotettavuudesta, siitä 
huolimatta, että asianmukainen 
poissulkemisperuste on olemassa, 
hankintaviranomainen voi harkita 
uudelleen tarjouksen poissulkemista.
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Perustelu

On tärkeää peruuttaa tämän artiklan toiminta. Toimijan ei tulisi tehdä vapaaehtoisia ns. self-
cleaning-toimenpiteitä, mutta hankintaviranomaisen vastuulla tulisi olla poissulkemisen 
peruminen, jos näyttö on olemassa.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. tarjoajien tai tarjoajaehdokkaiden 
näyttö, että ne ovat tarjouksia laatiessaan 
ottaneet huomioon verotusta, 
ympäristönsuojelua, sosiaaliturvaa, 
työsuhdeturvaa tai työoloja koskevat 
velvoitteet, jotka ovat voimassa siinä 
jäsenvaltiossa, sillä alueella tai sillä 
paikkakunnalla, jossa/jolla töitä 
suoritetaan tai palveluja tarjotaan.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta yksittäisistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintaviranomaisten on käytettävä yhtä 
seuraavista julkisten hankintasopimusten
tekoperusteista:

Rajoittamatta yksittäisistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintaviranomaisten on käytettävä 
julkisten hankintasopimusten
tekoperusteena kokonaistaloudellisesti 
edullisinta ja kestävintä tarjousta:

a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous,
b) alin hinta.
Kustannukset voidaan 
hankintaviranomaisen niin halutessa 
arvioida ainoastaan hinnan perusteella 
tai kustannustehokkuuden perusteella 

Kustannukset on arvioitava
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
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käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

vahvistetuin edellytyksin.

2. Hankintaviranomaisen kannalta 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous määritellään kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen 
liittyvien perusteiden mukaan.
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 
kohdan b alakohdassa tarkoitetun
hinnan tai kustannusten lisäksi 
muita kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyviä seuraavanlaisia 
perusteita:

2. Kokonaistaloudellisesti edullisin ja 
kestävin tarjous määritellään kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyvien 
perusteiden mukaan. Näihin perusteisiin on 
kuuluttava hinnan tai kustannusten lisäksi
(mukaan luettuna 67 artiklassa tarkoitetut 
elinkaarikustannukset) muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat ja innovatiivisen 
luonteen;

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat ja sosiaaliset 
näkökohdat ja innovatiivisen luonteen;

b) palvelusopimusten ja rakennusurakoiden 
suunnittelua koskevien sopimusten osalta 
voidaan ottaa huomioon sopimuksen 
toteutukseen osoitetun henkilöstön 
organisointi, pätevyys ja kokemus, jolloin 
kyseistä henkilöstöä ei 
hankintasopimuksen tekemisen jälkeen saa 
vaihtaa ilman hankintaviranomaisen 
suostumusta, koska hankintayksikön on 
varmistettava, että organisointi ja laatu 
säilyvät vastaavina vaihdoksista 
huolimatta;

b) palvelusopimusten ja rakennusurakoiden 
suunnittelua koskevien sopimusten osalta 
voidaan ottaa huomioon sopimuksen 
toteutukseen osoitetun henkilöstön 
organisointi, pätevyys ja kokemus, sekä 
alihankkijan pätevyys ja ammatillinen 
toiminta, jolloin kyseistä henkilöstöä ei 
hankintasopimuksen tekemisen jälkeen saa 
vaihtaa ilman hankintaviranomaisen 
suostumusta, koska hankintayksikön on 
varmistettava, että organisointi, laatu, 
pätevyys ja kokemus säilyvät vastaavina 
vaihdoksista huolimatta;

c) huolto ja tekninen tuki, toimituspäivä 
sekä toimitus- tai toteutusaika;

c) huolto ja tekninen tuki, toimituspäivä 
sekä toimitus- tai toteutusaika;

d) rakennusurakan, toimitusten tai 
palvelujen tuotannossa tai suorittamisessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 22 kohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa käytetty 
prosessi siinä määrin, kun nämä perusteet 
on määritelty 4 kohdan mukaisesti ja ne 
koskevat tekijöitä, jotka liittyvät suoraan 
näihin prosesseihin, ja ovat 
luonteenomaisia tälle tietylle 

d) rakennusurakan, toimitusten tai 
palvelujen tuotannossa tai suorittamisessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 22 kohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa käytetty 
prosessi siinä määrin, kun nämä perusteet 
on määritelty 4 kohdan mukaisesti ja ne 
koskevat tekijöitä, jotka liittyvät suoraan 
näihin prosesseihin, ja ovat 
luonteenomaisia tälle tietylle 
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tuotantoprosessille taikka kyseisten 
rakennusurakoiden, toimitusten tai 
palvelujen suorittamiselle.

tuotantoprosessille taikka kyseisten 
rakennusurakoiden, toimitusten tai 
palvelujen suorittamiselle.

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
tietyntyyppiset hankintasopimukset on 
tehtävä 1 kohdan a alakohdassa ja 2 
kohdassa tarkoitetun 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella.
4. Hankintasopimuksen tekoperusteet eivät 
saa antaa hankintaviranomaiselle 
rajoittamatonta valinnanvapautta. Niillä 
on varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus ja niihin on liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan
esittämien tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen. Hankintaviranomaisten on 
tarjoajien toimittamien tietojen perusteella 
tosiasiallisesti tarkistettava, täyttävätkö 
tarjoajat hankintasopimuksen 
tekoperusteet.

4. Hankintasopimuksen tekoperusteiden 
on liityttävä hankintasopimuksen 
kohteeseen ja niillä on varmistettava 
todellisen ja reilun kilpailun mahdollisuus 
ja niihin on liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan toimittamien
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.
Hankintaviranomaisten on tarjoajien 
toimittamien tietojen perusteella 
tosiasiallisesti tarkistettava, täyttävätkö 
tarjoajat hankintasopimuksen 
tekoperusteet.

5. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisessa tapauksessa
hankintaviranomaisen on täsmennettävä 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen määrittämiseksi valitsemansa 
kunkin perusteen suhteellinen painotus 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
hankinta-asiakirjoissa tai, jos on kyse 
kilpailullisesta neuvottelumenettelystä, 
hankekuvauksessa.

5. Hankintaviranomaisen on täsmennettävä 
kokonaistaloudellisesti edullisimman ja 
kestävimmän tarjouksen määrittämiseksi 
valitsemansa kunkin perusteen suhteellinen 
painotus hankintailmoituksessa, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä tai hankinta-asiakirjoissa tai, jos 
on kyse kilpailullisesta 
neuvottelumenettelystä, hankekuvauksessa.

Painotus voidaan ilmaista määrittämällä 
suuruusluokka, jonka ääriarvojen väli on 
tarkoituksenmukainen.

Painotus voidaan ilmaista määrittämällä 
suuruusluokka, jonka ääriarvojen väli on 
tarkoituksenmukainen.

Jos painotusta ei objektiivisista syistä voida 
tehdä, hankintaviranomaisen on 
ilmoitettava perusteiden aleneva 
tärkeysjärjestys.

Jos painotusta ei objektiivisista syistä 
voida tehdä, hankintaviranomaisen on 
ilmoitettava perusteiden aleneva 
tärkeysjärjestys.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla
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Komission teksti Tarkistus

1. Elinkaarikustannuksiin lasketaan 
tarkoituksenmukaisessa määrin seuraavat 
kustannukset tuotteen, palvelun tai 
rakennusurakan elinkaaren aikana 2 
artiklan 22 kohdassa määritellysti:

1. Elinkaarikustannuksiin lasketaan 
tarkoituksenmukaisessa määrin seuraavat 
kustannukset tuotteen, palvelun tai 
rakennusurakan elinkaaren aikana 2 
artiklan 22 kohdassa määritellysti:

a) sisäiset kustannukset, hankinnoista 
aiheutuvat kustannukset mukaan luettuina, 
kuten tuotantokustannukset, 
energiankulutuksen ja huoltokustannusten 
kaltaiset käyttökustannukset ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset elinkaaren 
lopun kustannukset, sekä

a) sisäiset kustannukset, hankinnoista 
aiheutuvat kustannukset mukaan luettuina, 
kuten tuotantokustannukset, 
energiankulutuksen ja huoltokustannusten 
kaltaiset käyttökustannukset ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset elinkaaren 
lopun kustannukset, sekä

b) suoraan elinkaareen liittyvät ulkoiset
ympäristökustannukset edellyttäen, että 
niiden rahallinen arvo voidaan määrittää ja 
tarkistaa; näihin voivat kuulua 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
epäpuhtauspäästöjen kustannukset sekä 
muut ilmastonmuutoksen lieventämisen 
kustannukset.

b) suoraan elinkaareen liittyvät ulkoiset
kustannukset, kuten ympäristöön liittyvät 
ja/tai sosiaaliset kustannukset, edellyttäen,
että niiden rahallinen arvo voidaan 
määrittää ja tarkistaa; näihin voivat kuulua
tuotannon vaikutukset ympäristöön ja 
ympärillä oleviin yhteisöihin tai
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
epäpuhtauspäästöjen kustannukset sekä 
muut ilmastonmuutoksen lieventämisen 
kustannukset.

2. Jos hankintaviranomaiset arvioivat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, niiden on 
ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa 
elinkaarikustannusten laskennassa 
käytettävä menetelmä. Käytettävän 
menetelmän on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

2. Jos hankintaviranomaiset arvioivat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, niiden on 
ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa 
elinkaarikustannusten laskennassa 
käytettävä menetelmä ja tarjottava kaikille 
tarjoajille menetelmä 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. 
Käytettävän menetelmän on täytettävä 
seuraavat edellytykset ja sitä olisi 
mahdollisuuksien mukaan 
yksinkertaistettava, jotta pk-yritykset 
voivat osallistua siihen:

a) se on laadittu tieteellisen tiedon pohjalta 
tai se perustuu muihin puolueettomasti 
todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin 
perusteisiin;

a) se on laadittu tieteellisen tiedon pohjalta 
tai se perustuu muihin puolueettomasti 
todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin 
perusteisiin;

b) se on laadittu toistuvaa tai jatkuvaa 
soveltamista varten;
c) se on kaikkien asianomaisten osapuolten 
saatavilla ja käytettävissä.

c) se on kaikkien asianomaisten osapuolten 
saatavilla ja käytettävissä.

Hankintaviranomaisten on annettava Hankintaviranomaisten on annettava 
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talouden toimijoiden, kolmansista maista 
tulevat talouden toimijat mukaan luettuina, 
soveltaa erilaista menetelmää tarjouksensa 
elinkaarikustannusten määrittämiseksi 
edellyttäen, että ne osoittavat tämän 
menetelmän olevan a, b ja c alakohdassa 
vahvistettujen vaatimusten mukainen ja 
vastaavan hankintaviranomaisen 
ilmoittamaa menetelmää.

talouden toimijoiden, kolmansista maista 
tulevat talouden toimijat mukaan luettuina, 
soveltaa erilaista menetelmää tarjouksensa 
elinkaarikustannusten määrittämiseksi 
edellyttäen, että ne osoittavat tämän 
menetelmän olevan a, b ja c alakohdassa 
vahvistettujen vaatimusten mukainen ja 
vastaavan hankintaviranomaisen 
ilmoittamaa menetelmää.
Hankintaviranomaiset voivat pyytää 
kolmannen osapuolen oikeaksi 
todistamaa asiakirjaa näytöksi 
vastaavuuden täyttymisestä.

3. Siinä tapauksessa, että
elinkaarikustannusten laskemiseen 
hyväksytään yhteinen menetelmä unionin 
säädöksellä, alakohtaisen lainsäädännön 
nojalla annettavat delegoidut säännökset 
mukaan luettuina, sitä on sovellettava 
silloin, kun elinkaarikustannukset 
sisältyvät 66 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin hankintasopimuksen
tekoperusteisiin.

3. Jos elinkaarikustannusten laskemiseen 
hyväksytään yhteinen menetelmä unionin 
säädöksellä, alakohtaisen lainsäädännön 
nojalla, tai eurooppalaisella teknisellä 
eritelmällä, sen on täytettävä 2 kohdassa 
vahvistetut perusteet, ja se voidaan 
sisällyttää 66 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tekoperusteisiin.

Liitteessä XV on luettelo tällaisista 
säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 89 artiklan 
mukaisesti tämän luettelon päivittämiseksi, 
kun tällaiset muutokset osoittautuvat 
tarpeellisiksi uuden lainsäädännön 
antamisen tai edellä tarkoitetun 
lainsäädännön kumoamisen tai 
muuttamisen perusteella.

Liitteessä XV on luettelo tällaisista 
säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 89 artiklan 
mukaisesti tämän luettelon päivittämiseksi, 
kun tällaiset muutokset osoittautuvat 
tarpeellisiksi uuden lainsäädännön 
antamisen tai edellä tarkoitetun 
lainsäädännön kumoamisen tai 
muuttamisen perusteella.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3–4 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut selitykset voivat koskea 
erityisesti seuraavia seikkoja:

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettujen selitysten tulee koskea 
erityisesti seuraavia seikkoja:

d) unionin lainsäädännön sosiaali-, työ- d) unionin tai kansallisen lainsäädännön 
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tai ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
noudattamista vähintään vastaavalla 
tavalla tai, tapauksen mukaan, yhtäläisen 
suojan tason varmistavien muiden 
säännösten noudattamista;

ja/tai työehtosopimusten sosiaaliturvaa, 
työsuojelua ja työoloja koskevien ja
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
noudattamista, tai tapauksen mukaan 
yhtäläisen suojan tason varmistavien 
muiden säännösten noudattamista;

e) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.

e) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.

4. Hankintaviranomaisen on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen. Se voi 
hylätä tarjoajan vain siinä tapauksessa, 
ettei hinnan tai laskutettavien kustannusten 
alhainen taso ole näytön mukaan 
perusteltu, kun otetaan huomioon 3 
kohdassa tarkoitetut tekijät.

4. Hankintaviranomaisen on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen.
Hankintaviranomaisen on hylättävä 
tarjoaja vain siinä tapauksessa, ettei 
hinnan tai laskutettavien kustannusten 
alhainen taso ole näytön mukaan 
perusteltu, kun otetaan huomioon
3 kohdassa tarkoitetut tekijät, tai kun 
saatu perustelu ei ole riittävä.

Hankintaviranomaisten on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole
unionin lainsäädännön sosiaali- ja 
työoikeudellisten tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Hankintaviranomaisten on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole
3 kohdan d alakohdan säännösten 
mukainen.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

70 artikla 70 artikla

Hankintasopimuksen toteuttamisen ehdot Hankintasopimuksen toteuttamisen ehdot
Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä.
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä.
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia ja niiden 
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voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka 
voisivat merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

on sisällettävä unionin ja/tai jäsenvaltion 
lainsäädännössä ja/tai 
työehtosopimuksissa vahvistettuja 
sosiaaliturvaa, työsuojelua ja työoloja 
koskevia ja ympäristöoikeudellisia 
velvoitteita ja liitteessä XI lueteltuja 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännöksiä, jotka ovat 
voimassa siinä jäsenvaltiossa, sillä 
alueella tai sillä paikkakunnalla, 
jossa/jolla töitä suoritetaan tai palveluja 
tarjotaan.
Niihin voi myös sisältyä vaatimus, jonka 
mukaan talouden toimijoiden on 
varauduttava korvaamaan sellaiset 
hinnanvaihtelusta aiheutuviin 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit
(käyttämällä erilaisia 
suojautumisstrategioita, myös 
hinnanvahvistamiskaavoja), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Perustelu

Sosiaali- ja työsuhdeturvaa koskevat velvoitteet ja työolot on määriteltävä selvästi 
sopimuksen toteuttamista koskevissa lausekkeissa, jotta niiden noudattaminen varmistetaan.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomainen voi pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään 
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat.

1. Hankintaviranomaisen tulee pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään 
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat, ja antamaan 
alihankkijoita koskevat tiedot, mukaan 
luettuna näiden nimet, yhteystiedot ja 
oikeudelliset edustajat.

1 a. Hankintaviranomaisen on 
määriteltävä hankinta-asiakirjoissa, että 
tarjoajiin sovellettavia edellytyksiä ja 
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vaatimuksia on sovellettava myös 
mahdollisiin muihin osapuoliin, jotka 
toteuttavat alihankintana osan 
hankintasopimuksesta.
1 b. Talouden toimijan on ilmoitettava 
mahdollisista muutoksista 
alihankintaketjussa ja 
hankintaviranomaisen on hyväksyttävä 
muutokset. Jos ehdotettuun muutokseen 
liittyy myös uuden alihankkijan 
osallistuminen, päätoimeksisaajan on 
ilmoitettava tämän nimi, yhteystiedot ja 
oikeudelliset edustajat.
1 c. Ehdotettu muutos on hylättävä, jos se 
ei takaa 1 a kohdan noudattamista.
7. Hankintaviranomaisen on 
päätoimeksisaajan kanssa tekemässään 
sopimuksessa ja päätoimeksisaajan ja 
välissä olevan alihankkijan on 
alihankkijoiden kanssa tekemissään 
sopimuksissa määrättävä, että jos on 
aihetta olettaa välittömän alihankkijan 
rikkovan toisessa alakohdassa 
tarkoitettuja sääntöjä, välittömän 
alihankkijan on toteutettava välittömästi 
toimet tilanteen korjaamiseksi, ja että jos 
näin ei tapahdu, sopimus irtisanotaan.
8. Jos sopimuksen irtisanominen ja 
kyseisen alihankkijan vaihtaminen 
tapahtuu yrityksen luovutuksena 
direktiivin 2001/23/EY mukaisesti, 
sovelletaan kyseisen direktiivin 
säännöksiä.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen tai 

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen tai 
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maksukyvyttömyyden seurauksena 
kokonaan tai osittain toiselle talouden 
toimijalle, joka täyttää alun perin 
vahvistetut laatua koskevat valintaperusteet 
edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita suuria 
muutoksia hankintasopimukseen eikä tällä 
pyritä kiertämään tämän direktiivin 
soveltamista.

maksukyvyttömyyden seurauksena 
kokonaan tai osittain toiselle talouden 
toimijalle, joka täyttää alun perin 
vahvistetut laatua koskevat valintaperusteet 
edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita suuria 
muutoksia hankintasopimukseen eikä tällä 
pyritä kiertämään tämän direktiivin 
soveltamista. Ensimmäistä alakohtaa ei 
sovelleta myöskään 
hankintaviranomaisen 
uudelleenjärjestelyn yhteydessä, koska 
hankintaviranomaisella on oikeus siirtää 
sopimus kolmannelle osapuolelle, joka 
vastaa hankintaviranomaisen tehtävistä.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
hankintaviranomaisilla on sovellettavan 
kansallisen sopimuslainsäädännön 
mukaisin ehdoin mahdollisuus irtisanoa
hankintasopimus sen voimassaoloaikana,
jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kansallista sopimusoikeutta noudatetaan 
irtisanottaessa julkisia hankintoja 
koskeva sopimus. Jäsenvaltiot voivat 
antaessaan hankintaviranomaisille
sovellettavan kansallisen 
sopimuslainsäädännön mukaisin ehdoin
mahdollisuuden irtisanoa
hankintasopimuksen sen 
voimassaoloaikana, vaatia, että jokin 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
73 a artikla (uusi) – III osasto – 1 luku

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioilla on paljon harkintavaltaa 
järjestää palveluntarjoajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla, ja ne 
voivat tarjota sosiaalipalveluja ja muita 
erityispalveluja itse tai järjestää 
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palvelujen tarjonnan muulla tavalla, 
johon ei liity hankintasopimusten 
tekemistä. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
erityisiin jäsenvaltioiden menettelyihin, 
jotka perustuvat esimerkiksi käyttäjän 
vapauteen valita palvelujen tarjoajat 
(palvelusetelijärjestelmä, vapaan valinnan 
malli, kolmenvälinen suhde) tai 
periaatteeseen, että kaikkien sosiaalisten 
tai muiden erityisten palvelujen tarjoajien, 
jotka kykenevät noudattamaan 
aikaisemmin laissa säädettyjä ehtoja, 
tulisi niiden oikeudellisesta muodosta 
riippumatta saada tarjota asianomaisia 
palveluja, edellyttäen, että yleiset 
yhdenvertaisen kohtelun, avoimuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteet otetaan 
huomioon.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, että 
varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus ottaa 
huomioon kyseisiä palveluja koskevat 
erityispiirteet.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, että 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja talouden toimijoiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden 
noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus ottaa 
huomioon kyseisiä palveluja koskevat 
erityispiirteet.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ottavat huomioon 
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huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.
Jäsenvaltiot voivat myös säätää, ettei 
palveluntarjoajaa valita pelkästään 
palvelujen suorittamisen hinnan 
perusteella.

tarpeen varmistaa palvelujen korkea laatu, 
jatkuvuus, esteettömyys,
kohtuuhintaisuus, saatavuus ja kattavuus, 
eri käyttäjäryhmien, myös heikossa 
asemassa olevien ja haavoittuvien 
ryhmien, erityistarpeet, käyttäjien
tyytyväisyys, sosiaalinen osallisuus, 
käyttäjien osallistuminen ja vaikutusvallan 
lisääminen sekä mahdollisuuksien 
mukaan innovointi. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä, ettei palveluntarjoajaa saa
valita pelkästään palvelujen suorittamisen 
hinnan perusteella. Hankintaviranomaiset 
voivat laatuperusteita laatiessaan viitata 
perusteisiin, jotka on vahvistettu 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä.
2 a. Hankintaviranomaiset voivat 
halutessaan rajoittaa tarjouskilpailuun 
osallistumista varaamalla sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tarjouksissa sopimuksen 
voittoa tavoittelemattomille järjestöille, 
edellyttäen, että EU:n lainsäädännön 
mukainen kansallinen laki säätää 
rajoitetun pääsyn tiettyihin palveluihin 
voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 
hyväksi, myös unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti. 
Tarjouskilpailukutsussa on oltava viittaus 
tähän säännökseen. Avoimuuden ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteita on 
noudatettava.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Vuosikertomukseen on sisällyttävä 
myös ilmoitettujen hintojen ja todellisten 
kustannusten välinen vuotuinen vertailu 
sellaisissa sopimuksissa, jotka on jo 
toteutettu, sekä mahdollinen vaikutus 
tavarantoimittajien palkkaaman 
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henkilökunnan määrään.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi, 
tämän tarjouksen valinnan perustelut ja, jos 
tiedossa, se osuus sopimuksesta tai 
puitejärjestelystä, jonka sopimuspuoleksi 
valittu tarjoaja mahdollisesti aikoo antaa 
alihankintana kolmansille;

e) sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi, 
tämän tarjouksen valinnan perustelut ja, jos 
tiedossa, se osuus sopimuksesta tai 
puitejärjestelystä, jonka sopimuspuoleksi 
valittu tarjoaja mahdollisesti aikoo antaa 
alihankintana kolmansille, ja tiedot 
alihankkijoista, mukaan luettuna niiden 
nimet, yhteystiedot ja oikeudelliset
edustajat;

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kiinnostuneet talouden toimijat saavat 
helposti asianmukaiset tiedot niistä 
veroihin, ympäristönsuojeluun sekä 
sosiaali- ja työlainsäädäntöön liittyvistä 
velvoitteista, jotka ovat voimassa siinä 
jäsenvaltiossa, sillä alueella tai sillä 
paikkakunnalla, jossa/jolla 
rakennusurakoita suoritetaan tai palveluja 
tarjotaan, ja joita sovelletaan kyseisessä 
paikassa suoritettaviin rakennusurakoihin 
tai tarjottaviin palveluihin 
hankintasopimuksen toteutuksen aikana.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kiinnostuneet talouden toimijat saavat 
helposti asianmukaiset tiedot niistä 
veroihin, ympäristönsuojeluun sekä 
sosiaaliturvaan ja työsuhdeturvaan ja 
työoloihin liittyvistä velvoitteista, jotka 
ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, sillä 
alueella tai sillä paikkakunnalla, jossa/jolla 
rakennusurakoita suoritetaan tai palveluja 
tarjotaan, ja joita sovelletaan kyseisessä 
paikassa suoritettaviin rakennusurakoihin 
tai tarjottaviin palveluihin 
hankintasopimuksen toteutuksen aikana.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ilmoittavat, mistä 
tiedot ovat sopimusasiakirjoista 
löydettävissä.
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Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

'standardilla' tunnustetun
standardointielimen toistuvaan tai 
jatkuvaan käyttöön hyväksymää teknistä 
eritelmää, jonka noudattaminen ei ole 
pakollista ja joka kuuluu yhteen seuraavista 
luokista:

'standardilla' yksimielisesti kehitetyn ja
tunnustetun standardointilaitoksen
toistuvaan tai jatkuvaan käyttöön 
hyväksymää teknistä eritelmää, jonka 
noudattaminen ei ole pakollista ja joka 
kuuluu yhteen seuraavista luokista:

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
Liite XVI – 6 rivi

Komission teksti Tarkistus

– Ammattiyhdistysten tarjoamat palvelut – Kiireelliset ensiapupalvelut
– Oppilaiden ja opiskelijoiden kuljetukset
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