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Tarkistus 83
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan sekä 62 
ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 14 artiklan, 45 artiklan 
2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan ja 62 ja 
114 artiklan sekä pöytäkirjan nro 26,

Or. en

Tarkistus 84
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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, 
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 

(1) Kun jäsenvaltioiden viranomaiset 
tekevät julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia tai tällaisia sopimuksia tehdään 
niiden puolesta, sopimusten teossa on 
noudatettava Euroopan unionin 
perussopimusten periaatteita ja erityisesti 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta, sijoittautumisvapauden 
periaatetta ja palvelujen tarjoamisen 
vapauden periaatetta sekä niistä johtuvia 
periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta, syrjimättömyyden periaatetta, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, 
suhteellisuusperiaatetta ja 
avoimuusperiaatetta sekä
SEUT-sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa 
ja pöytäkirjassa nro 26 säädettyä 
toimivallan jakautumista. Julkisia 
hankintoja koskevan EU:n asetuksen olisi 
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hankintamenettelyjä sen varmistamiseksi, 
että näitä periaatteita noudatetaan 
käytännössä ja että julkinen hankinta 
avataan kilpailulle.

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.

Or. en

Tarkistus 85
Emilie Turunen

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 
direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä, 
helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista julkisiin 

(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 
direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
hankkijoille voidaan luoda paremmat 
edellytykset hyödyntää julkisia hankintoja 
kestävän kehityksen, innovoinnin, 
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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.

sosiaalisen osallisuuden 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. Lisäksi on tarpeen 
yksinkertaistaa direktiivejä 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 
säädetään "miten ostaa" -alueeseen 
liittyvä lainsäädäntö. 
Hankintaviranomaiset voivat yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi asettaa 
vaatimuksia, jotka ovat nykyistä EU:n 
lainsäädäntöä tiukempia tai ylittävät 
lainsäädännön.

Or. en

Tarkistus 86
Ramona Nicole Mănescu

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 

(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 
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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 
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.

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 
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, mikä johtaa 
uusien kestävien työpaikkojen luomiseen. 
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.

Or. en

Tarkistus 87
Olle Ludvigsson

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 

(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 
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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 
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.

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 
direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
hankkijoille voidaan luoda paremmat 
edellytykset hyödyntää julkisia hankintoja 
kestävän kehityksen tukemisessa 
sosiaalisia oikeuksia ja työntekijöiden 
oikeuksia sekä muita yhteisiä 
yhteiskunnallisia tavoitteita noudattaen, 
ja tehostaa siten julkisten varojen käyttöä,
taata kustannustehokkuuden kannalta 
parhaat mahdolliset tulokset, helpottaa 
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista julkisiin hankintoihin ja 
luoda hankkijoille paremmat edellytykset 
hyödyntää julkisia hankintoja yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemisessa. 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.

Or. en

Tarkistus 88
Emilie Turunen
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Ehdotus 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 
selvennetään, miten hankintaviranomaiset 
voivat edistää ympäristönsuojelua ja 
kestävää kehitystä varmistaen samalla, että 
ne saavat hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdolliseen hinta-laatusuhteen.

(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 
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.

Or. en

Tarkistus 89
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) 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, miten 
hankintaviranomaiset voivat edistää 
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sosiaalisia perusteita ja parantaa 
työntekijöiden oikeuksia EU:n ja 
kansainvälisen oikeuskäytännön ja 
sääntelyn mukaisesti varmistaen samalla, 
että ne saavat hankintasopimuksilleen 
parhaan mahdolliseen hinta-
laatusuhteen.

Or. fr

Tarkistus 90
Riikka Manner, Sampo Terho

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 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 

(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 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 
kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden,
toissijaisuusperiaatteen, yleishyödyllisiä 
palveluja koskevan pöytäkirjan nro 26, 
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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.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan ja 
perusoikeuskirjan 36 artiklan, 
jäsenvaltioilla tulisi olla 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 laatukehyksessä ja jotka 
on tarkoitettu varmistamaan palvelujen 
korkea laatu, jatkuvuus, esteettömyys, 
saatavuus ja kattavuus, eri 
käyttäjäryhmien erityistarpeet, käyttäjien 
osallistuminen ja vaikutusvallan 
lisääminen, käyttäjien tyytyväisyys, 
sosiaalinen osallisuus sekä tarvittaessa 
innovointi. 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 
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periaatteita.

Or. en

Tarkistus 91
Philippe Boulland

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 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, 

(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 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, 
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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.

jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä, ja 
erityisesti perusteita, jotka liittyvät 
sosiaalisiin ja työehtoihin, työntekijöiden 
terveyteen ja turvallisuuteen, 
sosiaaliturvaan ja työoloihin. 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.

Or. fr

Tarkistus 92
Ramona Nicole Mănescu

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 

(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. 
Näiden hankintasopimuksiin sisältyvien 
palvelujen laadun parantamiseksi olisi 
luotava erityisjärjestely, jossa 
sovellettaisiin korkeampaa, 500 000 euron 
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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. 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.

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. 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.

Or. en

Tarkistus 93
Nadja Hirsch
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) On tunnustettava jäsenvaltioissa 
hyväksi todetut menetelmät, jotka 
perustuvat siihen, että sosiaalipalvelujen 
tarjoajat, jotka kykenevät täyttämään 
ennalta määritellyt lakiperusteiset ehdot, 
saavat oikeudellisesta muodostaan 
riippumatta harjoittaa ammattiaan, ja että 
niissä noudatetaan primaarioikeudessa 
säädettyjä yhdenvertaisen kohtelun, 
syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita.

Or. de

Tarkistus 94
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yleisenä tarpeena on lisätä 
joustavuutta ja erityisesti laajentaa 
mahdollisuutta osallistua GPA-sopimuksen 
mukaisesti hankintamenettelyihin, joihin 
liittyy neuvotteluja, sillä mainitussa 
sopimuksessa nimenomaisesti sallitaan 
neuvottelut kaikissa menettelyissä. Jollei 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä 
toisin säädetä, hankintaviranomaisten olisi 
voitava käyttää tässä direktiivissä säädettyä 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä 
erilaisissa tilanteissa, joissa avoimet tai 
rajoitetut menettelyt, joihin ei liity 
neuvotteluja, eivät todennäköisesti johtaisi 
tyydyttäviin hankintatuloksiin. Tähän 
menettelyyn olisi liityttävät asianmukaiset 
takeet siitä, että yhdenvertaisen kohtelun ja 
avoimuuden periaatteita noudatetaan. 
Tämä antaa hankintaviranomaisille 

(15) Yleisenä tarpeena on lisätä 
joustavuutta ja erityisesti laajentaa 
mahdollisuutta osallistua GPA-sopimuksen 
mukaisesti hankintamenettelyihin, joihin 
liittyy neuvotteluja, sillä mainitussa 
sopimuksessa nimenomaisesti sallitaan 
neuvottelut kaikissa menettelyissä. Jollei 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä 
toisin säädetä, hankintaviranomaisten olisi 
voitava käyttää tässä direktiivissä säädettyä 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä 
erilaisissa tilanteissa, joissa avoimet tai 
rajoitetut menettelyt, joihin ei liity 
neuvotteluja, eivät todennäköisesti johtaisi 
tyydyttäviin hankintatuloksiin. Tähän 
menettelyyn olisi liityttävät asianmukaiset 
takeet siitä, että yhdenvertaisen kohtelun ja 
avoimuuden periaatteita noudatetaan. 
Tämä antaa hankintaviranomaisille 
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suuremman vapauden hankkia 
rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja, 
jotka vastaavat täydellisesti niiden 
erityistarpeita. Samalla voidaan 
todennäköisesti lisätä myös rajatylittävää 
kauppaa, sillä edellä mainittu arviointi on 
osoittanut, että muista jäsenvaltioista 
tulleet tarjoajat ovat kilpailleet erityisen 
menestyksekkäästi hankintasopimuksista, 
jotka on tehty ennakolta ilmoitettavalla 
neuvottelumenettelyllä.

suuremman vapauden hankkia 
rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja, 
jotka vastaavat täydellisesti niiden 
erityistarpeita sekä tiukkoja vaatimuksia, 
jotka liittyvät sosiaalisiin ja työehtoihin, 
työntekijöiden terveyteen ja 
turvallisuuteen, sosiaaliturvaan ja 
työoloihin. Samalla voidaan 
todennäköisesti lisätä myös rajatylittävää 
kauppaa, sillä edellä mainittu arviointi on 
osoittanut, että muista jäsenvaltioista 
tulleet tarjoajat ovat kilpailleet erityisen 
menestyksekkäästi hankintasopimuksista, 
jotka on tehty ennakolta ilmoitettavalla 
neuvottelumenettelyllä.

Or. fr

Tarkistus 95
Milan Cabrnoch

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 

(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 
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virheitä. myös antaa hankintaviranomaisille 
valmiudet estää, havaita ja korjata 
hankintamenettelyjen aikana tehtyjä 
virheitä.

Or. en

Tarkistus 96
Ramona Nicole Mănescu

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 ja lisätä 
hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. On välttämätöntä, että niistä 
tulisi 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.

Or. en

Tarkistus 97
Sari Essayah

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 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.

Or. en

Tarkistus 98
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

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. 
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 

(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. 
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 
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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.

yleensä saavuttaa parhaiten laatimalla 
tekniset eritelmät toiminnallisten ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaiseen 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.

Or. en

Tarkistus 99
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

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 
kohteeseen, kuten tuotteen kuvaukseen ja 
tarjontamuotoon, pakkausvaatimukset 
mukaan luettuina. Olennaista on myös se, 
että nämä vaatimukset laaditaan ja 
hyväksytään puolueettomasti 
varmistettavissa olevilla perusteilla 

(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 
kohteeseen, kuten tuotteen kuvaukseen ja 
tarjontamuotoon, pakkausvaatimukset 
mukaan luettuina. Olennaista on myös se, 
että nämä vaatimukset laaditaan ja 
hyväksytään puolueettomasti 
varmistettavissa olevilla perusteilla 



AM\903863FI.doc 19/156 PE491.021v01-00

FI

käyttäen menettelyä, johon sidosryhmät, 
kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, 
jakelijat ja ympäristöjärjestöt voivat 
osallistua, ja että merkki on kaikkien 
kiinnostuneiden osapuolten saatavilla ja 
käytettävissä.

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.

Or. en

Tarkistus 100
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Yhtäältä olisi korostettava 
hankintaviranomaisten ja yksittäisten 
toimijoiden 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.

Or. en

Tarkistus 101
Sari Essayah

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 
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viranomaiset käyttävät noin 18 prosenttia 
bruttokansantuotteesta julkisiin 
hankintoihin, kyseisillä 
lainsäädäntötoimilla on merkittävä 
vaikutus pk-yritysten kykyyn jatkaa 
uusien työpaikkojen luomista. Julkista 
hankintaa 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), tavoitteen ollessa 
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;

Or. en

Tarkistus 102
Ramona Nicole Mănescu
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Julkista hankintaa koskevia 
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.

(34) Julkista hankintaa koskevia 
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 tai 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien 
sääntöjen rikkomisista tai muunlaisista 
ammatin harjoittamiseen liittyvistä 
vakavista virheistä, kuten kilpailusääntöjen 
tai immateriaalioikeuksien rikkomisista.

Or. en

Tarkistus 103
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Julkista hankintaa koskevia 
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 

(34) Julkista hankintaa koskevia 
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 
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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.

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 tai vammaiskäytön 
edellytyksiä koskevien sääntöjen 
rikkomisista tai muunlaisista ammatin 
harjoittamiseen liittyvistä vakavista 
virheistä, kuten kilpailusääntöjen tai 
immateriaalioikeuksien rikkomisista.

Or. en

Tarkistus 104
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Hankintaviranomaisten olisi 
voitava vaatia, että julkista hankintaa 
koskevaa sopimusta toteutettaessa 
sovelletaan sosiaalista suojelua 
parantavia toimenpiteitä. Talouden 
toimijan kuvaus toimenpiteistä, joita se 
soveltaa korkeatasoisten 
sosiaalipalvelujen varmistamiseksi, olisi 
vaadittava joko kertomuksen tai 
sosiaalisen vastuun merkin vapaaehtoisen 
jäsenyyden muodossa.

Or. fr

Tarkistus 105
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale
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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 
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" tai "alhaisimmat 
kustannukset", ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

(37) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden ja sosiaalisten 
standardien 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 
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" tai "alhaisimmat kustannukset"
ja lisäksi kansallisten, EU:n ja 
kansainvälisten sosiaalisten 
vähimmäisstandardien noudattamisen, 
ottaen huomioon, että jälkimmäisessä 
tapauksessa ne voivat vapaasti asettaa 
riittävät laadulliset perusteet teknisten 
eritelmien tai hankintasopimuksen 
toteuttamisehtojen avulla.

Or. fr

Tarkistus 106
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

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 

(37) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan kilpailun, avoimuuden, 
syrjimättömyyden, kustannustehokkuuden
ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden 
noudattaminen. Perusteilla olisi taattava, 
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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 
”kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen” tai ”alhaisimmat 
kustannukset”, ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

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 
”kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen” tai ”alhaisimmat 
kustannukset”, ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

Or. en

Tarkistus 107
Ramona Nicole Mănescu

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 

(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 
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hankintaviranomaiselle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

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.

Or. en

Tarkistus 108
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintaviranomaisille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintaviranomaiset 
voivat määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikki kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten kehitys-, tuotanto-,
käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. Aina, 

(40) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintaviranomaisille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintaviranomaiset 
voivat määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikki kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen elinkaaren aikaiset kustannukset 
eli niiden sisäiset kustannukset (kuten 
käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. 
Elinkaarikustannuksen käsite ei salli 
hankintaviranomaisten ottaa huomioon 
kuljetusta, koska se voi aiheuttaa esteitä 
unionin sisäiselle kaupalle ja syrjiä muita 
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kun tällainen menetelmä on kehitetty, sen 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

kuin paikallisia tavarantoimittajia.
Unionin tasolla olisi kehitettävä yhteisiä 
menetelmiä yksittäisiin luokkiin kuuluvien 
tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. 
Menetelmät hyväksytään tiiviissä 
yhteistyössä kaikkien sidosryhmien 
kanssa. Aina, kun tällainen menetelmä on 
kehitetty, sen käyttö olisi tehtävä 
pakolliseksi.

Or. en

Tarkistus 109
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

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 

(41) 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 
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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, 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.

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, 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.

Or. en

Tarkistus 110
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(41 a) Euroopan julkisten hankintojen 
markkinat ovat EU:n kansainvälisten 
kumppanien markkinoita avoimemmat ja 
tästä johtuen eurooppalaiset yritykset 
eivät voi kilpailla tasaveroisina 
kolmansien maiden yritysten kanssa ja 
niillä on yhä vaikeuksia päästä 
kolmansien maiden markkinoille. 
Vastavuoroisuus olisi varmistettava, jotta 
markkinat voidaan avata ja varmistaa 
julkisia hankintoja koskevien sopimusten 
saatavuus niin Euroopassa kuin 
muuallakin EU:n ja kolmansien maiden 
välisten sopimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 111
Ole Christensen

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 
hankintasopimuksen toteuttamisen aikana 
ja jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 

(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 
hankintasopimuksen toteuttamisen aikana 
ja jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 
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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.

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 toteuttamisehdot 
voidaan määrittää lokakuussa 2010 
julkaistun komission oppaan 
"Sosiaalinen ostaminen – Opas 
sosiaalisten näkökohtien 
huomioonottamisesta julkisissa 
hankinnoissa"1 mukaisesti.
______________
1 SEC(2010)1258 lopullinen.

Or. da

Tarkistus 112
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

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 

(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 
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vaatimukset, joita sovelletaan 
hankintasopimuksen toteuttamisen aikana 
ja 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.

vaatimukset, joita sovelletaan 
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, vaikka 
näitä yleissopimuksia ei olisi pantu 
kansallisessa lainsäädännössä täytäntöön, 
sekä useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

Or. en

Tarkistus 113
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

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 
hankintasopimuksen toteuttamisen aikana 
ja jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä, Kansainvälisen työjärjestön 

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

(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.

Or. en

Tarkistus 114
Milan Cabrnoch

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 
hankintasopimuksen toteuttamisen aikana 
ja 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.

(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 
hankintasopimuksen toteuttamisen aikana 
ja 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 
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lainsäädännössä edellytetään.

Or. en

Tarkistus 115
Ole Christensen

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.

Or. da

Tarkistus 116
Ole Christensen

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.

Or. da

Tarkistus 117
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
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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.

Or. en

Tarkistus 118
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) Hankintaviranomaisten olisi 
noudatettava direktiivissä 2011/7/EU 
vahvistettua maksun lykkäystä.

Or. en

Tarkistus 119
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Kaikilla hankintaviranomaisilla ei ole 
välttämättä omaa asiantuntemusta 
taloudellisesti tai teknisesti 
monimutkaisten hankintasopimusten 
käsittelyä varten. Asianmukainen 
ammatillinen tuki täydentäisi näin ollen 
tehokkaasti seuranta- ja 
valvontatoimintoja. Tämä tavoite voidaan 
saavuttaa tehokkailla tiedonjaon välineillä 
(tietokeskukset), jotka tarjoavat 
hankintaviranomaisille teknistä tukea, 
mutta yritysten, etenkin pk-yritysten, olisi 
myös voitava saada hallinnollista apua 
erityisesti silloin, kun ne osallistuvat 
rajatylittäviin hankintamenettelyihin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 120
Olle Ludvigsson

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

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi ei rajoita viranomaisten 
oikeutta päättää kaikilla tasoilla, 
haluavatko he 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 
heidän on pakko turvautua ulkopuolisiin 
talouden toimijoihin. He voivat suorittaa 
tehtävät yhteistyössä muiden 
viranomaisten kanssa.

Or. en
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Tarkistus 121
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä hankinnalla tarkoitetaan 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ostoa tai muunlaista hankintaa, 
jonka yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta, riippumatta siitä, 
ovatko kyseiset rakennusurakat, tavarat 
tai palvelut tarkoitettu julkiseen käyttöön.

Tässä direktiivissä hankinnalla tarkoitetaan 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ostoa, jonka yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta julkisia hankintoja 
koskevien sopimusten avulla.

Or. en

Perustelu

Julkisia hankintoja koskevaa direktiiviä sovelletaan vain julkisiin hankintoihin, mukaan 
luettuina liisaukseen ja vuokraamiseen liittyvät toimet. Euroopan unionin tuomioistuimen 
päätöksen mukaisesti rakennusurakoihin, tavaroihin tai palveluihin, joita ei ole tarkoitettu 
julkiseen käyttöön ja joista ei ole hankintaviranomaiselle suoraa hyötyä, ei sovelleta julkisia 
hankintoja koskevaa lainsäädäntöä (C-451/08).

Tarkistus 122
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka rakennusurakoiden, tavaroiden 
ja/tai palvelujen muodostama 
kokonaisuus olisi hankittu eri 
hankintasopimuksilla, sillä tarkoitetaan 
kuitenkin tässä direktiivissä yhtä 
hankintaa, jos kyseiset 
hankintasopimukset kuuluvat samaan 
hankkeeseen.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä käsite on liian yleinen ja liian epämääräinen.

Tarkistus 123
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä direktiivi ei rajoita 
viranomaisten oikeutta päättää kaikilla 
tasoilla, haluavatko he 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 heidän on pakko turvautua 
ulkopuolisiin talouden toimijoihin. He 
voivat suorittaa tehtävät yhteistyössä 
muiden viranomaisten kanssa.

Or. en

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 124
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Liitteessä XVI luetelluista 
sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
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palveluja koskevista sopimuksista 
säädetään yksinomaan tämän direktiivin 
74–76 artikloissa.

Or. en

Tarkistus 125
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) 'palvelusetelijärjestelmä' on 
järjestelmä, jossa hankintaviranomainen 
antaa palvelusetelin asiakkaalle, joka voi 
sen jälkeen hankkia palvelun palvelujen 
suorittajalta, jonka 
hankintaviranomainen on sisällyttänyt 
palvelusetelijärjestelmään. 
Hankintaviranomainen maksaa 
palvelujen suorittajalle palvelusetelin 
arvoa vastaavan summan;

Or. en

Tarkistus 126
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

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 ja tuotannon 
sijoittaminen, kuljetus, käyttö ja ylläpito, 
tuotteen olemassaolon tai rakennusurakan 
tai palvelun suorittamisen aikana raaka-
aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka;
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Or. en

Tarkistus 127
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

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;

Or. en

Tarkistus 128
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 129
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

(d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja tai 
hankintaviranomaisen liiketoimia varojen 
kartuttamiseksi tai pääoman 
kasvattamiseksi, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

Or. en

Tarkistus 130
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) työsopimuksia; (e) työsopimuksia tai työehtosopimuksia, 
jotka edistävät työolojen ja työllisyyden 
parantamista;

Or. en

Tarkistus 131
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Erityiset järjestelmät yleishyödyllisten 

palvelujen tuottamiseksi
Tätä direktiiviä ei sovelleta testattuihin ja 
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hyviksi havaittuihin jäsenvaltioiden 
menettelyihin, jotka perustuvat käyttäjän 
vapauteen valita palvelujen suorittajat 
(setelijärjestelmä, vapaan valinnan malli, 
kolmenvälinen suhde) sekä 
periaatteeseen, että kaikkien palvelujen 
suorittajien, jotka kykenevät 
noudattamaan aikaisemmin laissa 
säädettyjä ehtoja, tulisi niiden 
oikeudellisesta muodosta riippumatta 
saada tarjota palveluja, edellyttäen, että 
yleiset yhdenvertaisen kohtelun, 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteet otetaan huomioon.

Or. en

Tarkistus 132
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Viranomaisten väliset suhteet

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

Or. en

Tarkistus 133
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 134
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 135
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) kyseisen oikeushenkilön toiminnat
suoritetaan kokonaisuudessaan
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. en
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Tarkistus 136
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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;

Or. en

Tarkistus 137
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 138
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 139
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

(c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia lukuun ottamatta yksityisten 
osakkuuksien laillisesti säädetyt muodot.

Or. en

Perustelu

Julkisen sektorin sisäisen yhteistyön ja julkisen ja yksityisen sektorin välisten 
kumppanuuksien välille on tehtävä selvä ero.  Joissakin jäsenvaltioissa yksityinen osakkuus 
voi kuitenkin olla laissa vahvistettu velvoite.

Tarkistus 140
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en



PE491.021v01-00 44/156 AM\903863FI.doc

FI

Perustelu

1 alakohdan a alakohta on tarpeeksi selkeä, joten sitä ei tarvitse toistaa.

Tarkistus 141
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 142
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 143
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 144
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 145
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 
säädetyt muodot.

Or. en

Tarkistus 146
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.
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Or. en

Tarkistus 147
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 148
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 149
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 150
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintaviranomainen, joka ei käytä 
oikeushenkilössä 1 kohdassa tarkoitettua 
määräysvaltaa, voi kuitenkin tehdä tämän
direktiivin soveltamisalan ulkopuolella
julkista hankintaa koskevan sopimuksen 
sellaisen oikeushenkilön kanssa, jossa se 
käyttää määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en
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Tarkistus 151
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 152
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 153
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 154
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 155
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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 käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;
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Or. en

Tarkistus 156
Marian Harkin

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

Komission teksti Tarkistus

(c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 157
Olle Ludvigsson

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

Komission teksti Tarkistus

(c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 158
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

(c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

(c) määräysvallan alaisessa
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia lukuun ottamatta yksityisten 
osakkuuksien laillisesti säädetyt muodot.
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Or. en

Tarkistus 159
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

(c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

(c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole aktiivisia yksityisiä 
osakkuuksia.

Or. en

Perustelu

Määräysvallan alaisella oikeushenkilöllä voi historiallisista syistä olla jäljellä pieni osa 
yksityisomistusta, mutta kyseisellä yksiköllä ei ole yksityisiä osakkuuksia tai muunlaista 
vaikutusta sen päivittäiseen toimintaan.

Tarkistus 160
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kauaskantoinen tulkinta unionin tuomioistuimen antamasta päätöksestä on tarpeeton 
eikä se auta tekemään tekstistä lyhyttä ja täsmällistä.

Tarkistus 161
Marian Harkin
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 162
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 163
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 164
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 165
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 166
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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 
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edustaja voi edustaa yhtä tai useampaa 
osallistuvaa hankintaviranomaista;

Or. en

Tarkistus 167
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 168
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 169
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 170
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 171
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 172
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 173
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 174
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 175
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 176
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 177
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 178
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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:

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 179
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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 

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 
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täyttyvät: ulkopuolelle, jos seuraavat kumulatiiviset 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 180
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 181
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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;

Or. en
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Tarkistus 182
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 183
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 184
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 185
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 186
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 187
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 

Poistetaan.
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välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

Or. en

Tarkistus 188
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 189
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

(e) tehtävän hoitavat pelkästään 
asianomaiset viranomaiset, ja missään 
sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia lukuun ottamatta yksityisten 
osakkuuksien laillisesti säädetyt muodot.

Or. en

Tarkistus 190
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

(e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole aktiivisia 
yksityisiä osakkuuksia.

Or. en

Tarkistus 191
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 192
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 193
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 194
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia 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, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä, ellei 
yksityinen osakkuus ole laillisesti säädetty 
ja ellei yksityinen osakkuus ollut 
ennakoitavissa alkuperäisen 
hankintasopimuksen tekohetkellä.

Or. en

Tarkistus 195
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia 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 aktiivisia yksityisiä osakkuuksia tulee 
mukaan, jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä.

Or. en

Tarkistus 196
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tehtävien siirtäminen julkisen sektorin 
järjestöjen välillä on kuitenkin asia, joka 
kuuluu jäsenvaltioiden sisäiselle 
hallinnolliselle organisaatiolle eikä siihen 
siten sovelleta hankintasääntöjä.

Or. en

Tarkistus 197
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Yksinoikeuksien perusteella tehtävät 
julkisia palveluhankintoja koskevat 

sopimukset
Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisia 
palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin, 
jotka hankintaviranomainen tekee toisen 
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hankintaviranomaisen tai -viranomaisten 
muodostamien yhteenliittymien kanssa ja 
jotka perustuvat näille viranomaisille 
perustamissopimuksen mukaisten lakien, 
asetusten tai hallinnollisten määräysten 
nojalla annettuun yksinoikeuteen.

Or. en

Perustelu

Otetaan nykyisen direktiivin 2004/18/EY 18 artikla uudelleen käyttöön. Tämä artikla on 
tärkeä yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin liittyville tehtäville. Artikla ei sisällä julkisia 
palveluhankintoja koskevia sopimuksia, jotka perustuvat perustamissopimuksen mukaisten 
julkisoikeudellisten lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla vahvistettuun 
yksinoikeuteen. Unionin tuomioistuin on soveltanut tätä säännöstä asiassa C-360/96.

Tarkistus 198
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hankintaperiaatteet Hankintakohde ja -periaatteet

Or. en

Tarkistus 199
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
turvata julkisten varojen käytön 
tehokkuus, edistää korkealaatuisia 
hankintoja, lisätä kilpailua ja vahvistaa 
julkisten hankintojen markkinoiden 
toimintaa ja turvata yrityksille ja muille 
palvelujen suorittajille yhtäläiset 
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mahdollisuudet tarjota julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja sekä julkisia 
rakennusurakoita koskevia sopimuksia 
julkisiin hankintoihin liittyvällä 
tarjouskilpailulla.

Or. en

Tarkistus 200
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Talouden toimijoiden on 
noudatettava sosiaaliturvaa ja työllisyyden 
suojelua sekä työoloja koskevia 
velvoitteita, joita sovelletaan paikassa, 
jossa työ, palvelu tai tavara toteutetaan ja 
jotka annetaan EU:n ja kansallisessa 
lainsäädännössä ja/tai 
työehtosopimuksissa tai liitteessä XI 
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä.

Or. en

Tarkistus 201
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Julkisia hankintoja käytetään 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
saavuttamiseksi ja yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemiseksi sekä korkealaatuisten 
tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseksi. 
Viranomaisilla on kaikilla tasoilla oikeus 
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päättää, miten he haluavat toteuttaa 
teettämisen ja järjestää palvelunsa.

Or. en

Tarkistus 202
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hankintaviranomaisten täytyy yrittää 
varmistaa, että hankkijoilla on hyvä 
maine eivätkä he ole vakavasti rikkoneet 
kansallista tai kansainvälistä ympäristö-, 
sosiaali- ja työlainsäädäntöä tai muuta 
asiaankuuluvaa lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 203
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Hankintaviranomaisten tavoitteena 
on paras mahdollinen hinta-laatusuhde 
julkisia hankintoja koskevassa 
politiikassa. Tämä voidaan saavuttaa 
tekemällä julkisia hankintoja koskeva 
sopimus kokonaistaloudellisesti 
edullisimman ja kestävimmän tarjouksen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 204
Olle Ludvigsson
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Talouden toimijoiden on sovellettava 
sosiaaliturvaa ja työllisyyden suojelua 
sekä työoloja koskevia velvoitteita, joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan ja jotka annetaan EU:n 
ja kansallisessa lainsäädännössä ja/tai 
työehtosopimuksissa tai liitteessä XI 
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä ja erityisesti ILOn 
yleissopimuksessa nro 94.

Or. en

Tarkistus 205
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Tiedot julkisia hankintoja koskevista 
sopimuksista on julkaistava.

Or. en

Tarkistus 206
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos on kyse julkisia palveluhankintoja ja 
julkisia rakennusurakoita koskevista 
sopimuksista sekä julkisia tavarahankintoja 
koskevista sopimuksista, jotka koskevat 
myös palveluja tai kokoamis- ja 

Jos on kyse julkisia palveluhankintoja ja 
julkisia rakennusurakoita koskevista 
sopimuksista sekä julkisia tavarahankintoja 
koskevista sopimuksista, jotka koskevat 
myös palveluja tai kokoamis- ja 
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asennustöitä, oikeushenkilöt voidaan 
kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan 
tarjouksissaan tai 
osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 
vastaavien henkilöiden nimet ja 
ammatilliset pätevyydet.

asennustöitä, oikeushenkilöt voidaan 
kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan 
tarjouksissaan tai 
osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 
vastaavien henkilöiden ammatillisen
pätevyyden tason.

Or. en

Tarkistus 207
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos on kyse julkisia palveluhankintoja ja 
julkisia rakennusurakoita koskevista 
sopimuksista sekä julkisia tavarahankintoja 
koskevista sopimuksista, jotka koskevat 
myös palveluja tai kokoamis- ja 
asennustöitä, oikeushenkilöt voidaan 
kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan 
tarjouksissaan tai 
osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 
vastaavien henkilöiden nimet ja
ammatilliset pätevyydet.

Jos on kyse julkisia palveluhankintoja ja 
julkisia rakennusurakoita koskevista 
sopimuksista sekä julkisia tavarahankintoja 
koskevista sopimuksista, jotka koskevat 
myös palveluja tai kokoamis- ja 
asennustöitä, oikeushenkilöt voidaan 
kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan 
tarjouksissaan tai 
osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 
vastaavien henkilöiden ammatilliset 
pätevyydet.

Or. en

Tarkistus 208
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijat saavat tehdä tarjouksia 
tai ilmoittautua ehdokkaiksi ryhmittyminä. 
Hankintaviranomaiset eivät saa asettaa 

Talouden toimijat saavat tehdä tarjouksia 
tai ilmoittautua ehdokkaiksi ryhmittyminä. 
Talouden toimijoiden ryhmittymät, 
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ryhmittymien hankintamenettelyihin 
osallistumiselle sellaisia 
erityisedellytyksiä, joita ei aseteta 
yksittäisille ehdokkaille. 
Hankintaviranomaiset eivät saa myöskään 
edellyttää, että ryhmittymillä on oltava 
tietty oikeudellinen muoto tarjouksen tai 
osallistumishakemuksen tekemiseksi.

erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, 
voivat muodostaa yrityskonsortion. 
Hankintaviranomaiset eivät saa asettaa 
ryhmittymien hankintamenettelyihin 
osallistumiselle sellaisia 
erityisedellytyksiä, joita ei aseteta 
yksittäisille ehdokkaille. 
Hankintaviranomaiset eivät saa myöskään 
edellyttää, että ryhmittymillä on oltava 
tietty oikeudellinen muoto tarjouksen tai 
osallistumishakemuksen tekemiseksi.

Or. en

Tarkistus 209
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
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.

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
menettelyihin seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 210
Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
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.

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
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 olevat henkilöt' 
sisältää 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. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 211
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

osallistua julkista hankintaa koskeviin 
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.

Or. de

Perustelu

Tällä tekstin sanalliseen muotoon vaikuttavalla tarkistuksella pyritään lähentämään 
saksankielistä versiota englanninkielisen alkuperäistekstin kanssa.

Tarkistus 212
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) suojatyökeskuksille tai rajata 
hankintasopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos suurin osa 
kyseisistä työntekijöistä on vammaisia, 
jotka vammojensa vakavuuden vuoksi 
eivät voi työskennellä tavanomaisten 
ehtojen nojalla tai löytää helposti työtä 
tavanomaisilta työmarkkinoilta;

Or. en

Tarkistus 213
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b) sosiaalisten yritysten ohjelmat, joiden 
päätarkoituksena on heikossa asemassa 
olevien työntekijöiden integroiminen 
yhteiskuntaan ja työelämään, edellyttäen 
että yli 30 prosenttia kyseisten talouden 
toimijoiden tai ohjelmien työntekijöistä on 
vammaisia tai heikossa asemassa olevia 
työntekijöitä.

Or. en

Tarkistus 214
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tarjoajien teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelu on 
varmistettava.

Or. en

Tarkistus 215
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 
hankintaviranomainen ei saa paljastaa 
talouden toimijoiden sille toimittamia 
tietoja, jotka nämä ovat määritelleet 

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 
hankintaviranomaisen on toimittava 
erittäin vilpittömin mielin eikä se saa
paljastaa talouden toimijoiden sille 
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luottamuksellisiksi, mukaan luettuina 
muttei yksinomaan tekniset salaisuudet tai 
liikesalaisuudet ja tarjouksiin liittyvät 
luottamukselliset näkökohdat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 48 
artiklassa säädettyihin jälki-ilmoituksiin ja 
53 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja 
tarjoajille ilmoittamiseen.

toimittamia tietoja, jotka nämä ovat 
määritelleet luottamuksellisiksi, mukaan 
luettuina muttei yksinomaan tekniset 
salaisuudet tai liikesalaisuudet ja 
tarjouksiin liittyvät luottamukselliset 
näkökohdat, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta velvollisuuksia, jotka liittyvät 
tämän direktiivin 48 artiklassa säädettyihin 
jälki-ilmoituksiin ja 53 artiklassa 
säädettyyn ehdokkaille ja tarjoajille 
ilmoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 216
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hankintayksikkö ei saa käyttää 
muissa tarjouskilpailuissa tietoja, jotka 
talouden toimijat ovat toimittaneet sille 
aiemman tarjouskilpailun yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 217
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)



AM\903863FI.doc 77/156 PE491.021v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot, joilla on ilmiantosuoja 
julkisen sektorin työntekijöille korruption 
ja muiden siviilioikeuden rikkomusten 
ja/tai muiden rikosten torjumiseksi 
(julkisella sektorilla), voivat pyytää, että 
vastaava suoja annetaan talouden 
toimijan palkkaamalle työntekijälle, jos 
talouden toimija suorittaa julkisesti 
rahoitettuja palveluja;

Or. en

Tarkistus 218
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Lainvastainen toiminta Poistetaan.
Hankintamenettelyn alussa ehdokkaita on 
vaadittava antamaan valaehtoinen 
vakuutus siitä, että ne eivät ole pyrkineet 
eivätkä aio pyrkiä

Or. en

Perustelu

Tällaisella lausekkeella ei ole lainsäädännöllisiä vaikutuksia eikä siten todellista lisäarvoa. 
Seuraamuksia ei liity tapauksiin, joissa tätä lauseketta ei pyydetä, tai jos sitä ei anneta tai 
hankkija ei noudata lausekkeen korkeita periaatteita.

Tarkistus 219
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) vaikuttamaan sopimattomasti 
hankintaviranomaisen 
päätöksentekomenettelyyn tai saamaan 
luottamuksellisia tietoja, joiden avulla ne 
voivat saada sopimattomia etuja 
hankintamenettelyssä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaisella lausekkeella ei ole lainsäädännöllisiä vaikutuksia eikä siten todellista lisäarvoa. 
Seuraamuksia ei liity tapauksiin, joissa tätä lauseketta ei pyydetä, tai jos sitä ei anneta tai 
hankkija ei noudata lausekkeen korkeita periaatteita.

Tarkistus 220
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tekemään muiden ehdokkaiden tai 
tarjoajien kanssa sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on vääristää kilpailua;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaisella lausekkeella ei ole lainsäädännöllisiä vaikutuksia eikä siten todellista lisäarvoa. 
Seuraamuksia ei liity tapauksiin, joissa tätä lauseketta ei pyydetä, tai jos sitä ei anneta tai 
hankkija ei noudata lausekkeen korkeita periaatteita.

Tarkistus 221
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) tarkoituksellisesti antamaan 
harhaanjohtavia tietoja, jotka voivat 
vaikuttaa olennaisesti poissulkemista, 
valintaa ja hankintasopimuksen tekoa 
koskeviin päätöksiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaisella lausekkeella ei ole lainsäädännöllisiä vaikutuksia eikä siten todellista lisäarvoa. 
Seuraamuksia ei liity tapauksiin, joissa tätä lauseketta ei pyydetä, tai jos sitä ei anneta tai 
hankkija ei noudata lausekkeen korkeita periaatteita.

Tarkistus 222
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
noudattamasta työlausekkeita julkisissa 
sopimuksissa koskevaa ILOn 
yleissopimusta nro 94.

Or. en

Tarkistus 223
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tehtäessä rakennusurakoita sekä 
julkisia tavara- ja palveluhankintoja 
koskevia sopimuksia, joissa 
hankintaosapuoli on yksityinen tuensaaja 
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ja yksityisen pääoman osuus on enintään 
50 prosenttia ja loppurahoitus on peräisin 
EU:n varoista ja kansallisista julkisista 
varoista, kyseessä olevat rakennusurakat, 
tavarat tai palvelut on hankittava tässä 
direktiivissä säädettyjen julkista 
hankintaa koskevien menettelyjen 
mukaisesti ja sosiaaliset kysymykset 
asianmukaisesti huomioon ottaen. 

Or. ro

Perustelu

Tällä hetkellä vaaditaan kolme tarjousta. Petosten ja sääntöjenvastaisuuksien välttämiseksi 
kuitenkin suositellaan julkista hankintaa koskevaa menettelyä.

Tarkistus 224
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 52 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Or. en

Tarkistus 225
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 45 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Or. en
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Tarkistus 226
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintaviranomaiset ovat julkaisseet 
ennakkoilmoituksen, jota ei käytetä 
tarjouskilpailukutsuna, tämän artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa asetettu 
tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika voidaan lyhentää 
20 päivään, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

Jos hankintaviranomaiset ovat julkaisseet 
ennakkoilmoituksen, jota ei käytetä 
tarjouskilpailukutsuna, tämän artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa asetettu 
tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika voidaan lyhentää 
30 päivään, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 227
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintaviranomainen voi lyhentää 1 
kohdan toisessa alakohdassa asetettua 
tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika viidellä päivällä, jos 
se hyväksyy tarjousten esittämisen 
sähköisessä muodossa 19 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdan mukaisesi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 228
Sari Essayah
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Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on 30 päivää
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä.

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on 45 päivää
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä.

Or. en

Tarkistus 229
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on 30 päivää
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä.

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on 37 päivää
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä.

Or. en

Tarkistus 230
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarjouksia voivat jättää ainoastaan 
hankintaviranomaisen vaadittujen tietojen 
arvioinnin perusteella kutsumat talouden 

Tarjouksia voivat jättää ainoastaan 
hankintaviranomaisen vaadittujen tietojen 
arvioinnin perusteella valitut talouden 
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toimijat. Hankintaviranomaiset voivat 
rajata niiden sopivien ehdokkaiden 
lukumäärää, jotka kutsutaan osallistumaan 
menettelyyn, 64 artiklan mukaisesti.

toimijat. Hankintaviranomaiset voivat 
rajata niiden sopivien ehdokkaiden 
lukumäärää, jotka valitaan osallistumaan 
menettelyyn, 64 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 231
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 35 päivää
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 45 päivää
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Or. en

Tarkistus 232
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 35 päivää
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Or. en

Tarkistus 233
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos hankintaviranomaiset ovat 
julkaisseet ennakkoilmoituksen, jota ei 
käytetä tarjouskilpailukutsuna, tämän 
artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 
asetettu tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika voidaan lyhentää 15 
päivään, jos kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

3. Jos hankintaviranomaiset ovat 
julkaisseet ennakkoilmoituksen, jota ei 
käytetä tarjouskilpailukutsuna, tämän 
artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 
asetettu tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika voidaan 
pääsääntöisesti lyhentää 36 päivään, 
mutta ei missään olosuhteissa alle 22 
päivään, jos kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 234
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ennakkoilmoitus on lähetetty 
julkaistavaksi vähintään 45 päivää ja 
enintään 12 kuukautta ennen 
hankintailmoituksen lähettämistä.

(b) ennakkoilmoitus on lähetetty 
julkaistavaksi vähintään 52 päivää ja 
enintään 12 kuukautta ennen 
hankintailmoituksen lähettämistä.

Or. en

Tarkistus 235
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Keskushallintoa alemmalla tasolla 
toimivat hankintaviranomaiset voivat 
asettaa määräajan tarjousten 
vastaanottamiselle hankintaviranomaisen ja 
valittujen ehdokkaiden välisellä 

4. Keskushallintoa alemmalla tasolla 
toimivat hankintaviranomaiset voivat 
asettaa määräajan tarjousten 
vastaanottamiselle hankintaviranomaisen ja 
valittujen ehdokkaiden välisellä 
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sopimuksella, jos kaikille ehdokkaille 
annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten 
valmistelua ja jättämistä varten. Jos 
määräajasta tarjousten vastaanottamiselle 
ei päästä sopimukseen, 
hankintaviranomaisen on asetettava 
määräaika, joka on vähintään 10 päivää
tarjouspyynnön esittämispäivästä.

sopimuksella, jos kaikille ehdokkaille 
annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten 
valmistelua ja jättämistä varten. Jos 
määräajasta tarjousten vastaanottamiselle 
ei päästä sopimukseen, 
hankintaviranomaisen on asetettava 
määräaika, joka on vähintään 15 päivää
tarjouspyynnön esittämispäivästä.

Or. en

Tarkistus 236
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 2 kohdassa asetettua tarjousten 
vastaanottamisen vähimmäismääräaikaa 
voidaan lyhentää viidellä päivällä, jos 
hankintaviranomainen hyväksyy 
tarjousten esittämisen sähköisessä 
muodossa 19 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan 
mukaisesi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 237
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun hankintaviranomainen tekee 
korjauksia tarjouskilpailua koskeviin 
asiakirjoihin 1,2,3, ja 4 artikloissa 
mainittujen määräaikojen kuluessa, 
kyseisiä määräaikoja pidennetään 
15 päivällä.
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Or. en

Tarkistus 238
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

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 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 239
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla
Palvelusetelijärjestelmä

1. Hankintaviranomaiset voivat julkisia 
palveluja järjestäessään käyttää 
palvelusetelijärjestelmää, jotta asiakkaat 
voivat vapaasti valita palvelujen 
suorittajan. Hankintaviranomainen 
määrittää palvelusetelin arvon ja palvelut, 
joissa sitä voidaan käyttää, sekä 
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asiakkaat, jotka voivat käyttää sitä.
2. Hankintaviranomainen voi määrittää 
vaatimukset, jotka palvelujen suorittajan 
on täytettävä voidakseen osallistua 
palvelusetelijärjestelmään. Näiden 
vaatimusten on oltava syrjimättömiä ja 
palvelun kohteeseen nähden 
oikeasuhteisia. Kaikki vaatimukset 
täyttävät palvelujen suorittajat on otettava 
järjestelmään. Palvelujen suorittajien 
luettelon on oltava julkisesti saatavilla.
3. Asiakas voi valita 
palvelusetelijärjestelmässä minkä tahansa 
palvelujen suorittajan tai päättää olla 
käyttämättä järjestelmää.

Or. en

Tarkistus 240
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
dynaamista hankintajärjestelmää 
tavanomaisiin hankintoihin, joiden 
markkinoilla yleisesti saatavilla olevat 
ominaisuudet täyttävät 
hankintaviranomaisten tarpeet. 
Dynaaminen hankintajärjestelmä on 
toteutettava täysin sähköisenä menettelynä, 
joka on koko kestonsa ajan avoin kaikille 
valintaperusteet täyttäville talouden 
toimijoille.

1. Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
dynaamista hankintajärjestelmää 
tavanomaisiin hankintoihin, joiden 
markkinoilla yleisesti saatavilla olevat 
ominaisuudet täyttävät 
hankintaviranomaisten tarpeet ja ovat 
laadultaan yhdenmukaisia. Dynaaminen 
hankintajärjestelmä on toteutettava täysin 
sähköisenä menettelynä, joka on koko 
kestonsa ajan avoin kaikille 
valintaperusteet täyttäville talouden 
toimijoille.

Or. en

Tarkistus 241
Sari Essayah
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Ehdotus direktiiviksi
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Palvelusetelijärjestelmä

Hankintaviranomaiset voivat julkisia 
palveluja järjestäessään käyttää 
palvelusetelijärjestelmää, jotta asiakkaat 
voivat vapaasti valita palvelujen 
suorittajan. Hankintaviranomainen 
määrittää palvelusetelin arvon ja palvelut, 
joissa sitä voidaan käyttää, sekä 
asiakkaat, jotka voivat käyttää sitä.
Hankintaviranomainen voi määrittää 
vaatimukset, jotka palvelujen suorittajan 
on täytettävä voidakseen osallistua 
palvelusetelijärjestelmään. Näiden 
vaatimusten on oltava syrjimättömiä ja 
palvelun kohteeseen nähden 
oikeasuhteisia. Kaikki vaatimukset 
täyttävät palvelujen suorittajat on otettava 
järjestelmään. Palvelujen suorittajien 
luettelon on oltava julkisesti saatavilla.
Hankintaviranomainen voi myös valita 
palvelusetelijärjestelmään osallistuvat 
palveluntarjoajat tässä direktiivissä 
säädetyllä menettelyllä.
Asiakas voi valita 
palvelusetelijärjestelmässä minkä tahansa 
palvelujen suorittajan tai päättää olla 
käyttämättä järjestelmää.

Or. en

Tarkistus 242
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata 
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myös tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa tai 
missä tahansa 2 artiklan 22 alakohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa.

myös tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa tai 
missä tahansa 2 artiklan 22 alakohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa.

Tämä voi sisältää:

Or. en

Tarkistus 243
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) sosiaaliset perusteet kuten sen, että 
noudatetaan ihmisarvoisia työoloja, 
terveys- ja turvallisuusmääräyksiä, 
mukaan luettuna työterveyttä ja -
turvallisuutta parantamaan pyrkivien 
työntekijöiden suojeleminen, 
työehtosopimusta, sukupuolten välistä 
tasapainoa (esimerkiksi samapalkkaisuus, 
työn ja yksityiselämän 
yhteensovittaminen), sosiaalista 
osallisuutta, mukaan luettuna 
vammaisten tai heikossa tai 
haavoittuvassa asemassa olevien 
työntekijöiden (kuten 
pitkäaikaistyöttömien, romanien, 
maahanmuuttajien tai nuorten ja 
iäkkäiden työntekijöiden) 
työllistymismahdollisuudet, työpaikalla 
tarjottava ammatillinen koulutus, 
käyttäjien osallisuus ja kuuleminen, 
kohtuuhintaisuus, ihmisoikeudet ja 
eettinen kauppa.

Or. en
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Tarkistus 244
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten olisi osana 
tarjouksen ehdottomia vaatimuksia 
annettava teknisissä eritelmissä 
sosiaalisia olosuhteita ja työehtoja, kuten 
työterveyttä ja -turvallisuutta, mukaan 
luettuna työterveyttä ja -turvallisuutta 
parantamaan pyrkivien työntekijöiden 
suojeleminen, sosiaaliturvaa ja työoloja 
koskevat velvoitteet, jotka annetaan EU:n 
ja jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan.

Or. en

Tarkistus 245
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa hankinnoissa, joiden kohde on 
tarkoitettu henkilöiden käyttöön, olipa kyse 
yleisöstä tai hankintaviranomaisen 
henkilöstöstä, tekniset eritelmät on 
asianmukaisesti perusteltuja tapauksia 
lukuun ottamatta laadittava siten, että 
voidaan ottaa huomioon vammaiskäytön 
edellytykset tai kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävä suunnittelu.

Kaikissa hankinnoissa, joiden kohde on 
tarkoitettu henkilöiden käyttöön, olipa kyse 
yleisöstä tai hankintaviranomaisen 
henkilöstöstä, tekniset eritelmät on muissa 
kuin asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeustapauksissa, jotka tulee mainita 
tarjouskilpailukutsussa ja 
tarjouspyyntöasiakirjoissa, laadittava 
siten, että voidaan ottaa huomioon 
vammaiskäytön edellytykset tai kaikkien 
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käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu.

Or. en

Tarkistus 246
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 247
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 248
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – -1 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(-1) 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";

Or. en

Tarkistus 249
Sari Essayah

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 

Poistetaan.
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toteuttamiseen sekä tavaroiden käyttöön 
liittyviin teknisiin eritelmiin. Jokaiseen 
viittaukseen on liitettävä ilmaisu ”tai 
vastaava”;

Or. en

Tarkistus 250
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) a alakohdassa tarkoitettujen 
suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten 
vaatimusten perusteella ja viittaamalla 
suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten 
vaatimusten mukaisuutta koskevana 
olettamana -1 alakohdassa tarkoitettuihin 
teknisiin eritelmiin;

Or. en

Tarkistus 251
Sari Essayah

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 -1 alakohdassa 
tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin tiettyjen 
ominaisuuksien osalta ja a alakohdassa 
mainittuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin muiden 
ominaisuuksien osalta.

Or. en
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Tarkistus 252
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Teknisissä eritelmissä ei saa viitata 
tiettyyn valmistajaan tai tiettyä alkuperää 
oleviin tuotteisiin tai erityiseen 
menetelmään eikä tavaramerkkeihin, 
patentteihin, tyyppeihin tai tiettyyn 
alkuperään tai tuotantoon siten, että 
maininta suosisi tai sulkisi menettelystä 
pois tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotteita,
paitsi jos tämä on perusteltua 
hankintasopimuksen kohteen vuoksi.
Maininta tai viittaus on poikkeuksellisesti 
sallittu siinä tapauksessa, että 
hankintasopimuksen kohdetta ei ole 
mahdollista riittävän täsmällisesti ja 
täysin selvästi kuvata 3 kohdan 
mukaisesti. Tällaiseen mainintaan tai 
viittaukseen on liitettävä ilmaisu ”tai 
vastaava”.

4. Teknisissä eritelmissä voidaan viitata 
tiettyyn valmistajaan tai tiettyä alkuperää 
oleviin tuotteisiin, tuotannon 
sijoittamiseen tai erityiseen menetelmään 
eikä tavaramerkkeihin, patentteihin, 
tyyppeihin tai tiettyyn alkuperään tai 
tuotantoon, jos tämä on perusteltua 
hankintasopimuksen kohteen vuoksi. 
Tällaiseen mainintaan tai viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu ”tai vastaava”.

Or. en

Tarkistus 253
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

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 merkit, edellyttäen että 
direktiivissä 98/34/EY hyväksytyt elimet 
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hyväksyvät niihin liittyvät standardit ja:

Or. en

Tarkistus 254
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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;

Or. en

Tarkistus 255
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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,
yhteiskunnalliset järjestöt ja ammattiliitot
voivat osallistua;

Or. en

Perustelu

Jos joissakin jäsenvaltioissa on käytäntönä, että ammattiliitoilla on mahdollisuus osallistua 
etiketöintiin, kyseinen mahdollisuus tulisi säilyttää.



PE491.021v01-00 96/156 AM\903863FI.doc

FI

Tarkistus 256
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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, ammattiliitot, vähittäiskaupan 
edustajat, ympäristöjärjestöt ja
yhteiskunnalliset järjestöt, voivat 
osallistua;

Or. en

Tarkistus 257
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 
ympäristöjärjestöt, voivat osallistua;

Or. fr

Tarkistus 258
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

menettelyssä, johon kaikki asianomaiset 
tahot, kuten viranomaiset, kuluttajat, 
valmistajat, vähittäiskaupan edustajat, 
yhteiskunnalliset järjestöt ja 
ympäristöjärjestöt, voivat osallistua;

Or. en

Tarkistus 259
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(e) merkkiä koskevat perusteet laatii 
tunnustettujen akkreditointistandardien 
mukaisesti hyväksytty kolmas osapuoli, 
joka on riippumaton merkkiä hakevasta 
talouden toimijasta.

Or. en

Tarkistus 260
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 261
Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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, hankintaviranomaiset 
voivat hyväksyä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö 
vastaavuudesta. Jotta ei kuitenkaan 
syrjitä niitä tarjoajia, jotka sijoittavat 
todistuksiin aikaa ja rahaa, vastuun 
vastaavuuden osoittamisesta erityisellä 
merkillä tulee kuulua vastaavuutta 
vaativalle tarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 262
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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, hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

Or. en
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Tarkistus 263
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset voivat sallia
tarjoajien esittävän vaihtoehtoja. 
Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
sallivatko ne vaihtoehtojen esittämisen.
Jos tätä ei tehdä, vaihtoehtoja ei 
hyväksytä.

1. Hankintaviranomaisten on sallittava
tarjoajien esittävän vaihtoehtoja. 
Hankintayksiköt voivat ilmoittaa 
eritelmissä, että vaihtoehtoja ei sallita, 
sekä syyn kyseiselle kiellolle.

Or. en

Tarkistus 264
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset voivat sallia
tarjoajien esittävän vaihtoehtoja. 
Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
sallivatko ne vaihtoehtojen esittämisen. Jos
tätä ei tehdä, vaihtoehtoja ei hyväksytä.

1. Hankintaviranomaisten on sallittava
tarjoajien esittävän mahdollisuuksien 
mukaan vaihtoehtoja. 
Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
sallivatko ne vaihtoehtojen esittämisen. Jos
vaihtoehtoja ei sallita, 
hankintaviranomaisten on selitettävä 
tarjousasiakirjoissa, miksi niitä ei sallita.

Or. en
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Tarkistus 265
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehdot hyväksyvien 
hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankinta-asiakirjoissa 
vähimmäisvaatimukset, jotka vaihtoehtojen 
on täytettävä, sekä niiden esittämiselle 
asetetut vaatimukset. 
Hankintaviranomaisten on myös 
varmistettava, että valittuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita 
voidaan soveltaa kätevästi 
vähimmäisvaatimukset täyttäviin 
vaihtoehtoihin sekä vaatimusten mukaisiin 
tarjouksiin, joissa ei ole kyse 
vaihtoehdoista.

2. Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankinta-asiakirjoissa 
vähimmäisvaatimukset, jotka vaihtoehtojen 
on täytettävä, sekä niiden esittämiselle 
asetetut vaatimukset. 
Hankintaviranomaisten on myös 
varmistettava, että valittuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita 
voidaan soveltaa kätevästi 
vähimmäisvaatimukset täyttäviin 
vaihtoehtoihin sekä vaatimusten mukaisiin 
tarjouksiin, joissa ei ole kyse 
vaihtoehdoista.

Or. en

Tarkistus 266
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkisia tavara- tai palveluhankintoja 
koskevissa menettelyissä vaihtoehtoja 
hyväksyneet hankintaviranomaiset eivät 
saa hylätä vaihtoehtoa yksinomaan sillä 
perusteella, että se johtaisi valituksi 
tultuaan joko julkista tavarahankintaa 
koskevan sopimuksen asemesta 
palveluhankintaa koskevan sopimuksen 
tekemiseen tai julkista palveluhankintaa 
koskevan sopimuksen asemesta 
tavarahankintaa koskevan sopimuksen 
tekemiseen.

Julkisia tavara- tai palveluhankintoja 
koskevissa menettelyissä 
hankintaviranomaiset eivät saa hylätä 
vaihtoehtoa yksinomaan sillä perusteella, 
että se johtaisi valituksi tultuaan joko 
julkista tavarahankintaa koskevan 
sopimuksen asemesta palveluhankintaa 
koskevan sopimuksen tekemiseen tai 
julkista palveluhankintaa koskevan 
sopimuksen asemesta tavarahankintaa 
koskevan sopimuksen tekemiseen.
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Or. en

Tarkistus 267
Sylvana Rapti

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 unionin 
lainsäädännön ympäristöoikeudellisten
velvoitteiden tai sosiaalisia olosuhteita ja 
työehtoja, kuten työterveyttä ja 
-turvallisuutta, mukaan luettuna 
työterveyttä ja -turvallisuutta 
parantamaan pyrkivien työntekijöiden 
suojeleminen, sosiaaliturvaa ja työoloja 
koskevien niiden velvoitteiden mukainen, 
jotka annetaan EU:n ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä, 
välitystuomioissa, työehtosopimuksissa ja 
sopimuksissa sekä liitteessä XI
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä ja joita sovelletaan paikassa, 
jossa työ, palvelu tai tavara toteutetaan, 
alihankintaketju mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 268
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
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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.

tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole unionin 
tai kansallisen lainsäädännön sosiaali-, 
työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai työehtosopimusten, joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan tai liitteessä XI 
lueteltujen kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen 
ja jos ne liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen.

Or. en

Tarkistus 269
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) ihmiskauppa, lapsityövoiman käyttö 
tai muut ihmisoikeusrikkomukset.

Or. en

Tarkistus 270
Sylvana Rapti

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 

2. Talouden toimija on suljettava pois 
hankintamenettelystä, jos 
hankintaviranomainen on tietoinen 
lainvoimaisesta päätöksestä, jossa todetaan, 
että toimija on laiminlyönyt 
velvollisuutensa maksaa veroja,
sosiaaliturvamaksuja tai muita sosiaalisia 
olosuhteita ja työehtoja, kuten työterveyttä 
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lainsäädännön mukaisia veroja tai
sosiaaliturvamaksuja.

ja -turvallisuutta, mukaan luettuna 
työterveyttä ja -turvallisuutta 
parantamaan pyrkivien työntekijöiden 
suojeleminen, sosiaaliturvaa ja työoloja 
koskevia niiden velvoitteiden mukaisia 
maksuja, jotka annetaan EU:n ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan. kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajat ylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa

Or. en

Tarkistus 271
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Talouden toimija on automaattisesti 
suljettava pois hankintamenettelystä, jos 
hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta, toimitusketju mukaan 
luettuna. Jos toimitusketju sijaitsee 
kokonaan tai osittain kolmannessa 
maassa, hankintaviranomainen voi sulkea 
pois talouden toimijan, jos se saa tietää 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta.
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Or. fr

Tarkistus 272
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

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

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomainen voi sulkea
talouden toimijan pois julkista hankintaa 
koskevasta menettelystä, jos jokin 
seuraavista perusteista täyttyy:

Hankintaviranomaisen on suljettava
talouden toimija pois julkista hankintaa 
koskevasta menettelystä, jos jokin 
seuraavista perusteista täyttyy:

Or. en

Tarkistus 273
Philippe Boulland

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
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;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 274
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hankintaviranomainen on tietoinen 
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;

(a) hankintaviranomainen on tietoinen 
EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomiossa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden
säännöksissä annettujen, ja paikassa, 
jossa työ, palvelu tai tavara toteutetaan, 
alihankintaketju mukaan luettuna, 
sovellettujen ympäristö-, sosiaali- tai 
työoikeudellisten velvoitteiden
rikkomisesta. näiden säännösten 
noudattaminen käsittää myös vastaavalla 
tavalla tapahtuvan noudattamisen;

Or. en

Tarkistus 275
Sari Essayah

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; toimii selkeästi 
kotimaansa tai hankintaviranomaisen 
maan kansallisen sosiaali-, ympäristö tai 
työlainsäädännön vastaisesti tai laiminlyö 
vakavasti työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden,

Or. en
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Tarkistus 276
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

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.

Or. en

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 277
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvien sääntöjen ja normien, unionin ja 
kansallisen lainsäädännön sosiaali- ja 
työlainsäädännön sekä 
työehtosopimusten, joita sovelletaan 
paikassa, jossa työ, palvelu tai tavara 
toteutetaan, noudattaminen.

Or. en
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Perustelu

Valintaperusteiden tulisi sisältää sosiaaliturva ja työsuojelu sekä työolot.

Tarkistus 278
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viranomaiset eivät ole velvoitettuja 
asettamaan kaikkia 2, 3 ja 4 kohdassa 
lueteltuja edellytyksiä, mutta ne eivät saa
asettaa muita kuin näissä kohdissa 
lueteltuja vaatimuksia.

Viranomaiset eivät ole velvoitettuja 
asettamaan kaikkia 2, 3 ja 4 kohdassa 
lueteltuja edellytyksiä, mutta ne voivat
asettaa muita kuin näissä kohdissa 
lueteltuja vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Valintaperusteiden luettelon ei tulisi olla tyhjentävä.

Tarkistus 279
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on rajoitettava 
osallistumisedellytykset niihin 
edellytyksiin, joilla voidaan 
asianmukaisesti varmistaa, että 
ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeudelliset 
ja rahoitukselliset voimavarat sekä 
kaupalliset ja tekniset valmiudet toteuttaa 
tehtävänä oleva hankintasopimus. Kaikkien 
vaatimusten on liityttävä 
hankintasopimuksen kohteeseen ja oltava 
siihen nähden oikeasuhtaisia ottaen 
huomioon tarve varmistaa todellinen

Hankintaviranomaisten on rajoitettava 
osallistumisedellytykset niihin 
edellytyksiin, joilla voidaan 
asianmukaisesti varmistaa, että 
ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeudelliset 
ja rahoitukselliset voimavarat sekä 
kaupalliset ja tekniset valmiudet toteuttaa 
tehtävänä oleva hankintasopimus. Kaikkien 
vaatimusten on liityttävä 
hankintasopimuksen kohteeseen ottaen 
huomioon tarve varmistaa reilu kilpailu.
Tässä yhteydessä työehtosopimuksissa 
määriteltyjen sosiaalistandardien 
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kilpailu. noudattaminen on selvästi sallittu peruste, 
ja on tulkittava hakijan eduksi. 
Työnantajan asettamat palkkojen alarajat 
ja sosiaalistandardit sallitaan erityisesti 
työehtosopimuksen puuttuessa. 

Or. de

Tarkistus 280
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Teknisen ja ammatillisen pätevyyden 
osalta hankintaviranomaiset voivat vaatia, 
että talouden toimijoilla on tarvittava 
henkilöstö ja riittävästi teknisiä 
voimavaroja ja kokemusta 
hankintasopimuksen toteuttamiseksi
asianmukaisia laatuvaatimuksia 
noudattaen. Hankintaviranomaiset voivat 
päätellä, etteivät talouden toimijat toteuta
hankintasopimusta asianmukaisia 
laatuvaatimuksia noudattaen, jos 
hankintaviranomainen toteaa, että 
toimijoilla on eturistiriitoja, jotka voivat 
vaikuttaa kielteisesti hankintasopimuksen 
toteuttamiseen.

Teknisen ja ammatillisen pätevyyden 
osalta hankintaviranomaisten on 
vaadittava, että talouden toimijoilla on 
tarvittava henkilöstö ja riittävästi teknisiä 
voimavaroja ja kokemusta tai ne ovat 
varanneet tai hankkimassa niitä 
hankintasopimuksen toteuttamisen 
takaamiseksi asianmukaisia 
laatuvaatimuksia noudattaen ja jos 
hankintaviranomainen niin pyytää, 
sopimuksen toteuttamista koskevien 
lausekkeiden mukaisesti 70 ja 71 artiklaa 
noudattaen. Hankintaviranomaiset voivat 
päätellä, etteivät talouden toimijat takaa
hankintasopimuksen suorittamista
asianmukaisia laatuvaatimuksia 
noudattaen, jos hankintaviranomainen 
toteaa, että toimijoilla on eturistiriitoja, 
jotka voivat vaikuttaa kielteisesti 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 281
Inês Cristina Zuber
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Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Julkisia hankintoja ohjaavana 
suuntaviivana on oltava erityisesti 
heikommissa talouksissa kansallisten 
toimijoiden suosiminen, mikä edistää 
kansallista tuotantoa, pk-yritysten 
toimintaa ja lyhyempiä toimitusketjuja, 
jotka ovat sosiaalisesti ja ympäristöllisesti 
kestävämpiä.

Or. pt

Tarkistus 282
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tätä artiklaa sovelletaan myös 
alihankintamenettelyihin ja 
alihankkijoihin.

Or. en

Tarkistus 283
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ne pystyvät pyynnöstä toimittamaan 
viipymättä liiteasiakirjat, joita 
hankintaviranomainen vaatii 59 ja 60 
artiklan ja tarvittaessa 61 ja 63 artiklan 
mukaisesti.

(d) ne pystyvät pyynnöstä toimittamaan 
viipymättä liiteasiakirjat, joita 
hankintaviranomainen vaatii 59 ja 60 
artiklan ja tarvittaessa 61 artiklan, 
62 artiklan 1 kohdan ja 63 artiklan 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Jos talouden toimija luottaa muihin yksiköihin 56 artiklassa asetettujen valintaperusteiden 
täyttämisessä, 62 artiklan 1 kohdassa vaaditaan todistamaan hankintaviranomaiselle, että 
toimijalla on käytettävissään tarvittavat resurssit. Oma lausunto voi riittää alustavana 
todisteena, mutta näyttö valintaperusteiden täyttämisestä voi sisältää näytön, joka saadaan 
toiselta yksiköltä. Kyseinen näyttö on toimitettava ennen hankintasopimuksen tekemistä.

Tarkistus 284
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin hankintasopimus tehdään, 
hankintaviranomaisen on vaadittava 
tarjoajaa, jonka kanssa se on päättänyt 
tehdä hankintasopimuksen, toimittamaan 
59 ja 60 artiklan ja tarvittaessa 61 artiklan 
mukaiset asiakirjat. Hankintaviranomainen 
voi 59, 60 ja 61 artiklan soveltamiseksi 
pyytää talouden toimijoita täydentämään 
tai täsmentämään antamiaan todistuksia ja 
asiakirjoja.

Ennen kuin hankintasopimus tehdään, 
hankintaviranomaisen on vaadittava 
tarjoajaa, jonka kanssa se on päättänyt 
tehdä hankintasopimuksen, toimittamaan 
59 ja 60 artiklan ja tarvittaessa 61 artiklan 
mukaiset asiakirjat. Hankintaviranomainen 
voi 59, 60 ja 61 artiklan sekä 62 artiklan 
1 kohdan soveltamiseksi pyytää talouden 
toimijoita täydentämään tai täsmentämään 
antamiaan todistuksia ja asiakirjoja.

Or. en

Tarkistus 285
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten viranomaisten on luotava 
turvalliset sähköiset todistusrekisterit, 
johon yritykset voivat kerran kahdessa 
vuodessa lähettää kaikki merkitykselliset 
asiakirjat. Kyseiset asiakirjat ovat 
henkilökohtaisen tunnistenumeron 
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hankkimalla kaikkien 
hankintaviranomaisten saatavilla kaikilla 
tasoilla.

Or. en

Tarkistus 286
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näyttö talouden toimijan taloudellisesta ja 
rahoituksellisesta tilanteesta voidaan 
yleensä antaa yhdellä tai useammalla 
liitteessä XIV olevassa 1 osassa luetellulla 
asiakirjalla.

Näyttö talouden toimijan taloudellisesta ja 
rahoituksellisesta tilanteesta sekä
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien 
sääntöjen ja normien, unionin ja 
kansallisen lainsäädännön sosiaali- ja 
työlainsäädännön sekä 
työehtosopimusten, joita sovelletaan 
paikassa, jossa työ, palvelu tai tavara 
toteutetaan, noudattamisesta voidaan 
yleensä antaa yhdellä tai useammalla 
liitteessä XIV olevassa 1 osassa luetellulla 
asiakirjalla.

Or. en

Tarkistus 287
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. tarjoajaehdokkaiden näyttö, että ne 
ovat tarjouksia laatiessaan ottaneet 
huomioon töiden tai palvelujen 
suorittamispaikkakunnalla voimassa 
oleviin työsuojelua ja työoloja koskeviin 
säännöksiin liittyvät velvoitteet.
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Or. en

Perustelu

Vastaa täysin julkisista hankinnoista annetun viimeisimmän yleisen direktiivin 2004/18/EY 27 
artiklan 2 kohdan säännöksiä. Ei ole mitään syytä poistaa tätä säännöstä ja sen 
käyttökelpoista selvennystä.

Tarkistus 288
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Laadunvarmistusstandardit ja 
ympäristönhoitoa koskevat standardit

Laadunvarmistusstandardit ja 
yhteiskunnalliset standardit sekä 
ympäristönhoitoa koskevat standardit

Or. en

Tarkistus 289
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. hankintaviranomaiset voivat vaatia 
esitettäviksi riippumattomien julkisten 
toimielinten antamia todistuksia siitä, että 
talouden toimija noudattaa terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä sääntöjä ja 
normeja, unionin ja kansallisen 
lainsäädännön sosiaali- ja 
työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia, 
joita sovelletaan paikassa, jossa työ, 
palvelu tai tavara toteutetaan.

Or. en
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Tarkistus 290
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
pyydettäessä 88 artiklan mukaisesti muiden 
jäsenvaltioiden saataville tiedot, jotka 
liittyvät asiakirjoihin, jotka on esitetty 
osoituksena tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettujen laatu- ja 
ympäristöstandardien noudattamisesta.

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
pyydettäessä 88 artiklan mukaisesti muiden 
jäsenvaltioiden saataville tiedot, jotka 
liittyvät asiakirjoihin, jotka on esitetty 
osoituksena tämän artiklan 1, 2 ja 2 a 
kohdassa tarkoitettujen laatu- ja 
ympäristöstandardien sekä 
yhteiskunnallisten standardien
noudattamisesta.

Or. en

Tarkistus 291
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
63 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Virallisiin luetteloihin tehdyn merkinnän 
tai todistuksen mukaisia tietoja ei saa 
perusteetta kyseenalaistaa. Talouden 
toimijalta voidaan kunkin 
hankintasopimuksen tekemisen yhteydessä 
vaatia lisätodistus sosiaaliturvamaksujen ja 
verojen maksamisesta.

Virallisiin luetteloihin tehdyn merkinnän 
tai todistuksen mukaisia tietoja ei saa 
perusteetta kyseenalaistaa. Talouden 
toimijalta on kunkin hankintasopimuksen 
tekemisen yhteydessä vaadittava
lisätodistus sosiaaliturvamaksujen ja 
verojen maksamisesta.

Or. en

Tarkistus 292
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 293
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

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 
hankintasopimus myönnetään 
taloudellisesti edullisimman tarjouksen 
tekijälle. Hankintaviranomainen voi 
arvioida tarjouksen hinta-laatusuhteen 
67 artiklassa määriteltyjen 
elinkaarikustannusten perusteella. 

Or. de

Tarkistus 294
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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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 myönnettävä 
hankintasopimus taloudellisesti 
edullisimmalle, kestävimmälle ja 
työehtosopimusmääräyksiä noudattavalle 
tarjoukselle.

Or. de

Tarkistus 295
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

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 ja 
sosiaalisia vähimmäisstandardeja 
noudattaen hankintaviranomaisten on 
käytettävä yhtä seuraavista julkisten 
hankintasopimusten tekoperusteista:

Or. fr

Tarkistus 296
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kokonaistaloudellisesti edullisin Poistetaan.
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tarjous,

Or. de

Tarkistus 297
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 298
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, (a) yhteiskunnan ja ympäristön kannalta 
suotuisin sekä kokonaistaloudellisesti 
edullisin tarjous,

Or. en

Tarkistus 299
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) alin hinta. Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 300
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) alin hinta. Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 301
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) alin hinta. (b) alin hinta. Jos hankintasopimuksen 
tekemisen perusteena on alin hinta, 
hankintaviranomaisen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä syy alimman hinnan käytölle.

Or. en

Tarkistus 302
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) innovatiiviset ja sosiaaliset laadulliset 
perusteet.
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Or. fr

Tarkistus 303
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin, 
yhteiskunnan ja ympäristön kannalta 
suotuisin 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 tai kohteen tuotantoon liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Or. en

Tarkistus 304
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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. 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 sekä sosiaalisten 
vähimmäisstandardien noudattamisen
lisäksi muita kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyviä seuraavanlaisia 
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perusteita:

Or. fr

Tarkistus 305
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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, 
innovatiivisen luonteen ja
ympäristövaikutukset koko elinkaaren 
aikana;

Or. lt

Tarkistus 306
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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;
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Or. en

Tarkistus 307
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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 kapasiteetti, 
valmiudet ja ammatillinen toiminta, 
jolloin kyseistä henkilöstöä ei 
hankintasopimuksen tekemisen jälkeen saa 
vaihtaa eikä alihankintaa saa siirtää 
edelleen ilman hankintaviranomaisen 
suostumusta, koska hankintayksikön on 
varmistettava, että organisointi, laatu, 
pätevyys ja kokemus säilyvät vastaavina 
vaihdoksista huolimatta;

Or. en

Tarkistus 308
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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 

Poistetaan.
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luonteenomaisia tälle tietylle 
tuotantoprosessille taikka kyseisten 
rakennusurakoiden, toimitusten tai 
palvelujen suorittamiselle.

Or. en

Tarkistus 309
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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

Or. en

Tarkistus 310
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) suoraan elinkaareen liittyvät ulkoiset 
kustannukset, kuten sosiaali- ja/tai 
ympäristökustannukset, edellyttäen, että 
niiden rahallinen arvo voidaan määrittää ja 
tarkistaa; näihin voivat kuulua 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
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muut ilmastonmuutoksen lieventämisen 
kustannukset.

epäpuhtauspäästöjen kustannukset sekä 
muut ilmastonmuutoksen lieventämisen 
kustannukset.

Or. en

Tarkistus 311
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Jos hankintaviranomaiset arvioivat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, niiden on 
ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa 
elinkaarikustannusten laskennassa 
käytettävä menetelmä. Käytettävää 
menetelmää on yksinkertaistettava, jotta 
pk-yritysten on helpompaa osallistua 
tarjouskilpailuun, ja menetelmän on 
täytettävä seuraavat edellytykset:

Or. en

Tarkistus 312
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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 
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seuraavat edellytykset:

Or. en

Tarkistus 313
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) se on laadittu tiiviissä yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa, se perustuu 
tieteelliseen tietoon tai muihin 
puolueettomasti todennettavissa oleviin ja 
syrjimättömiin perusteisiin;

Or. en

Tarkistus 314
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se on laadittu toistuvaa tai jatkuvaa 
soveltamista varten;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös sulkisi pois mahdollisuuden käyttää yksilöityjä menetelmiä, jotka soveltuvat 
tiettyyn yhteen sopimukseen, mikä on mahdollista nykyisten direktiivien mukaan.

Tarkistus 315
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se on laadittu toistuvaa tai jatkuvaa 
soveltamista varten;

(b) se on kokeiltu ja tarkistettu 
tavarantoimittajien kanssa ja laadittu 
toistuvaa tai jatkuvaa soveltamista varten;

Or. en

Tarkistus 316
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on annettava 
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.

Hankintaviranomaisten on annettava 
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. Jotta ei 
kuitenkaan syrjitä niitä tarjoajia, jotka 
sijoittavat aikaa ja rahaa noudattaakseen 
hankintaviranomaisen ilmoittamaa 
menetelmää, hankintaviranomaiset voivat 
pyytää kolmannen osapuolen oikeaksi 
todistamaa asiakirjaa näytöksi 
vastaavuuden täyttymisestä.

Or. en

Tarkistus 317
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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.

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.

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomaisia tulisi kannustaa harkitsemaan elinkaarikustannuksia. 
Laskentamenetelmän kehittämisessä on kuitenkin edelleen ongelmia. Velvoite käyttää EU:n 
menetelmiä on aivan liian kunnianhimoinen ja lisäksi julkisia hankintoja koskevassa EU:n 
lainsäädännössä esitetään vähimmäisvaatimukset. Hankintaviranomaiset voivat mennä 
pidemmälle vaatimuksissaan, kunhan ne noudattavat perussopimuksen periaatteita ja 
hankintasopimuksen tekoperusteille asetettuja erityisiä vaatimuksia .

Tarkistus 318
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Siinä tapauksessa, että 
elinkaarikustannusten laskemiseen 
hyväksytään yhteinen menetelmä unionin 
säädöksellä, alakohtaisen lainsäädännön 
nojalla annettavat delegoidut säännökset 
mukaan luettuina, kyseiset säädökset 
hyväksytään tiiviissä yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa. Kyseisiä yhteisiä 
menetelmiä on sovellettava silloin, kun
elinkaarikustannukset sisältyvät 66 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin.
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Or. en

Tarkistus 319
Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hinta tai laskutettava kustannus 
on yli 50 prosenttia alhaisempi kuin 
muiden tarjoajien keskimääräinen 
hinta tai kustannukset;

(a) hinta tai laskutettava kustannus 
on yli 25 prosenttia alhaisempi kuin 
muiden tarjoajien keskimääräinen 
hinta tai kustannukset tai 
15 prosenttia alhaisempi 
palveluiden ja työvoimavaltaisten 
työsopimusten osalta;

Or. en

Perustelu

Poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen muodostamiseen riittää yksi ehto. 50 prosentin ja 10 
prosentin kynnysarvot ovat aivan liian korkeat ja niitä täytyy alentaa huomattavasti, 
erityisesti jos työvoimakustannukset palveluhankintoja ja rakennusurakoita koskevista 
sopimuksista muodostavat merkittävän osan hankintasopimuksesta, mikä voi johtaa palkkojen 
ja ehtojen heikkenemiseen.

Tarkistus 320
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
20 prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;

(b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
30 prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;

Or. en
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Tarkistus 321
Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
20 prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;

(b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
10 prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;

Or. en

Perustelu

Poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen muodostamiseen riittää yksi ehto. 50 prosentin ja 10 
prosentin kynnysarvot ovat aivan liian korkeat ja niitä täytyy alentaa huomattavasti, 
erityisesti jos työvoimakustannukset palveluhankintoja ja rakennusurakoita koskevista 
sopimuksista muodostavat merkittävän osan hankintasopimuksesta, mikä voi johtaa palkkojen 
ja ehtojen heikkenemiseen.

Tarkistus 322
Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poikkeuksellisen alhaisten tarjousten sääntöjä täytyy soveltaa riippumatta esitettyjen 
tarjousten määrästä.

Tarkistus 323
Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaiset voivat pyytää myös 
niitä koskevia selityksiä.

2. Jos tarjoukset vaikuttavat 
poikkeuksellisen alhaisilta 

(a) alihankkijoiden käytön seurauksena 
tai

(b) muista syistä, 
hankintaviranomaisten tulee 
pyytää myös niitä koskevia 
selityksiä, erityisesti tapauksissa, 
joissa hinta tai laskutettavat 
kustannukset ovat alhaisemmat 
kuin nykyiselle 
toiminnanharjoittajalle maksetut 
hinta tai kustannukset tai joissa 
hinta tai laskutettavat 
kustannukset ovat alhaisemmat 
kuin muissa käynnissä olevissa tai 
vertailukelpoisissa 
hankintamenettelyissä.

Or. en

Tarkistus 324
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaiset voivat pyytää myös 
niitä koskevia selityksiä.

2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaisten tulee pyytää myös 
niitä koskevia selityksiä, erityisesti 
tapauksissa, joissa hinta tai laskutettavat 
kustannukset ovat alhaisemmat kuin 
nykyiselle toiminnanharjoittajalle 
maksetut hinta tai kustannukset tai joissa 
hinta tai laskutettavat kustannukset ovat 
alhaisemmat kuin muissa käynnissä 
olevissa tai vertailukelpoisissa 
hankintamenettelyissä.
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Or. en

Tarkistus 325
Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 326
Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) unionin lainsäädännön 
sosiaali-, työ- 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;

(d) sosiaaliturvaa ja työllisyyden 
suojelua koskevien säännösten 
noudattamista, niiden työolojen, 
joita sovelletaan paikassa, jossa 
työ, palvelu tai tavara toteutetaan, 
ja jotka annetaan EU:n ja 
kansallisessa lainsäädännössä 
ja/tai työehtosopimuksissa tai 
liitteessä XI luetelluissa 
kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä, noudattamista.

Or. en

Perustelu

Työ- ja sosiaalilainsäädännön noudattaminen täytyy lisätä työn tai palvelun hinnan tai 
kustannuksen syyksi. Muutoksia on tehty, jotta voidaan varmistaa, että toimija, joka ei 
kunnioita sosiaali- ja työlainsäädäntöä, ei voi voittaa tarjousta.
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Tarkistus 327
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) unionin lainsäädännön sosiaali-, työ-
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;

(d) unionin lainsäädännön 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden
noudattamista tai sosiaalisia olosuhteita ja 
työehtoja, kuten työterveyttä ja 
-turvallisuutta, mukaan luettuna 
työterveyttä ja -turvallisuutta 
parantamaan pyrkivien työntekijöiden 
suojeleminen, sosiaaliturvaa ja työoloja
koskevien velvoitteiden noudattamista, 
jotka annetaan EU:n ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä, 
välitystuomioissa, työehtosopimuksissa ja 
sopimuksissa sekä liitteessä XI 
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä ja joita sovelletaan paikassa, 
jossa työ, palvelu tai tavara toteutetaan.
Kyseisiä velvoitteita sovelletaan myös 
rajat ylittävissä tapauksissa, joissa yhden 
jäsenvaltion työntekijät tarjoavat 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa tai
tapauksen mukaan, yhtäläisen suojan tason 
varmistavien muiden säännösten 
noudattamista;

Or. en

Tarkistus 328
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) unionin lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka liitteessä XI lueteltujen 

(d) unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
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kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
noudattamista vähintään vastaavalla tavalla 
tai, tapauksen mukaan, yhtäläisen suojan 
tason varmistavien muiden säännösten 
noudattamista;

taikka liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
noudattamista vähintään vastaavalla tavalla 
tai, tapauksen mukaan, yhtäläisen suojan 
tason varmistavien muiden säännösten 
noudattamista;

Or. en

Tarkistus 329
Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 330
Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 331
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen on tarkistettava Hankintaviranomaisen on tarkistettava 
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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.

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, tai kun saatu 
perustelu ei ole riittävä.

Or. en

Tarkistus 332
Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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. 

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

Or. en

Tarkistus 333
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 

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

sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 334
Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Or. en

Tarkistus 335
Inês Cristina Zuber

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Taloudeltaan alijäämäiset jäsenvaltiot 
on otettava huomioon, jotta niitä ei estetä 
edistämästä julkisia investointeja.

Or. pt

Tarkistus 336
Sylvana Rapti
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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 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Näiden ehtojen on sisällettävä sosiaalisia 
olosuhteita ja työehtoja koskevat 
velvoitteet, kuten työterveyttä ja 
-turvallisuutta, mukaan luettuna 
työterveyttä ja -turvallisuutta 
parantamaan pyrkivien työntekijöiden 
suojeleminen, sosiaaliturva ja työolot, 
jotka annetaan EU:n ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä, 
välitystuomioissa, työehtosopimuksissa ja 
sopimuksissa sekä liitteessä XI 
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä ja joita sovelletaan paikassa, 
jossa työ, palvelu tai tavara toteutetaan.
kyseisiä velvoitteita sovelletaan myös rajat 
ylittävissä tapauksissa, joissa yhden 
jäsenvaltion työntekijät tarjoavat 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 337
Birgit Sippel
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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 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia ja niiden 
on sisällettävä sosiaalisia olosuhteita ja 
työehtoja, kuten työterveyttä ja 
-turvallisuutta, koskevat velvoitteet, 
sosiaaliturva ja työolot, jotka annetaan 
EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan. Kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajat ylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa. Niihin voi myös sisältyä 
vaatimus, jonka mukaan talouden 
toimijoiden on varauduttava korvaamaan 
sellaiset hinnanvaihtelusta aiheutuviin 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit 
(suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 338
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla
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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 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka 
voisivat merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

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

Or. en

Tarkistus 339
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
70 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 a artikla
Veroihin, ympäristönsuojeluun, 

työsuojelua koskeviin säännöksiin ja 
työoloihin liittyvät velvoitteet

Hankintayksikkö voi ilmoittaa tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen 
ilmoittamaan sopimusasiakirjoissa, miltä 
toimielimeltä tai toimielimiltä ehdokas tai 
tarjoaja voi saada tarvittavat tiedot niistä 
veroihin, ympäristönsuojeluun, 
työsuojelua koskeviin säännöksiin ja 
työoloihin liittyvistä velvoitteista, joista 
yleensä sovelletaan 17 sillä alueella, jolla 
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rakennusurakoita suoritetaan tai 
palveluja tarjotaan, ja joita sovelletaan 
kyseisessä paikassa suoritettaviin 
rakennusurakoihin tai tarjottaviin 
palveluihin hankintasopimuksen 
toteutuksen aikana.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
toimittavan hankintaviranomaisen on 
pyydettävä tarjoajia tai sopimuksen 
tekomenettelyn ehdokkaita ilmoittamaan, 
että ne ovat tarjousta laatiessaan ottaneet 
huomioon rakennustöiden suorittamis- ja 
palvelujen tarjoamispaikkakunnalla 
yleensä sovellettavat työsuojelua koskeviin 
säännöksiin ja työoloihin liittyvät 
velvoitteet.
3. Jäsenvaltiot, joilla on ilmiantosuoja 
julkisen sektorin työntekijöille (julkisella 
sektorilla), voivat pyytää, että vastaava 
suoja annetaan talouden toimijan 
palkkaamalle työntekijälle, jos talouden
toimija suorittaa julkisesti rahoitettuja 
palveluja;

Or. en

Tarkistus 340
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

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. Talouden toimijan 
on ilmoitettava mahdollisista muutoksista 
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alihankintaketjussa ja 
hankintaviranomaisen on hyväksyttävä 
muutokset. Ehdotettu muutos on 
hylättävä, jos se ei takaa 54.2 artiklassa 
määritetyn yleisen periaatteen 
noudattamista tai jos yhtä 55 artiklassa 
esitetyistä poissulkemisehdoista 
sovelletaan. Alihankintaketjussa 
tapahtuvien muutosten on varmistettava 
tämän direktiivin säännösten ja hankinta-
asiakirjassa vahvistettujen edellytysten 
noudattaminen ja taattava tarjouksessa 
määritettyjen hankintasopimukseen 
liittyvien tehtävien hoitaminen. Jos 
ehdotettuun muutokseen liittyy myös 
uuden alihankkijan osallistuminen, 
päätoimeksisaajan on ilmoitettava tämän 
nimi, yhteystiedot ja oikeudelliset 
edustajat.

Or. en

Tarkistus 341
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 342
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 343
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
päätoimeksisaajan ja alihankkijan 
vastuuta. Jäsenvaltiot järjestävät 
alihankintaketjun 
yhteisvastuujärjestelmän.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päätoimeksisaajaa ja välissä olevia 
alihankkijoita, alihankkijan lisäksi tai 
tämän sijasta, voidaan pitää suoraan 
vastuussa kuin takaajaa vastuista, joita 
aiheutuu siinä tapauksessa, että 
alihankkija ei noudata perusoikeuksia, 
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terveyttä ja turvallisuutta koskevia 
vaatimuksia, yhteiskunnallisia sääntöjä ja 
normeja, työoloja ja -ehtoja, työterveyttä 
ja -turvallisuutta sekä sosiaaliturvaa 
koskevia säännöksiä, jotka annetaan 
EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, työehtosopimuksissa ja 
sopimuksissa sekä liitteessä XI 
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä ja joita sovelletaan paikassa, 
jossa työ, palvelu tai tavara toteutetaan; 
Kyseisiä velvoitteita sovelletaan myös 
rajat ylittävissä tapauksissa, joissa yhden 
jäsenvaltion työntekijät tarjoavat 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa. Tätä 
kohtaa sovelletaan ilman muita ehtoja, 
eikä varsinkaan kohdetta tai kohteita 
pidetä suoraan syyllisenä.
Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa 
lainsäädännössä tiukemmista 
vastuuvaatimuksista.
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.
Jos sopimuksen irtisanominen ja kyseisen 
alihankkijan vaihtaminen tapahtuu 
yrityksen luovutuksena direktiivin 
2001/23/EY mukaisesti, kyseisen 
direktiivin säännöksiä sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Alihankintaketjuun tarvitaan yhteisvastuujärjestelmä, jotta voidaan välttää työntekijöiden 
oikeuksiin kohdistuvat rikkomukset.
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Tarkistus 344
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

3. Edellä oleva 1 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

Or. en

Perustelu

Alihankintaketjuun tarvitaan yhteisvastuujärjestelmä, jotta voidaan välttää työntekijöiden 
oikeuksiin kohdistuvat rikkomukset.

Tarkistus 345
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
71 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

71 a artikla
Hankintaviranomaisen on määriteltävä 
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoajiin 
sovellettavia edellytyksiä ja vaatimuksia 
on sovellettava myös mahdollisiin muihin 
osapuoliin, jotka toteuttavat 
alihankintana osan 
hankintasopimuksesta.

Or. nl

Tarkistus 346
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
71 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

71 b artikla
Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
direktiivissä 2001/23/EY tarkoitettujen 
olosuhteiden vallitessa 
rakennusurakoihin, tavaroiden tai 
palvelujen ostoon tai muunlaiseen 
hankintaan, jonka yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tekee 
valitsemiltaan talouden toimijoilta, 
riippumatta siitä, ovatko kyseiset 
rakennusurakat, tavarat tai palvelut 
tarkoitettu julkiseen käyttöön tämän 
julkisia hankintoja koskevan direktiivin 
mukaisesti.

Or. nl

Tarkistus 347
Sari Essayah

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 
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 kuitenkaan 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen tai 
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 hankintaviranomaisen 
uudelleenjärjestelyn yhteydessä, koska 
hankintaviranomaisella on oikeus siirtää 
sopimus kolmannelle osapuolelle, joka 
vastaa hankintaviranomaisen tehtävistä.
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Or. en

Tarkistus 348
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
5 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
10 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. en

Tarkistus 349
Sari Essayah

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:
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Or. en

Tarkistus 350
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintaviranomaiset aikovat 
tehdä hankintasopimuksia 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
hankintailmoituksella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 351
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa H ja I osassa
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden 
mukaisesti.

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetuissa 
ilmoituksissa on oltava liitteessä VI 
olevassa I osassa tarkoitetut tiedot.

Or. en

Tarkistus 352
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 49 
artiklan mukaisesti.

4. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
ilmoitukset on julkaistava 49 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Palvelujen erityiskohtelu on perusteltua vain silloin, kun sitä sovelletaan kaikkiin 
samanlaisiin palveluihin, oikeudellisiin palveluihin, jolloin perustana olevia samoja 
luottamuksellisuuden periaatteita ei tule syrjiä.

Tarkistus 353
Emilie Turunen

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 354
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta
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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.

Or. en

Tarkistus 355
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
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.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, mukaan luettuna heikossa 
asemassa olevat ja vähäosaiset ryhmät, 
tarve edistää pk-yritysten osallistumista, 
käyttäjien osallistuminen ja vaikutusvallan 
lisääminen sekä innovointi. Jäsenvaltiot 
voivat myös säätää, ettei palveluntarjoajaa 
valita pelkästään palvelujen suorittamisen 
hinnan perusteella.

Or. en
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Tarkistus 356
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
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.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.

Or. en

Tarkistus 357
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
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.

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

Or. de
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Tarkistus 358
Riikka Manner, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa
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.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ottavat huomioon 
tarpeen varmistaa palvelujen korkea laatu, 
jatkuvuus, esteettömyys, 
kohtuuhintaisuus, saatavuus ja kattavuus, 
eri käyttäjäryhmien erityistarpeet, 
käyttäjien osallistuminen, vaikutusvallan 
lisääminen, käyttäjien tyytyväisyys, 
sosiaalinen osallisuus sekä tarvittaessa
innovointi. Hankintaviranomaiset voivat
laatuperusteita laatiessaan viitata 
perusteisiin, jotka on vahvistettu 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä.

Or. en

Tarkistus 359
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hankintaviranomaiset voivat 
halutessaan rajoittaa tarjouskilpailuun 
osallistumista varaamalla sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tarjouksissa sopimuksen 
voittoa tavoittelemattomille järjestöille, 
edellyttäen, että EU:n lainsäädäntöä 
vastaava kansallinen laki säätää 
rajoitetun pääsyn tiettyihin palveluihin 
voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 
hyväksi, myös unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti. 
Tarjouskilpailukutsussa on oltava viittaus 
tähän säännökseen. Avoimuuden ja 
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yhdenvertaisen kohtelun periaatteita on 
noudatettava.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 360
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yleiskatsaus kestävien 
hankintapolitiikkojen täytäntöönpanosta, 
myös menettelyistä, joissa otetaan 
huomioon ympäristönsuojeluun,
sosiaaliseen osallistamiseen
(vammaiskäyttö mukaan luettuna) tai 
innovoinnin lisäämiseen liittyvät 
näkökohdat;

(b) yleiskatsaus kestävien 
hankintapolitiikkojen täytäntöönpanosta, 
myös menettelyistä, joissa otetaan 
huomioon ympäristönsuojeluun liittyvät 
näkökohdat, sosiaaliset perusteet, kuten 
sukupuolten välinen tasapaino, eettinen 
kauppa ja sosiaalinen osallistaminen 
(vammaiskäyttö ja vammaisten tai 
heikossa tai haavoittuvassa asemassa 
olevien työntekijöiden 
työllistymismahdollisuudet mukaan 
luettuina) tai innovoinnin lisääminen;

Or. en

Tarkistus 361
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta



PE491.021v01-00 150/156 AM\903863FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red flag) 
indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia sääntöjenvastaisuuksia;

(d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red flag) 
indikaattori- ja seurantajärjestelmiä, 
joiden tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia,
muita vakavia sääntöjenvastaisuuksia sekä 
54, 55 ja 71 artiklojen säännöksiin 
kohdistuvia erityisiä rikkomuksia;

Or. en

Tarkistus 362
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintaviranomaisille, jotka ovat 
velvoitettuja ottamaan sen huomioon 
päätöksissään tai selittämään, miksi 
analyysiä ei ole otettu huomioon, jos ne 
toimivat analyysin vastaisesti;

(f) tutkii kansalaisten ja yritysten sekä 
ammattijärjestöjen ja vastaavien elinten 
valitukset julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen soveltamisesta tietyissä 
tapauksissa ja toimittaa analyysinsä 
toimivaltaisille hankintaviranomaisille, 
jotka ovat velvoitettuja ottamaan sen 
huomioon päätöksissään tai selittämään, 
miksi analyysiä ei ole otettu huomioon, jos 
ne toimivat analyysin vastaisesti;

Or. en

Tarkistus 363
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 8 a kohta (uusi)
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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 
henkilökunnan määrään.

Or. en

Tarkistus 364
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava teknisen 
tuen rakenteet, jotta hankintaviranomaiset 
saavat oikeudellisia ja taloudellisia 
neuvoja, ohjeita ja tukea 
hankintamenettelyjen valmisteluun ja 
toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että jokainen 
hankintaviranomainen voi saada pätevää 
tukea ja neuvoja yksittäisissä 
kysymyksissä.

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava teknisen 
tuen rakenteet, jotta hankintaviranomaiset 
saavat oikeudellisia ja taloudellisia 
neuvoja, ohjeita ja tukea 
hankintamenettelyjen valmisteluun ja 
toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että jokainen 
hankintaviranomainen voi saada pätevää 
tukea ja neuvoja yksittäisissä 
kysymyksissä, erityisesti koskien 54, 55 ja 
71 artiklojen säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 365
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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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.

kiinnostuneet talouden toimijat saavat 
helposti asianmukaiset tiedot niistä 
veroihin, ympäristönsuojeluun sekä 
sosiaali- ja työlainsäädäntöön liittyvistä 
velvoitteista, joita sovelletaan siinä 
paikassa, jossa rakennusurakoita 
suoritetaan tai palveluja tarjotaan. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ilmoittavat, mistä 
tiedot ovat sopimusasiakirjoista 
löydettävissä.

Or. en

Tarkistus 366
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset pyytävät tarjoajia 
tai ehdokkaita ilmoittamaan sopimuksen 
tekomenettelyssä, että ne ovat tarjousta 
laatiessaan ottaneet huomioon 
rakennustöiden suorittamis- tai palvelujen 
tarjoamispaikassa sovellettavat sosiaali- ja 
työlainsäädäntöön liittyvät velvoitteet.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus ottaa uudelleen käyttöön julkisia hankintoja koskevan direktiivin 2004/18/EY 
nykyisen 27 artiklan toisen kohdan.

Tarkistus 367
Sari Essayah
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Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 2 kohta – johdantokappale

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:

Or. en

Tarkistus 368
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’yhteisellä teknisellä eritelmällä’ 
teknistä eritelmää, joka on vahvistettu 
jäsenvaltioiden tunnustaman menettelyn tai 
eurooppalaisesta standardoinnista [ja 
neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 
93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 
95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 
2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 
2009/23/EY muuttamisesta] annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen [XXX] 9 ja 10 artiklan 
mukaisesti ja joka on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä;

(4) ’yhteisellä teknisellä eritelmällä’ 
teknistä eritelmää, joka on vahvistettu 
jäsenvaltioiden tieto- ja viestintätekniikan 
alalla tunnustaman menettelyn tai 
eurooppalaisesta standardoinnista [ja 
neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 
93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 
95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 
2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 
2009/23/EY muuttamisesta] annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen [XXX] 9 ja 10 artiklan 
mukaisesti ja joka on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä;

Or. en

Tarkistus 369
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp
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Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

- Yleissopimus nro 94, joka koskee 
työlausekkeita välikirjoissa.

Or. en

Tarkistus 370
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Vahvistus siitä, ettei talouden toimijan 
osalta ole käynnistetty 55 artiklan 
3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja 
maksukyvyttömyys- tai 
likvidaatiomenettelyjä.

(c) Vahvistus siitä, ettei talouden toimija 
ole ainoassakaan 55 artiklan 3 kohdan ja
55 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
luetelluista tilanteista;

Or. en

Tarkistus 371
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – II osa – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) asianmukaiset todistukset tai 
lausunnot, joilla voidaan todistaa, että 
sosiaali- ja työlainsäädännön sääntöjä ja 
normeja, joita sovelletaan paikassa, jossa 
työ, palvelu tai tavara toteutetaan, 
noudatetaan unionin ja kansallisen 
lainsäädännön ja työehtosopimusten 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 372
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – II osa – f kohta 

Komission teksti Tarkistus

(f) selvitys ympäristönhoitotoimenpiteistä, 
jotka talouden toimija toteuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen 
yhteydessä;

(f) selvitys ympäristönhoitotoimenpiteistä 
ja yhteiskuntaan liittyvistä 
hallintatoimenpiteistä, jotka talouden 
toimija toteuttaa hankintasopimuksen 
toteuttamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 373
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – II osa – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) ilmoitus tarjontaketjun hallinta- ja 
seurantajärjestelmistä, joita talouden 
toimija voi käyttää sopimuksen 
toteutuksen aikana;

Or. en

Perustelu

Tarjontaketjun hallinnointi- ja seurantajärjestelmät ovat erityisen tärkeitä silloin, kun 
elinkaaren ominaisuuksia on käytetty teknisinä eritelminä tai hankintasopimuksen 
tekoperusteina. Niillä on merkitystä myös muutamille hankintasopimuksen 
toteuttamisehdoille. Ei ole olemassa mitään syytä, miksi hankintaviranomaisen tulisi voida 
kysyä tarjoajan teknisistä laitteista ja ympäristönhoitotoimenpiteistä, mutta ei järjestelmistä 
ja toimenpiteistä, joita käytetään tarjoajan ja toimitusketjun välisen suhteen määrittämiseen.

Tarkistus 374
Sari Essayah
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Ehdotus direktiiviksi
Liite 16 – 2 sarake – viimeinen rivi 

Komission teksti Tarkistus

CPV-koodi Kuvaus

Oppilaiden ja opiskelijoiden kuljetukset

Or. en


