
AD\910630FI.doc PE487.738v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2011/0438(COD)

2.8.2012

LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista 
hankinnoista
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Valmistelija: Åsa Westlund



PE487.738v03-00 2/48 AD\910630FI.doc

FI

PA_Legam



AD\910630FI.doc 3/48 PE487.738v03-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Julkiset hankinnat ovat yhteiskunnassamme tärkeitä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön 
kannalta. Viranomaisten tavara- ja palveluhankintamenot ovat noin 18 prosenttia EU:n 
BKT:sta. Julkisia hankintoja voidaan ja niitä tulisi käyttää Euroopan unionin tavoitteiden 
toteuttamiseen. 

Julkiset hankinnat ovat tärkeä väline, jonka avulla hankintaviranomaiset voivat käyttää 
veronmaksajien varoja parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän sisältyy julkisten hankintojen 
käyttö kestävän kehityksen aikaansaamiseksi, muun muassa myönteisen kehityksen 
tukeminen ympäristön, ilmaston, syrjinnän torjunnan, eläinten hyvinvoinnin ja nuorten 
työllisyyden aloilla. Koska kestävä kehitys on yksi Lissabonin sopimuksen tavoitteista, on 
tärkeää antaa kaikille viranomaisille mahdollisuus käyttää julkisia hankintoja välineenä tämän 
tavoitteen saavuttamisessa ja kannustaa heitä siihen. 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta antaa tämän 
lausunnon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle. Lausunnossa keskitytään kestäviä 
julkisia hankintoja koskeviin seikkoihin ympäristön, talouden ja sosiaalisten kysymysten 
aloilla.  

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen uudeksi direktiiviksi julkisista 
hankinnoista. Ehdotuksessa keskitytään julkisten varojen käytön tehostamiseen, siihen 
sisältyy nykyisten sääntöjen yksinkertaistaminen ja niiden tekeminen joustaviksi, ja siinä 
korostetaan ympäristön huomioon ottamisen tärkeyttä. Lisäksi julkisista hankinnoista pyritään 
tekemään hyödyllisempiä yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden tukemisessa.

Valmistelija haluaa korostaa erityisesti seuraavia tärkeitä seikkoja:

– Tulkinnanvaraisuutta ei saisi olla sen suhteen, saavatko hankintaviranomaiset esittää 
vaatimuksia, jotka ovat tiukempia tai pidemmälle meneviä kuin EU:n nykyinen 
lainsäädäntö tietyillä aloilla.

– Julkisilla hankinnoilla olisi edistettävä innovatiivisia ratkaisuja. Julkisia hankkijoita olisi 
kannustettava ostamaan innovatiivisia tuotteita ja palveluja, jotta saavutetaan kestävän 
kehityksen tavoitteet. Ympäristön alalla tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja ja ideoita 
ja julkisia hankintoja olisi käytettävä tähän tarkoitukseen.

– Elinkaariajattelun perusteita olisi parannettava. Koko tuotantoprosessin sosiaaliset ja 
ympäristövaikutukset on otettava huomioon. Niinpä hankintaviranomaisilla olisi oltava 
enemmän mahdollisuuksia esittää koko tuotantoprosessia eikä pelkästään tiettyä tuotetta 
koskevia vaatimuksia. Näin hankinnoista tulee kestävämpiä.

– Kansanterveyden kannalta työehtosopimusten ja kansainvälisten työyleissopimusten 
soveltamisen ei tulisi olla valinnaista, vaan valituille toimeksisaajille esitetty vaatimus. 
Työntekijöiden terveyden ja heidän työympäristönsä suojelemiseksi olisi voitava sulkea 
pois tarjoajat, jotka eivät noudata sosiaali- tai työlainsäädäntöä, tai asettaa heille 
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seuraamuksia. ILO:n yleissopimuksen nro 94 ratifioineita maita ei tulisi estää panemasta 
sitä täytäntöön.

– Olisi käytettävä mieluummin standardeja kuin merkkejä. Standardit ovat hyödyllisiä, sillä 
asianomaisen alan tarjoajat ymmärtävät ne hyvin ja hankintaviranomaisten ei tarvitse 
keksiä pyörää uudelleen. Korostamalla standardien käyttöä direktiivi tekee 
hankintaviranomaisille helpommaksi asettaa sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia.

– Direktiivi ei saa heikentää kuntien mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä joidenkin 
yleishyödyllisten palvelujen, esimerkiksi jäte- ja vesihuollon, hankinnassa.

– Direktiivillä olisi lisättävä mahdollisuuksia esittää vaatimuksia koko toimeksisaajaketjulle, 
myös alihankkijoille. Päätoimeksisaajan/-tarjoajan lisäksi myös alihankkijoiden olisi 
noudatettava hankintaviranomaisen asettamia sääntöjä ja määräyksiä. Tarvitaan 
valvontajärjestelmä, joka kattaa toimeksisaajaketjun kaikki osat.

Valmistelija on sitoutunut säilyttämään kuntien, alueiden ja muiden paikallisten 
hankintaviranomaisten itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden. Asetuksen on oltava 
selkeä, jotta vältetään tulkintakiistat. Direktiivin yksinkertaistamisella myös kannustetaan 
hankintaviranomaisia sisällyttämään julkisia hankintoja koskeviin toimiinsa selkeät 
kestävyystavoitteet ja tehdään tämä mahdolliseksi.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

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 

(2) Julkisella hankinnalla yhtenä niistä 
markkinapohjaisista ohjauskeinoista, 
joiden avulla voidaan saavuttaa älykäs, 
kestävä ja osallistava kasvu ja varmistaa 
samalla julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas käyttö, on 
olennainen merkitys Eurooppa 2020 -
strategiassa ja Lissabonin sopimuksessa 
esitetyn kestävän kehityksen tavoitteen 
saavuttamisessa. Sen vuoksi on 
tarkistettava ja uudistettava julkista 
hankintaa koskevia nykyisiä sääntöjä, jotka 
on annettu vesi- ja energiahuollon sekä 
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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.

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.

Perustelu

Viittaus Lissabonin sopimukseen on tarpeen kestävän kehityksen merkityksen esiintuomiseksi. 

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö.
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 

(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,
itsetoteutetut hankintasopimukset 
mukaan luettuina ja tarpeen mukaan
pienten ja keskisuurten yritysten
osallistumisen mahdollistaminen julkisiin 
hankintoihin ja parempien edellytysten 
luominen hankkijoille 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
hankkijoille voidaan luoda paremmat 
edellytykset hyödyntää julkisia hankintoja 
kestävän kehityksen, innovoinnin, 
sosiaalisen osallisuuden ja muiden 
yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemisessa, jolloin tehostetaan julkisten 
varojen käyttöä, taataan käytetyille 
varoille paras mahdollinen vastine ja 
helpotetaan erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten osallistumista
julkisiin hankintoihin ja kannustetaan 
paikalliseen hankintaan sekä 
mahdollistetaan hankkijoille paremmat 
edellytykset hyödyntää julkisia hankintoja 
yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemisessa. Näiden yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi hankintaviranomaisia 
rohkaistaan asettamaan vaatimuksia, 
jotka ovat tiukempia tai menevät 
pidemmälle kuin nykyinen unionin 
lainsäädäntö tietyillä aloilla. 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. Direktiivissä säädetään 
hankintatapaa koskevasta 
lainsäädännöstä, hankinnan kohde on 
hankintaviranomaisten päätettävissä. 
Näiden yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi hankintaviranomaisia 
rohkaistaan asettamaan vaatimuksia, 
jotka ovat tiukempia tai menevät 
pidemmälle kuin nykyinen unionin 



AD\910630FI.doc 7/48 PE487.738v03-00

FI

lainsäädäntö tietyillä aloilla.

Perustelu

Tulkinnanvaraisuutta ei saisi olla sen suhteen, saavatko hankintaviranomaiset esittää 
vaatimuksia, jotka ovat tiukempia tai pidemmälle meneviä kuin EU:n nykyinen lainsäädäntö 
tietyillä aloilla. Jos direktiivin rooli ilmastoon ja ympäristöön liittyvän ja sosiaalisen 
koheesion saavuttamisessa tuodaan esille alkuvaiheessa, se pohjustaa näitä aiheita koskevia 
artikloita myöhemmin. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Koska julkinen toiminta on yhä 
monimuotoisempaa, on tarpeen määritellä 
selvemmin itse hankinnan käsite. Julkista 
hankintaa koskevilla unionin säännöillä ei 
pyritä sääntelemään kaikkia julkisten 
varojen maksumuotoja vaan ainoastaan 
niitä, jotka on tarkoitettu vastikkeelliseen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen hankintaan. Hankinnan käsite 
olisi ymmärrettävä laajasti hyötyjen 
saamisena kyseisistä rakennusurakoista, 
tavaroista tai palveluista, jolloin hankinta 
ei välttämättä edellytä omistusoikeuden 
siirtoa hankintaviranomaisille. Lisäksi 
pelkkä toiminnan rahoittaminen, johon 
liittyy usein velvollisuus korvata saadut 
määrät, jollei niitä käytetä aiottuihin 
tarkoituksiin, ei yleensä kuulu julkista 
hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltamisalaan.

(3) Koska julkinen toiminta on yhä 
monimuotoisempaa, on tarpeen määritellä 
selvemmin itse hankinnan käsite. Julkista 
hankintaa koskevilla unionin säännöillä ei 
pyritä sääntelemään kaikkia julkisten 
varojen maksumuotoja vaan ainoastaan 
niitä, jotka on tarkoitettu vastikkeelliseen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen hankintaan. Hankinnan käsite 
olisi ymmärrettävä laajasti hyötyjen 
saamisena kyseisistä rakennusurakoista, 
tavaroista tai palveluista, jolloin hankinta 
ei välttämättä edellytä omistusoikeuden 
siirtoa hankintaviranomaisille. Lisäksi 
pelkkä toiminnan rahoittaminen, johon 
liittyy usein velvollisuus korvata saadut 
määrät, jollei niitä käytetä aiottuihin 
tarkoituksiin, ei kuulu julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen soveltamisalaan.
Määräysvallan alaisten yksikköjen kanssa 
tehtyihin hankintasopimuksiin tai 
yhteistyöhön, jossa hankintaviranomaiset 
hoitavat yhdessä julkiseen palveluun 
liittyviä tehtäviään, ei sovelleta julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, jos tässä 
direktiivissä säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tarkistus 4
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaan 
unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon 
korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset. Tällä direktiivillä edistetään 
kyseisten tavoitteiden saavuttamista siten, 
että sillä tuetaan kestäviä julkisia 
hankintoja, varmistetaan sosiaalisten 
perusteiden sisällyttäminen 
hankintamenettelyn kaikkiin vaiheisiin ja 
lujitetaan kaikkien olemassa olevien 
unionin, jäsenvaltioiden ja kansallisen 
tason työoloja, sosiaalista suojelua ja 
kansanterveyttä koskevia velvoitteita.

Perustelu

Johdanto-osan 5 kappaleessa viitataan jo SEUT-sopimuksen 11 artiklaan, jossa varmistetaan 
ympäristönsuojelua koskevien vaatimusten sisällyttäminen unionin toimintalinjoihin. Uudessa 
johdanto-osan kappaleessa pyritään tekemään sama SEUT-sopimuksen 9 artiklan kanssa, 
jossa varmistetaan, että sosiaalista suojelua ja terveyttä koskevat tavoitteet otetaan huomioon 
kaikessa unionin politiikassa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Vuosien 2008–2013 
terveysstrategian keskeinen periaate on 
"terveys kaikissa politiikoissa" tai 
terveyden sisällyttäminen kaikkiin 
unionin politiikan aloihin unionin, 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla eli kyse 
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on jäsenvaltioiden vuoden 2007 
julistuksessa "Terveys kaikissa 
politiikoissa" hyväksymästä 
lähestymistavasta. Tämä direktiivi edistää 
osaltaan terveyttä kaikissa politiikoissa 
koskevaa lähestymistapaa siten, että sen 
avulla varmistetaan, että 
hankintasäännöillä voidaan auttaa 
hankintaviranomaisia saavuttamaan 
kansanterveystavoitteet ja että 
kansanterveyteen sekä työterveyteen ja -
turvallisuuteen liittyviä kriteereitä 
voidaan käyttää kaikissa 
hankintamenettelyn vaiheissa.

Tarkistus 6

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 
miten ne voivat hyödyntää 
harkintavaltaansa teknisten eritelmien ja 
valintakriteerien valinnassa siten, että 
voidaan toteuttaa sosiaalisesti kestäviä 
julkisia hankintoja varmistaen samalla
yhteys hankintasopimuksen kohteeseen 
sekä se, että ne saavat 
hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdollisen hinta-laatusuhteen.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Julkisten hankintojen osuus 
kokonaisbruttokansantuotteesta on noin 
19 prosenttia eli lähes 40 kertaa EU:n 
jäsenvaltioiden maksama julkinen 
kehitysapu. Näin ollen sillä on suuret 
mahdollisuudet täyttää EU:n velvoitteet, 
jotka koskevat SEUT:n 208 artiklasta 
johtuvaa kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuutta ja hallitusten 
kestävän toiminnan varmistamista sekä 
unionissa että kehitysmaissa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Hankintaviranomaiset voivat pitkälti 
itse valita tekniset eritelmät, jotka 
määrittelevät hankinnan kohteena olevien 
tavaroiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden ominaisuudet. Lisäksi 
ne voivat pitkälti itse päättää miten paljon 
ne käyttävät teknisiä eritelmiä ja 
hankintasopimuksen tekoperusteita 
saavuttaakseen hankintaviranomaisten 
tavoitteet, mukaan luettuina eritelmät ja 
perusteet, joilla pyritään saavuttamaan 
kestävän julkisen hankinnan tavoitteet. 
Tekniset eritelmät ja hankintasopimusten 
tekoperusteet, kuten kestävyystavoitteisiin 
liittyvät perusteet, on liitettävä 
hankintasopimuksen kohteeseen. 
Edellyttäen, että yhteyttä sopimuksen 
kohteeseen koskeva sääntö on täytetty, 
tällä direktiivillä ei ole tarkoitus rajoittaa 
entisestään aiheita, joita 
hankintaviranomainen voi käsitellä 
teknisissä eritelmissä tai 
hankintasopimuksen tekoperusteissa.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Tekniset eritelmät, 
hankintasopimuksen tekoperusteet ja 
sopimuksen toteuttamisen ehdot on 
erotettu toisistaan sen mukaan, mikä 
niiden rooli hankintaprosessissa on, eikä 
niiden eritelmien tai perusteiden sisällön 
mukaan. Teknisillä eritelmillä 
hankintaviranomainen määrittelee 
hankinnan ehdottomat vaatimukset; 
teknisten eritelmien täyttyminen on 
välttämätön edellytys, jotta 
hankintasopimuksen tekoa ehdokkaan 
kanssa voidaan harkita, ja ainoastaan 
sellaiset tavarat tai palvelut voidaan ottaa 
huomioon, jotka ovat kyseisten eritelmien 
mukaisia. Hankintasopimuksen 
tekoperusteet sen sijaan antavat 
hankintaviranomaiselle mahdollisuuden 
vertailla eri perusteiden yhdistelmien 
suhteellisia etuja. 
Sopimuksentekoperusteille annetaan tietty 
painotus ja kukin tarjous pisteytetään sen 
mukaan, miten se täyttää kunkin 
perusteen, mutta kaikkien tekoperusteiden 
täyttyminen ei ole välttämätön edellytys. 
Sopimuksen toteuttamista koskevat 
lausekkeet taas voidaan sisällyttää 
sopimukseen ilmaisemaan sen, miten 
sopimus on toteutettava. 
Hankintaviranomainen voi pitkälti itse 
päättää kestävyystavoitteiden 
sisällyttämisestä hankintaprosessin 
joihinkin vaiheisiin teknisten eritelmien, 
tekoperusteiden ja hankintasopimuksen 
toteuttamisehtojen avulla.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Tutkimus ja innovointi, myös 
ekoinnovointi ja sosiaaliset innovaatiot, 
kuuluvat tärkeimpiin tulevaa kasvua 
edistäviin tekijöihin, ja niille on annettu 
keskeinen sija älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 -
strategiassa. Viranomaisten olisi käytettävä 
julkisia hankintoja strategisesti parhaalla 
mahdollisella tavalla edistääkseen 
innovointia. Innovatiivisten tavaroiden ja 
palvelujen ostaminen vaikuttaa olennaisesti 
julkisten palvelujen tehostumiseen ja 
niiden laadun paranemiseen sekä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen. 
Se auttaa saamaan parhaan vastineen 
julkisille varoille ja saavuttamaan 
laajempia taloudellisia, ympäristöön 
liittyviä ja yhteiskunnallisia hyötyjä 
tuottamalla uusia ideoita, muuttamalla ne 
innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi ja 
edistämällä siten kestävää talouskasvua. 
Tällä direktiivillä olisi helpotettava 
innovaatioiden julkista hankintaa ja 
autettava jäsenvaltioita saavuttamaan 
innovaatiounionin tavoitteet. Sen vuoksi 
olisi säädettävä erityisestä 
hankintamenettelystä, joka antaisi 
hankintaviranomaisille mahdollisuuden 
luoda pitkäaikaisia 
innovaatiokumppanuuksia uusien, 
innovatiivisten tuotteiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden kehittämistä ja 
myöhempää hankintaa varten sillä 
varauksella, että toimitettavat tuotteet, 
palvelut tai rakennusurakat vastaavat 
sovittuja suoritustasoja ja kustannuksia. 
Tällainen kumppanuus olisi järjestettävä 
riittävän markkinavetoiseksi, jotta se 
kannustaisi innovatiivisen ratkaisun 
kehittämiseen sulkematta kuitenkaan 
markkinoita.

(17) Tutkimus ja innovointi, myös 
ekoinnovointi ja sosiaaliset innovaatiot, 
kuuluvat tärkeimpiin tulevaa kasvua 
edistäviin tekijöihin, ja niille on annettu 
keskeinen sija älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 -
strategiassa. Viranomaisten olisi käytettävä 
julkisia hankintoja strategisesti parhaalla 
mahdollisella tavalla edistääkseen 
innovointia. Innovatiivisten tavaroiden ja 
palvelujen ostaminen vaikuttaa olennaisesti 
julkisten palvelujen tehostumiseen ja 
niiden laadun paranemiseen sekä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen. 
Se auttaa saamaan parhaan vastineen 
julkisille varoille ja saavuttamaan 
laajempia taloudellisia, ympäristöön 
liittyviä ja yhteiskunnallisia hyötyjä 
tuottamalla uusia ideoita, muuttamalla ne 
innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi ja 
edistämällä siten kestävää talouskasvua. 
Tällä direktiivillä olisi helpotettava 
innovaatioiden julkista hankintaa ja 
autettava jäsenvaltioita saavuttamaan 
innovaatiounionin tavoitteet. Sen vuoksi 
olisi säädettävä erityisestä 
hankintamenettelystä, joka antaisi 
hankintaviranomaisille mahdollisuuden 
luoda pitkäaikaisia 
innovaatiokumppanuuksia uusien, 
innovatiivisten tuotteiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden kehittämistä ja 
myöhempää hankintaa varten sillä 
varauksella, että toimitettavat tuotteet, 
palvelut tai rakennusurakat vastaavat 
sovittuja suoritustasoja ja kustannuksia. 
Tällainen kumppanuus olisi järjestettävä 
riittävän markkinavetoiseksi, jotta se 
kannustaisi innovatiivisen ratkaisun 
kehittämiseen sulkematta kuitenkaan 
markkinoita. Julkisen hankinnan ehtoja 
asetettaessa viranomaisille olisi annettava 
mahdollisuus valita, tekevätkö ne 
sopimuksen kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen perusteella vai 
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innovatiivisimman ja kestävimmän (ja 
tarvittaessa teknologisesti edistyneimmän) 
tarjouksen perusteella, ja niiden olisi 
tarjouspyyntöä julkaistaessa tehtävä 
selväksi, mitä perusteita sovelletaan.

Tarkistus 11

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

(28) Hankintaviranomaisten, jotka haluavat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita tai 
palveluja, joilla on erityiset 
ympäristöominaisuudet, 
energiatehokkuusominaisuudet, 
sosiaaliset, eläinten hyvinvointiin liittyvät
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 
käyttäen menettelyä, johon sidosryhmät, 
kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, 
jakelijat ja ympäristöjärjestöt voivat 
osallistua, ja että merkki on kaikkien 
kiinnostuneiden osapuolten saatavilla ja 
käytettävissä.

Perustelu

Energiatehokkuus ja energiansäästö ovat erittäin tärkeitä, kun otetaan huomioon ekologista 
suunnittelua koskeva direktiivi ja sen tuotteita koskevat säännökset.

Tarkistus 12
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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, sosiaalisten tai 
eläinten hyvinvointia koskevien
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.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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 
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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.

tekoperusteisiin sisältyy tuotantoprosessiin 
liittyviä tekijöitä. Sen vuoksi 
hankintaviranomaisten olisi valittava
"kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous".

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Hankintaviranomaisten on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi. Hinta-laatusuhteeltaan 
parhaan tarjouksen löytämiseksi 
hankintaviranomaisten olisi käytettävä
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
objektiivisia perusteita. Valitut 
hankintasopimuksen tekoperusteet eivät 
saisi antaa hankintaviranomaiselle rajatonta 
valinnanvapautta. Hankintamenettelyn 
olisi pikemminkin taattava todellinen 
kilpailu avoimuuden, syrjimättömyyden ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden 
tiukan noudattamisen avulla. Nämä 
periaatteet edellyttävät muun muassa, että
tarjoajan esittämät tiedot voidaan tarkistaa 
tosiasiallisesti ja avoimesti.
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) On ehdottoman tärkeää hyödyntää 
täysimittaisesti julkisten hankintojen 
potentiaalia, jotta voidaan saavuttaa 
kestävää kasvua koskevan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet. Koska yksittäisten 
sektoreiden ja markkinoiden välillä on 
merkittäviä eroja, ei olisi kuitenkaan 
asianmukaista asettaa yleisiä pakollisia 
vaatimuksia ympäristön, yhteiskunnan tai 
innovoinnin kannalta tärkeille 
hankinnoille. Unionin lainsäätäjä on jo 
asettanut pakolliset hankintavaatimukset 
tieliikenteen moottoriajoneuvoja koskevien 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi 
(puhtaiden ja energiatehokkaiden 
tieliikenteen moottoriajoneuvojen 
edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2009/33/EY) ja 
toimistolaitteita koskevien 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi 
(toimistolaitteiden energiatehokkuutta 
osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön 
ohjelmasta 15 päivänä tammikuuta 2008 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 106/2008). 
Lisäksi yhteisten menetelmien 
määritteleminen elinkaarikustannuksia 
varten on edistynyt merkittävästi. Sen 
vuoksi vaikuttaa asianmukaiselta jatkaa
tätä menettelytapaa ja asettaa 
alakohtaisessa lainsäädännössä pakolliset 
tavoitteet ja päämäärät, jotka palvelevat 
kyseisen alan politiikkaa ja olosuhteita, 
sekä edistää elinkaarikustannuksiin 
sovellettavien eurooppalaisten 
lähestymistapojen kehittämistä ja käyttöä, 
jotta julkisilla hankinnoilla voidaan tukea 
vielä enemmän kestävää kehitystä.

(39) On ehdottoman tärkeää hyödyntää 
täysimittaisesti julkisten hankintojen 
potentiaalia, jotta voidaan saavuttaa 
kestävää kasvua koskevan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet. Koska yksittäisten 
sektoreiden ja markkinoiden välillä on 
merkittäviä eroja, ei olisi kuitenkaan 
asianmukaista asettaa yleisiä pakollisia 
vaatimuksia ympäristön, yhteiskunnan tai 
innovoinnin kannalta tärkeille
hankinnoille. Unionin lainsäätäjä on jo 
asettanut pakolliset hankintavaatimukset 
tieliikenteen moottoriajoneuvoja koskevien 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi 
(puhtaiden ja energiatehokkaiden 
tieliikenteen moottoriajoneuvojen 
edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2009/33/EY) ja 
toimistolaitteita koskevien 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi 
(toimistolaitteiden energiatehokkuutta 
osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön 
ohjelmasta 15 päivänä tammikuuta 2008 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 106/2008). 
Lisäksi yhteisten menetelmien 
määritteleminen elinkaarikustannuksia 
varten edistyy edelleen merkittävästi, ja 
elinkaarikustannusten alakohtaista 
soveltamista kehitetään, testataan ja 
parannellaan edelleen. Sen vuoksi 
vaikuttaa asianmukaiselta jatkaa 
alakohtaisen lainsäädännön käyttöä 
pakollisten tavoitteiden ja päämäärien 
asettamisessa, jotka palvelevat kyseisen 
alan politiikkaa ja olosuhteita, jotta 
julkisilla hankinnoilla voidaan tukea vielä 
enemmän kestävää kehitystä. Näihin 
pyrkimyksiin olisi sisällytettävä 
elinkaarikustannusten järkevien 
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laskentamenetelmien alakohtainen 
soveltaminen. Tämän direktiivin muiden 
säännösten mukaisesti alakohtaisessa 
lainsäädännössä hyväksyttyihin 
pakollisiin hankintakriteereihin voidaan 
sisällyttää tekniset eritelmät ja 
hankintaperusteet, joihin sisältyy yleisiä 
sosiaalisia tai ympäristöhyötyjä tai -
haittoja koskevia kestävyysnäkökohtia 
silloinkin, kun näitä ei ole voitu tai ei 
voida arvioida rahallisesti edellyttäen, että 
ne liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen ja niissä noudatetaan tiiviisti 
avoimuuden, syrjimättömyyden ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteita.

Tarkistus 16

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) 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 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön työoloja tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
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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.

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 
työoloille. 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.

Tarkistus 17

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 

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

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, kansanterveyden 
suojelua 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 ja 
erityisesti yleissopimuksen nro 94
noudattamista, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu kansallisessa 
lainsäädännössä täytäntöön, sekä 
useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

Perustelu

Tällä tarkistuksella korostetaan työlausekkeita nimenomaan julkisissa hankintasopimuksissa 
koskevan ILOn yleissopimuksen nro 94 merkitystä. EU:n on sitouduttava noudattamaan ILOn 
standardeja.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. 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 

2. Tässä direktiivissä hankinnalla 
tarkoitetaan rakennusurakoiden, tavaroiden 
tai palvelujen ostoa, jonka yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta julkista hankintaa 
koskevilla sopimuksilla. 
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tai palvelut tarkoitettu julkiseen käyttöön.

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen, jotta kunnilla on mahdollisuus tehdä tehokasta yhteistyötä tiettyjen 
yleishyödyllisten palvelujen, esimerkiksi jäte- ja vesihuollon, hankinnassa.

Tarkistus 19

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.

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen, jotta kunnilla on mahdollisuus tehdä tehokasta yhteistyötä tiettyjen 
yleishyödyllisten palvelujen, esimerkiksi jäte- ja vesihuollon, hankinnassa.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hankintasopimus, jonka 
hankintaviranomainen tekee toisen 
oikeushenkilön kanssa, jää tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
jos seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:
a) hankintaviranomainen käyttää 
kyseisessä oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan;
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b) olennainen osa kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille 
kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;
c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole aktiivisia 
yksityisiä osakkuuksia.

(teksti komission ehdotuksen 11 artiklan 1 kohdasta muutettuna)

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen, jotta kunnilla on mahdollisuus tehdä tehokasta yhteistyötä tiettyjen 
yleishyödyllisten palvelujen, esimerkiksi jäte- ja vesihuollon, hankinnassa. Kyse on 
soveltamisalasta ja sen vuoksi komission ehdotuksen 11 artikla siirretään 1 artiklaan 
muutettuna.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä olevaa 2 a kohtaa sovelletaan 
myös silloin, kun määräysvallan alainen 
yksi tai useampi 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.

(teksti komission ehdotuksen 11 artiklan 2 kohdasta muutettuna)

Perustelu

Katso 1 artiklan 2 a kohtaan (uusi) tehty tarkistus.
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Hankintaviranomainen, joka ei käytä 
oikeushenkilössä 3 kohdassa tarkoitettua 
määräysvaltaa, voi kuitenkin tehdä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolella 
olevan julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen sellaisen oikeushenkilön 
kanssa, jossa se käyttää määräysvaltaa 
yhdessä muiden hankintaviranomaisten 
kanssa, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) hankintaviranomaiset käyttävät 
yhdessä samanlaista määräysvaltaa 
kyseisessä oikeushenkilössä kuin ne 
käyttävät omissa toimipaikoissaan;
b) olennainen osa kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;
c) määräysvallan alaisessa
oikeushenkilössä ei ole aktiivisia 
yksityisiä osakkuuksia.

(teksti komission ehdotuksen 11 artiklan 3 kohdasta muutettuna)

Perustelu

Katso 1 artiklan 2 a kohtaan (uusi) tehty tarkistus.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Kahden tai useamman 
hankintaviranomaisen välillä tehtyä 
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sopimusta ei katsota tämän direktiivin 
2 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuksi 
julkista hankintaa koskevaksi 
sopimukseksi ja se jää siten tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
jos seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:
a) kumppanuuden tarkoituksena on 
kaikille viranomaisille kuuluvien julkisten 
tehtävien hoitaminen;
b) tehtäviä hoitavat pelkästään 
asianomaiset viranomaiset eli aktiivinen 
yksityinen pääoma ei osallistu tehtävien 
hoitamiseen.

(teksti komission ehdotuksen 11 artiklan 4 kohdasta muutettuna)

Perustelu

Katso 1 artiklan 2 a kohtaan (uusi) tehty tarkistus.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. Tehtävien siirtäminen julkisen 
sektorin organisaatioiden välillä kuuluu 
kuitenkin jäsenvaltioiden sisäisten 
hallintojärjestelyjen eikä 
hankintasääntöjen piiriin.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a. 'sosiaalisesti kestävällä 
tuotantoprosessilla' tarkoitetaan 
tuotantoprosessia, jossa 
rakennusurakoiden ja tavarahankintojen 
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toteuttamisessa sekä palvelujen 
suorittamisessa noudatetaan terveys-, 
turvallisuus-, sosiaali- ja 
työlainsäädäntöä sekä näiden alojen 
sääntöjä ja standardeja, erityisesti 
yhdenvertaista kohtelua työpaikalla 
koskevaa periaatetta, rakennusurakoiden, 
palvelujen ja tavarahankintojen 
toteuttamispaikalla sovellettavien unionin 
oikeuden ja kansallisten lainsäädäntöjen 
sekä työehtosopimusten mukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Viranomaisten väliset suhteet
1. Hankintasopimus, jonka 
hankintaviranomainen tekee toisen 
oikeushenkilön kanssa, jää tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
jos seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:
a) hankintaviranomainen käyttää 
kyseisessä oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan;
b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille 
kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;
c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.
Hankintaviranomaisen katsotaan 
käyttävän oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 



AD\910630FI.doc 25/48 PE487.738v03-00

FI

a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.
2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
myös silloin, kun määräysvallan alainen 
yksikkö, joka on hankintaviranomainen, 
tekee sopimuksen tätä määräysvaltaa 
käyttävän yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva 
sopimus tehdään, ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.
3. 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:
a) hankintaviranomaiset käyttävät 
yhdessä samanlaista määräysvaltaa 
kyseisessä oikeushenkilössä kuin ne 
käyttävät omissa toimipaikoissaan;
b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;
c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.
Sovellettaessa a alakohtaa 
hankintaviranomaisten katsotaan 
käyttävän yhdessä määräysvaltaa 
oikeushenkilössä, jos seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:
a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 



PE487.738v03-00 26/48 AD\910630FI.doc

FI

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 
julkisia hankintoja koskevista 
sopimuksista.
4. Kahden tai useamman 
hankintaviranomaisen välillä tehtyä 
sopimusta ei katsota tämän direktiivin 
2 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi 
julkista hankintaa koskevaksi 
sopimukseksi, jos seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:
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;
b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;
c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset harjoittavat 
avoimilla markkinoilla enintään 10:tä 
prosenttia sopimuksen kannalta 
merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;
d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
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tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;
e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.
5. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettu 
yksityisten osakkuuksien poissaolo on 
todennettava hankintasopimusta tai edellä 
mainittua sopimusta tehtäessä.
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.

(osa komission ehdotuksen 11 artiklan tekstistä siirretty 1 artiklaan – katso 1 artiklan 
2 a-d kohtaan (uusi) tehty tarkistus)

Perustelu

Komission ehdotuksen 11 artiklan sisältö on tärkeä direktiivin soveltamisalan kannalta ja 
siirretään siksi muutettuna 1 artiklaan. Vastaavasti ehdotuksen 11 artikla poistetaan.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Yksinoikeuden perusteella tehtävät 

palveluja koskevat hankintasopimukset
Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisiin 
julkisia palveluhankintoja koskeviin 
sopimuksiin, jotka hankintaviranomainen 
tekee toisen hankintaviranomaisen tai 
hankintaviranomaisten yhteenliittymän 
kanssa ja jotka perustuvat näille 
viranomaisille julkaistujen lakien, 
asetusten tai hallinnollisten määräysten 
nojalla annettuun yksinoikeuteen 
edellyttäen, että nämä määräykset ovat 
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perustamissopimuksen mukaisia.

Perustelu

Tällä tarkistuksella ehdotukseen sisällytetään nykyisen direktiivin 2004/18/EY 18 artikla. 
Tämä artikla on tärkeä yleishyödyllisen toiminnan, esimerkiksi rahapelien (valtion luvalla 
toimivien arpajaisten) ja jätehuollon, kannalta. Artikla antaa viranomaisille mahdollisuuden 
varata jotkut toiminnot julkisille yrityksille. Euroopan unionin tuomioistuin on soveltanut tätä 
säännöstä asiassa C-360/96.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä tai 
kilpailullista neuvottelumenettelyä 
seuraavissa tapauksissa:

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä tai 
kilpailullista neuvottelumenettelyä tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti
seuraavissa tapauksissa:

Perustelu

Joissakin tapauksissa kilpailullinen neuvottelumenettely on ainoa käyttökelpoinen tapa tehdä 
monimutkaisia sopimuksia. Hankintaviranomaisten olisi näin ollen voitava valita tällainen 
menettely kyseisissä tapauksissa.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
saattamatta tarjousperusteista 
neuvottelumenettelyä, kilpailullista 
neuvottelumenettelyä ja 
innovaatiokumppanuusmenettelyä osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.

Poistetaan.



AD\910630FI.doc 29/48 PE487.738v03-00

FI

Perustelu

Joissakin tapauksissa kilpailullinen neuvottelumenettely on ainoa käyttökelpoinen tapa tehdä 
monimutkaisia sopimuksia. Hankintaviranomaisten olisi näin ollen voitava valita tällainen 
menettely kyseisissä tapauksissa.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
34 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

34 a artikla
Keskitetty verkkosivusto sähköisiä 

tarjouskilpailuja varten
Viranomaiset voivat avoimuuden nimissä 
julkaista toteutettuja rakennusurakoita 
koskevaa tietoa tätä tarkoitusta varten 
perustetulla keskitetyllä Euroopan 
laajuisella verkkosivustolla, jossa 
täsmennetään summat, määrät ja muita 
tietoja, jotta muut viranomaiset voivat 
verrata, mitä vastaavista 
rakennusurakoista jne. on maksettu, ja 
perustaa omat tarjouskilpailunsa tähän 
tietoon, mikä saattaisi vähentää 
kustannuksia ja paljastaa sopimusten 
hinnoissa esiintyviä 
epäjohdonmukaisuuksia.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt tekniset eritelmät on esitettävä 
hankinta-asiakirjoissa. Teknisissä 
eritelmissä on määriteltävä 
rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta 
vaadittavat ominaisuudet.

1. Liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt tekniset eritelmät on esitettävä 
hankinta-asiakirjoissa. Teknisissä 
eritelmissä on määriteltävä 
rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta 
vaadittavat ominaisuudet, jotta voidaan 
saavuttaa käyttöä, kestävyyttä ja eläinten 
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hyvinvointia koskevat 
hankintaviranomaisen tavoitteet.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Merkit Merkit ja todistukset kolmannen 
osapuolen todentamista standardeista

Perustelu

Merkkien käyttö olisi poistettava ja käytettävä mieluummin standardeja. Standardit ovat 
hyödyllisiä, sillä asianomaisen alan tarjoajat ymmärtävät ne hyvin ja näin ollen myöskään 
hankintaviranomaisten ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Korostamalla standardien käyttöä 
direktiivi tekee hankintaviranomaisille helpommaksi asettaa sosiaalisia ja 
ympäristövaatimuksia.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

1. 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:

1. 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 ja/tai 
todistus kolmannen osapuolen 
todentamasta standardista, edellyttäen että 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus 34

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



AD\910630FI.doc 31/48 PE487.738v03-00

FI

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 ja/tai todistukselle kolmannen 
osapuolen todentamasta standardista 
asetetut vaatimukset koskevat 
ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) merkkiä ja/tai todistusta kolmannen 
osapuolen todentamasta standardista
koskevat vaatimukset laaditaan tieteellisen 
tiedon pohjalta tai ne perustuvat muihin 
puolueettomasti todennettavissa oleviin ja 
syrjimättömiin perusteisiin ja tietoihin;

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

b a) valintaa koskevien sääntöjen on 
oltava asianmukaisessa suhteessa 
sopimuksen luonteeseen;

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
41 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 ja/tai todistukset kolmannen 
osapuolen varmentamasta standardista
vahvistetaan avoimessa menettelyssä, 
johon kaikki asianomaiset tahot, kuten 
viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, 
vähittäiskaupan edustajat ja 
ympäristöjärjestöt, voivat osallistua;

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

d) merkit ovat kaikkien asianomaisten 
osapuolten käytettävissä;

d) merkit ja/tai todistukset kolmannen 
osapuolen todentamasta standardista ovat 
kaikkien asianomaisten osapuolten 
käytettävissä;

Tarkistus 39

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 ja/tai todistusta kolmannen 
osapuolen varmentamasta standardista 
koskevat perusteet laatii kolmas osapuoli, 
joka on riippumaton merkkiä hakevasta 
talouden toimijasta. Kolmas osapuoli voi 
olla erityinen valtion tai hallituksen elin 
tai järjestö.
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Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos merkki täyttää 1 kohdan b, c, d ja 
e alakohdassa säädetyt edellytykset, mutta 
siihen sisältyy myös vaatimuksia, jotka 
eivät liity hankintasopimuksen kohteeseen, 
hankintaviranomaiset voivat määritellä 
teknisen eritelmän viittaamalla kyseisen 
merkin yksityiskohtaisiin eritelmiin tai 
tarvittaessa niiden osiin, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat kyseisen kohteen 
ominaisuuksien määrittelemiseen.

2. Jos kolmannen osapuolen todentama 
standardi ei ole liitteessä VIII olevan 
6 kohdan määritelmän mukainen, koska 
sen perusteisiin sisältyy vaatimuksia, jotka 
eivät liity hankintasopimuksen kohteeseen, 
hankintaviranomaiset voivat määritellä 
teknisen eritelmän viittaamalla kyseisen 
standardin yksityiskohtaisiin eritelmiin tai 
tarvittaessa niiden osiin, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat kyseisen kohteen 
ominaisuuksien määrittelemiseen.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään korostamaan kolmansien osapuolten standardien käyttöä 
julkisissa hankinnoissa. Jos hankintaviranomaiset ja tarjoajat käyttävät kolmansien 
osapuolten todentamia standardeja, niillä on selkeä, oikeutettu ja hyödyllinen väline. Se, että 
tuote tai palvelu on kolmannen osapuolen todentaman standardin mukainen, on osoitus siitä, 
että hankintaviranomaisen vaatimuksia noudatetaan.

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomainen voi todeta 
teknisissä eritelmissään, että tällaisen 
standardin mukaisten 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen katsotaan vastaavan teknisiä 
eritelmiä. Hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä myös kaikki vastaavat 
standardit, jotka ovat 
hankintaviranomaisten ilmoittamien 
eritelmien mukaisia. Kun on kyse 
sellaisista rakennusurakoista, tavaroista 
tai palveluista, joita kolmas osapuoli ei ole 
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todentanut standardin mukaiseksi, 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
myös valmistajan tekniset asiakirjat tai 
muu asianmukainen näyttö, kuten 
todistukset ja ilmoitukset.

Perustelu

Merkkien käyttö olisi poistettava ja käytettävä mieluummin standardeja. Standardit ovat 
hyödyllisiä, sillä asianomaisen alan tarjoajat ymmärtävät ne hyvin ja näin ollen myöskään 
hankintaviranomaisten ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Korostamalla standardien käyttöä 
direktiivi tekee hankintaviranomaisille helpommaksi asettaa sosiaalisia ja 
ympäristövaatimuksia.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. 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.

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

Perustelu

Halutaan varmistaa selvästi ja yksiselitteisesti, että kaikkien tarjouksentekijöiden on 
noudatettava unionin lainsäädännön ja kansallisten lakien, asetusten ja muiden sitovien 
määräysten mukaisia velvoitteita ja että hankintaviranomaisilla on selkeä oikeus sulkea pois 
niitä rikkovat tarjoajat.

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

c a) unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
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työehtosopimuksissa määriteltyjen 
terveys-, turvallisuus-, sosiaali-, työ- ja 
ympäristöoikeuden standardien 
noudattamiseen.

Perustelu

Merkkien käyttö olisi poistettava ja käytettävä mieluummin standardeja. Standardit ovat 
hyödyllisiä, sillä asianomaisen alan tarjoajat ymmärtävät ne hyvin ja näin ollen myöskään 
hankintaviranomaisten ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Korostamalla standardien käyttöä 
direktiivi tekee hankintaviranomaisille helpommaksi asettaa sosiaalisia ja 
ympäristövaatimuksia.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. 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.

4. Teknisen ja ammatillisen pätevyyden 
osalta hankintaviranomaiset voivat vaatia, 
että talouden toimijoilla on tarvittava 
henkilöstö ja riittävästi teknisiä 
voimavaroja ja kokemusta tai ne ovat 
varautuneet saamaan tai hankkimaan ne 
käyttöönsä hankintasopimuksen 
toteuttamisen varmistamiseksi
asianmukaisia laatuvaatimuksia noudattaen 
ja jos hankintaviranomainen niin vaatii, 
70 artiklan mukaisesti vahvistettujen 
hankintasopimuksen toteuttamista 
koskevien lausekkeiden mukaisesti. 
Hankintaviranomaiset voivat päätellä, 
etteivät talouden toimijat varmista 
vaadittua toteutusta, jos 
hankintaviranomainen toteaa, että 
toimijoilla on eturistiriitoja, jotka voivat 
vaikuttaa kielteisesti hankintasopimuksen 
toteuttamiseen.

Perustelu

Merkkien käyttö olisi poistettava ja käytettävä mieluummin standardeja. Standardit ovat 
hyödyllisiä, sillä asianomaisen alan tarjoajat ymmärtävät ne hyvin ja näin ollen myöskään 
hankintaviranomaisten ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Korostamalla standardien käyttöä 
direktiivi tekee hankintaviranomaisille helpommaksi asettaa sosiaalisia ja 
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ympäristövaatimuksia.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1, 2, 3, 4 ja 5 kohdassa asetettuja 
säännöksiä sovelletaan 
alihankintamenettelyihin ja 
alihankkijoihin.

Perustelu

Tarkoituksena on antaa hankintaviranomaisille paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon 
alihankkijat.

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten viranomaisten on 
perustettava turvallisia sähköisiä 
todistustensäilytyspaikkoja, jonne 
yritykset voivat kahden vuoden välein 
toimittaa kaikki asiaankuuluvat 
asiakirjat. Asiakirjojen on 
henkilökohtaisen tunnusnumeron avulla 
oltava kaikkien hankintaviranomaisten 
saatavilla kaikilla tasoilla.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Näyttö talouden toimijan taloudellisesta 
ja rahoituksellisesta tilanteesta voidaan 

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

noudatetaanko rakennusurakan, palvelun 
tai tavarahankinnan suorituspaikalla 
sovellettavissa unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määriteltyjä terveys-, 
turvallisuus-, sosiaali- ja työoikeuden 
sääntöjä ja standardeja, voidaan yleensä 
antaa yhdellä tai useammalla liitteessä XIV 
luetellulla asiakirjalla.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Laadunvarmistusstandardit ja 
ympäristönhoitoa koskevat standardit

Laadunvarmistusstandardit ja 
ympäristönhoitoa sekä eläinten 
hyvinvointia koskevat standardit

Tarkistus 49

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 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen laatu- ja 
ympäristöstandardien sekä eläinten 
hyvinvointia koskevien standardien
noudattamisesta.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous,
b) alin hinta. 
Kustannukset voidaan 
hankintaviranomaisen niin halutessa 
arvioida ainoastaan hinnan perusteella 
tai kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta

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 lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
perusteita.

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat ja innovatiivisen 
luonteen;
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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;
c) huolto ja tekninen tuki, toimituspäivä 
sekä toimitus- tai toteutusaika;
d) rakennusurakan, toimitusten tai 
palvelujen tuotannossa tai suorittamisessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 22 kohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa käytetty 
prosessi siinä määrin, kun nämä perusteet 
on määritelty 4 kohdan mukaisesti ja ne 
koskevat tekijöitä, jotka liittyvät suoraan 
näihin prosesseihin, ja ovat 
luonteenomaisia tälle tietylle 
tuotantoprosessille taikka kyseisten 
rakennusurakoiden, toimitusten tai 
palvelujen suorittamiselle.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin perusteisiin voivat kuulua:

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

b) innovatiiviset ominaisuudet paras 
käytettävissä oleva tekniikka mukaan 
lukien;
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c) ympäristö- ja kestävyysperusteet, 
mukaan lukien 67 artiklassa ja 
ympäristöystävällisten julkisten 
hankintojen perusteissa tarkoitetut 
elinkaarikustannukset; 

d) sosiaalisesti kestävään 
tuotantoprosessiin liittyvät perusteet, 
joihin voi sisältyä myös vähäosaisten 
henkilöiden tai heikossa asemassa oleviin 
ryhmiin kuuluvien henkilöiden 
työllistäminen;

e) palvelusopimusten ja 
rakennusurakoiden suunnittelua 
koskevien sopimusten osalta voidaan 
ottaa huomioon sopimuksen toteutukseen 
osoitetun henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus sekä mahdollisten 
alihankkijoiden valmiudet, kyvyt ja 
ammatin harjoittaminen, jolloin kyseistä 
henkilöstöä ei hankintasopimuksen 
tekemisen jälkeen saa vaihtaa eikä lisää 
alihankintaa sallia ilman 
hankintaviranomaisen suostumusta, 
koska hankintayksikön on varmistettava, 
että organisointi ja laatu säilyvät 
vastaavina vaihdoksista tai uusista 
alihankkijoista huolimatta;

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

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

Tarkistus 53
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Ehdotus direktiiviksi
66 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.

Poistetaan.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 55

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 se perustuu muihin 
puolueettomasti todennettavissa oleviin ja 
syrjimättömiin perusteisiin;

Tarkistus 56



PE487.738v03-00 42/48 AD\910630FI.doc

FI

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 testattu ja varmistettu toimittajien 
kanssa ja laadittu toistuvaa tai jatkuvaa 
soveltamista varten;

Tarkistus 57

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

Komission teksti Tarkistus

c a) se on muotoiltu siten, että 
varmistetaan 
markkinavalvontaviranomaisten 
mahdollisuudet tarkistaa, vastaako tuote 
ilmoitettuja elinkaaren kustannuksia.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. 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. Tällaisia yhteisiä 
menetelmiä on sovellettava silloin, kun 
elinkaarikustannukset sisältyvät 66 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin.
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Tarkistus 59

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 
unionin lainsäädännön tai kansallisten 
lakien, asetusten ja muiden sitovien 
määräysten sosiaali- ja työoikeudellisten 
tai ympäristö- tai 
kansanterveysoikeudellisten velvoitteiden 
tai liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Perustelu

Hankintaviranomaisilla olisi oltava oikeus kieltäytyä tekemästä sopimusta sellaisen tarjoajan 
kanssa, joka ei noudata lakeja ja asetuksia. Tämän artiklan viittaus asetuksiin ei saisi 
rajoittua unionin lainsäädäntöön tietyillä sääntelyn aloilla. Artiklan soveltamisala olisi 
laajennettava kansalliseen lainsäädäntöön ja työmarkkinoiden sääntelyjärjestelmiin.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomainen voi ilmoittaa tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen 
ilmoittamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa, 
miltä elimeltä tai elimiltä ehdokas tai 
tarjoaja voi saada asianmukaiset tiedot 
velvollisuuksista, jotka liittyvät 
verotukseen, ympäristönsuojeluun sekä 
työsuojelua ja työoloja koskeviin 
säännöksiin, jotka ovat yleensä voimassa 
paikassa, jossa suorituksen on määrä 
tapahtua, ja joita sovelletaan urakan 
yhteydessä suoritettavaan työhön tai 
toimitettuihin palveluihin 
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hankintasopimuksen toteuttamisaikana.

Perustelu

Tällä tarkistuksella ehdotukseen sisällytetään pienin muutoksin nykyisen julkisia hankintoja 
koskevan direktiivin 2004/18/EY 27 artiklan 1 kohta. Tätä artiklaa ei tulisi poistaa, koska se 
tukee muista maista peräisin olevien tarjoajien osallistumista julkiseen hankintaan ja edistää 
rajat ylittävää kaupankäyntiä.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
toimittavan hankintaviranomaisen on 
pyydettävä tarjoajia tai 
hankintamenettelyn ehdokkaita 
ilmoittamaan, että ne ovat tarjousta 
laatiessaan ottaneet huomioon siellä 
yleensä sovellettaviin ympäristönsuojelua, 
työsuojelua ja työoloja koskeviin 
säännöksiin liittyvät velvoitteet, missä 
suorituksen on määrä tapahtua.

Perustelu

Tällä tarkistuksella ehdotukseen sisällytetään pienin muutoksin nykyisen julkisia hankintoja 
koskevan direktiivin 2004/18/EY 27 artiklan 2 kohta. Tätä artiklaa ei tulisi poistaa, koska se 
tukee muista maista peräisin olevien tarjoajien osallistumista julkiseen hankintaan ja edistää 
rajat ylittävää kaupankäyntiä.

Tarkistus 62

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 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta. 
Yhteisvastuujärjestelmän mukaisesti koko 
alihankintaketju on yhdessä vastuussa 
perusoikeuksien, ympäristöä, terveyttä ja 
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turvallisuutta koskevien sekä sosiaali- ja 
työlainsäädännön sääntöjen 
noudattamisesta (sellaisina kuin ne on 
määritelty 2, 22 a (uusi), 40, 54, 55 ja 
56 artiklassa).

Perustelu

Tarkoituksena on antaa hankintaviranomaisille paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon 
alihankkijat.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
riippumaton elin, joka vastaa 
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 'valvontaelin'. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
nimeämisestä komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
riippumaton elin, joka vastaa 
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 'valvontaelin', 
jos tällaista riippumatonta elintä ei vielä 
ole olemassa. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nimeämisestä komissiolle.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) 'kolmannen osapuolen todentamalla 
standardilla' rakennusurakan, palvelun 
tai tavaran ympäristöön liittyvien, 
sosiaalisten tai muiden ominaisuuksien 
(elinkaaren tai sosiaalisesti kestävän 
tuotantoprosessin ominaisuudet mukaan 
lukien) osalta vahvistettua eritelmää, joka 
on kaikkien kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla ja edellyttää, että tarjoajista 
riippumaton kolmas osapuoli todentaa
sääntöjenmukaisuuden, ja jonka 
eritelmävaatimukset
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a) koskevat ainoastaan ominaisuuksia, 
jotka liittyvät sopimuksen kohteeseen;
b) on laadittu tieteellisen tiedon pohjalta 
tai perustuvat muihin puolueettomasti 
todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin
perusteisiin;
c) vahvistetaan avoimessa menettelyssä, 
johon kaikki asianomaiset tahot, kuten 
viranomaiset, ammattiliitot, kuluttajat, 
valmistajat, vähittäiskaupan edustajat ja 
ympäristöjärjestöt, voivat osallistua;
d) laatii kolmas osapuoli, joka on 
riippumaton sääntöjenmukaisuuden 
todentamista hakevasta talouden 
toimijasta.

Perustelu

Tämä muutos johtuu standardeihin liittyvistä muutoksista.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Työlausekkeita koskeva yleissopimus 
nro 94 (julkiset sopimukset)

Perustelu

Toimeksisaajien palkkaamien työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevien 
vähimmäisstandardien turvaaminen.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
Liite XVI – rivi 2 – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, 
mukaan lukien sairaankuljetukset
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