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Tarkistus 36
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

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

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 14 artiklan, 53 artiklan 1 
kohdan, 62 artiklan ja 114 artiklan sekä 
sen pöytäkirjan N:o 26,

Or. en

Tarkistus 37
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta varmistettaisiin vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
tekemien hankintojen avaaminen 
kilpailulle, olisi laadittava säännökset, 
joilla tietyn arvon ylittäviä sopimuksia 
koskevat hankintamenettelyt sovitetaan 
yhteen. Yhteensovittamista tarvitaan 
varmistamaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden vaikutus ja 
erityisesti tavaroiden vapaa liikkuvuus, 
sijoittautumisvapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus sekä niistä johtuvat 
periaatteet, kuten yhdenvertaisen 
kohtelun periaate, syrjimättömyyden 
periaate, vastavuoroisen tunnustamisen 
periaate, suhteellisuusperiaate ja 
avoimuusperiaate. Ottaen huomioon 

(2) Valtion vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alan erityisten 
yleishyödyllisiä palveluja koskevien 
velvoitteiden vuoksi sisämarkkinoiden 
perusteita voidaan soveltaa vain 
rajoitetusti.
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niiden alojen luonne, joihin 
yhteensovittaminen vaikuttaa, 
yhteensovittamisella olisi luotava puitteet 
hyvälle kauppatavalle ja sallittava 
mahdollisimman suuri joustavuus sekä 
turvattava samalla mainittujen 
periaatteiden soveltaminen.

Or. de

Tarkistus 38
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta varmistettaisiin vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
tekemien hankintojen avaaminen 
kilpailulle, olisi laadittava säännökset, 
joilla tietyn arvon ylittäviä sopimuksia 
koskevat hankintamenettelyt sovitetaan 
yhteen. Yhteensovittamista tarvitaan 
varmistamaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden vaikutus ja 
erityisesti tavaroiden vapaa liikkuvuus, 
sijoittautumisvapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus sekä niistä johtuvat 
periaatteet, kuten yhdenvertaisen kohtelun 
periaate, syrjimättömyyden periaate, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate, 
suhteellisuusperiaate ja avoimuusperiaate. 
Ottaen huomioon niiden alojen luonne, 
joihin yhteensovittaminen vaikuttaa, 
yhteensovittamisella olisi luotava puitteet 
hyvälle kauppatavalle ja sallittava 
mahdollisimman suuri joustavuus sekä 
turvattava samalla mainittujen 
periaatteiden soveltaminen.

(2) Jotta varmistettaisiin vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
tekemien hankintojen avaaminen 
kilpailulle, olisi laadittava säännökset, 
joilla tietyn arvon ylittäviä sopimuksia 
koskevat hankintamenettelyt sovitetaan 
yhteen. Yhteensovittamista tarvitaan 
varmistamaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden vaikutus ja 
erityisesti tavaroiden vapaa liikkuvuus, 
sijoittautumisvapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus sekä niistä johtuvat 
periaatteet, kuten yhdenvertaisen kohtelun 
periaate, syrjimättömyyden periaate, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate, 
suhteellisuusperiaate ja avoimuusperiaate. 
Ottaen huomioon niiden alojen luonne, 
joihin yhteensovittaminen vaikuttaa, 
yhteensovittamisella olisi luotava puitteet 
hyvälle kauppatavalle ja sallittava 
mahdollisimman suuri joustavuus sekä 
turvattava samalla mainittujen 
periaatteiden soveltaminen. Julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen on 
noudatettava SEUT-sopimuksen 
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14 artiklan ja pöytäkirjan N:o 26 
mukaista toimivallan jakoa. Kyseisten 
sääntöjen soveltaminen ei saisi estää 
viranomaisia harjoittamasta vapauttaan 
valita, miten ne toteuttavat julkisen 
palvelun tehtävänsä.

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen vastaamaan Lissabonin sopimuksen uusia määräyksiä.

Tarkistus 39
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Julkisilla hankinnoilla 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 

Poistetaan.
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keskisuurten yritysten osallistumista 
julkisiin hankintoihin ja luoda 
hankkijoille paremmat edellytykset 
hyödyntää julkisia hankintoja yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemisessa. Lisäksi on tarpeen selventää 
peruslähtökohtia ja -käsitteitä, jotta 
voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja 
sisällyttää lainsäädäntöön tiettyjä 
näkökohtia, jotka liittyvät asiaa 
koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

Or. de

Tarkistus 40
Tamás Deutsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa16

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/EY17 ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY18 nojalla, jotta 

(4) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa16

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/EY17 ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY18 nojalla, jotta 
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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 peruslähtökohtia ja -
käsitteitä, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja sisällyttää 
lainsäädäntöön tiettyjä näkökohtia, jotka 
liittyvät asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

voidaan luoda hankkijoille paremmat 
edellytykset hyödyntää julkisia hankintoja 
kestävän kehityksen, työllisyyden ja 
muiden yhteisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden tukemisessa ja siten tehostaa 
julkisten varojen käyttöä varmistaen 
samalla kustannus-hyötysuhteen 
näkökulmasta parhaan mahdollisen 
lopputuloksen ja helpottaen erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista julkisiin hankintoihin. 
Lisäksi on tarpeen yksinkertaistaa julkisia 
hankintoja koskevia unionin sääntöjä 
etenkin käytettävän menetelmän osalta, 
jotta voidaan saavuttaa kestävää kehitystä 
koskevat tavoitteet, jotka olisi 
sisällytettävä julkisia hankintoja 
koskevaan politiikkaan, ja selventää 
peruslähtökohtia ja -käsitteitä, jotta 
voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja 
sisällyttää lainsäädäntöön tiettyjä 
näkökohtia, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön

Or. en

Tarkistus 41
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa16

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 

(4) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa16

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 



PE492.841v01-00 8/58 AM\908455FI.doc

FI

energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY17 ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY18 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 peruslähtökohtia ja -
käsitteitä, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja sisällyttää 
lainsäädäntöön tiettyjä näkökohtia, 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/EY17 ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY18 nojalla, jotta 
voidaan luoda hankkijoille paremmat 
edellytykset hyödyntää julkisia hankintoja 
kestävän kehityksen ja muiden yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemisessa ja siten tehostaa julkisten 
varojen käyttöä, varmistaa paras hinta-
laatusuhde ja 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 peruslähtökohtia ja -käsitteitä, 
jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja 
sisällyttää lainsäädäntöön tiettyjä 
näkökohtia, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön. Tällä 
direktiivillä säädetään ostamisesta. 
Hankintayksiköt voivat asettaa yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi nykyistä 
EU:n lainsäädäntöä tiukempia tai 
pidemmälle meneviä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Ei saisi olla epäselvyyttä siitä, että hankintaviranomaiset voivat asettaa tietyillä aloilla 
vaatimuksia, jotka menevät nykyistä EU:n lainsäädäntöä pidemmälle.

Tarkistus 42
Tamás Deutsch
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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 hankintayksiköt
voivat edistää ympäristönsuojelua ja 
kestävää kehitystä samalla kun taataan, että 
ne voivat suorittaa hankintansa parhaalla 
hinta-laatusuhteella.

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9, 10 ja 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
ja "sosiaalisesti kestävien" 
tuotantoprosessien perustana olevat 
käsitteet, on sisällytettävä unionin 
politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja 
toteuttamiseen, erityisesti kestävän 
kehityksen edistämiseksi, terveyden ja 
yleisen turvallisuuden turvaamiseksi koko 
toimitusketjussa sekä sosiaalinormien ja 
kansallisen ja eurooppalaisen 
työlainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi. Tässä direktiivissä 
selvennetään, miten hankintaviranomaiset
edistävät ympäristönsuojelua ja kestävää 
kehitystä ja käyttävät niille annettua 
harkintavaltaa valitessaan teknisiä 
eritelmiä ja sopimuksentekoperusteita, 
joiden avulla julkisista hankinnoista 
saadaan todennäköisimmin sosiaalisesti 
kestäviä, samalla kun luodaan tarvittava 
yhteys sopimuksen kohteeseen ja taataan, 
että ne voivat suorittaa hankintansa 
parhaalla hinta-laatusuhteella.

Or. en

Tarkistus 43
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan mukaan
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9, 10 ja 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
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on sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 
erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Tässä direktiivissä 
selvennetään, miten hankintayksiköt voivat 
edistää ympäristönsuojelua ja kestävää 
kehitystä samalla kun taataan, että ne 
voivat suorittaa hankintansa parhaalla 
hinta-laatusuhteella.

ja sosiaaliset näkökohdat on sisällytettävä 
unionin politiikan ja toiminnan 
määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti 
kestävän kehityksen edistämiseksi. Tässä 
direktiivissä selvennetään, miten 
hankintayksiköt voivat edistää 
ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä ja 
miten ne voivat käyttää harkintavaltaansa 
valitessaan teknisiä eritelmiä ja 
sopimuksentekoperusteita tavoitteenaan 
kestävät julkiset hankinnat samalla, kun 
takaavat yhteyden sopimuksen kohteeseen 
ja parhaan hinta-laatusuhteen 
hankinnoilleen.

Or. en

Perustelu

Sosiaalisia näkökohtia ei huomioida riittävän hyvin komission ehdotuksessa.

Tarkistus 44
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaisesti 
unionin on politiikassaan ja 
toiminnassaan otettava huomioon 
korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset. Tällä direktiivillä tuetaan 
näiden tavoitteiden toteuttamista 
edistämällä kestäviä julkisia hankintoja, 
sosiaalisten kriteerien ulottamista 
hankintamenettelyn kaikkiin vaiheisiin ja 
velvollisuuksien noudattamista 
sosiaalisten seikkojen ja työehtojen osalta, 
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terveyttä ja turvallisuutta työpaikoilla, 
sosiaaliturvaa ja työolosuhteita, sellaisina 
kuin ne on määritelty EU:n 
lainsäädännössä, kansallisissa laeissa, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa sekä liitteessä XIV 
tarkoitetuissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä, jotka ovat voimassa 
suorituspaikassa; nämä velvollisuudet on 
täytettävä myös rajatylittävissä 
tapauksissa, joissa jostakin jäsenvaltiosta 
olevat työntekijät suorittavat palveluja 
toisessa jäsenvaltiossa.

Or. de

Perustelu

Niin kutsuttu horisontaalinen sosiaalilauseke on otettava huomioon myös julkisissa 
hankinnoissa. Vastaavasti hankintamenettelyn perusteet on laadittava sen mukaisesti.

Tarkistus 45
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Direktiivillä ei saa estää 
jäsenvaltioita noudattamasta ILO:n 
yleissopimuksen nro 94 työlausekkeita 
julkisissa hankintasopimuksissa, ja sillä 
on edistettävä työlausekkeiden ulottamista 
julkisiin hankintasopimuksiin.

Or. de

Tarkistus 46
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta varmistettaisiin markkinoiden 
todellinen avaaminen ja
hankintasopimusten tekemistä koskevien 
sääntöjen tasapuolinen soveltaminen vesi-
ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla, direktiivissä
tarkoitetut hankintayksiköt olisi 
määritettävä muulla tavoin kuin niiden
oikeudellisen aseman perusteella. Sen 
vuoksi olisi varmistettava, että julkisella
sektorilla ja yksityisellä sektorilla 
toimivien hankintayksiköiden 
yhdenvertaista kohtelua ei vaaranneta. 
Lisäksi olisi varmistettava Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
345 artiklan mukaisesti, ettei 
jäsenvaltioissa voimassa oleviin
omistusoikeusjärjestelmiin puututa.

(7) Jotta varmistettaisiin valtion tehtävä 
yleisen edun takaamisessa ja 
hankintasopimusten tekemistä koskevien 
sääntöjen soveltamisessa vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla, direktiivissä
tarkoitettuja hankintayksiköitä ei pidä 
kohdella samassa laajuudessa samalla 
tavalla niiden julkisten hankintojen
perusteella.

Or. de

Tarkistus 47
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset voivat yleiseen etuun 
liittyvien palvelujen alan 
hankintasopimuksien tekemisestä 
päättäessään käyttää laajempaa 
harkintavaltaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
14 artiklan, yhdessä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
26 pöytäkirjan mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Näiden ohjeiden korostaminen on tärkeää, jotta valtiollisia päättäjiä ei pakoteta 
yksityistämiseen ainoastaan hintapaineen perusteella. Varsinkin siksi, että 
hinnanalituskilpailu ratkaistaan usein työntekijöiden palkkaukseen kohdistuvan paineen 
avulla.

Tarkistus 48
Tamás Deutsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Hankintamenettelyn osanottajien 
lainvastainen käyttäytyminen 
hankintamenettelyssä, kuten pyrkimykset 
vaikuttaa epäasianmukaisesti 
päätöksentekoprosessiin tai tehdä muiden 
ehdokkaiden kanssa sopimuksia 
hankintamenettelyn tuloksen 
manipuloimiseksi, voi johtaa unionin 
oikeuden perusperiaatteiden rikkomiseen ja 
vakaviin kilpailun vääristymiin. Sen 
vuoksi talouden toimijoita olisi vaadittava
antamaan valaehtoinen vakuutus siitä, että 
ne eivät ryhdy tällaiseen lainvastaiseen 
toimintaan, ja jos tällainen vakuutus 
osoittautuu paikkansapitämättömäksi, 
kyseinen toimija olisi jätettävä 
hankintamenettelyn ulkopuolelle.

(13) Hankintamenettelyn osanottajien 
lainvastainen käyttäytyminen 
hankintamenettelyssä, kuten pyrkimykset 
vaikuttaa epäasianmukaisesti 
päätöksentekoprosessiin tai tehdä muiden 
ehdokkaiden kanssa sopimuksia 
hankintamenettelyn tuloksen 
manipuloimiseksi sekä työ-, ympäristö-, ja 
kansanterveyslainsäädännön rikkominen 
ja työnormeja rikkovat toimet, voi johtaa 
vakaviin kilpailun vääristymiin ja unionin 
oikeuden perusperiaatteiden rikkomiseen. 
Sen vuoksi talouden toimijoita vaaditaan
antamaan valaehtoinen vakuutus siitä, että 
ne eivät ryhdy tällaiseen lainvastaiseen 
toimintaan, ja jos tällainen vakuutus 
osoittautuu paikkansapitämättömäksi, 
kyseinen toimija olisi jätettävä 
hankintamenettelyn ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 49
Tamás Deutsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kansainvälisiä työnormeja sekä 
ILO:n yleissopimuksia ja suosituksia olisi 
noudatettava asianmukaisesti 
hankintaprosessin kaikissa vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 50
Tamás Deutsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Uruguayn kierroksen monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa (1986–1994) 
laadittujen sopimusten tekemisestä 
Euroopan yhteisön puolesta yhteisön 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22 
päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/800/EY25 on 
hyväksytty erityisesti julkisia hankintoja 
koskeva Maailman kauppajärjestön 
sopimus, jäljempänä ’GPA-sopimus’. 
GPA-sopimuksen tarkoituksena on luoda 
kansainvälinen julkista hankintaa koskeviin 
sopimuksiin liittyvä keskenään 
tasapainossa olevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien monenvälinen järjestelmä 
maailmankaupan vapauttamiseksi ja 
laajentamiseksi. Hankintayksiköt täyttävät 
niiden hankintasopimusten osalta, jotka 
kuuluvat GPA-sopimuksen ja unionin 
allekirjoittamien muiden asiaa koskevien 
kansainvälisten sopimusten 
soveltamisalaan, näiden sopimusten 
mukaiset velvollisuutensa soveltamalla 
tätä direktiiviä kyseiset sopimukset 
allekirjoittaneiden kolmansien maiden 
talouden toimijoihin.

(14) Uruguayn kierroksen monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa (1986–1994) 
laadittujen sopimusten tekemisestä 
Euroopan yhteisön puolesta yhteisön 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22 
päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/800/EY on 
hyväksytty erityisesti julkisia hankintoja 
koskeva Maailman kauppajärjestön 
sopimus, jäljempänä ’GPA-sopimus’. 
GPA-sopimuksen tarkoituksena on luoda 
kansainvälinen julkista hankintaa koskeviin 
sopimuksiin liittyvä keskenään 
tasapainossa olevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien monenvälinen järjestelmä, 
ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
saattamaan unionin ja kolmansien 
valtioiden yritykset tasavertaiseen 
asemaan sisämarkkinoilla pienten- ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
integroitumisen helpottamiseksi ja
työllisyyden ja innovoinnin 
kannustamiseksi unionissa. 
Hankintaviranomaiset täyttävät niiden 
hankintasopimusten osalta, jotka kuuluvat 
GPA-sopimuksen ja unionin 
allekirjoittamien muiden asiaa koskevien 
kansainvälisten sopimusten 
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soveltamisalaan, näillä eri sopimuksilla 
määrätyt velvollisuudet soveltamalla tätä 
direktiiviä kyseiset sopimukset 
allekirjoittaneiden kolmansien maiden 
talouden toimijoihin.

Or. en

Tarkistus 51
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Lisäksi kehitetään jatkuvasti uusia 
sähköisiä hankintamenetelmiä, kuten 
sähköisiä luetteloja. Niiden avulla lisätään 
kilpailua ja yksinkertaistetaan julkisia 
hankintoja ennen kaikkea säästämällä aikaa 
ja rahaa. Olisi kuitenkin vahvistettava 
tiettyjä sääntöjä sen varmistamiseksi, että 
tällaisessa käytössä noudatetaan tämän 
direktiivin sääntöjä sekä yhdenvertaisen 
kohtelun, syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita. Hankintayksiköille olisi 
annettava lupa teettää yksittäisiin 
hankintoihin liittyviä tarjouksia aiemmin 
toimitettujen sähköisten luettelojen 
perusteella erityisesti silloin, kun kilpailu 
on avattu uudelleen puitejärjestelyn nojalla 
tai kun käytetään dynaamista 
hankintajärjestelmää ja kun 
jäljitettävyydestä, yhdenvertaisesta 
kohtelusta ja ennakoitavuudesta on annettu 
riittävät takeet. Hankintayksiköiden olisi 
sähköisiä viestintämuotoja koskevien 
sääntöjen vaatimusten mukaisesti oltava 
asettamatta perusteettomia esteitä talouden 
toimijoiden mahdollisuuksille osallistua 
hankintamenettelyihin, joissa tarjoukset on 
esitettävä sähköisten luettelojen muodossa 
ja joissa taataan syrjimättömyyttä ja 
yhdenvertaista kohtelua koskevien yleisten 

(31) Lisäksi kehitetään jatkuvasti uusia 
sähköisiä hankintamenetelmiä, kuten 
sähköisiä luetteloja. Niiden avulla lisätään 
kilpailua ja yksinkertaistetaan julkisia 
hankintoja ennen kaikkea säästämällä aikaa 
ja rahaa. Olisi kuitenkin vahvistettava 
tiettyjä sääntöjä sen varmistamiseksi, että 
tällaisessa käytössä noudatetaan tämän 
direktiivin sääntöjä sekä yhdenvertaisen 
kohtelun, syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita. Hankintayksiköille olisi 
annettava lupa teettää yksittäisiin 
hankintoihin liittyviä tarjouksia aiemmin 
toimitettujen sähköisten luettelojen 
perusteella erityisesti silloin, kun kilpailu 
on avattu uudelleen puitejärjestelyn nojalla 
tai kun käytetään dynaamista 
hankintajärjestelmää ja kun 
esteettömyydestä, jäljitettävyydestä, 
yhdenvertaisesta kohtelusta ja 
ennakoitavuudesta on annettu riittävät 
sosiaaliset takeet. Hankintayksiköiden olisi 
sähköisiä viestintämuotoja koskevien 
sääntöjen vaatimusten mukaisesti oltava 
asettamatta perusteettomia esteitä talouden 
toimijoiden mahdollisuuksille osallistua 
hankintamenettelyihin, joissa tarjoukset on 
esitettävä sähköisten luettelojen muodossa 
ja joissa taataan syrjimättömyyttä ja 
yhdenvertaista kohtelua koskevien yleisten 
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periaatteiden noudattaminen. periaatteiden noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 52
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
osallistumista hankintamarkkinoille, olisi 
säädettävä nimenomaisesti, että 
hankintasopimukset voidaan jakaa joko 
homogeenisiin tai heterogeenisiin osiin.
Jos hankintasopimukset jaetaan osiin, 
hankintayksiköt voivat esimerkiksi 
kilpailun säilyttämiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi 
rajoittaa niiden osien määrää, joista 
talouden toimija voi tehdä tarjouksen, ja 
myös niiden osien määrä, jotka voidaan 
myöntää yhdelle tarjoajalle.

(38) Julkiset hankinnat olisi 
mukautettava pk-yritysten tarpeisiin. 
Hankintaviranomaisten olisi 
hyödynnettävä käytännesääntöjä, joissa 
ohjeistetaan, miten ne voivat soveltaa 
julkisia hankintoja koskevia puitteita pk-
yritysten osallistumista helpottavalla 
tavalla. Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
osallistumista hankintamarkkinoille, 
hankintaviranomaisten olisi kiinnitettävä 
huomiota erityisesti hankintasopimusten 
jakamiseen joko homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin ja varmistettava, että 
tieto syistä, joiden vuoksi ne päättävät niin 
tehdä tai olla tekemättä, on avoimesti 
saatavilla.

Or. en

Tarkistus 53
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) (1) Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön toimenpiteitä edistääkseen pk-
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin etenkin parantamalla 
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tarjouskilpailuja ja EU:n nykyaikaistetun 
lainsäädäntökehyksen tarjoamia uusia 
mahdollisuuksia koskevaa tiedottamista ja 
neuvontaa sekä edistääkseen hyvien 
käytäntöjen jakamista ja koulutusten ja 
tilaisuuksien järjestämistä julkisille 
hankkijoille ja pk-yrityksille.

Or. en

Tarkistus 54
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) 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. 
Koska hankintayksiköillä, jotka eivät ole 
hankintaviranomaisia, ei ole välttämättä 
pääsyä asiaa koskevaan kiistattomaan 
todistusaineistoon, olisi asianmukaista 
jättää kyseisten hankintayksiköiden 
päätettäväksi, soveltavatko ne direktiivissä 
[2004/18] lueteltuja 
poissulkemisperusteita. Näin ollen 
velvollisuus soveltaa direktiivin [2004/18] 
55 artiklan 1 ja 2 kohtaa olisi rajoitettava 
koskemaan niitä hankintayksikköjä, jotka 
ovat hankintaviranomaisia. Lisäksi 
hankintayksiköille olisi annettava 
mahdollisuus sulkea pois ehdokkaat tai 
tarjoajat ympäristövelvoitteiden tai 
sosiaalisten velvoitteiden rikkomisten 
perusteella myös silloin, kun on kyse 

(40) 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. 
Koska hankintayksiköillä, jotka eivät ole 
hankintaviranomaisia, ei ole välttämättä 
pääsyä asiaa koskevaan kiistattomaan 
todistusaineistoon, olisi asianmukaista 
jättää kyseisten hankintayksiköiden 
päätettäväksi, soveltavatko ne direktiivissä 
[2004/18] lueteltuja 
poissulkemisperusteita. Näin ollen 
velvollisuus soveltaa direktiivin [2004/18] 
55 artiklan 1 ja 2 kohtaa olisi rajoitettava 
koskemaan niitä hankintayksikköjä, jotka 
ovat hankintaviranomaisia. Lisäksi 
hankintayksiköille olisi annettava 
mahdollisuus sulkea pois ehdokkaat tai 
tarjoajat ympäristövelvoitteiden, 
työvoimavelvoitteiden tai sosiaalisten 
velvoitteiden rikkomisten perusteella myös 
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vammaiskäytön edellytyksiä koskevien 
sääntöjen rikkomisista tai muunlaisista 
ammatin harjoittamiseen liittyvistä 
vakavista virheistä, kuten kilpailusääntöjen 
tai immateriaalioikeuksien rikkomisista.

silloin, kun on kyse työolosuhteita, 
työehtosopimuksia ja vammaiskäytön 
edellytyksiä koskevien sääntöjen 
rikkomisista tai muunlaisista ammatin 
harjoittamiseen liittyvistä vakavista 
virheistä, kuten kilpailusääntöjen tai 
immateriaalioikeuksien rikkomisista.

Or. en

Perustelu

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive; there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 55
Tamás Deutsch

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) 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 hankintayksiköt vaativat 
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi sallittava, 
että hankintayksiköt asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi joko 

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen. 
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun 
olosuhteissa, varmistaen samalla, että
hankintaviranomaiset vaativat laadukkaita 
rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja, 
jotka sopivat optimaalisesti niiden 
tarpeisiin ja joihin sisältyy sosiaalisesti 
kestäviä tuotantoprosesseja koskeviin 
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"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" tai "alhaisimmat 
kustannukset", ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

vaatimuksiin ja kunnolliseen työhön 
liittyviä tekijöitä. Sen vuoksi olisi 
sallittava, että hankintayksiköt asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi joko 
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" tai "alhaisimmat 
kustannukset", ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa niiden olisi 
viitattava riittäviin laadullisiin 
perusteisiin teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

Or. en

Tarkistus 56
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) 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 hankintayksiköt vaativat 
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi sallittava, 
että hankintayksiköt 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.

(43) 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 hankintayksiköt vaativat 
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi sallittava, 
että hankintayksiköt asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi 
"taloudellisesti edullisen tarjouksen", 
ottaen huomioon, että jälkimmäisessä 
tapauksessa ne voivat vapaasti asettaa 
riittävät laadulliset perusteet teknisten 
eritelmien tai hankintasopimuksen 
toteuttamisehtojen avulla.

Or. de
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Perustelu

Alhaisimmat kustannukset johtavat kokemuksen mukaan aina hinnanalituskilpailuun, joka 
aiheuttaa painetta palkkaukseen ja muihin työolosuhteisiin. Se ei ole Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaista.

Tarkistus 57
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt 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 
hankintasopimuksen kohteeseen. Jotta 
sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt 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 
hankintasopimuksen kohteeseen. Jotta 
sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää taloudellisesti 
edullisen tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelun ja 
kansallisten, eurooppalaisten ja
kansainvälisten työlainsäädännön 
normien lisäksi myös hankintasopimuksen 
toteuttamiseen osallistuvien vähäosaisten 
henkilöiden tai heikossa asemassa olevien 
ryhmien jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
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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.

välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään.

Or. de

Tarkistus 58
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Hankintasopimuksen toteuttamisen 
aikana sovelletaan kansallisen tason ja 
unionin tason lakeja, asetuksia ja 
työehtosopimuksia, jotka ovat voimassa 
työehtojen ja työturvallisuuden alalla, 
edellyttäen, että kyseiset säännöt ja niiden 
soveltaminen ovat unionin oikeuden 
mukaisia. Palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 96/71/EY on 
vahvistettu vähimmäisedellytykset, joita 
vastaanottajamaan on noudatettava 
lähetettyjen työntekijöiden osalta 
rajatylittävissä tapauksissa, joissa jostakin 
jäsenvaltiosta olevat työntekijät 
suorittavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa hankintasopimuksen 
toteuttamiseksi. Jos kansallisessa 

(51) Hankintasopimuksen toteuttamisen 
aikana sovelletaan kansallisen tason,
eurooppalaisen tason ja kansainvälisen
tason lakeja, asetuksia ja 
työehtosopimuksia, jotka ovat voimassa 
työehtojen ja työturvallisuuden alalla. 
Tässä yhteydessä sovelletaan periaatetta 
sama palkka samasta työstä vastaavalla 
työpaikalla. Jos kansallisessa 
lainsäädännössä on tätä koskevia 
säännöksiä, näiden velvollisuuksien 
noudattamatta jättäminen voidaan katsoa 
talouden toimijan vakavaksi virheeksi, joka 
voi johtaa kyseisen talouden toimijan 
sulkemiseen pois julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen tekomenettelystä.
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lainsäädännössä on tätä koskevia 
säännöksiä, näiden velvollisuuksien 
noudattamatta jättäminen voidaan katsoa 
talouden toimijan vakavaksi virheeksi, joka 
voi johtaa kyseisen talouden toimijan 
sulkemiseen pois julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen tekomenettelystä.

Or. de

Tarkistus 59
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(51 a) Toimeksisaajan vaihdon yhteydessä 
uusi toimeksisaaja voisi ottaa 
johdettavakseen aikaisemman 
toimeksisaajan työntekijät. Siinä 
tapauksessa työntekijöille on 
varmistettava sopivat työolot ja -ehdot 
soveltamalla vastaavasti direktiiviä 
2001/23/EY.

Or. de

Perustelu

Näin voidaan varmistaa sopimuksen teko laatukriteerien mukaisesti, polkumyyntiin 
perustuvan hinnanalituskilpailun sijaan.

Tarkistus 60
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Yhdenvertaisen kohtelun ja 
avoimuuden periaatteiden mukaisesti 

(55) Yhdenvertaisen kohtelun, 
jäljitettävyyden ja avoimuuden 
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tarjoajaa, joka on valittu, ei saisi korvata 
toisella talouden toimijalla kilpailuttamatta 
hankintasopimusta uudelleen. Hyväksytty 
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 
hankintasopimukset joutuvat uusien 
hankintamenettelyjen kohteiksi.

periaatteiden mukaisesti tarjoajaa, joka on 
valittu, ei saisi korvata toisella talouden 
toimijalla kilpailuttamatta 
hankintasopimusta uudelleen. Hyväksytty 
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 
hankintasopimukset joutuvat uusien 
hankintamenettelyjen kohteiksi.

Or. en

Tarkistus 61
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
kansallinen viranomainen, joka vastaa 
julkisten hankintojen seurannasta, 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta. 
Tällaisella keskuselimellä olisi oltava 
ajantasaista ensi käden tietoa erityisesti 
sellaisista ongelmista, jotka vaikuttavat 
julkista hankintaa koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoon. 
Keskuselimen olisi voitava antaa välitöntä 
palautetta politiikan toimivuudesta ja 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mahdollisista heikkouksista sekä 
myötävaikuttaa nopeaan ratkaisujen 
löytämiseen. Sillä ja suurella yleisöllä 
olisi myös oltava mahdollisuus tarkastaa 
tehtyjen hankintasopimusten tekstit, jotta 
voitaisiin taistella tehokkaasti korruptiota 
ja petoksia vastaan. Arvoltaan suuret 

Poistetaan.
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hankintasopimukset olisi näin ollen 
toimitettava valvontaelimelle, ja asiasta 
kiinnostuneilla henkilöillä täytyisi olla 
mahdollisuus tutustua näihin 
asiakirjoihin edellyttäen, että sillä ei 
vaaranneta oikeutettuja julkisia tai 
yksityisiä etuja.

Or. en

Tarkistus 62
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Kaikilla hankintayksiköillä 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 
hankintayksiköille teknistä tukea, mutta 
yritysten, etenkin pk-yritysten, olisi myös 
voitava saada hallinnollista apua 
erityisesti silloin, kun ne osallistuvat 
rajatylittäviin hankintamenettelyihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 63
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(59 a) Kansalaisilla, asianomaisilla 
järjestäytyneillä ja järjestäytymättömillä 
sidosryhmillä ja muilla henkilöillä ja 
elimillä, joilla ei ole neuvoston direktiivin 
89/665/ETY nojalla mahdollisuutta 
muutoksenhakumenettelyihin, on 
kuitenkin veronmaksajina oikeutettua 
etua asianmukaisista 
hankintamenettelyistä. Siksi niille olisi 
annettava mahdollisuus ilmoittaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai taholle 
tämän direktiivin mahdollisesta 
rikkomisesta. Jotta nykyisten 
viranomaisten tai tahojen rinnalle ei 
luotaisi uusia, jäsenvaltioiden olisi voitava 
säätää yleisten valvontaviranomaisten tai 
-tahojen, alakohtaisten valvontaelinten, 
kunnallisten valvontaviranomaisten, 
kilpailuviranomaisten, oikeusasiamiehen 
tai kansallisten auditointiviranomaisten 
käytöstä.

Or. en

Tarkistus 64
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 hankintayksikkö 
tekee valitsemiltaan talouden toimijoilta, 
edellyttäen, että kyseiset rakennusurakat, 
tavarat tai palvelut on tarkoitettu jonkin 5–
11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen.

Tässä direktiivissä hankinnalla tarkoitetaan 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ostoa, jonka yksi tai useampi 
hankintayksikkö tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta julkisilla 
hankintasopimuksilla, edellyttäen, että 
kyseiset rakennusurakat, tavarat tai 
palvelut on tarkoitettu jonkin 5–11 
artiklassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen. Tämä direktiivin 
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soveltamisalaan eivät siten kuulu 
hankinnat, jotka eivät liity 
yleishyödylliseen toimintaan.

Or. en

Perustelu

Hankintadirektiiviä sovelletaan ainoastaan 'hankintoihin', leasing ja vuokraus mukaan lukien. 
Unionin tuomioistuimen päätöksen mukaan rakennusurakat, tavarat tai palvelut, joita ei ole 
aiottu julkiseen tarkoitukseen ja jotka eivät suoraan hyödytä hankintaviranomaista, eivät 
kuulu hankintalainsäädännön soveltamisalaan (C-451/08).

Tarkistus 65
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Perustelu

Käsite on liian yleisluonteinen ja liian epämääräinen.

Tarkistus 66
Thomas Händel

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

a) 400 000 euroa tavarahankinta- ja 
palveluhankintasopimusten sekä 
kilpailujen osalta;

a) 500 000 euroa tavarahankinta- ja 
palveluhankintasopimusten sekä 
kilpailujen osalta;

Or. de

Tarkistus 67
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 5 000 000 euroa 
rakennusurakkasopimusten osalta;

b) 6 5 000 000 euroa 
rakennusurakkasopimusten osalta;

Or. de

Tarkistus 68
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 1 000 000 euroa liitteessä XVII 
lueteltuja sosiaalipalveluja ja muita 
erityispalveluja koskevien 
hankintasopimusten osalta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 69
Tamás Deutsch

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Tehdessään sopimuksia, jotka eivät 
arvonsa vuoksi kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan, kansallisten 
hankintayksiköiden on noudatettava 
yhdenvertaisen kohtelun, 
syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita.

Or. en

Tarkistus 70
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Yksinoikeuksien perusteella tehtävät 

palveluja koskevat hankintasopimukset
Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin hankintasopimuksiin, jotka 
tehdään sellaisen hankintayksikön 
kanssa, joka on itse 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen, tai 
hankintaviranomaisten yhteenliittymän 
kanssa ja jotka perustuvat 
hankintaviranomaiselle perussopimuksen 
mukaisten julkaistujen lakien, asetusten 
tai hallinnollisten määräysten nojalla 
annettuun yksinoikeuteen.

Or. en

Perustelu

Voimassa olevan direktiivissä 2004/17/EY olevan 25 artiklan ottaminen käyttöön uudelleen. 
Tämä artikla on tärkeä yleisen taloudellisen edun mukaisten palvelujen toiminnalle. Se rajaa 
soveltamisalan ulkopuolelle julkisia hankintoja koskevat sopimukset, jotka perustuvat 
perussopimuksen mukaisten julkisten lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla 
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annettuun yksinoikeuteen. Unionin tuomioistuin on soveltanut säännöstä asiassa C-360/96.

Tarkistus 71
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
19 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 b artikla
Yleishyödyllisten palvelujen tarjoamista 

koskevat erityisjärjestelmät
Tätä direktiiviä ei sovelleta jäsenvaltioissa 
käytettyihin ja toimiviksi osoittautuneisiin 
menettelyihin, jotka perustuvat käyttäjän 
vapauteen valita palveluntarjoaja (kuten 
arvosetelijärjestelmä, vapaan valinnan 
malli, kolmikantasuhde) ja periaatteeseen, 
että kaikki tarjoajat, jotka täyttävät 
aiemmin laissa asetetut ehdot, voivat 
tarjota palveluja edellyttäen, että 
yhdenvertaisen kohtelun, avoimuuden ja 
syrjimättömyyden yleiset periaatteet 
otetaan huomioon.

Or. en

Tarkistus 72
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 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 

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

Or. en

Tarkistus 73
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 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 
lainsäädännössä vahvistettuja yksityisen 
osakkuuden muotoja.

Or. en

Perustelu

Julkisen sektorin elinten välisen yhteistyön ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden 
välillä on tehtävä selvä ero. Joissakin jäsenvaltioissa yksityisen sektorin osallistuminen voi 
kuitenkin olla lakisääteisesti vahvistettu velvoite.

Tarkistus 74
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 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 

Poistetaan.
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strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen alakohdan a alakohta on riittävän selkeä, eikä toistoa tarvita.

Tarkistus 75
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 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 yksiköiden 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 lainsäädännössä 
vahvistettuja yksityisen osakkuuden 
muotoja.

Or. en

Tarkistus 76
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomainen, joka ei käytä Hankintaviranomainen, joka ei käytä 



PE492.841v01-00 32/58 AM\908455FI.doc

FI

oikeushenkilössä 1 kohdassa tarkoitettua 
määräysvaltaa, voi kuitenkin tehdä tätä 
direktiiviä soveltamatta sopimuksen 
sellaisen oikeushenkilön kanssa, jossa se 
käyttää määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

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

Or. en

Tarkistus 77
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 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 sopimuksen kohteena 
olevista toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 78
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 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 
lainsäädännössä vahvistettuja yksityisen 
osakkuuden muotoja.
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Or. en

Tarkistus 79
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista;
b) kyseiset hankintaviranomaiset voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
tärkeisiin päätöksiin;
c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;
d) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkista hankintaa koskevista 
sopimuksista.

Or. en

Perustelu

Tämä laaja-alainen tulkinta unionin tuomioistuimen päätöksestä on tarpeeton, eikä se 
edesauta tekstin tekemistä lyhyeksi ja täsmälliseksi.
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Tarkistus 80
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Kahden tai useamman 
hankintaviranomaisen välillä tehtyä 
sopimusta ei katsota tämän direktiivin 2 
artiklan 7 kohdassa tarkoitetuksi 
"rakennusurakka-, tavarahankinta- tai 
palveluhankintasopimukseksi", jos 
seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:

4. Kahden tai useamman 
hankintaviranomaisen välillä tehtyä 
sopimusta ei katsota tämän direktiivin 2 
artiklan 7 kohdassa tarkoitetuksi 
"rakennusurakka-, tavarahankinta- tai 
palveluhankintasopimukseksi", eikä se 
siten kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan, jos seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 81
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kumppanuuden tarkoituksena on 
kaikille siihen osallistuville viranomaisille 
annetun julkiseen palveluun liittyvän 
tehtävän suorittaminen tai sellaisen 
avustavan tehtävän suorittaminen, joka 
on välttämätön kaikille kyseisille 
viranomaisille annetun julkiseen 
palveluun liittyvän tehtävän 
toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 82
Emilie Turunen
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 83
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 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 
kohteena olevista toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Or. en

Perustelu

Selvennys on tarpeen oikeudellisten riitojen välttämiseksi.

Tarkistus 84
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 85
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

e) tehtävän suorittamisesta vastaavat 
yksinomaan asianomaiset viranomaiset, 
eikä siihen osallistu yksityisiä osapuolia 
lukuun ottamatta hankintaviranomaisia, 
jotka osallistuvat yhteistyöhön 2 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuina 
julkisoikeudellisina laitoksina.

Or. en

Tarkistus 86
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 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 paitsi, 
jos yksityiset osakkuudet perustuvat 
lainsäädäntöön ja/tai yksityiset 
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osakkuudet eivät olleet ennakoitavissa 
alkuperäisen hankintasopimuksen 
tekohetkellä.

Or. en

Tarkistus 87
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tehtävien siirtäminen julkisen sektorin 
organisaatioiden välillä kuuluu kuitenkin 
jäsenvaltioiden sisäisiin 
hallintojärjestelyihin, eikä siihen sovelleta 
julkisia hankintoja koskevaa 
lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 88
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijat saavat tehdä tarjouksia 
tai ilmoittautua ehdokkaiksi ryhmittyminä. 
Hankintayksiköt eivät saa asettaa 
ryhmittymille sellaisia julkisiin 
hankintoihin osallistumisen erityisiä 
edellytyksiä, joita ei aseteta yksittäisille 
ehdokkaille. Hankintayksiköt eivät voi 
edellyttää talouden toimijoiden 
ryhmittymiltä tiettyä oikeudellista muotoa 
tarjouksen tai osallistumishakemuksen 
tekemistä varten.

Talouden toimijat saavat tehdä tarjouksia 
tai ilmoittautua ehdokkaiksi ryhmittyminä. 
Hankintayksiköt eivät saa asettaa 
ryhmittymille sellaisia julkisiin 
hankintoihin osallistumisen erityisiä 
lisäedellytyksiä tai edellytyksiä, jotka 
poikkeavat yksittäisille ehdokkaille
asetetuista edellytyksistä. Hankintayksiköt 
eivät voi edellyttää talouden toimijoiden 
ryhmittymiltä tiettyä oikeudellista muotoa 
tarjouksen tai osallistumishakemuksen 
tekemistä varten.
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Or. en

Tarkistus 89
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
31 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.

Or. lt

Tarkistus 90
Rolandas Paksas

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

Komission teksti Tarkistus

a) luonteeltaan sosiaalisille yrityksille tai 
talouden toimijoille tai siten, että sopimus 
laaditaan sosiaalisen työllistämisen 
ohjelman mukaisesti, edellyttäen että 
enemmistö työntekijöistä on vammaisia, 
jotka vammansa luonteen tai 
vaikeusasteen takia eivät voi harjoittaa 
ammatillista toimintaa normaaleissa 
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oloissa tai jotka eivät helposti voi 
työllistyä tavallisilla työmarkkinoilla,

Or. lt

Tarkistus 91
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) sosiaalisille yrityksille, talouden 
toimijoille ja ohjelmille, joiden 
päätarkoituksena on vammaisten tai 
epäedullisessa asemassa olevien 
henkilöiden sosiaalinen ja ammatillinen 
integroiminen, edellyttäen että yli 
30 prosenttia kyseisen talouden toimijan 
tai ohjelman työntekijöistä on 
epäedullisessa asemassa olevia henkilöitä.

Or. lt

Tarkistus 92
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
31 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 

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 
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kyseisten suojatyökeskusten, talouden 
toimijoiden tai suojatyöohjelmien 
työntekijöistä on vammaisia tai
heikommassa asemassa olevia 
työntekijöitä.

kyseisten suojatyökeskusten, talouden 
toimijoiden tai suojatyöohjelmien 
työntekijöistä on vammaisia ja/tai
heikommassa asemassa olevia henkilöitä.
'Heikommassa asemassa oleviin 
henkilöihin' lukeutuvat muun muassa 
työttömät, erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivät henkilöt, 
henkilöt, jotka ovat vaarassa syrjäytyä, 
heikossa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluvat henkilöt ja muita heikommassa 
asemassa oleviin vähemmistöihin 
kuuluvat henkilöt.

Or. en

Perustelu

Käsite 'heikommassa asemassa oleva henkilö' on määriteltävä, sillä se on paljon laajempi 
kuin voimassa olevissa direktiiveissä käytetty käsite 'vammainen'. Määritelmä parantaa 
oikeudellista selkeyttä.

Tarkistus 93
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
31 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, kuten 
pitkäaikaistyöttömien, naisten, nuorten ja 
siirtotyöläisten, sosiaalinen osallisuus ja 
integroiminen työelämään, tai rajata 
hankintasopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos yli 30 prosenttia 
kyseisten suojatyökeskusten, talouden 
toimijoiden tai suojatyöohjelmien 
työntekijöistä on vammaisia tai 
heikommassa asemassa olevia 
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työntekijöitä.

Or. en

Tarkistus 94
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on turvattava riittävän 
koulutuksen ja sosiaalinormien 
toteutuminen vammaisille tai 
heikommassa asemassa oleville 
työntekijöille tarkoitetuissa työohjelmissa 
tai työkeskuksissa.

Or. en

Tarkistus 95
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa hankinnoissa, joiden kohde on 
tarkoitettu henkilöiden käyttöön, olipa kyse 
yleisöstä tai hankintayksikön 
henkilökunnasta, 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 hankintayksikön 
henkilökunnasta, tekniset eritelmät on 
laadittava siten, että voidaan ottaa 
huomioon vammaiskäytön edellytykset tai 
kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä 
suunnittelu lukuun ottamatta 
asianmukaisesti perusteltuja tapauksia, 
jotka on mainittava 
tarjouskilpailukutsussa ja 
tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Or. en
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Tarkistus 96
Tamás Deutsch

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kyseessä olevan sopimuksen 
toteuttamiseen osoitetun henkilöstön 
organisoinnin, pätevyyden ja kokemuksen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 97
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 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, jossa kaikki asianomaiset 
tahot, kuten kuluttajat, valmistajat, 
ammattiyhdistykset, vähittäiskaupan 
edustajat, ympäristöjärjestöt ja 
yhteiskunnalliset järjestöt, ovat 
merkittävässä asemassa. Viranomaiset 
voivat osallistua, mutta se ei ole pakollista;

Or. en

Tarkistus 98
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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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 ja 
ympäristöjärjestöt sekä sosiaalialan 
järjestöt, voivat osallistua;

Or. lt

Tarkistus 99
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 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 saamiseksi täytettävät 
vaatimukset laatii kolmas osapuoli, joka on 
riippumaton merkkiä hakevasta talouden 
toimijasta.

Or. en

Tarkistus 100
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintayksiköiden on hyväksyttävä kaikki 
vastaavat merkit, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden mainitseman merkin 
vaatimukset. Kun kyseessä ovat tuotteet, 
joilla ei ole merkkiä, hankintayksiköiden 
on hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintayksiköiden on hyväksyttävä kaikki 
vastaavat merkit, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden mainitseman tietyn 
merkin vaatimukset. Hankintayksiköiden 
on hyväksyttävä myös muu kyseisiä 
vaatimuksia koskeva asianmukainen 
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asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö. näyttö, jona voi toimia esimerkiksi
valmistajan tekniset asiakirjat, jos talouden 
toimija ei voi saada merkkiä tai sitä ei ole 
mahdollista saada asianmukaisen 
aikarajan puitteissa edellyttäen, että 
saamisen esteet eivät johdu kyseisestä 
talouden toimijasta. Jotta ei syrjittäisi 
niitä tarjoajia, jotka käyttävät 
sertifikaatteihin aikaa ja rahaa, 
vastaavuutta tietyn merkin kanssa 
koskeva todistustaakka olisi oltava 
vastaavuutta vaativalla tarjoajalla.

Or. en

Perustelu

Jotta ei syrjittäisi niitä tarjoajia, jotka käyttävät sertifikaatteihin ja testausraportteihin aikaa 
ja rahaa, vastaavuutta koskeva todistustaakka olisi oltava vastaavuutta vaativalla tarjoajalla.

Tarkistus 101
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ostajaorganisaatiot voivat vaatia tai 
pitää etusijalle asettamisen ehtoina 
merkintöjä, jotka vahvistavat, että toimija 
noudattaa sosiaalisiin näkökohtiin ja 
ympäristönsuojeluun liittyviä, 
horisontaalisten sopimusten hyväksymistä 
koskevia kriteerejä, vaikka ne eivät 
välttämättä suoranaisesti liittyisikään 
sopimuksen alaan.

Or. lt

Tarkistus 102
Tamás Deutsch
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Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hankintayksiköt 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 XIV lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

5. Hankintayksiköiden on päätettävä olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole unionin
tai kansallisen lainsäädännön tai 
jäsenvaltioiden käytäntöjen ja perinteiden 
mukaisten työehtosopimusten sosiaali-, 
työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XIV lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen.

Or. en

Tarkistus 103
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hankintayksiköt 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 XIV lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

5. Hankintayksiköt voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole unionin 
tai kansallisen lainsäädännön sosiaali-, 
työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai työn, palvelun tai tavaran 
toteuttamispaikassa sovellettavien 
työehtosopimusten tai liitteessä XIV 
lueteltujen kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen 
edellyttäen, että ne liittyvät sopimuksen 
kohteeseen.

Or. en
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Tarkistus 104
Thomas Händel

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

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä yhtä 
seuraavista hankintasopimuksen 
tekoperusteista:

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä 
seuraavaa hankintasopimuksen 
tekoperustetta:

Or. de

Tarkistus 105
Thomas Händel

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

Komission teksti Tarkistus

a) kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, a) taloudellisesti edullinen tarjous,

Or. de

Tarkistus 106
Thomas Händel

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. de



AM\908455FI.doc 47/58 PE492.841v01-00

FI

Tarkistus 107
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan hankintayksikön 
niin halutessa arvioida ainoastaan 
hinnan perusteella tai 
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 108
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikkö määrittelee omalta 
kannaltaan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen kyseisen 
sopimuksen kohteeseen liittyvien 
perusteiden mukaan.

Hankintayksikkö määrittelee omalta 
kannaltaan taloudellisesti edullisen 
tarjouksen.

Or. de

Tarkistus 109
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Näihin perusteisiin kuuluu 1 kohdan b Näihin perusteisiin kuuluu kustannusten 
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alakohdassa tarkoitetun hinnan tai
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
sopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

lisäksi muita perusteita:

Or. de

Tarkistus 110
Tamás Deutsch

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sosiaalisesti kestävä tuotantoprosessi;

Or. en

Tarkistus 111
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) työehtosopimusten ja 
välitystuomioiden soveltaminen 
kansallisella ja paikallisella tasolla sekä 
sektorien ja yritysten tasolla ja 
työterveyteen ja työturvallisuuteen 
liittyvien lainsäädännöllisten säännösten 
ja työehtojen soveltaminen kansallisella, 
eurooppalaisella ja kansainvälisellä 
tasolla.

Or. de

Tarkistus 112
Thomas Händel
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Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) Jos uusi toimeksisaaja ottaa vaihdon 
yhteydessä johdettavakseen tähänastisen 
toimeksisaajan työntekijät, työntekijöihin 
sovelletaan vastaavasti direktiivin
2001/23/EY oikeusseuraamuksia.

Or. de

Tarkistus 113
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
tietyntyyppiset hankintasopimukset on 
tehtävä 1 kohdan a alakohdassa ja 2 
kohdassa tarkoitetun 
kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen perusteella.

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
tietyntyyppiset hankintasopimukset on 
tehtävä 1 kohdan a alakohdassa ja 2 
kohdassa tarkoitetun taloudellisesti 
edullisen tarjouksen perusteella.

Or. de

Tarkistus 114
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä suhteellinen painotus tai 
tärkeysjärjestys ilmoitetaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
tarjouskilpailua koskevassa ilmoituksessa, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä, tarjous- tai 

Tämä suhteellinen painotus tai 
tärkeysjärjestys ilmoitetaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
tarjouskilpailua koskevassa ilmoituksessa, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä, tarjous- tai 
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neuvottelupyynnössä tai eritelmissä. neuvottelupyynnössä tai eritelmissä.
Peruste d a) on velvoittava.

Or. de

Tarkistus 115
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
77 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 
muut ilmastonmuutoksen lieventämisen 
kustannukset.

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

Or. en

Tarkistus 116
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jos hankintayksiköt arvioivat kustannukset 
käyttämällä elinkaarikustannusmallia, 
niiden on ilmoitettava hankinta-
asiakirjoissa tiedot, jotka tarjoajien on 
toimitettava, ja hankintaviranomaisen 
elinkaarikustannusten laskennassa 
käyttämä menetelmä. 
Elinkaarikustannusten arvioinnissa 
käytettävän menetelmän on täytettävä 
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seuraavat edellytykset:

Or. en

Tarkistus 117
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
77 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 perustuu puolueettomasti 
todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin 
perusteisiin;

Or. en

Tarkistus 118
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b) se on laadittu toistuvaa tai jatkuvaa 
soveltamista varten;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä säännöksellä suljettaisiin pois mahdollisuus soveltaa yhteen tiettyyn sopimukseen 
soveltuvaa, sitä varten laadittua menetelmää, mikä on voimassa olevien direktiivien mukaan 
mahdollista.

Tarkistus 119
Emilie Turunen
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikköjen 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 
hankintayksikön ilmoittamaa 
menetelmää.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 120
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintayksikön on vaadittava, että 
talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

1. Hankintayksikön on vaadittava, että 
talouden toimijat selittävät laskutettavat 
kustannukset, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Or. de

Tarkistus 121
Thomas Händel

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

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

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

Or. de

Tarkistus 122
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
79 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) laskutettava kustannus on yli 20 
prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen kustannukset;

Or. de

Tarkistus 123
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi. c) tarjouksia on jätetty vähintään kolme.

Or. de

Tarkistus 124
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

d) kansallisten, eurooppalaisten ja 
kansainvälisten sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka liitteessä XIV lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten
noudattamista vähintään vastaavalla tavalla 
tai, tapauksen mukaan, yhtäläisen suojan 
tason varmistavien muiden säännösten 
noudattamista;

Or. de

Tarkistus 125
Tamás Deutsch

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) terveyden ja turvallisuuden alan ja 
sosiaali- ja työlainsäädännön sääntöjen ja 
normien noudattamista; 

Or. en

Tarkistus 126
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden 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 

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

ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XIV lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Or. de

Tarkistus 127
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköt 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.

Hankintayksiköt voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Näihin ehtoihin sisältyy sellaisten 
velvollisuuksien noudattaminen, jotka 
liittyvät sosiaalisiin ja työelämää 
koskeviin ehtoihin, terveyteen ja 
turvallisuuteen työpaikoilla, 
sosiaaliturvaan ja työolosuhteisiin, 
sellaisina kuin niistä on säädetty 
kansallisessa, eurooppalaisessa ja 
kansainvälisessä lainsäädännössä, 
välitystuomioissa ja työehtosopimuksissa.
Tässä yhteydessä sovelletaan periaatetta 
sama palkka samasta työstä vastaavalla 
työpaikalla. Nämä velvollisuudet on 
täytettävä myös rajatylittävissä 
tapauksissa, joissa jostakin jäsenvaltiosta 
olevat työntekijät suorittavat palveluja 
toisessa jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 128
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Hankintayksikkö 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. Hankintayksikkö pyytää tai jäsenvaltio 
velvoittaa sen pyytämään hankinta-
asiakirjoissa, että tarjoaja ilmoittaa 
tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat ja tiedot 
alihankkijasta, mukaan luettuina tämän 
nimi, osoite ja edustaja. Julkiselle 
toimeksisaajalle on ilmoitettava kaikista 
muutoksista alihankintaa koskevassa 
sopimuksentekoketjussa ja kaikista 
uusista alihankkijoista mukaan luettuna 
näiden nimi, osoite ja edustaja.

Or. de

Tarkistus 129
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintayksikköä 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. de
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Tarkistus 130
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Työntekijä ja/tai yhteiset rahastot tai 
työmarkkinaosapuolten laitokset voivat 
tehdä päätoimeksisaajasta ja 
mahdollisista välittäjinä toimivista 
alihankkijoista alihankkijan lisäksi tai 
sen sijaan suoraan takaajana olevan 
vastuuvelvollisen kaikissa 
vastuutapauksissa, joissa käy ilmi, että 
alihankkija ei noudata säännöksiä, jotka 
liittyvät sosiaalisiin ja työelämää 
koskeviin ehtoihin, kuten terveyteen ja 
turvallisuuteen työpaikoilla, 
sosiaaliturvaan ja työolosuhteisiin, 
sellaisina kuin ne on määritelty EU:n 
lainsäädännössä, kansallisissa laeissa, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa sekä liitteessä XIV 
tarkoitetuissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä, jotka ovat voimassa 
suorituspaikassa; nämä velvollisuudet on 
täytettävä myös rajatylittävissä 
tapauksissa, joissa jostakin jäsenvaltiosta 
olevat työntekijät suorittavat palveluja 
toisessa jäsenvaltiossa. Tätä sovelletaan 
ilman lisäehtoja, etenkin siinä 
tapauksessa, että työnantaja ei ole tehnyt 
virhettä suoraan.

Or. de

Tarkistus 131
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankintasopimuksen suorittamiseen 
alihankkijoina osallistuvien yritysten 
määrä rajoitetaan enintään kolmeen 
peräkkäiseen alihankkijaan.

Or. de

Tarkistus 132
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Painottaa, että talouden toimijoiden 
yhdenvertaisen kohtelun ja 
syrjimättömyyden periaatteet, tervettä 
kilpailua kuitenkaan rajoittamatta, ovat 
elintärkeitä välineitä korruption ja 
etenkin lahjonnan ehkäisemisessä.

Or. en

Tarkistus 133
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en


