
AM\908710FI.doc PE492.857v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2011/0438(COD)

12.7.2012

TARKISTUKSET
167 - 468

Mietintöluonnos
Marc Tarabella
(PE483.468v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista 
hankinnoista

Ehdotus direktiiviksi
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))



PE492.857v01-00 2/228 AM\908710FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\908710FI.doc 3/228 PE492.857v01-00

FI

Tarkistus 167
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 168
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Direktiivissä on oltava selkeä sosiaalinen ulottuvuus ja siksi laajempi oikeusperusta.

Tarkistus 169
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(1) Kun jäsenvaltioiden viranomaiset 
tekevät julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia tai tällaisia sopimuksia tehdään 
niiden puolesta, sopimusten teossa on 
noudatettava perussopimusten periaatteita 
ja erityisesti tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden periaatetta, 
sijoittautumisvapauden periaatetta ja 
palvelujen tarjoamisen vapauden 
periaatetta sekä niistä johtuvia periaatteita, 
kuten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, 
syrjimättömyyden periaatetta, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, 
suhteellisuusperiaatetta ja 
avoimuusperiaatetta sekä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
14 artiklassa ja pöytäkirjassa nro 26 
säädettyä toimivallan jakautumista. 
Julkisia hankintoja koskevan EU:n 
asetuksen olisi kunnioitettava 
viranomaisten laajaa harkintavaltaa 
heidän suorittaessaan julkisen palvelun 
tehtäviään. Tietyn arvon ylittäviä julkista 
hankintaa koskevia sopimuksia varten olisi 
kuitenkin laadittava säännöt, joilla 
sovitetaan yhteen kansallisia 
hankintamenettelyjä sen varmistamiseksi, 
että näitä periaatteita noudatetaan 
käytännössä ja että julkinen hankinta 
avataan kilpailulle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan direktiiviä Lissabonin sopimuksen uusiin säännöksiin.

Tarkistus 170
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Hankintaviranomaisten olisi aina 
otettava huolellisesti huomioon kyseisen 
vaatimuksen taloudellinen vaikutus 
talouden toimijoihin ennen kuin se 
päättää käyttää kyseistä vaatimusta 
hankintailmoituksessa. Kohtuuttomat 
vaatimukset nostavat 
liiketoimintakustannuksia ja voivat lisäksi 
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olla este erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumiselle julkiseen 
hankintaan.

Or. en

Tarkistus 172
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tämän lainsäädännön kaikkia 
säännöksiä olisi sovellettava noudattaen 
jäsenvaltioiden sisäistä toimivallan 
jakautumista.

Or. en

Tarkistus 173
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa12

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 

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa12

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 
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direktiivin 2004/17/EY13 ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY14 nojalla, jotta 
voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä, 
helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin ja luoda hankkijoille 
paremmat edellytykset hyödyntää julkisia 
hankintoja yhteisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden tukemisessa. Lisäksi on 
tarpeen selventää peruskäsitteitä ja -
konsepteja, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja ottaa huomioon tietyt 
näkökohdat, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön.

direktiivin 2004/17/EY13 ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY14 nojalla, jotta 
hankkijoille voidaan luoda paremmat 
edellytykset hyödyntää julkisia hankintoja 
kestävän kehityksen ja muiden yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemisessa, ja tehostaa siten julkisten 
varojen käyttöä, taata paras hinta-
laatusuhde, helpottaa erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten osallistumista 
julkisiin hankintoihin ja luoda hankkijoille 
paremmat edellytykset hyödyntää julkisia 
hankintoja yhteisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden tukemisessa. Lisäksi on 
tarpeen yksinkertaistaa direktiivejä ja
selventää peruskäsitteitä ja -konsepteja, 
jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja 
ottaa huomioon tietyt näkökohdat, jotka 
liittyvät asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön. Tässä direktiivissä 
säädetään "miten ostaa" -alueeseen 
liittyvä lainsäädäntö. 
Hankintaviranomaiset voivat yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi asettaa 
vaatimuksia, jotka ovat nykyistä unionin 
lainsäädäntöä tiukempia tai ylittävät 
lainsäädännön.

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä säädetään "miten ostaa" -alueeseen liittyvä lainsäädäntö. 
Hankintaviranomaiset voivat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi asettaa vaatimuksia, jotka 
ovat nykyistä EU:n lainsäädäntöä tiukempia tai ylittävät lainsäädännön.

Tarkistus 174
Anna Maria Corazza Bildt
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä, 
helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista julkisiin 
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.

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä, 
taata hinta-laatusuhde, helpottaa pienten 
ja keskisuurten yritysten ja pienyrittäjien 
yhdenvertaista pääsyä ja 
oikeudenmukaista osallistumista julkisiin 
hankintoihin sekä kansallisella että EU:n 
laajuisella tasolla ja luoda hankkijoille 
paremmat edellytykset hyödyntää julkisia 
hankintoja kestävän tuotannon ja 
kulutuksen 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.

Or. en
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Tarkistus 175
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa12

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/EY13 ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY14 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.

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa12

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/EY13 ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY14 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, kuten eläinten hyvinvoinnin 
parantamisen, 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.

Or. en
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Tarkistus 176
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa12

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/EY13 ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY14 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.

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

Or. en

Tarkistus 177
Heide Rühle

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 sekä 
yhteistyöhön, jossa hankintaviranomaiset 
hoitavat yhdessä julkiseen palveluun 
liittyviä tehtäviään, ei sovelleta julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä, jos tässä 
direktiivissä säädetyt edellytykset täyttyvät.



PE492.857v01-00 12/228 AM\908710FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion mukainen selvennys, jota tarvitaan suuremman 
oikeusvarmuuden aikaansaamiseksi.

Tarkistus 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

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 yleensä kuulu julkista 
hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltamisalaan. Laitosta, joka toimii 
tavanomaisissa markkinaolosuhteissa, 
tavoittelee voittoa ja vastaa toimintansa 
harjoittamisesta aiheutuneista tappioista, 
ei pitäisi katsoa tässä direktiivissä 
tarkoitetuksi julkisoikeudelliseksi 
laitokseksi.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään direktiivin soveltamisalaa. Katso vastaava tarkistus 2 artiklan 
määritelmään.

Tarkistus 179
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) On myös osoittautunut tarpeelliseksi 
selventää, mitä yksittäisellä hankinnalla 
tarkoitetaan, koska kaikkien yksittäistä 
hankintaa varten tehtyjen 
hankintasopimusten yhteenlaskettu arvo on 
otettava huomioon käytettäessä tässä 
direktiivissä säädettyjä kynnysarvoja ja 
koska yksittäistä hankintaa on 
käsiteltävänä hankintailmoituksessa 
kokonaisuutena, joka on mahdollisesti 
jaettu osiin. Yksittäisen hankinnan käsite 
kattaa kaikki tavarat, rakennusurakat ja 
palvelut, jotka tarvitaan tietyn hankkeen 
toteuttamiseksi, esimerkiksi 
rakennusurakkahankkeen tai 
rakennusurakat, tavarat ja/tai palvelut 
yhtenä kokonaisuutena. Yksittäisen 
hankkeen olemassaolosta voi olla 
osoituksena muun muassa se, että 
hankintaviranomainen suorittaa yleisen 
ennakkosuunnittelun ja varsinaisen 
suunnittelun tai että erilaiset hankitut 
osatekijät palvelevat yhtä taloudellista ja 
teknistä tarkoitusta tai että ne liittyvät 
muulla tavoin loogisesti toisiinsa ja niiden 
välillä on läheinen ajallinen yhteys.

(4) On myös osoittautunut tarpeelliseksi 
selventää, mitä yksittäisellä hankinnalla 
tarkoitetaan, koska kaikkien yksittäistä 
hankintaa varten tehtyjen 
hankintasopimusten yhteenlaskettu arvo on 
otettava huomioon käytettäessä tässä 
direktiivissä säädettyjä kynnysarvoja ja 
koska yksittäistä hankintaa on 
käsiteltävänä hankintailmoituksessa 
kokonaisuutena, joka on mahdollisesti 
jaettu osiin. Yksittäisen hankinnan käsite 
kattaa kaikki tavarat, rakennusurakat ja 
palvelut, jotka tarvitaan tietyn hankkeen 
toteuttamiseksi, esimerkiksi 
rakennusurakkahankkeen tai 
rakennusurakat, tavarat ja/tai palvelut 
yhtenä kokonaisuutena.

Or. en

Perustelu

Tämä käsite on liian epäselvä eikä sillä saada aikaan oikeusvarmuutta ja se on vastoin 
ajatusta sopimusten jakamisesta eriin.
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Tarkistus 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) On myös osoittautunut tarpeelliseksi 
selventää, mitä yksittäisellä hankinnalla 
tarkoitetaan, koska kaikkien yksittäistä 
hankintaa varten tehtyjen 
hankintasopimusten yhteenlaskettu arvo on 
otettava huomioon käytettäessä tässä 
direktiivissä säädettyjä kynnysarvoja ja 
koska yksittäistä hankintaa on 
käsiteltävänä hankintailmoituksessa 
kokonaisuutena, joka on mahdollisesti 
jaettu osiin. Yksittäisen hankinnan käsite 
kattaa kaikki tavarat, rakennusurakat ja 
palvelut, jotka tarvitaan tietyn hankkeen 
toteuttamiseksi, esimerkiksi 
rakennusurakkahankkeen tai 
rakennusurakat, tavarat ja/tai palvelut 
yhtenä kokonaisuutena. Yksittäisen 
hankkeen olemassaolosta voi olla 
osoituksena muun muassa se, että 
hankintaviranomainen suorittaa yleisen 
ennakkosuunnittelun ja varsinaisen 
suunnittelun tai että erilaiset hankitut 
osatekijät palvelevat yhtä taloudellista ja 
teknistä tarkoitusta tai että ne liittyvät 
muulla tavoin loogisesti toisiinsa ja niiden 
välillä on läheinen ajallinen yhteys.

(4) Yksittäisen hankinnan käsite kattaa 
kaikki tavarat, rakennusurakat ja 
palvelut, jotka tarvitaan tietyn hankkeen 
toteuttamiseksi, esimerkiksi 
rakennusurakkahankkeen tai 
rakennusurakat, tavarat ja/tai palvelut 
yhtenä kokonaisuutena. Kaikkien
yksittäistä hankintaa varten tehtyjen 
hankintasopimusten yhteenlaskettu arvo on 
otettava huomioon käytettäessä tässä 
direktiivissä säädettyjä kynnysarvoja, ja 
yksittäistä hankintaa on käsiteltävänä 
hankintailmoituksessa kokonaisuutena, 
joka on mahdollisesti jaettu osiin.

Or. en

Perustelu

Komission tekstiä voidaan yksinkertaistaa.

Tarkistus 181
Catherine Stihler
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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.

Or. en

Tarkistus 182
Heide Rühle

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 

(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 
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ne saavat hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdolliseen hinta-laatusuhteen.

miten ne voivat käyttää harkintavaltaansa 
teknisten eritelmien ja 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
valitsemisessa pyrkiessään saavuttamaan 
kestäviä julkisia hankintoja koskevat 
tavoitteet varmistaen samalla, että yhteys 
hankintasopimuksen kohteeseen on 
olemassa ja että ne saavat 
hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdollisen hinta-laatusuhteen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ei kata riittävästi sosiaalisia näkökohtia.

Tarkistus 183
Sirpa Pietikäinen

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 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
ja tärkeimmät sosiaaliset periaatteet on 
sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 
erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
9 artiklalla taataan sosiaalinen suojelu ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen. 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 13 artiklassa tunnustetaan 
eläinten olevan tuntevia olentoja ja 
edellytetään, että eläinten hyvinvoinnin 
vaatimukset otetaan täysimääräisesti 
huomioon laadittaessa ja pantaessa 
täytäntöön unionin politiikkaa eräillä 
aloilla. Sopimuksen 14 artiklassa 
korostetaan yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen asemaa ja niiden 
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merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Tässä 
direktiivissä selvennetään, miten 
hankintaviranomaisten on edistettävä 
näiden periaatteiden ja artiklojen 
täytäntöönpanoa, ympäristönsuojelua ja 
kestävää kehitystä varmistaen samalla, että 
ne saavat hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdollisen hinta-laatusuhteen.

Or. en

Tarkistus 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 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. 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 
hankintaviranomaisten olisi edistettävä 
ympäristönsuojelua, sosiaalista suojelua ja 
kansanterveyttä ja turvallisuutta ja miten 
ne voivat hyödyntää niille annettua 
harkintavaltaa teknisten eritelmien ja 
valintakriteerien valinnassa siten, että 
voidaan toteuttaa sosiaalisesti ja 
ympäristön kannalta kestäviä julkisia 
hankintoja varmistaen samalla yhteys 
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hankintasopimuksen kohteeseen sekä se, 
että ne saavat hankintasopimuksilleen 
parhaan mahdollisen hinta-laatusuhteen.
Tässä direktiivissä tunnustetaan erityisesti 
jäsenvaltioiden oikeus ratifioida ILOn 
yleissopimus nro 94 ja noudattaa sitä.

Or. en

Tarkistus 185
Barbara Weiler

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 tärkeimmät sosiaaliset näkökohdat on 
sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen. 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdan nojalla unioni on 
myös sitoutunut kestävän kehityksen 
edistämiseen. Kyseisten periaatteiden 
huomioon ottaminen on siksi tärkeää 
hankintapäätöksiä tehdessä sekä 
toimitusketjun kaikkien vaiheiden osalta.
Tässä direktiivissä selvennetään, miten 
hankintaviranomaisilla on laaja 
harkintavalta teknisten eritelmien, 
hankintasopimuksen tekoperusteiden ja 
sopimuksen toteuttamisehtojen käytössä 
ympäristönsuojelun ja kestävän 
kehityksen edistämiseksi varmistaen 
samalla yhteyden hankintasopimuksen 
kohteeseen sekä sen, että ne saavat 
hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdollisen hinta-laatusuhteen.

Or. en
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Tarkistus 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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) Tässä direktiivissä selvennetään, miten 
hankintaviranomaiset voivat edistää 
ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä 
varmistaen samalla, että ne saavat 
hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdollisen hinta-laatusuhteen.

Or. en

Perustelu

Komission tekstiä voidaan yksinkertaistaa.

Tarkistus 187
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Hankintasopimuksen teknisillä 
eritelmillä, tekoperusteilla ja 
hankintasopimuksen toteuttamisehdoilla 
on erillinen asema hankintasopimusten 
tekoprosessissa, eikä näiden eritelmien ja 
perusteiden pääsisältöä rajoiteta tällä 
luokittelulla. Teknisillä eritelmillä 
hankintaviranomainen määrittelee 
hankinnan ehdottomat vaatimukset; 
valmiudet täyttää tekniset eritelmät on 
edellytys tarjouksen huomioon 
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ottamiselle, ja siksi vain eritelmät 
täyttävät rakennusurakat, tavarat tai 
palvelut olisi otettava huomioon. 
Hankintasopimuksen tekoperusteet sen 
sijaan antavat hankintaviranomaiselle 
mahdollisuuden vertailla eri perusteiden 
yhdistelmien etuja. Jokaista tarjousta olisi 
arvioitava jokaisen perusteen perusteella, 
mutta valmius kaikkien perusteiden 
täyttämiseen ei ole välttämättä edellytys 
sopimuksen tekemiselle. 
Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
olisi sisällytettävä sopimukseen, jotta 
voidaan osoittaa, millä tavoin sopimus on 
toteutettava.

Or. en

Tarkistus 188
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tällä direktiivillä varmistetaan, että 
työntekijöiden oikeuksien turvaamista 
yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai 
liiketoiminnan osan luovutuksen 
yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä annettu 
direktiivi 2001/23/EY pannaan 
täytäntöön, jotta voidaan varmistaa 
tasavertaista kilpailua koskevien 
sääntöjen noudattaminen ja 
työntekijöiden suojelu yrityksen 
luovutuksen yhteydessä. Erityisesti sillä 
varmistetaan, että noudatetaan oikeutta 
vaatia, että yrityksen haltuunsa ottanut 
oikeushenkilö vastaa myös työntekijöistä.

Or. en
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Tarkistus 189
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan unioni ja useimmat 
jäsenvaltiot ovat vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen osapuolia, 
ja loputkin jäsenvaltiot ratifioivat 
parhaillaan kyseistä sopimusta. Tämän 
direktiivin asiaankuuluvien säännösten 
täytäntöönpanossa on tärkeää, että 
kyseisestä yleissopimuksesta johtuvat, 
muun muassa esteettömyyteen liittyvät 
velvoitteet ja määritelmät otetaan 
huomioon ja että niitä sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) 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, 

(7) Hankintamenettelyn osanottajien 
lainvastainen käyttäytyminen 
hankintamenettelyssä, kuten pyrkimykset 
vaikuttaa epäasianmukaisesti 
päätöksentekoprosessiin tai tehdä muiden 
ehdokkaiden kanssa sopimuksia 
hankintamenettelyn tuloksen 
manipuloimiseksi sekä kaikki työ-, 
ympäristö-, sosiaali- (erityisesti 
vammaisten henkilöiden integroitumisen 
osalta) ja kansanterveyssäännöksiä 
rikkova toiminta, voi johtaa unionin 
oikeuden perusperiaatteiden rikkomiseen ja 
vakaviin kilpailun vääristymiin. Sen vuoksi 
talouden toimijoita olisi vaadittava



PE492.857v01-00 22/228 AM\908710FI.doc

FI

kyseinen toimija olisi jätettävä 
hankintamenettelyn ulkopuolelle.

antamaan valaehtoinen vakuutus siitä, että 
ne eivät ryhdy tällaiseen lainvastaiseen 
toimintaan, ja jos tällainen vakuutus 
osoittautuu paikkansapitämättömäksi, 
kyseinen toimija olisi jätettävä 
hankintamenettelyn ulkopuolelle.

Or. es

Tarkistus 191
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tavoite parantaa EU:n talouden 
toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien 
maiden julkisten hankintojen 
markkinoille, joita suojataan rajoittavilla 
hankintatoimenpiteillä, ja tavoite säilyttää 
tasapuoliset kilpailuedellytykset Euroopan 
sisämarkkinoilla edellyttävät, että 
kolmansien maiden sellaisten tavaroiden 
ja palvelujen kohtelu, jotka eivät kuulu 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
piiriin, yhdenmukaistetaan koko 
Euroopan unionissa. 

Or. fr

Tarkistus 192
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Hankintaviranomaiset sulkevat pois 
hankintasopimusten tekomenettelyistä 
tavarat ja palvelut, jotka eivät kuulu 
unionin tekemien kansainvälisten 



AM\908710FI.doc 23/228 PE492.857v01-00

FI

sitoumusten piiriin. 
Hankintaviranomaiset, jotka aikovat 
käyttää tämän direktiivin mukaista 
toimivaltaa sulkeakseen pois 
hankintasopimusten tekomenettelyistä 
tarjoukset, jotka pitävät sisällään 
Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin 
olevia tavaroita ja palveluja, joita 
koskevien unionin tekemien 
kansainvälisten sitoumusten ulkopuolelle 
jäävien töiden, hankintojen ja palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia kyseisten 
tuotteiden ja palvelujen kokonaisarvosta, 
on avoimuuden varmistamiseksi 
ilmoitettava siitä talouden toimijoille.

Or. fr

Tarkistus 193
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Tavoite parantaa unionin talouden 
toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien 
maiden julkisten hankintojen 
markkinoille, joita suojataan rajoittavilla 
hankintatoimenpiteillä, ja tavoite säilyttää 
tasapuoliset kilpailuedellytykset Euroopan 
sisämarkkinoilla edellyttävät, että 
kolmansien maiden sellaisten tavaroiden 
ja palvelujen kohtelu, jotka eivät kuulu 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
piiriin, yhdenmukaistetaan koko 
unionissa. Komission olisi arvioitava, 
hyväksytäänkö se, että 
hankintaviranomaiset jättävät 
sopimuksentekomenettelyjen ulkopuolelle 
tavarat ja palvelut, jotka eivät kuulu 
unionin tekemien kansainvälisten 
sitoumusten piiriin, kun on kyse 
hankintasopimuksista, joiden ennakoitu 
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arvo on vähintään 5 000 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 194
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Hankintaviranomaisten, jotka 
aikovat käyttää valtuuksiaan sulkeakseen 
pois hankintasopimusten 
tekomenettelyistä tarjoukset, jotka 
sisältävät Euroopan unionin ulkopuolelta 
peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja 
joissa sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia kyseisten tavaroiden 
kokonaisarvosta, olisi avoimuuden 
varmistamiseksi ilmoitettava asiasta 
talouden toimijoille Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä julkaistavassa 
hankintailmoituksessa. Komission olisi 
hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, 
jos kansainvälinen sopimus, joka koskee 
unionin ja sen maan pääsyä toistensa 
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan. 
Tällaisen sopimuksen puuttuessa 
komission olisi hyväksyttävä 
poissulkeminen, jos kolmas maa käyttää 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden 
vuoksi unionin ja kolmannen maan 
välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta.

Or. en
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Tarkistus 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Direktiivistä olisi poistettava niiden 
julkisten viranhaltijoiden tehtävä, jotka 
ovat lainsäädännöllisesti velvoitettuja 
riippumattomuuteen ja 
puolueettomuuteen. Heidän valinta tulisi 
suorittaa tavalla, joka ei voi suuntautua 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
mukaan.

Or. de

Tarkistus 196
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Direktiivin soveltamisalasta on 
puolestaan poistettava väestönsuojelun ja 
pelastuspalvelun sekä jokapäiväisen 
vaarojen torjunnan alan 
palveluhankintoja koskevat sopimukset. 
Tähän kuuluu etenkin pelastustoiminta, 
joka on jokapäiväisen vaarojen torjunnan 
osa ja joka olisi erotettava 
sairaankuljetuksesta. Menestyksekkään 
väestönsuojelun ja pelastuspalvelun 
takaamiseksi jokapäiväisen vaarojen 
torjunnan yhteydessä kansalaisten edun 
mukaisesti pitäisi riittää 
primaarioikeudelliset periaatteet.

Or. de
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Tarkistus 197
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Julkista hankintaa koskevan EU:n 
lainsäädännön vaikutuksista ja 
tehokkuudesta tehdyn arvioinnin16

tulokset ovat osoittaneet, että tiettyjen 
palvelujen jättämistä direktiivin 
täydellisen soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi tämä 
direktiivi ulotetaan koskemaan 
täydellisesti useita palveluja (kuten 
hotellipalveluja ja oikeudellisia palveluja, 
joissa molemmissa rajatylittävän kaupan 
osuuden on todettu olevan erityisen 
suuri).

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä lausunto on liian yksipuolinen, koska siinä ei oteta huomioon edes parlamentin 
lausuntoa vihreästä kirjasta.

Tarkistus 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Julkista hankintaa koskevan EU:n 
lainsäädännön vaikutuksista ja 
tehokkuudesta tehdyn arvioinnin tulokset 
ovat osoittaneet, että tiettyjen palvelujen 
jättämistä direktiivin täydellisen 
soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi tämä 
direktiivi ulotetaan koskemaan 
täydellisesti useita palveluja (kuten 

Poistetaan.
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hotellipalveluja ja oikeudellisia palveluja, 
joissa molemmissa rajatylittävän kaupan 
osuuden on todettu olevan erityisen 
suuri).

Or. de

Tarkistus 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Julkista hankintaa koskevan EU:n 
lainsäädännön vaikutuksista ja 
tehokkuudesta tehdyn arvioinnin16

tulokset ovat osoittaneet, että tiettyjen 
palvelujen jättämistä direktiivin 
täydellisen soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi tämä 
direktiivi ulotetaan koskemaan 
täydellisesti useita palveluja (kuten 
hotellipalveluja ja oikeudellisia palveluja, 
joissa molemmissa rajatylittävän kaupan 
osuuden on todettu olevan erityisen 
suuri).

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Julkisia hankintoja koskevan EU:n 
lainsäädännön vaikutusta ja 
tuloksekkuutta koskevan arvioinnin16

tulokset ovat osoittaneet, että tiettyjen 
palvelujen jättämistä direktiivin 

Poistetaan.
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täydellisen soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi tämä 
direktiivi ulotetaan koskemaan 
täydellisesti useita palveluja (kuten 
hotellipalveluja ja oikeudellisia palveluja, 
joissa molemmissa rajatylittävän kaupan 
osuuden on todettu olevan erityisen 
suuri).

Or. en

Tarkistus 201
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Julkista hankintaa koskevan EU:n 
lainsäädännön vaikutuksista ja 
tehokkuudesta tehdyn arvioinnin16 tulokset 
ovat osoittaneet, että tiettyjen palvelujen 
jättämistä direktiivin täydellisen 
soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi tämä 
direktiivi ulotetaan koskemaan täydellisesti 
useita palveluja (kuten hotellipalveluja ja 
oikeudellisia palveluja, joissa molemmissa 
rajatylittävän kaupan osuuden on todettu 
olevan erityisen suuri).

(10) Julkista hankintaa koskevan EU:n 
lainsäädännön vaikutuksista ja 
tehokkuudesta tehdyn arvioinnin16 tulokset 
ovat osoittaneet, että tiettyjen palvelujen 
jättämistä direktiivin täydellisen 
soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi tämä 
direktiivi ulotetaan koskemaan täydellisesti 
useita palveluja.

Or. en

Tarkistus 202
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Julkista hankintaa koskevan EU:n 
lainsäädännön vaikutuksista ja 

(10) Julkista hankintaa koskevan EU:n 
lainsäädännön vaikutuksista ja 
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tehokkuudesta tehdyn arvioinnin tulokset 
ovat osoittaneet, että tiettyjen palvelujen 
jättämistä direktiivin täydellisen 
soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi tämä 
direktiivi ulotetaan koskemaan täydellisesti 
useita palveluja (kuten hotellipalveluja ja 
oikeudellisia palveluja, joissa molemmissa 
rajatylittävän kaupan osuuden on todettu 
olevan erityisen suuri).

tehokkuudesta tehdyn arvioinnin tulokset 
ovat osoittaneet, että tiettyjen palvelujen 
jättämistä direktiivin täydellisen 
soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi tämä 
direktiivi ulotetaan koskemaan täydellisesti 
useita palveluja lukuun ottamatta 
oikeudellisia palveluja ja pakollisia 
sosiaalipalveluja. Direktiivi ei kuitenkaan 
vaikuta hankintaviranomaisten oikeuksiin 
sosiaalipalvelujen hallinnossa.

Or. fr

Tarkistus 203
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä 
palveluja tarjotaan tietyssä kontekstissa, 
joka vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta 
toiseen erilaisten kulttuuriperinteiden 
vuoksi. Sen vuoksi näiden palvelujen 
julkista hankintaa koskevia sopimuksia 
varten olisi luotava erityisjärjestely, jossa 
sovellettaisiin korkeampaa, 500 000 euron 
kynnysarvoa. Henkilöpalvelut, joiden 
arvot alittavat tämän kynnysarvon, eivät 
yleensä kiinnosta muista jäsenvaltioista 
tulevia palveluntarjoajia, jollei 
päinvastaisesta ole konkreettista näyttöä, 
kuten unionin rahoittaessa ylikansallisia 
hankkeita. Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät 
edellä mainitun kynnysarvon, olisi 
edellytettävä unionin laajuista 
avoimuutta. Näiden palvelujen 

Poistetaan.
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kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka 
täyttävät hankintaviranomaisen ennalta 
vahvistamat edellytykset, ilman 
rajoituksia tai kiintiöitä, jos tällaisella 
järjestelmällä varmistetaan riittävä 
mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

Or. en

Tarkistus 204
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 

(11) Joillekin palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
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terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näiden palvelujen julkista hankintaa 
koskevia sopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 500 000 euron kynnysarvoa. 
Henkilöpalvelut, joiden arvot alittavat 
tämän kynnysarvon, eivät yleensä kiinnosta 
muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita. 
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 

terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näiden palvelujen julkista hankintaa 
koskevia sopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 500 000 euron kynnysarvoa. 
Henkilöpalvelut, joiden arvot alittavat 
tämän kynnysarvon, eivät yleensä kiinnosta 
muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita. 
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
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riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
testattuihin ja hyviksi havaittuihin 
jäsenvaltioiden menettelyihin, jotka 
perustuvat käyttäjien vapauteen valita 
yleishyödyllisten palvelujen suorittajat 
(setelijärjestelmä, vapaan valinnan malli, 
kolmenvälinen suhde), edellyttäen, että 
yleiset yhdenvertaisen kohtelun, 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteet otetaan huomioon.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään joitakin jäsenvaltioiden yleishyödyllisten sosiaalisten palvelujen 
toimittamista koskevia malleja.

Tarkistus 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näiden palvelujen julkista hankintaa 
koskevia sopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 1 000 000 euron 
kynnysarvoa. Henkilöpalvelut, joiden arvot 
alittavat tämän kynnysarvon, eivät yleensä 
kiinnosta muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
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rahoittaessa ylikansallisia hankkeita. 
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

rahoittaessa ylikansallisia hankkeita. 
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Etenkin 
kyseiset menettelyt olisi hyväksyttävä 
primaarioikeuden mukaisiksi 
vaihtoehdoiksi julkisia hankintoja 
koskevalle lainsäädännölle, jos kyseisten 
menettelyjen perustana on se, että kaikki 
palveluntarjoajat, jotka pystyvät 
täyttämään ennalta lainsäädännössä 
asetetut ehdot, ovat oikeutettuja 
tarjoamaan palveluja oikeusmuodostaan 
riippumatta edellyttäen, että tällöin 
otetaan huomioon tasavertaisen kohtelun, 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteet. Tämä ehdoton tarve otetaan 
huomioon tämän direktiivin säännöissä, 
joissa vaaditaan ainoastaan avoimuutta ja 
yhdenvertaista kohtelua koskevien 
perusperiaatteiden noudattamista ja joilla 
varmistetaan, että hankintaviranomaisilla 
on mahdollisuus soveltaa palvelujen 
suorittajien valintaan erityisiä laadullisia 
perusteita, kuten niitä, jotka on vahvistettu 
Euroopan unionin neuvoston sosiaalisen 
suojelun komitean vapaaehtoisessa 
eurooppalaisessa sosiaalipalvelujen 
laatukehyksessä. Jäsenvaltiot ja/tai 
viranomaiset voivat yhä vapaasti tarjota 
näitä palveluja itse tai järjestää 
sosiaalipalvelut tavalla, johon ei liity 
julkista hankintaa koskevien sopimusten 
tekoa, kuten pelkästään rahoittamalla näitä 
palveluja tai myöntämällä toimilupia tai 
muita lupia kaikille talouden toimijoille, 
jotka täyttävät hankintaviranomaisen 
ennalta vahvistamat edellytykset, ilman 
rajoituksia tai kiintiöitä, jos tällaisella 
järjestelmällä varmistetaan riittävä 
mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
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periaatteita.

Or. de

Perustelu

Selvennys siitä, että jäsenvaltioille pitäisi olla jatkossakin mahdollista järjestää 
sosiaalipalvelut tavalla, joka ei perustu julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekemiseen.

Tarkistus 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näiden palvelujen julkista hankintaa 
koskevia sopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 500 000 euron kynnysarvoa. 
Henkilöpalvelut, joiden arvot alittavat 
tämän kynnysarvon, eivät yleensä kiinnosta 
muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita. 
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näiden palvelujen julkista hankintaa 
koskevia sopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 1 000 000 euron
kynnysarvoa. Henkilöpalvelut, joiden arvot 
alittavat tämän kynnysarvon, eivät yleensä 
kiinnosta muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita. 
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 



AM\908710FI.doc 35/228 PE492.857v01-00

FI

direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

Or. en

Tarkistus 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näiden palvelujen julkista hankintaa 

(11) Julkisia hankintoja koskevan EU:n 
lainsäädännön vaikutusta ja 
tuloksekkuutta koskevan arvioinnin1

tulokset ovat osoittaneet, että tiettyjen 
palvelujen jättämistä direktiivin 
täydellisen soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Joillekin
palvelujen pääluokille, esimerkiksi 
henkilöpalveluina tunnetuille palveluille, 
kuten tietyille sosiaali-, terveys- ja 
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koskevia sopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 500 000 euron kynnysarvoa. 
Henkilöpalvelut, joiden arvot alittavat 
tämän kynnysarvon, eivät yleensä kiinnosta 
muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita. 
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näiden palvelujen julkista hankintaa 
koskevia sopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 1 000 000 euron
kynnysarvoa. Henkilöpalvelut, joiden arvot 
alittavat tämän kynnysarvon, eivät yleensä 
kiinnosta muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita. 
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
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riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.
__________________
1 SEK(2011)0853 lopullinen, 27.6.2011

Or. en

Perustelu

Direktiivien yksinkertaistamista koskevan yleisen lähestymistavan mukaisesti tässä vaiheessa 
ei olisi asianmukaista soveltaa direktiiviä täysimääräisesti muihin palvelujen pääluokkiin. 
Näihin palveluihin pitäisi kuitenkin soveltaa erityistä sosiaalipalvelujen ja muiden erityisten 
palvelujen järjestelmää, ja tämän järjestelmän soveltamisen tulokset olisi tarkistettava 
(komissiossa) kolmen vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin jäsenvaltiot panevat tämän 
direktiivin täytäntöön.

Tarkistus 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tätä direktiiviä, joka on osoitettu 
jäsenvaltioille, ei sovelleta hankintoihin, 
joita kansainväliset järjestöt tekevät omasta 
puolestaan ja omaan lukuunsa. On 
kuitenkin tarpeen selventää, missä määrin 
direktiiviä olisi sovellettava 
kansainvälisten erityissääntöjen 
soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin.

(13) Tätä direktiiviä, joka on osoitettu 
jäsenvaltioille, ei sovelleta hankintoihin, 
joita kansainväliset järjestöt tekevät omasta 
puolestaan ja omaan lukuunsa. On 
kuitenkin tarpeen selventää, missä määrin 
direktiiviä olisi sovellettava 
kansainvälisten erityissääntöjen 
soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin.
Unionin toimielinten olisi erityisesti 
otettava huomioon tällä direktiivillä 
käyttöönotetut muutokset ja muutettava 
omia hankintasääntöjään vastaamaan 
näitä muutoksia.

Or. en

Perustelu

Monien EU:n yritysten, erityisesti pk-yritysten, liiketoiminta perustuu EU:n toimielinten 
hankintoihin. Varainhoitoasetuksessa olisi käsiteltävä tällä nykyaikaistamisprosessilla 
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käyttöönotettavia muutoksia tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi.

Tarkistus 209
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä 
julkista hankintaa koskevilla säännöillä, 
vallitsee huomattava oikeudellinen 
epävarmuus. Asiaa koskevaa Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä 
on tulkittu eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja 
jopa eri hankintaviranomaisten 
keskuudessa. Sen vuoksi olisi 
selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 
että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
hankintaviranomaisia, ei sinänsä sulje 
pois hankintasääntöjen soveltamista. 
Julkista hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saisi kuitenkaan 
vaikuttaa viranomaisten vapauteen 
päättää siitä, miten ne järjestävät 
julkiseen palveluun liittyvien tehtäviensä 
hoitamisen. Määräysvallan alaisten 
yksikköjen kanssa tehdyt 
hankintasopimukset tai yhteistyö, jossa 
hankintaviranomaiset hoitavat yhdessä 
julkiseen palveluun liittyviä tehtäviään, 
olisi näin ollen jätettävä sääntöjen 
soveltamisalan ulkopuolelle, jos tässä 
direktiivissä säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Tällä direktiivillä olisi pyrittävä 
varmistamaan, että soveltamisalan 
ulkopuolelle jätetty julkisen sektorin 
sisäinen yhteistyö ei aiheuta kilpailun 

Poistetaan.
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vääristymistä yksityisiin talouden 
toimijoihin nähden. 
Hankintaviranomaisen osallistuminen 
tarjoajana julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelyn ei saisi 
myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

Or. en

Perustelu

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ei – tietyin ehdoin – kuulu hankintajärjestelmään, 
kuten Euroopan unionin tuomioistuin on useasti ja selkeästi todennut.

Tarkistus 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus. 
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 
että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
hankintaviranomaisia, ei sinänsä sulje 
pois hankintasääntöjen soveltamista.
Julkista hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saisi kuitenkaan vaikuttaa 
viranomaisten vapauteen päättää siitä, 
miten ne järjestävät julkiseen palveluun 
liittyvien tehtäviensä hoitamisen. 

(14) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus. 
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Julkista 
hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saisi kuitenkaan vaikuttaa 
viranomaisten vapauteen päättää siitä, 
miten ne järjestävät julkiseen palveluun 
liittyvien tehtäviensä hoitamisen. Tämä 
direktiivi ei rajoita etenkään 
viranomaisten oikeutta päättää kaikilla 
tasoilla, haluavatko ne hoitaa itse julkiset 
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Määräysvallan alaisten yksikköjen kanssa 
tehdyt hankintasopimukset tai yhteistyö, 
jossa hankintaviranomaiset hoitavat 
yhdessä julkiseen palveluun liittyviä 
tehtäviään, olisi näin ollen jätettävä 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
tässä direktiivissä säädetyt edellytykset 
täyttyvät. Tällä direktiivillä olisi pyrittävä 
varmistamaan, että soveltamisalan 
ulkopuolelle jätetty julkisen sektorin 
sisäinen yhteistyö ei aiheuta kilpailun 
vääristymistä yksityisiin talouden 
toimijoihin nähden. 
Hankintaviranomaisen osallistuminen 
tarjoajana julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelyn ei saisi 
myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

tehtävät ja miten ja missä määrin ne 
haluavat tehtävät hoitaa. Määräysvallan 
alaisten yksikköjen tai sosiaalisen 
yrittäjyyden aloitteesta 25. lokakuuta 2011 
annetussa komission tiedonannossa 
tarkoitettujen sosiaalisten yritysten kanssa 
tehdyt hankintasopimukset tai yhteistyö, 
jossa hankintaviranomaiset hoitavat 
yhdessä julkiseen palveluun liittyviä 
tehtäviään, olisi näin ollen jätettävä 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
tässä direktiivissä säädetyt edellytykset 
täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 211
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus. 
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 
että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
hankintaviranomaisia, ei sinänsä sulje pois 

(14) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus. 
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 
että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
hankintaviranomaisia, ei sinänsä sulje pois 
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hankintasääntöjen soveltamista. Julkista 
hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saisi kuitenkaan vaikuttaa 
viranomaisten vapauteen päättää siitä, 
miten ne järjestävät julkiseen palveluun 
liittyvien tehtäviensä hoitamisen. 
Määräysvallan alaisten yksikköjen kanssa 
tehdyt hankintasopimukset tai yhteistyö, 
jossa hankintaviranomaiset hoitavat 
yhdessä julkiseen palveluun liittyviä 
tehtäviään, olisi näin ollen jätettävä 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
tässä direktiivissä säädetyt edellytykset 
täyttyvät. Tällä direktiivillä olisi pyrittävä 
varmistamaan, että soveltamisalan 
ulkopuolelle jätetty julkisen sektorin 
sisäinen yhteistyö ei aiheuta kilpailun 
vääristymistä yksityisiin talouden 
toimijoihin nähden. Hankintaviranomaisen 
osallistuminen tarjoajana julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen tekomenettelyn ei 
saisi myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

hankintasääntöjen soveltamista. Julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saa vaikuttaa 
viranomaisten oikeuteen päättää vapaasti 
siitä, miten ne järjestävät julkiseen 
palveluun liittyvien tehtäviensä hoitamisen. 
Määräysvallan alaisten yksikköjen kanssa 
tehdyt hankintasopimukset olisi näin ollen 
jätettävä sääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle, jos tässä direktiivissä 
säädetyt edellytykset täyttyvät. Tällä 
direktiivillä olisi pyrittävä varmistamaan, 
että soveltamisalan ulkopuolelle jätetty 
julkisen sektorin sisäinen yhteistyö ei 
aiheuta kilpailun vääristymistä yksityisiin 
talouden toimijoihin nähden. 
Hankintaviranomaisen osallistuminen 
tarjoajana julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelyn ei saisi 
myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

Or. fr

Perustelu

Johdanto-osan kappaleen vahvistaminen. Kysymystä, joka koskee hankintaviranomaisten 
välistä yhteistyötä julkisen palvelun tehtävien hoitamiseksi yhdessä, käsitellään uudessa 
erillisessä johdanto-osan kappaleessa. 

Tarkistus 212
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus. 
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 

(14) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus. 
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
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eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 
että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
hankintaviranomaisia, ei sinänsä sulje pois 
hankintasääntöjen soveltamista. Julkista 
hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saisi kuitenkaan vaikuttaa 
viranomaisten vapauteen päättää siitä, 
miten ne järjestävät julkiseen palveluun 
liittyvien tehtäviensä hoitamisen. 
Määräysvallan alaisten yksikköjen kanssa 
tehdyt hankintasopimukset tai yhteistyö, 
jossa hankintaviranomaiset hoitavat 
yhdessä julkiseen palveluun liittyviä 
tehtäviään, olisi näin ollen jätettävä 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
tässä direktiivissä säädetyt edellytykset 
täyttyvät. Tällä direktiivillä olisi pyrittävä
varmistamaan, että soveltamisalan 
ulkopuolelle jätetty julkisen sektorin 
sisäinen yhteistyö ei aiheuta kilpailun 
vääristymistä yksityisiin talouden 
toimijoihin nähden. Hankintaviranomaisen 
osallistuminen tarjoajana julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen tekomenettelyn ei 
saisi myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 
että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
hankintaviranomaisia, ei sinänsä sulje pois 
hankintasääntöjen soveltamista. Julkista 
hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saisi kuitenkaan vaikuttaa 
viranomaisten vapauteen päättää siitä, 
miten ne järjestävät julkiseen palveluun 
liittyvien tehtäviensä hoitamisen. 
Määräysvallan alaisten yksikköjen kanssa 
tehdyt hankintasopimukset tai yhteistyö, 
jossa hankintaviranomaiset hoitavat 
yhdessä julkiseen palveluun liittyviä 
tehtäviään, olisi näin ollen jätettävä 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
tässä direktiivissä säädetyt edellytykset 
täyttyvät. Tällä direktiivillä olisi pyrittävä 
varmistamaan, että soveltamisalan 
ulkopuolelle jätetty julkisen sektorin 
sisäinen yhteistyö ei aiheuta kilpailun 
vääristymistä yksityisiin talouden 
toimijoihin nähden. Hankintaviranomaisen 
osallistuminen tarjoajana julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen tekomenettelyn ei 
saisi myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä. Tämän aikaansaamiseksi 
sopimusten sulkemista tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle koskevia 
ehtoja olisi tulkittava suppeasti. Mikäli 
jotakin soveltamisalaa koskevan 
poikkeuksen kumulatiivisista ehdoista ei 
enää täytetä hankintasääntöjen 
ulkopuolelle suljetun 
hankintasopimuksen tai yhteistyön 
voimassaoloaikana, kyseinen voimassa 
oleva hankintasopimus tai yhteistyö on 
avattava kilpailulle tavanomaisilla 
hankintamenettelyillä.

Or. en
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Tarkistus 213
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus. 
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 
että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
hankintaviranomaisia, ei sinänsä sulje pois 
hankintasääntöjen soveltamista. Julkista 
hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saisi kuitenkaan vaikuttaa 
viranomaisten vapauteen päättää siitä, 
miten ne järjestävät julkiseen palveluun 
liittyvien tehtäviensä hoitamisen. 
Määräysvallan alaisten yksikköjen kanssa 
tehdyt hankintasopimukset tai yhteistyö, 
jossa hankintaviranomaiset hoitavat 
yhdessä julkiseen palveluun liittyviä 
tehtäviään, olisi näin ollen jätettävä 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
tässä direktiivissä säädetyt edellytykset 
täyttyvät. Tällä direktiivillä olisi pyrittävä 
varmistamaan, että soveltamisalan 
ulkopuolelle jätetty julkisen sektorin 
sisäinen yhteistyö ei aiheuta kilpailun 
vääristymistä yksityisiin talouden 
toimijoihin nähden. Hankintaviranomaisen 
osallistuminen tarjoajana julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen tekomenettelyn ei 

(14) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus. 
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 
että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
hankintaviranomaisia, ei sinänsä sulje pois 
hankintasääntöjen soveltamista. Julkista 
hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saisi kuitenkaan vaikuttaa 
viranomaisten vapauteen päättää siitä, 
miten ne järjestävät julkiseen palveluun 
liittyvien tehtäviensä hoitamisen. 
Määräysvallan alaisten yksikköjen kanssa 
tehdyt hankintasopimukset tai yhteistyö, 
jossa hankintaviranomaiset hoitavat 
yhdessä julkiseen palveluun liittyviä 
tehtäviään, olisi näin ollen jätettävä 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
tässä direktiivissä säädetyt edellytykset 
täyttyvät. Näitä perusteita ei sovelleta 
julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajien 
väliseen yhteistyöhön eikä julkisen 
yleisradiotoiminnan harjoittajien ja 
niiden tytäryhtiöiden väliseen 
yhteistyöhön, mikäli niihin sovelletaan 
tiettyjä Euroopan kilpailusääntöjä, 
kilpailun vääristymisen estämiseksi. Tällä 
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saisi myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

direktiivillä olisi pyrittävä varmistamaan, 
että soveltamisalan ulkopuolelle jätetty 
julkisen sektorin sisäinen yhteistyö ei 
aiheuta kilpailun vääristymistä yksityisiin 
talouden toimijoihin nähden. 
Hankintaviranomaisen osallistuminen 
tarjoajana julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelyn ei saisi 
myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

Or. de

Tarkistus 214
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus. 
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 
että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
hankintaviranomaisia, ei sinänsä sulje pois 
hankintasääntöjen soveltamista. Julkista 
hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saisi kuitenkaan vaikuttaa 
viranomaisten vapauteen päättää siitä, 
miten ne järjestävät julkiseen palveluun 
liittyvien tehtäviensä hoitamisen.
Määräysvallan alaisten yksikköjen kanssa 
tehdyt hankintasopimukset tai yhteistyö, 

(14) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus. 
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 
että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
hankintaviranomaisia, ei sinänsä sulje pois 
hankintasääntöjen soveltamista. Julkista 
hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saisi kuitenkaan vaikuttaa 
viranomaisten vapauteen päättää siitä, 
miten ne järjestävät julkiseen palveluun 
liittyvien tehtäviensä hoitamisen. Tällä 
direktiivillä olisi pyrittävä varmistamaan, 
että soveltamisalan ulkopuolelle jätetty 
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jossa hankintaviranomaiset hoitavat 
yhdessä julkiseen palveluun liittyviä 
tehtäviään, olisi näin ollen jätettävä 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
tässä direktiivissä säädetyt edellytykset 
täyttyvät. Tällä direktiivillä olisi pyrittävä 
varmistamaan, että soveltamisalan 
ulkopuolelle jätetty julkisen sektorin 
sisäinen yhteistyö ei aiheuta kilpailun 
vääristymistä yksityisiin talouden 
toimijoihin nähden. Hankintaviranomaisen 
osallistuminen tarjoajana julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen tekomenettelyn ei 
saisi myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

julkisen sektorin sisäinen yhteistyö ei 
aiheuta kilpailun vääristymistä yksityisiin 
talouden toimijoihin nähden. 
Hankintaviranomaisen osallistuminen 
tarjoajana julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelyn ei saisi 
myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

Or. fr

Tarkistus 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Menettelyjen nopeuttamiseksi ja 
tehostamiseksi määräajat 
hankintamenettelyihin osallistumiselle 
olisi pidettävä mahdollisimman lyhyinä 
luomatta epäasianmukaisia esteitä koko 
sisämarkkinoiden talouden toimijoiden, 
etenkään pk-yritysten, pääsylle. 
Tarjousten ja osallistumishakemusten 
vastaanottamista koskevia määräaikoja 
vahvistaessaan hankintaviranomaisten 
olisi otettava huomioon 
hankintasopimuksen monitahoisuus ja 
tarjousten laatimiseen tarvittava aika, 
vaikka se tarkoittaisi tämän direktiivin 
nojalla säädettyjä vähimmäismääräaikoja 
pidempien määräaikojen vahvistamista. 
Sähköisten tieto- ja viestintävälineiden 
käyttö, erityisesti hankinta-asiakirjojen 
täydellinen saatavuus sähköisessä 
muodossa ja viestien sähköinen 
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toimittaminen toisaalta lisäävät 
avoimuutta ja säästävät aikaa. Siksi olisi 
säädettävä vähimmäismääräaikojen 
lyhentämisestä WTO:n julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen (GPA-
sopimus) mukaisesti edellyttäen, että 
tällaiset välineet ovat yhteensopivia 
unionin tasolla suunnitellun erityisen 
tiedonsiirtomuodon kanssa. 
Hankintaviranomaisilla olisi lisäksi oltava 
mahdollisuus lyhentää edelleen 
osallistumishakemusten vastaanottamisen 
ja tarjousten jättämisen määräaikoja, 
mikäli tavanomaiset määräajat ovat 
kiireen vuoksi epäkäytännöllisiä, vaikka 
menettelyn toteuttaminen julkaisuineen 
on edelleen mahdollista. Vain tilanteet, 
joissa äärimmäinen kiire johtuu 
ennakoimattomista tapahtumista – jotka 
eivät johdu hankintaviranomaisista – olisi 
katsottava poikkeukselliseksi, ja vain 
tällaisissa tapauksissa tavanomaisen 
menettelyn suorittaminen katsottaisiin 
mahdottomaksi edes lyhennetyissä 
määräajoissa. Tällaisissa tapauksissa 
hankintaviranomaisten olisi 
mahdollisuuksien mukaan tehtävä 
sopimukset käyttämällä 
neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta. Tällaisesta tilanteesta voi olla 
kyse, kun luonnonkatastrofit tai ihmisen 
aiheuttamat katastrofit edellyttävät 
välittömiä toimia.

Or. en

Perustelu

Nämä ovat tarpeellisia selvennyksiä tavanomaisiin tarjousaikoihin tehtäviin poikkeuksiin 
julkisen hankinnan suorittamisen nopeuden ja tehokkuuden takaamiseksi.

Tarkistus 216
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tämän direktiivin sääntöjen
soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä 
paikallisviranomaisten välinen yhteistyö 
tai yhteistyö paikallisviranomaisten ja 
yksistään paikallisviranomaisista 
muodostuvien ryhmittymien välillä, jotka 
haluavat yhdessä hoitaa julkisen palvelun 
tehtäviä yleisen edun nimissä 
jäsenvaltioiden sisäisten järjestelyjen 
yhteydessä. Samoin tämän direktiivin 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle 
olisi jätettävä julkisen palvelun tehtäviä 
koskevan toimivallan siirrot, jotka 
aiheuttavat vastuun kokonaisvaltaisen 
siirron paikallisviranomaisten välillä tai 
paikallisviranomaisten ja yksistään 
paikallisviranomaisista muodostuvien 
ryhmittymien välillä jäsenvaltioiden 
sisäisten järjestelyjen yhteydessä.

Or. fr

Perustelu

Näin ilmaistaan selkeästi se, että direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä 
julkisen palvelun tehtäviä hoitavien paikallisviranomaisten välisen toimivallan siirto.

Tarkistus 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yleisenä tarpeena on lisätä 
joustavuutta ja erityisesti laajentaa 
mahdollisuutta osallistua GPA-
sopimuksen mukaisesti 
hankintamenettelyihin, joihin liittyy 
neuvotteluja, sillä mainitussa 
sopimuksessa nimenomaisesti sallitaan 
neuvottelut kaikissa menettelyissä. Jollei 

(15) Hankintaviranomaiset haluavat lisätä 
joustavuutta sellaisten 
hankintamenettelyjen valitsemiseksi, 
joihin liittyy neuvotteluja. Julkista 
hankintaa koskevat unionin säännöt olisi 
mukautettava GPA-sopimukseen, jossa 
sallitaan neuvottelut kaikissa 
menettelyissä. Näiden menettelyjen käyttö
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asianomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännössä toisin säädetä, 
hankintaviranomaisten olisi voitava 
käyttää tässä direktiivissä säädettyä 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä 
erilaisissa tilanteissa, joissa avoimet tai 
rajoitetut menettelyt, joihin ei liity 
neuvotteluja, eivät todennäköisesti 
johtaisi tyydyttäviin hankintatuloksiin.
Tähän menettelyyn olisi liityttävät 
asianmukaiset takeet siitä, että 
yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden 
periaatteita noudatetaan. Tämä antaa 
hankintaviranomaisille suuremman 
vapauden hankkia rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka vastaavat 
täydellisesti niiden erityistarpeita. Samalla 
voidaan todennäköisesti lisätä myös 
rajatylittävää kauppaa, sillä edellä mainittu 
arviointi on osoittanut, että muista 
jäsenvaltioista tulleet tarjoajat ovat 
kilpailleet erityisen menestyksekkäästi 
hankintasopimuksista, jotka on tehty 
ennakolta ilmoitettavalla 
neuvottelumenettelyllä.

todennäköisesti lisäisi myös rajatylittävää 
kauppaa, sillä edellä mainittu arviointi on 
osoittanut, että hankintasopimukset, jotka 
on tehty ennakolta ilmoitettavalla 
neuvottelumenettelyllä, ovat houkutelleet 
erityisesti muista jäsenvaltioista tulleita 
tarjoajia. Jäsenvaltioiden pitäisi voida 
säätää tarjousperusteisen 
neuvottelumenettelyn tai kilpailullisen 
neuvottelumenettelyn käytöstä eri 
tilanteissa, joissa perinteiset avoimet tai 
rajoitetut menettelyt, joihin ei liity 
neuvotteluja, eivät todennäköisesti 
johtaisi tyydyttäviin hankintatuloksiin.

Or. en

Perustelu

Tällä muutoksella lisätään sääntöjen joustavuutta sallimalla neuvottelut kaikissa 
hankintamenettelyissä.

Tarkistus 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yleisenä tarpeena on lisätä 
joustavuutta ja erityisesti laajentaa 
mahdollisuutta osallistua GPA-sopimuksen 
mukaisesti hankintamenettelyihin, joihin 
liittyy neuvotteluja, sillä mainitussa 

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

sopimuksessa nimenomaisesti sallitaan 
neuvottelut kaikissa menettelyissä. 
Hankintaviranomaisten olisi voitava 
käyttää tässä direktiivissä säädettyä 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä 
erilaisissa tilanteissa, joissa avoimet tai 
rajoitetut menettelyt, joihin ei liity 
neuvotteluja, eivät todennäköisesti johtaisi 
tyydyttäviin hankintatuloksiin. Tähän 
menettelyyn olisi liityttävä asianmukaiset 
takeet siitä, että yhdenvertaisen kohtelun ja 
avoimuuden periaatteita noudatetaan. 
Tämä antaa hankintaviranomaisille 
suuremman vapauden hankkia 
rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja, 
jotka vastaavat täydellisesti niiden 
erityistarpeita. Samalla voidaan 
todennäköisesti lisätä myös rajatylittävää 
kauppaa, sillä edellä mainittu arviointi on 
osoittanut, että muista jäsenvaltioista 
tulleet tarjoajat ovat kilpailleet erityisen 
menestyksekkäästi hankintasopimuksista, 
jotka on tehty ennakolta ilmoitettavalla 
neuvottelumenettelyllä.

Or. de

Perustelu

Tietyissä tapauksissa neuvottelumenettely on ainoa mahdollinen menettely monimutkaisten 
hankintasopimusten tekemiseksi. Siksi hankintaviranomaisten pitäisi voida valita tällainen 
menettely kyseisessä tapauksessa. Sisämarkkinoiden harmonisoinnin ja rajatylittävän kaupan 
edistämiseksi neuvottelumenettely pitäisi ottaa käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 220
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yleisenä tarpeena on lisätä 
joustavuutta ja erityisesti laajentaa 
mahdollisuutta osallistua GPA-sopimuksen 
mukaisesti hankintamenettelyihin, joihin 
liittyy neuvotteluja, sillä mainitussa 

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

sopimuksessa nimenomaisesti sallitaan 
neuvottelut kaikissa menettelyissä. Jollei 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä 
toisin säädetä, hankintaviranomaisten olisi 
voitava käyttää tässä direktiivissä säädettyä 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä 
erilaisissa tilanteissa, joissa avoimet tai 
rajoitetut menettelyt, joihin ei liity 
neuvotteluja, eivät todennäköisesti johtaisi 
tyydyttäviin hankintatuloksiin. 
Hankintaviranomaisten olisi erityisesti 
voitava käyttää tarjousperusteista 
neuvottelumenettelyä, kun neuvottelut 
ovat tarpeen esimerkiksi hankkeen 
oikeudellisen tai rahoituksellisen 
rakenteen muodostamiseksi, esimerkiksi 
monimutkaisissa 
infrastruktuurihankkeissa, tai hankkeen 
monitahoisuuden vuoksi, esimerkiksi 
monimutkaisten tieto- ja 
viestintätekniikkahankkeiden 
toteuttamisessa järjestöissä. 
Tarjousperusteiseen 
neuvottelumenettelyyn olisi liityttävä 
asianmukaiset takeet siitä, että 
yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden 
periaatteita noudatetaan. Tämä antaa 
hankintaviranomaisille suuremman 
vapauden hankkia rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka vastaavat 
täydellisesti niiden erityistarpeita. Samalla 
voidaan todennäköisesti lisätä myös 
rajatylittävää kauppaa, sillä edellä mainittu 
arviointi on osoittanut, että muista 
jäsenvaltioista tulleet tarjoajat ovat 
kilpailleet erityisen menestyksekkäästi 
hankintasopimuksista, jotka on tehty 
ennakolta ilmoitettavalla 
neuvottelumenettelyllä.

Or. en

Perustelu

Koska neuvottelumenettely mahdollistetaan yksiselitteisesti myös monitahoisissa 
hankintasopimuksissa, komission ehdotuksessa ehdotettua soveltamisalaa on laajennettava 
rajallisesti.
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Tarkistus 221
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Urakkasopimusten osalta kyseiset 
tilanteet kattavat rakennusurakat, jotka 
eivät ole tavanomaisia rakennuksia tai 
joissa rakennusurakkaan kuuluu 
innovatiivisen ratkaisun suunnittelu. 
Mukauttamista tai suunnittelua 
edellyttävien palvelujen tai tavaroiden 
osalta tarjousperusteisen 
neuvottelumenettelyn tai kilpailullisen 
neuvottelumenettelyn käyttö tuo 
todennäköisesti lisäarvoa. Kyseiset 
mukauttamista tai suunnittelua koskevat 
vaatimukset ovat erityisen hyödyllisiä 
monitahoisissa hankinnoissa, kuten 
pitkälle kehitetyissä tuotteissa, henkisissä 
suoritteissa tai suurissa tieto- ja 
viestintätekniikkahankkeissa. Näissä 
tapauksissa neuvottelut saattavat olla 
tarpeen sen takaamiseksi, että kyseessä 
oleva tavara tai palvelu vastaa 
hankintaviranomaisen tarpeita. 
Tarjousperusteista neuvottelumenettelyä 
tai kilpailullista neuvottelumenettelyä ei 
pitäisi käyttää sellaisia käyttövalmiita 
palveluja tai tavaroita varten, joita monet 
eri talouden toimijat voivat toimittaa.

Or. en

Perustelu

Tällä muutoksella lisätään sääntöjen joustavuutta sallimalla neuvottelut kaikissa 
hankintamenettelyissä.

Tarkistus 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tällä direktiivillä varmistetaan, 
työntekijöiden oikeuksien turvaamista 
yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai 
liiketoiminnan osan luovutuksen 
yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä annettua 
direktiiviä 2001/23/EY noudatetaan, jotta 
voidaan varmistaa tasavertaista kilpailua 
koskevien sääntöjen noudattaminen ja 
työntekijöiden suojelu yrityksen 
luovutuksen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Tarjousperusteista 
neuvottelumenettelyä olisi noudatettava 
myös tapauksissa, joissa avoimen tai 
rajoitetun menettelyn käytöstä on saatu 
vain tarjouksia, jotka eivät täytä 
vaatimuksia tai ole hyväksyttäviä. 
Erityisesti tarjoukset, joissa ei noudateta 
hankinta-asiakirjoja, jotka on 
vastaanotettu myöhässä, joiden osalta on 
todisteita kilpailunvastaisesta yhteistyöstä 
tai korruptiosta tai joiden 
hankintaviranomainen katsoo olevan 
poikkeuksellisen alhaisia, olisi katsottava 
vaatimusten vastaisiksi. Tarjouksia, 
joiden tekijä ei täytä vaadittuja 
pätevyysvaatimuksia, ja tarjouksia, joiden 
hinta ylittää hankintaviranomaisen ennen 
hankintamenettelyn aloittamista laatiman 
talousarvion, ei myöskään voida pitää 
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hyväksyttävinä.

Or. en

Perustelu

Tällä muutoksella lisätään sääntöjen joustavuutta sallimalla neuvottelut kaikissa 
hankintamenettelyissä.

Tarkistus 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 c) Tarjousperusteiseen 
neuvottelumenettelyyn olisi liityttävä 
asianmukaiset takeet siitä, että 
yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden 
periaatteita noudatetaan. 
Hankintaviranomaisten olisi erityisesti 
ilmoitettava etukäteen hankkeen 
luonnetta koskevat 
vähimmäisvaatimukset, joita ei voida 
muuttaa neuvottelujen aikana. 
Hankintasopimuksen tekoperusteiden ja 
niiden painotuksen olisi pysyttävä 
muuttumattomina koko menettelyn ajan, 
eikä niistä saisi neuvotella, jotta kaikille 
talouden toimijoille voidaan taata 
yhdenvertainen kohtelu. Neuvotteluissa 
olisi pyrittävä parantamaan tarjouksia, 
jotta hankintaviranomaiset pystyisivät 
hankkimaan erityistarpeisiinsa parhaiten 
sopivat rakennusurakat, tavarat ja 
palvelut. Neuvottelut voivat koskea 
kaikkia hankittavien rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen näkökohtia, 
muun muassa laatua, määrää, kaupan 
lausekkeita sekä sosiaalisia, ekologisia ja 
innovatiivisia ominaisuuksia, mikäli ne 
eivät ole vähimmäisvaatimuksia. Tässä 
tarkoitetut vähimmäisvaatimukset ovat 
ehtoja ja ominaisuuksia (erityisesti 
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fyysisiä, toiminnallisia ja oikeudellisia), 
jotka kaikkien tarjousten on täytettävä 
tämän direktiivin 54 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan nojalla, jotta 
hankintaviranomainen voi tehdä 
hankintasopimuksen valittujen 
sopimuksentekoperusteiden mukaisesti. 
Prosessin avoimuuden takaamiseksi 
kaikista neuvotteluvaiheista on pidettävä 
kirjaa tämän direktiivin 85 artiklan 
2 kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti, jotta 
hankintaviranomaiset voivat antaa kenen 
tahansa ehdokkaan tai tarjoajan 
pyynnöstä kirjallisen todisteen, että ne 
ovat taanneet kaikkien kyseessä olevien 
talouden toimijoiden yhdenvertaisen 
kohtelun. Avoimuuden takaamiseksi 
kaikki tarjoukset on koko menettelyn ajan 
lisäksi toimitettava kirjallisesti tai 
sähköisesti.

Or. en

Perustelu

Tiettyjä suojalausekkeita tarvitaan sen varmistamiseksi, että menettelyjen käytön 
joustavuuden lisääminen ei johda väärinkäytöksiin.

Tarkistus 226
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Samoista syistä 
hankintaviranomaisten olisi voitava 
käyttää vapaasti kilpailullista 
neuvottelumenettelyä. Tämän menettelyn 
käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime 
vuosina hankintasopimusten arvojen 
perusteella mitattuna. Se on osoittautunut 
käyttökelpoiseksi tapauksissa, joissa 
hankintaviranomaiset eivät ole pystyneet 

Poistetaan.
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määrittelemään, millä tavoin niiden 
tarpeet voitaisiin tyydyttää, tai 
arvioimaan, millaisia teknisiä, 
taloudellisia tai oikeudellisia ratkaisuja 
markkinat voisivat tarjota. Tällainen 
tilanne voi syntyä erityisesti silloin, kun 
on kyse innovatiivisista hankkeista tai 
suurten integroitujen 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden, 
mittavien tietoverkkojen tai sellaisten 
hankkeiden toteutuksesta, joihin liittyy 
monimuotoista ja strukturoitua 
rahoitusta.

Or. fr

Tarkistus 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

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 

(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 kestävää talouskasvua. 
Komission tiedonannossa esikaupallisista 
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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.

hankinnoista1 esitetään yksityiskohtaisesti 
innovatiivinen hankintamalli. Kyseisellä 
mallilla edistetään tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuulumattomien 
tutkimus- ja kehityspalvelujen hankintaa. 
Kyseinen malli, joka on kirjattu tähän 
direktiiviin, on tunnustettu, ja se on 
saatavilla kaikkien 
hankintaviranomaisten käytettäväksi. 
Tällä direktiivillä olisi kuitenkin 
helpotettava innovaatioiden julkista 
hankintaa yleisemmin ja autettava 
jäsenvaltioita saavuttamaan 
innovaatiounionin tavoitteet. Jos 
innovatiivisen tuotteen, palvelun tai 
rakennusurakan kehittämistarpeeseen ja 
siitä saatavan tuotoksen myöhempään 
hankintaan ei voida vastata markkinoilla 
jo saatavilla olevilla ratkaisuilla, 
hankintaviranomaisilla olisi oltava 
käytettävissään erityinen 
hankintamenettely tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuulumattomien 
hankintasopimusten osalta. 
Hankintaviranomaisten olisi tämän 
uuden menettelyn avulla voitava luoda 
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. 
Menettelyn olisi perustuttava 
tarjousperusteiseen 
neuvottelumenettelyyn sovellettaviin 
sääntöihin, ja hankintasopimukset olisi 
tehtävä ainoastaan kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen perusteella, sillä 
se soveltuu parhaiten innovatiivisia 
ratkaisuja koskevien tarjousten 
vertailuun. Riippumatta siitä, koskeeko 
innovaatiokumppanuus erittäin suurta 
hanketta vai pienempää hanketta, se olisi 
järjestettävä riittävän markkinavetoiseksi, 
jotta se kannustaisi innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämiseen sulkematta 
kuitenkaan markkinoita.
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Hankintaviranomaiset eivät saisi siksi 
käyttää innovaatiokumppanuuksia väärin 
estääkseen, rajoittaakseen tai 
vääristääkseen kilpailua.
__________________
1 COM (2007)0799 lopullinen: Komission 
tiedonanto neuvostolle, Euroopan 
parlamentille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle – Esikaupalliset hankinnat: 
innovoinnin edistäminen kestävien ja 
korkealaatuisten julkisten palvelujen 
varmistamiseksi Euroopassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään yksityiskohtaisesti, miten uutta innovaatiokumppanuuksia koskevaa 
menettelyä olisi käytettävä, ja täydennetään komission alkuperäistä ehdotusta erityisesti 
liittämällä tämä uusi väline kilpailullisen menettelyn soveltamisperiaatteisiin, kun se on 
asianmukaisinta. Tarkistuksella selkiytetään myös sitä, että vuonna 2007 annetussa komission 
tiedonannossa määritettyjä esikaupallisia hankintoja sovelletaan edelleen riippumatta tästä 
uudesta innovaatiokumppanuuksia koskevasta menettelystä, ja siitä on tehty erillinen uusi 
poikkeus.

Tarkistus 228
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

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 

(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 
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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.

julkisten palvelujen tehostumiseen ja 
niiden laadun paranemiseen sekä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen. 
Se auttaa saamaan parhaan vastineen 
julkisille varoille ja saavuttamaan 
laajempia taloudellisia, ympäristöön ja 
eläinten hyvinvointiin 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.

Or. en

Tarkistus 229
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

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 

(17) Tutkimus ja innovointi, myös 
ekoinnovointi ja sosiaaliset innovaatiot, 
kuuluvat tärkeimpiin tulevaa kasvua 
edistäviin tekijöihin, ja niille on annettu 
keskeinen sija älykkään, kestävän ja 
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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.

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. Lisäksi 
hankintaviranomaisten olisi voitava ottaa 
käyttöön hankintojen ehtojen asettamisen 
kriteerinä parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan kaltaisia innovatiivisia 
ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen.

Or. nl
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Tarkistus 230
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

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 

(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.
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markkinoita.

Or. fr

Tarkistus 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Kyseisellä menettelyllä olisi 
tuettava uusia tapoja kehittää julkisia 
palveluja, esimerkiksi siten, että aiemmin 
julkisella sektorilla toimineille 
työntekijöiden johtamille järjestöille 
annetaan tehtäväksi kehittää
innovatiivinen julkinen palvelu, jota ei ole 
saatavilla unionin markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa annetaan esimerkki siitä, miten innovaatiokumppanuutta voitaisiin käyttää 
tukemaan innovatiivisten julkisten palvelujen kehittämistä, esimerkiksi sijoitusrahastoja, jotka 
tarjoavat usein innovatiivisia lähestymistapoja.

Tarkistus 232
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Neuvottelumenettelyjä, joissa 
hankintailmoitusta ei julkaista etukäteen, 
olisi käytettävä ainoastaan hyvin 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska ne 
vaikuttavat haitallisesti kilpailuun. 
Tällainen poikkeus olisi rajoitettava 
koskemaan tapauksia, joissa 

(18) Neuvottelumenettelyjä, joissa 
hankintailmoitusta ei julkaista etukäteen, 
olisi käytettävä ainoastaan hyvin 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska ne 
vaikuttavat haitallisesti kilpailuun. 
Tällainen poikkeus olisi rajoitettava 
koskemaan tapauksia, joissa 
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tarjouskilpailun julkaiseminen ei ole 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 
mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi tai 
joissa on alusta alkaen selvää, että 
julkaiseminen ei lisäisi kilpailua etenkään 
sen vuoksi, että objektiivisesti katsoen vain 
yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus hankintasopimuksen 
toteuttamiseen. Neuvottelumenettelyä, 
josta ei ilmoiteta ennakolta, on aiheellista 
käyttää ainoastaan sellaisissa tilanteissa, 
joissa on kyse objektiivisesta 
yksinoikeudesta ja joissa 
hankintaviranomainen ei ole itse luonut 
tällaista tilannetta tulevaa 
hankintamenettelyä varten ja joissa ei ole 
sopivia korvikkeita, jollaisten saatavuus 
olisi arvioitava perusteellisesti.

tarjouskilpailun julkaiseminen ei ole 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 
mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi tai 
joissa on alusta alkaen selvää, että 
julkaiseminen ei lisäisi kilpailua etenkään 
sen vuoksi, että objektiivisesti katsoen vain 
yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus hankintasopimuksen 
toteuttamiseen. Neuvottelumenettelyä, 
josta ei ilmoiteta ennakolta, on aiheellista 
käyttää ainoastaan sellaisissa tilanteissa, 
joissa on kyse objektiivisesta 
yksinoikeudesta ja joissa 
hankintaviranomainen ei ole itse luonut 
tällaista tilannetta tulevaa 
hankintamenettelyä varten ja joissa ei ole 
sopivia korvikkeita, jollaisten saatavuus 
olisi arvioitava perusteellisesti. Kun 
hankintaviranomaiset käyttävät 
neuvottelumenettelyjä, joista ei ilmoiteta 
ennakolta, tässä direktiivissä 
määritellyissä tapauksissa, niiden olisi 
tarkoituksenmukaista toimittaa 
valvontaelimelle kertomus, jossa ne 
perustelevat valintaansa, ja 
valvontaviranomaisen tehtäviin olisi myös 
sisällyttävä näiden kertomusten 
analysointi ja arviointi.

Or. it

Tarkistus 233
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista ja lisätä 
hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. Niistä olisi tultava 
vakiovälineitä hankintamenettelyihin 

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

vakiovälineitä hankintamenettelyihin 
liittyvässä viestinnässä ja 
tietojenvaihdossa. Sähköisten välineiden 
käyttö säästää myös aikaa. Tämän vuoksi 
olisi säädettävä vähimmäisaikojen 
lyhentämisestä sähköisten välineiden 
käytön yhteydessä edellyttäen kuitenkin, 
että tällaiset välineet ovat yhteensopivia 
unionin tasolla suunnitellun erityisen 
tiedonsiirtomuodon kanssa. 
Asianmukaisilla toiminnoilla varustetut 
sähköiset tieto- ja viestintämuodot voivat 
myös antaa hankintaviranomaisille 
valmiudet estää, havaita ja korjata 
hankintamenettelyjen aikana tehtyjä 
virheitä.

Or. fr

Perustelu

Sähköisten tieto- ja viestintämuotojen käyttöä hankintasopimusten julkaisemiseksi sovelletaan 
yksinomaan tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin hankintamenettelyihin, eikä siis 
mainitussa direktiivissä säädettyjen kynnysarvojen alle jääviä sopimuksia koskeviin 
hankintamenettelyihin, jotka kuuluvat voimassa olevan kansallisen lainsäädännön piiriin. 

Tarkistus 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Unionissa on kehittymässä vahvaksi 
suuntaukseksi julkisten hankintojen 
markkinoilla, että julkiset hankkijat 
yhdistävät kysyntää saavuttaakseen 
mittakaavaetuja muun muassa 
alhaisempien hintojen ja 
liiketoimikustannusten muodossa sekä 
parantaakseen hankintojen hallinnointia ja 
tehdäkseen hankintoja 
ammattitaitoisemmin. Nämä tavoitteet 
voidaan saavuttaa keskittämällä hankinnat 
joko niihin osallistuvien 

(20) Unionissa on kehittymässä vahvaksi 
suuntaukseksi julkisten hankintojen 
markkinoilla, että julkiset hankkijat 
yhdistävät kysyntää saavuttaakseen 
mittakaavaetuja muun muassa 
alhaisempien hintojen ja 
liiketoimikustannusten muodossa sekä 
parantaakseen hankintojen hallinnointia ja 
tehdäkseen hankintoja 
ammattitaitoisemmin. Nämä tavoitteet 
voidaan saavuttaa keskittämällä hankinnat 
joko niihin osallistuvien 
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hankintaviranomaisten määrän tai 
hankintojen ajan myötä muuttuvan 
volyymin ja arvon perusteella. Hankintojen 
yhdistämistä ja keskittämistä olisi 
kuitenkin valvottava tarkasti, jotta 
vältettäisiin ostovoiman liiallinen 
keskittyminen ja kilpailunvastainen 
yhteistyö sekä säilytettäisiin avoimuus ja 
kilpailu ja pienten ja keskisuurten yritykset 
mahdollisuudet päästä markkinoille.

hankintaviranomaisten määrän tai 
hankintojen ajan myötä muuttuvan 
volyymin ja arvon perusteella. Hankintojen 
yhdistämistä ja keskittämistä olisi 
kuitenkin valvottava tarkasti, jotta 
vältettäisiin ostovoiman liiallinen 
keskittyminen ja kilpailunvastainen 
yhteistyö sekä säilytettäisiin avoimuus ja 
kilpailu ja pienten ja keskisuurten yritykset 
mahdollisuudet päästä markkinoille. 
Komission olisi annettava jäsenvaltioille 
ja hankintaviranomaisille ohjausta 
yhdistettyjen ja keskitettyjen hankintojen 
vaaditusta valvonnasta ostovoiman 
liiallisen keskittymisen ja 
kilpailunvastaisen yhteistyön 
välttämiseksi. Kyseistä ohjausta olisi 
annettava täytäntöönpanosäädöksen 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 235
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Puitejärjestelyt ovat hyvin yleisesti 
käytetty väline, jota pidetään tehokkaana 
hankintamenetelmänä koko Euroopassa. 
Sen vuoksi tämä väline olisi säilytettävä 
pitkälti sellaisenaan. On kuitenkin tarpeen 
selventää joitakin näkökohtia, erityisesti 
niitä edellytyksiä, joilla 
hankintaviranomaiset, jotka eivät ole itse 
puitejärjestelyn osapuolia, voivat käyttää 
tätä välinettä.

(21) Puitejärjestelyt ovat hyvin yleisesti 
käytetty väline, jota pidetään tehokkaana 
hankintamenetelmänä koko Euroopassa. 
Sen vuoksi tämä väline olisi säilytettävä 
pitkälti sellaisenaan. On kuitenkin tarpeen 
selventää joitakin näkökohtia, erityisesti 
niitä edellytyksiä, joilla
hankintaviranomaiset, jotka eivät ole itse 
puitejärjestelyn osapuolia, voivat käyttää 
tätä välinettä. Puitejärjestelyn 
käyttöoikeuden haltijoiden lisäämisen 
pitäisi olla 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen edellytysten mukaisesti 
sallittua.

Or. de
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Tarkistus 236
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Puolueettomat perusteet sen 
määrittämiseksi, minkä puitejärjestelyn 
osapuolena olevista talouden toimijoista 
olisi toteutettava kyseinen tehtävä, 
esimerkiksi tavarahankinnat tai palvelut, 
voivat sisältää kyseisten luonnollisten 
henkilöiden tarpeet tai valinnan.

Or. en

Tarkistus 237
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Useimmissa jäsenvaltioissa käytetään 
yhä enemmän keskitettyjä 
hankintamenetelmiä. 
Yhteishankintayksiköt vastaavat 
hankintojen tekemisestä tai 
hankintasopimusten tai puitejärjestelyjen 
tekemisestä muita hankintaviranomaisia 
varten. Suurten hankintamäärien vuoksi 
tällaisilla menetelmillä lisätään kilpailua ja 
julkisia hankintoja tehdään 
ammattitaitoisemmin. Sen vuoksi olisi 
säädettävä hankintaviranomaisia varten 
perustettuja yhteishankintayksikköjä 
koskevasta unionin määritelmästä 
estämättä kuitenkaan vähemmän 
institutionaalisten ja järjestelmällisten 
yhteisten hankintojen jatkamista tai 
vakiintunutta käytäntöä, jossa turvaudutaan 

(24) Useimmissa jäsenvaltioissa käytetään 
yhä enemmän keskitettyjä 
hankintamenetelmiä. 
Yhteishankintayksiköt vastaavat 
hankintojen tekemisestä tai 
hankintasopimusten tai puitejärjestelyjen 
tekemisestä muita hankintaviranomaisia 
varten. Suurten hankintamäärien vuoksi 
tällaisilla menetelmillä lisätään kilpailua ja 
julkisia hankintoja tehdään 
ammattitaitoisemmin, vaikka kaikkien 
kyseisten menettelyjen saatavuuteen 
pienten ja keskisuurten yrityksen 
kannalta on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Sen vuoksi olisi säädettävä 
hankintaviranomaisia varten perustettuja 
yhteishankintayksikköjä koskevasta 
unionin määritelmästä estämättä 
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palveluntarjoajiin, jotka valmistelevat ja 
hallinnoivat hankintamenettelyjä 
hankintaviranomaisen nimissä ja puolesta. 
Lisäksi olisi vahvistettava säännöt siitä, 
miten vastuu tämän direktiivin mukaisten 
velvollisuuksien noudattamisesta, korjaavat 
toimenpiteet mukaan luettuina, jaetaan 
yhteishankintayksikön ja niiden 
hankintaviranomaisten kesken, jotka 
tekevät hankintoja yhteishankintayksiköstä 
tai sen välityksellä. Jos 
yhteishankintayksikkö on yksin vastuussa 
hankintamenettelyjen suorittamisesta, sen 
olisi myös oltava yksin ja suoraan 
vastuussa näiden menettelyjen 
laillisuudesta. Jos hankintaviranomainen 
suorittaa tietyt osat menettelystä, kuten 
puitejärjestelyn mukaisen uudelleen 
kilpailuttamisen tai yksittäisten 
hankintasopimusten tekemisen dynaamisen 
hankintajärjestelmän perusteella, sen olisi 
myöhemminkin oltava vastuussa 
suorittamistaan vaiheista.

kuitenkaan vähemmän institutionaalisten ja 
järjestelmällisten yhteisten hankintojen 
jatkamista tai vakiintunutta käytäntöä, 
jossa turvaudutaan palveluntarjoajiin, jotka 
valmistelevat ja hallinnoivat 
hankintamenettelyjä hankintaviranomaisen 
nimissä ja puolesta. Lisäksi olisi 
vahvistettava säännöt siitä, miten vastuu 
tämän direktiivin mukaisten 
velvollisuuksien noudattamisesta, korjaavat 
toimenpiteet mukaan luettuina, jaetaan 
yhteishankintayksikön ja niiden 
hankintaviranomaisten kesken, jotka 
tekevät hankintoja yhteishankintayksiköstä 
tai sen välityksellä. Jos 
yhteishankintayksikkö on yksin vastuussa 
hankintamenettelyjen suorittamisesta, sen 
olisi myös oltava yksin ja suoraan 
vastuussa näiden menettelyjen 
laillisuudesta. Jos hankintaviranomainen 
suorittaa tietyt osat menettelystä, kuten 
puitejärjestelyn mukaisen uudelleen 
kilpailuttamisen tai yksittäisten 
hankintasopimusten tekemisen dynaamisen 
hankintajärjestelmän perusteella, sen olisi 
myöhemminkin oltava vastuussa 
suorittamistaan vaiheista.

Or. en

Tarkistus 238
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 

(25) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
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ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä kahden 
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.

ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä 
siirtymäkauden jälkeen.

Or. en

Perustelu

Tämä aikataulu on liian tiukka.

Tarkistus 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä kahden
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.

(25) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä neljän
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.

Or. de

Tarkistus 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä kahden 
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.

(25) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttöä olisi 
kannustettava.

Or. en

Tarkistus 241
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 

(25) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
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käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä kahden 
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.

käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä kahden 
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.
Näiden säännösten täytäntöönpanolla ei 
rajoiteta nykyisiä kansallisia 
julkaisukeinoja tässä direktiivissä 
säädettyjen kynnysarvojen alle jäävien 
julkisten hankintojen osalta, jotta 
varmistetaan oikeudellisen varmuuden 
säilyminen. 

Or. fr

Perustelu

Yleinen velvollisuus käyttää sähköisiä viestintämuotoja kaikissa hankintamenettelyissä ei saa 
vaikuttaa jäsenvaltioissa voimassa oleviin kansallisiin julkaisusäännöksiin tässä direktiivissä 
säädettyjen kynnysarvojen alle jäävien julkisten hankintojen osalta.

Tarkistus 242
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä kahden 
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.

(25) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä kahden 
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.
Tämän velvollisuuden toimeenpanolla ei 
rajoiteta nykyisiä kansallisia 
julkaisukeinoja tässä direktiivissä 
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säädettyjen kynnysarvojen alle jäävien 
julkisten hankintojen osalta, jotta 
varmistetaan oikeudellisen varmuuden 
säilyminen. 

Or. fr

Tarkistus 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
käyttämään palvelusetelijärjestelmää, 
joka on uusi tehokas väline julkisten 
palvelujen järjestämiseen. 
Palvelusetelijärjestelmä on hyödyllinen 
pk-yrityksille, koska siihen on helppo 
osallistua. Järjestelmä antaa 
valinnanvapauden kansalaiselle, joka voi 
valita palveluntarjoajan useista eri 
vaihtoehdoista. Palvelusetelijärjestelmä 
on hyödyllinen myös viranomaisille, 
koska palvelusetelijärjestelmän 
perustaminen on paljon helpompaa kuin 
julkisten hankintojen järjestäminen 
perinteisellä tavalla.

Or. en

Tarkistus 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset, jotka haluavat 
tehdä yhteisiä hankintasopimuksia, 

Poistetaan.
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kohtaavat nykyään oikeudellisia 
erityisongelmia etenkin kansallisten 
lainsäädäntöjen välisten ristiriitojen 
vuoksi. Vaikka rajatylittävät julkiset 
yhteishankinnat on epäsuorasti sallittu 
direktiivissä 2004/18/EY, käytännössä 
niistä on tehty monissa kansallisissa 
oikeusjärjestelmissä nimenomaisesti tai 
epäsuorasti oikeudellisesti epävarmoja tai 
mahdottomia. Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset voivat olla 
kiinnostuneita tekemään yhteistyötä ja 
yhteisiä hankintasopimuksia 
hyödyntääkseen mahdollisimman paljon 
sisämarkkinoiden potentiaalia, joka 
tarjoaa mittakaavaetuja ja mahdollistaa 
riskien ja hyötyjen jakamisen erityisesti 
innovatiivisissa hankkeissa, joihin liittyy 
suurempia riskejä kuin yksi 
hankintaviranomainen voi kohtuullisesti 
kantaa. Sen vuoksi olisi vahvistettava 
rajatylittäviä yhteishankintoja koskevat 
uudet säännöt, joissa nimetään 
sovellettava lainsäädäntö, jotta voidaan 
helpottaa hankintaviranomaisten välistä 
yhteistyötä koko sisämarkkinoilla. Lisäksi 
eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset voivat perustaa 
yhteisiä oikeushenkilöitä kansallisen tai 
unionin lainsäädännön mukaisesti. 
Tällaista yhteishankintojen muotoa varten 
olisi vahvistettava erityiset säännöt.

Or. en

Tarkistus 245
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Julkisten hankkijoiden laatimien 
teknisten eritelmien olisi oltava sellaisia, 
että julkiset hankinnat avautuvat 

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

kilpailulle. Sen vuoksi olisi oltava 
mahdollista esittää tarjouksia, jotka 
perustuvat erilaisiin teknisiin ratkaisuihin, 
jotta saadaan aikaan riittävästi kilpailua. 
Tekniset eritelmät olisi tämän vuoksi 
laadittava siten, ettei kilpailua kavenneta 
keinotekoisesti vaatimuksilla, joilla 
suositaan tiettyä talouden toimijaa 
edellyttämällä sen yleensä tarjoamien 
tavaroiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden keskeisiä 
ominaisuuksia. Tämä tavoite voidaan 
yleensä saavuttaa parhaiten laatimalla 
tekniset eritelmät toiminnallisten ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaisen standardiin tai 
sellaisen puuttuessa kansalliseen 
standardiin, hankintaviranomaisten on 
otettava huomioon muihin vastaaviin 
järjestelyihin perustuvat tarjoukset. 
Vastaavuuden osoittamiseksi tarjoajia 
voidaan vaatia esittämään kolmannen 
osapuolen todentama näyttö; olisi 
kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa. Jotta ei 
syrjitä niitä tarjoajia, jotka sijoittavat 
todistuksiin tai testausraportteihin aikaa 
ja rahaa, vastuun vastaavuuden 
osoittamisesta tulee kuulua vastaavuutta 
vaativalle tarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 246
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(27) Julkisten hankkijoiden laatimien 
teknisten eritelmien olisi oltava sellaisia, 
että julkiset hankinnat avautuvat 
kilpailulle. Sen vuoksi olisi oltava 
mahdollista esittää tarjouksia, jotka 
perustuvat erilaisiin teknisiin ratkaisuihin, 
standardeihin ja eritelmiin markkinoilla, 
jotta saadaan aikaan riittävästi kilpailua. 
Tekniset eritelmät olisi tämän vuoksi 
laadittava siten, ettei kilpailua kavenneta 
keinotekoisesti vaatimuksilla, joilla 
suositaan tiettyä talouden toimijaa 
edellyttämällä sen yleensä tarjoamien 
tavaroiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden keskeisiä 
ominaisuuksia, tai joilla saatetaan 
talouden toimijat epäedulliseen asemaan 
liiketoiminta- tai kehittämismallin
perusteella muun muassa kyseisessä 
ratkaisussa tai palvelussa 
täytäntöönpantujen standardien tai 
eritelmien osalta. Tämä tavoite voidaan 
yleensä saavuttaa parhaiten laatimalla 
tekniset eritelmät toiminnallisten ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaiseen standardiin tai 
sellaisen puuttuessa kansalliseen 
standardiin, hankintaviranomaisten on 
otettava yhdenvertaisesti huomioon muihin 
vastaaviin järjestelyihin perustuvat 
tarjoukset. Vastaavuuden osoittamiseksi 
tarjoajia voidaan vaatia esittämään 
kolmannen osapuolen todentama näyttö; 
olisi kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa. Jos 
hankintaviranomainen katsoo, ettei 
vastaavuutta ole, sen on perusteltava tätä 
koskeva päätöksensä.
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Or. en

Perustelu

Koska hallitus on yksi suurimmista hankkijoista kaikissa jäsenvaltioissa, julkinen hankinta 
luo huomattavia markkinamahdollisuuksia talouden toimijoille kaikkialla Euroopassa. 
Innovaation, työpaikkojen luomisen ja kasvun edistämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla 
julkinen hankinta on kuitenkin toteutettava syrjimättömästi ja teknologisesti neutraalisti.

Tarkistus 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(27) Julkisten hankkijoiden laatimien 
teknisten eritelmien olisi oltava sellaisia, 
että julkiset hankinnat avautuvat 
kilpailulle. Sen vuoksi olisi oltava 
mahdollista esittää tarjouksia, jotka 
perustuvat erilaisiin teknisiin ratkaisuihin, 
standardeihin ja eritelmiin markkinoilla, 
jotta saadaan aikaan riittävästi kilpailua. 
Teknisissä eritelmissä ei tämän vuoksi 
saisi kaventaa kilpailua keinotekoisesti 
vaatimuksilla, joilla suositaan tiettyä 
talouden toimijaa edellyttämällä sen 
tavallisesti tarjoamien tavaroiden, 
palvelujen tai rakennusurakoiden keskeisiä 
ominaisuuksia, tai joilla saatetaan 
talouden toimijat epäedulliseen asemaan 
liiketoiminta- tai kehittämismallin 
perusteella tai kyseisessä ratkaisussa tai 
palvelussa täytäntöönpantujen 
standardien tai eritelmien perusteella. 
Nämä ongelmat voidaan yleensä välttää 
laatimalla tekniset eritelmät toiminnallisten 
ja suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaiseen standardiin tai 
sellaisen puuttuessa kansalliseen 
standardiin, hankintaviranomaisten on 
otettava yhdenvertaisesti huomioon muihin 
vastaaviin järjestelyihin perustuvat 
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valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

tarjoukset. Vastaavuuden osoittamiseksi 
tarjoajia voidaan vaatia esittämään 
kolmannen osapuolen todentama näyttö. 
Olisi kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajien tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada asiaankuuluvia
todistuksia tai testausraportteja tai se ei voi 
saada niitä sovellettavien määräaikojen 
kuluessa. Jos hankintaviranomainen ei 
pysty takaamaan yhdenvertaisuutta 
kaikissa tapauksissa, sen on perusteltava 
se.

Or. en

Perustelu

Julkinen hankinta luo merkittäviä markkinamahdollisuuksia talouden toimijoille kaikkialla 
Euroopassa. Innovaation, työpaikkojen luomisen ja kasvun edistämiseksi parhaalla 
mahdollisella tavalla julkinen hankinta on toteutettava syrjimättömästi ja teknologisesti 
neutraalisti.  Tasapuolisilla toimintaedellytyksillä, joiden ansiosta talouden toimijat voivat 
kilpailla yhdenvertaisesti riippumatta kehitys- tai liiketoimintamallista tai standardin tai 
eritelmän valinnasta, taataan, että mahdollisimman monet toimijat voivat osallistua julkisiin 
tarjouksiin.

Tarkistus 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 

(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 
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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.

tarjontamuotoon, pakkausvaatimukset ja 
tuotantoprosessi 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,
ammattijärjestöt ja ympäristöjärjestöt 
voivat osallistua, ja että merkki on kaikkien 
kiinnostuneiden osapuolten saatavilla ja 
käytettävissä.

Or. en

Tarkistus 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 tai sosiaaliset tai 
muut ominaisuudet, olisi voitava viitata 
erityisiin sosiaali- ja 
ympäristömerkkeihin, 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, 
ammattijärjestöt, jakelijat, 
yhteiskunnalliset järjestöt ja 
ympäristöjärjestöt voivat osallistua, ja että 
merkki on kaikkien kiinnostuneiden 
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osapuolten saatavilla ja käytettävissä.

Or. en

Tarkistus 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Hankintaviranomaisten on taattava 
kaiken hankinnan osalta, että 
hankintasopimukseen sisältyvät tuotteet, 
palvelut ja rakennusurakat täyttävät 
tietosuojalainsäädännön vaatimukset. 
Rekisteröityjen henkilöiden 
henkilötietojen käsittelyä koskevien 
oikeuksien ja vapauksien suojelun 
takaamiseksi ja osoittamiseksi tarjoajien 
olisi hyväksyttävä sisäisiä periaatteita ja 
pantava täytäntöön asianmukaisia 
teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä 
henkilötietojen käsittelyn laadinnan 
aikana (sisäänrakennettu tietosuoja).

Or. en

Tarkistus 251
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
osallistumista julkisten hankintojen 
markkinoille, hankintaviranomaisia olisi 
kannustettava jakamaan 
hankintasopimukset osiin ja, jos ne eivät 
toimi tällä tavoin, niiden olisi esitettävä 

(30) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
osallistumista julkisten hankintojen 
markkinoille, hankintaviranomaisia olisi 
kannustettava jakamaan 
hankintasopimukset osiin. Jos 
hankintasopimukset jaetaan osiin, 
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perusteensa. Jos hankintasopimukset 
jaetaan osiin, hankintaviranomaiset voivat 
esimerkiksi kilpailun säilyttämiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi rajoittaa 
niiden osien määrää, joista talouden toimija 
voi tehdä tarjouksen, ja myös niiden osien 
määrää, jotka voidaan myöntää yhdelle 
tarjoajalle.

hankintaviranomaiset voivat esimerkiksi 
kilpailun säilyttämiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi rajoittaa 
niiden osien määrää, joista talouden toimija 
voi tehdä tarjouksen, ja myös niiden osien 
määrää, jotka voidaan myöntää yhdelle 
tarjoajalle.

Or. en

Perustelu

Sovella tai selitä -periaate lisää oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
osallistumista julkisten hankintojen 
markkinoille, hankintaviranomaisia olisi 
kannustettava jakamaan 
hankintasopimukset osiin ja, jos ne eivät 
toimi tällä tavoin, niiden olisi esitettävä 
perusteensa. Jos hankintasopimukset 
jaetaan osiin, hankintaviranomaiset 
voivat esimerkiksi kilpailun 
säilyttämiseksi tai toimitusvarmuuden 
turvaamiseksi rajoittaa niiden osien 
määrää, joista talouden toimija voi tehdä 
tarjouksen, ja myös niiden osien määrää, 
jotka voidaan myöntää yhdelle tarjoajalle.

(30) Julkista hankintaa olisi 
mukautettava pk-yritysten tarpeisiin. 
Hankintaviranomaisten olisi 
hyödynnettävä julkisia hankintoja 
koskevia käytännesääntöjä, joissa 
annetaan ohjeita siitä, miten ne voivat 
soveltaa julkisten hankintojen kehystä 
tavalla, joka helpottaa pk-yritysten 
osallistumista. Jotta voidaan edistää 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) osallistumista julkisten 
hankintojen markkinoille, 
hankintaviranomaisten olisi erityisesti 
harkittava hankintasopimusten jakamista
osiin ja taattava niistä syistä tiedottamista 
koskeva avoimuus, joilla ne perustelevat, 
miksi ne ovat toimineet tällä tavoin tai 
miksi ne ovat päättäneet olla toimimatta 
tällä tavoin. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön toimenpiteitä, joilla edistetään 
pk-yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin erityisesti parantamalla 
tiedotusta ja ohjausta, jotka koskevat 
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tarjouskilpailuja ja uusia 
mahdollisuuksia, joita uudistettu EU:n 
säädöskehys tarjoaa, ja joilla edistetään 
hyvien toimintatapojen vaihtoa sekä 
koulutuksen ja tapahtumien järjestämistä 
julkisille hankkijoille ja pk-yrityksille.

Or. en

Perustelu

Vaikka pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin on selkeästi edistettävä, 
hankintaviranomaisten miltei ehdoton velvollisuus jakaa hankintasopimukset osiin on väärä 
lähestymistapa. Hankintaviranomaisille annettava harkintavalta niiden erien määrän 
rajoittamisesta, joista tehdään sopimus yksittäisten tavarantoimittajien kanssa, haittaa 
todennäköisesti innovatiivisten tai muuten kilpailukykyisten pk-yritysten menestymistä ja 
aiheuttaa vakavan riskin väärinkäytöksistä "ulkopuolisten" sulkemiseksi hankintamenettelyn 
ulkopuolelle. Pehmeät toimenpiteet ovat suositeltavampia.

Tarkistus 253
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
osallistumista julkisten hankintojen 
markkinoille, hankintaviranomaisia olisi 
kannustettava jakamaan 
hankintasopimukset osiin ja, jos ne eivät 
toimi tällä tavoin, niiden olisi esitettävä 
perusteensa. Jos hankintasopimukset 
jaetaan osiin, hankintaviranomaiset voivat 
esimerkiksi kilpailun säilyttämiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi rajoittaa 
niiden osien määrää, joista talouden toimija 
voi tehdä tarjouksen, ja myös niiden osien 
määrää, jotka voidaan myöntää yhdelle 
tarjoajalle.

(30) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
osallistumista julkisten hankintojen 
markkinoille ja erityisesti sellaisten 
tuotteiden markkinoille, jotka edellyttävät 
hyvinvointiin liittyvää laatua, esimerkiksi 
passiivisten kuluttajien elintarvikkeet 
sairaaloissa, kouluissa ja lasten- ja
vanhustenhoidossa, hankintaviranomaisia 
olisi kannustettava jakamaan 
hankintasopimukset osiin ja, jos ne eivät 
toimi tällä tavoin, niiden olisi esitettävä 
perusteensa. Jos hankintasopimukset 
jaetaan osiin, hankintaviranomaiset voivat 
esimerkiksi kilpailun säilyttämiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi rajoittaa 
niiden osien määrää, joista talouden toimija 
voi tehdä tarjouksen, ja myös niiden osien 
määrää, jotka voidaan myöntää yhdelle 
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tarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 254
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Monet talouden toimijat ja ennen 
kaikkea pk-yritykset katsovat, että suurena 
esteenä niiden osallistumiselle julkisiin 
hankintoihin ovat hallinnolliset rasitteet, 
jotka johtuvat siitä, että toimijoiden on 
esitettävä huomattava määrä todistuksia tai 
muita asiakirjoja, jotka liittyvät 
poissulkemis- ja valintaperusteisiin. 
Tilannetta voitaisiin yksinkertaistaa 
huomattavasti rajoittamalla tällaisia 
vaatimuksia, esimerkiksi edellyttämällä 
talouden toimijoilta omia lausuntoja, mikä 
hyödyttäisi sekä hankintaviranomaisia että 
talouden toimijoita. Tarjoajaa, jonka 
kanssa hankintasopimus on päätetty tehdä, 
olisi kuitenkin vaadittavaa toimittamaan 
asianmukaiset todisteet, ja 
hankintaviranomaiset eivät saisi tehdä 
hankintasopimusta sellaisten tarjoajien 
kanssa, jotka eivät pysty niitä 
toimittamaan. Julkisiin hankintoihin 
osallistumista voidaan yksinkertaistaa 
myös vakioasiakirjoilla, kuten Euroopan 
hankintapassilla, jotka kaikkien 
hankintaviranomaisten olisi tunnustettava 
ja joiden käyttöä olisi edistettävä laajalti 
talouden toimijoiden ja etenkin pk-
yritysten keskuudessa, koska tällaiset 
asiakirjat voivat vähentää merkittävästi 
näiden yritysten hallinnollisia rasitteita.

(32) Monet talouden toimijat ja ennen 
kaikkea pk-yritykset katsovat, että suurena 
esteenä niiden osallistumiselle julkisiin 
hankintoihin ovat hallinnolliset rasitteet, 
jotka johtuvat siitä, että toimijoiden on 
esitettävä huomattava määrä todistuksia tai 
muita asiakirjoja, jotka liittyvät 
poissulkemis- ja valintaperusteisiin. 
Tilannetta voitaisiin yksinkertaistaa 
huomattavasti rajoittamalla tällaisia 
vaatimuksia, esimerkiksi edellyttämällä 
talouden toimijoilta omia lausuntoja, kuten 
ilmoituksia eläinten hyvinvointia, 
terveyttä ja yleistä turvallisuutta 
koskevien säännösten sekä sosiaaliturvan 
ja työntekoa koskevien standardien 
noudattamisesta, mikä hyödyttäisi sekä 
hankintaviranomaisia että talouden 
toimijoita. Tarjoajaa, jonka kanssa 
hankintasopimus on päätetty tehdä, olisi 
kuitenkin vaadittavaa toimittamaan 
asianmukaiset todisteet, ja 
hankintaviranomaiset eivät saisi tehdä 
hankintasopimusta sellaisten tarjoajien 
kanssa, jotka eivät pysty niitä 
toimittamaan. Julkisiin hankintoihin 
osallistumista voidaan yksinkertaistaa 
myös vakioasiakirjoilla, kuten Euroopan 
hankintapassilla, jotka kaikkien 
hankintaviranomaisten olisi tunnustettava 
ja joiden käyttöä olisi edistettävä laajalti 
talouden toimijoiden ja etenkin pk-
yritysten keskuudessa, koska tällaiset 
asiakirjat voivat vähentää merkittävästi 
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näiden yritysten hallinnollisia rasitteita.

Or. en

Tarkistus 255
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Työpaikkojen luominen riippuu 
pitkälti pienistä ja keskisuurista 
yrityksistä. Pk-yritykset ovat kyenneet 
tarjoamaan uusia kestäviä työpaikkoja 
myös talouskriisien aikana. Koska 
viranomaiset käyttävät noin 18 prosenttia 
bruttokansantuotteesta julkisiin 
hankintoihin, kyseisillä 
lainsäädäntötoimilla on merkittävä 
vaikutus pk-yritysten kykyyn jatkaa 
uusien työpaikkojen luomista. Julkista 
hankintaa koskevien sopimusten, jotka 
sekä ylittävät että alittavat tässä 
direktiivissä määritellyt kynnysarvot, tulisi 
näin ollen olla mahdollisimman helposti 
pk-yritysten saatavilla. Niiden 
erityisvälineiden lisäksi, jotka on 
räätälöity tehostamaan pk-yritysten 
osallistumista julkisten hankintojen 
markkinoille, jäsenvaltioita ja 
hankintaviranomaisia olisi voimakkaasti 
kannustettava luomaan pk-yrityksiä 
suosivia julkisia hankintoja koskevia 
strategioita. Komissio on julkaissut 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
eurooppalaisia julkisia hankintoja 
koskevista käytännesäännöistä, jotka 
parantavat pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada julkisia hankintasopimuksia (SEK 
(2008)COM 2193). Sen tarkoituksena on 
auttaa jäsenvaltioita laatimaan kansallisia 
strategioita, ohjelmia ja 
toimintasuunnitelmia, joilla edistetään 
pk-yritysten osallistumista näille 
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markkinoille. Tehokkaan julkisia 
hankintoja koskevan politiikan on oltava 
johdonmukaista. Kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
on sovellettava ankarasti tässä 
direktiivissä asetettuja sääntöjä, ja 
toisaalta pk-yritysten julkisille 
hankintamarkkinoille pääsyn 
edistämiseen tarkoitettujen yleisten 
toimintalinjojen täytäntöönpano on 
edelleen erittäin tärkeää erityisesti 
työpaikkojen luomisen näkökulmasta.

Or. en

Tarkistus 256
Heide Rühle

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 ympäristö- ja 
työvelvoitteiden tai sosiaalisten 
velvoitteiden rikkomisten perusteella myös 
silloin, kun on kyse työoloja, 
työehtosopimuksia ja vammaiskäytön 
edellytyksiä koskevien sääntöjen 
rikkomisista tai muunlaisista ammatin 
harjoittamiseen liittyvistä vakavista 
virheistä, kuten kilpailusääntöjen tai 
immateriaalioikeuksien rikkomisista.
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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 257
Sirpa Pietikäinen

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 
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immateriaalioikeuksien rikkomisista.

Or. en

Tarkistus 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 ympäristö- ja 
työvelvoitteiden tai sosiaalisten 
velvoitteiden rikkomisten perusteella myös 
silloin, kun on kyse työoloja, 
vammaiskäytön edellytyksiä koskevien 
sääntöjen rikkomisista tai muunlaisista 
ammatin harjoittamiseen liittyvistä 
vakavista virheistä, kuten kilpailusääntöjen 
tai immateriaalioikeuksien rikkomisista.

Or. en

Tarkistus 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(35) Talouden toimijoille olisi kuitenkin 
annettava mahdollisuus toteuttaa 
säännösten noudattamiseksi toimenpiteitä, 
joilla on tarkoitus korjata rikosten tai 
virheiden seuraukset ja estää tehokkaasti 
asiattoman toiminnan toistuminen. 
Tällaiset toimenpiteet voivat olla erityisesti 
henkilöstöä ja organisaatiota koskevia 
toimenpiteitä, kuten kaikkien yhteyksien 
katkaiseminen henkilöihin tai 
organisaatioihin, jotka ovat osallistuneet 
asiattomaan toimintaan, asianmukaiset 
henkilöstön uudelleenorganisointitoimet, 
raportointi- ja valvontajärjestelmien 
käyttöönotto, sisäisen tarkastusrakenteen 
perustaminen valvomaan säännösten 
noudattamista sekä sisäisten vastuu- ja 
korvaussääntöjen antaminen. Talouden 
toimijaa ei saisi enää sulkea pois edellä 
mainituilla perusteilla, jos tällaisilla 
toimenpiteillä saadaan riittävät takeet. 
Talouden toimijoiden olisi voitava pyytää, 
että hankintaviranomaiset tarkastelevat 
säännösten noudattamiseksi toteutettuja 
toimenpiteitä, jotta kyseiset toimijat 
saisivat mahdollisuuden osallistua 
hankintamenettelyyn.

(35) Talouden toimijoille olisi kuitenkin 
annettava mahdollisuus toteuttaa 
säännösten noudattamiseksi toimenpiteitä, 
joilla on tarkoitus korjata rikosten tai 
virheiden seuraukset ja estää tehokkaasti 
asiattoman toiminnan toistuminen. 
Tällaiset toimenpiteet voivat olla erityisesti 
henkilöstöä ja organisaatiota koskevia 
toimenpiteitä, kuten kaikkien yhteyksien 
katkaiseminen henkilöihin tai 
organisaatioihin, jotka ovat osallistuneet 
asiattomaan toimintaan, asianmukaiset 
henkilöstön uudelleenorganisointitoimet, 
raportointi- ja valvontajärjestelmien 
käyttöönotto, sisäisen tarkastusrakenteen 
perustaminen valvomaan säännösten 
noudattamista sekä sisäisten vastuu- ja 
korvaussääntöjen antaminen. Talouden 
toimijaa ei saisi enää sulkea pois edellä 
mainituilla perusteilla, jos tällaisilla 
toimenpiteillä saadaan riittävät takeet. 
Talouden toimijoiden olisi voitava pyytää, 
että hankintaviranomaiset tarkastelevat 
säännösten noudattamiseksi toteutettuja 
toimenpiteitä, jotta kyseiset toimijat 
saisivat mahdollisuuden osallistua 
hankintamenettelyyn. Talouden toimijan 
poissulkemisen enimmäisajan olisi oltava 
kymmenen vuotta.

Or. en

Tarkistus 260
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Hankintaviranomaiset voivat vaatia, 
että julkista hankintaa koskevaa sopimusta 
toteutettaessa sovelletaan 

(36) Hankintaviranomaiset voivat vaatia, 
että julkista hankintaa koskevaa sopimusta 
toteutettaessa sovelletaan 
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ympäristönhoitotoimenpiteitä tai 
ympäristöjärjestelmiä. Ympäristön 
hallintajärjestelmät voivat osoittaa 
taloudellisen toimijan tekniset edellytykset 
sopimuksen toteuttamiseen riippumatta 
siitä, onko kyseiset järjestelmät rekisteröity 
unionin välineiden, kuten organisaatioiden 
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS-
järjestelmä) 25 päivänä marraskuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 
(EMAS)19 mukaisesti. Talouden toimijan 
kuvaus toimenpiteistä, joita se soveltaa 
samantasoisen ympäristönsuojelun 
varmistamiseksi, olisi hyväksyttävä 
rekisteröityjen ympäristöjärjestelmien 
kanssa vaihtoehtoiseksi selvitykseksi, jos 
talouden toimijalla ei ole pääsyä tällaisiin 
järjestelmiin tai se ei voida saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

ympäristönhoitotoimenpiteitä tai 
ympäristöjärjestelmiä. Ympäristön 
hallintajärjestelmät voivat osoittaa 
taloudellisen toimijan tekniset edellytykset 
sopimuksen toteuttamiseen riippumatta 
siitä, onko kyseiset järjestelmät rekisteröity 
unionin välineiden, kuten organisaatioiden 
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS-
järjestelmä) 25 päivänä marraskuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 
(EMAS)19 mukaisesti. Talouden toimijan 
kuvaus toimenpiteistä, joita se soveltaa 
samantasoisen ympäristönsuojelun ja 
eläinten hyvinvoinnin suojelun 
varmistamiseksi, olisi hyväksyttävä 
rekisteröityjen ympäristöjärjestelmien 
kanssa vaihtoehtoiseksi selvitykseksi, jos 
talouden toimijalla ei ole pääsyä tällaisiin 
järjestelmiin tai se ei voida saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

Or. en

Tarkistus 261
Heide Rühle

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, ja varmistettava samalla, että
hankintaviranomaiset voivat vaatia
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin, esimerkiksi kun 
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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.

valittuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin sisältyy tuotantoprosessiin 
liittyviä tekijöitä.

Or. en

Perustelu

Keskeisenä menettelynä olisi oltava parhaaseen hinta-laatusuhteeseen perustuva menettely eli 
toisin sanoen kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Muita perusteita, kuten alhaisimpia 
kustannuksia ei tarvita, koska kokonaistaloudellisesti edullisimpaan tarjoukseen kuuluu jo 
hintaperuste.

Tarkistus 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

"kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous". 
Asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeustapauksissa, erityisesti 
korkeatasoisten tuotteiden osalta, 
hankintaviranomaisten pitäisi voida 
huomioida ainoastaan alhaisin hinta tai 
alhaisimmat kustannukset, ottaen 
huomioon, että ne voivat vapaasti asettaa 
riittävät laadulliset perusteet teknisten 
eritelmien tai hankintasopimuksen 
toteuttamisehtojen avulla.

Or. de

Perustelu

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen peruste on osoittautunut käyttökelpoiseksi 
yläkäsitteeksi, jonka alle voidaan laittaa kaikki laadulliset, ekologiset ja sosiaaliset perusteet 
sekä hinta ja kustannukset.

Tarkistus 263
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

huomioon, että jälkimmäisessä tapauksessa 
ne voivat vapaasti asettaa riittävät 
laadulliset perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

Or. fr

Tarkistus 264
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(37) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden 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 hankintaviranomaiset asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi joko 
”kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen” tai vakiotavaroiden 
tapauksessa "alhaisimman hinnan".

Or. en
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Tarkistus 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Jos hankintaviranomaiset tekevät 
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.

Or. fr

Tarkistus 266
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jos hankintaviranomaiset päättävät 
tehdä hankintasopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 

(38) Hankintaviranomaisten on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
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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.

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. Valituilla hankintasopimuksen 
tekoperusteilla olisi varmistettava 
todellisen ja oikeudenmukaisen kilpailun 
mahdollisuus ja niihin olisi liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittäminen tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen.

Or. en

Tarkistus 267
Catherine Stihler

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 

(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 
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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.

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. Kun 
kestävän talouden kasvun edistämiseksi 
on yleisten poliittisten syiden nojalla 
perustelua, hankintaviranomaiset voivat 
soveltaa myös sosioekonomiseen 
vaikutukseen liittyviä perusteita 
määrittääkseen, mikä tarjous tarjoaa 
parhaan hinta-laatusuhteen. Kyseisiä 
tilanteita voi syntyä, kun on saatava 
ammattitaitoista työvoimaa ja säilytettävä 
se, edistettävä liiketoimintavalmiuksia 
hankintaviranomaisten tuleviin 
vaatimuksiin vastaamisen 
varmistamiseksi tai vältettävä kaikkea 
hankintasopimuksen tekopäätöksestä 
johtuvaa haitallista vaikutusta 
työvoimaan tai liiketoimintavalmiuksiin. 

Or. en

Tarkistus 268
Ian Hudghton

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 

(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 
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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.

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. Kun 
kestävän talouden kasvun edistämiseksi 
on yleisten poliittisten syiden nojalla 
perustelua, hankintaviranomaiset voivat 
soveltaa myös sosioekonomiseen 
vaikutukseen liittyviä perusteita 
määrittääkseen, mikä tarjous tarjoaa 
parhaan hinta-laatusuhteen. Kyseisiä 
tilanteita voi syntyä, kun on saatava 
ammattitaitoista työvoimaa ja säilytettävä 
se, edistettävä liiketoimintavalmiuksia 
hankintaviranomaisten tuleviin 
vaatimuksiin vastaamisen 
varmistamiseksi tai vältettävä kaikkea 
hankintasopimuksen tekopäätöksestä 
johtuvaa haitallista vaikutusta 
työvoimaan tai liiketoimintavalmiuksiin.

Or. en

Tarkistus 269
Anna Hedh

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 

(38) Hankintaviranomaisten on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, mukaan lukien ympäristöön 
ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät 
perusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi. Nämä perusteet on 
määritettävä hankintasopimuksen kohteen 
tai tuotannon kohteen mukaisesti siten, 
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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.

että niillä voidaan arvioida kunkin 
tarjouksen suoritustaso suhteessa teknisissä 
eritelmissä määritettyihin
hankintasopimuksen ja tuotannon 
kohteisiin sekä kunkin tarjouksen hinta-
laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintaviranomaiselle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen ja oikeudenmukaisen kilpailun 
mahdollisuus ja niihin olisi liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittäminen tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen.

Or. en

Tarkistus 270
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Erityisesti sairaaloiden, koulujen ja 
lasten- ja vanhustenhoidon elintarvikkeita 
koskevien julkisten hankintojen osalta on 
taattava, että passiivisten kuluttajien 
saatavilla täysimääräisesti on laadukkaita 
ja ravitsevia tuotteita, jotka tarjoavat 
parhaan hinta-laatusuhteen.

Or. en

Tarkistus 271
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 b) Tämän osalta 
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hankintaviranomaiset voivat ylittää EU:n 
lainsäädännön ja ottaa huomioon 
tiukemmat ympäristönäkökohdat ja 
tuotantomenetelmän, myös 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
laadinnassa, täysin EU:n lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 272
Sirpa Pietikäinen

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/EY20) 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 
106/200821). Lisäksi yhteisten menetelmien 
määritteleminen elinkaarikustannuksia 

(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/EY20) 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 
106/200821). Lisäksi yhteisten menetelmien 
määritteleminen elinkaarikustannuksia ja 
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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.

eläinten hyvinvoinnin tasot sisältävien 
yhteiskunnallisesti kestävien 
tuotantoprosessien kustannuksia 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.

Or. en

Tarkistus 273
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintaviranomaisille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintaviranomaiset 
voivat määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikki kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten kehitys-, tuotanto-, 
käyttö-, ylläpito- ja 

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

kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintaviranomaisille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintaviranomaiset 
voivat määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikki kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 

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

aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten tutkimus-, kehitys-, 
tuotanto-, käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. Aina, 
kun tällainen menetelmä on kehitetty, sen 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

Or. en

Tarkistus 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

menetelmiä yksittäisiin luokkiin kuuluvien 
tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi, ja ne 
olisi hyväksyttävä tiiviissä yhteistyössä 
sidosryhmien, myös teollisuuden, kanssa. 
Aina, kun tällainen menetelmä on 
kehitetty, sen käyttö olisi tehtävä 
pakolliseksi.

Or. en

Tarkistus 276
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. Aina, 
kun tällainen menetelmä on kehitetty, sen 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

Or. en

Tarkistus 277
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(40) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintaviranomaisille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintaviranomaiset 
voivat määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikki kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset sisäiset kustannukset (kuten 
käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset).
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Or. en

(Katso 66 artiklaan tehdyt tarkistukset.)

Perustelu

Elinkaarikustannusten pitäisi pikemminkin olla yksi tapa, jolla kokonaistaloudellisesti 
edullisin tarjous määritetään, eikä sen vaihtoehto. Kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen vaihtoehdon pitäisi olla alhaisin hinta, mutta vain vakiotuotteita varten.

Tarkistus 278
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Euroopan unionin tuomioistuimen 
viimeaikaisen oikeuskäytännön 
mukaisesti hankintaviranomaiset voivat 
valita hankintasopimuksen tekoperusteen, 
joka viittaa siihen, että kyseinen tuote on 
peräisin reilusta kaupasta ja joka kattaa 
myös vaatimuksen vähimmäishinnan ja 
asianmukaisten hintojen maksamisesta 
tuottajille.

Or. en

Tarkistus 279
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Euroopan unionin tuomioistuimen 
viimeaikaisen oikeuskäytännön 
mukaisesti hankintaviranomaiset voivat 
valita hankintasopimuksen tekoperusteen, 
joka viittaa siihen, että kyseinen tuote on 
peräisin reilusta kaupasta, mukaan lukien 
vaatimus vähimmäishinnan ja 
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asianmukaisten hintojen maksamisesta 
tuottajille.

Or. en

Perustelu

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10  European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof.  [...]
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

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

Tarkistus 280
Heide Rühle

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 

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä, hankintasopimusten 
tekoperusteissa ja hankintasopimuksen 
toteuttamisehdoissa 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, 
hankkijat voivat käyttää tarjouksen 
valintaperusteena ominaisuuksia, jotka 
koskevat kyseiseen tuotantoprosessiin tai 
palvelujen suorittamiseen suoraan 
osallistuvan henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea muun muassa 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
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henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava 
koskemaan niitä ominaisuuksia, joista 
aiheutuu välittömiä seurauksia 
henkilöstön jäsenille heidän 
työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY mukaisesti siten, että 
niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, 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.

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 liitettävä 
hankintasopimuksen kohteeseen. 
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.
Hankintaviranomaiset voivat sisällyttää 
sosiaaliset näkökohdat (muun muassa 
ILOn keskeiset yleissopimukset) teknisiin 
eritelmiin, jos tämä on asianmukaista ja 
liittyy sopimuksen kohteeseen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ei kata riittävästi sosiaalisia näkökohtia. Niiden soveltaminen olisi 
sallittava kaikissa hankintamenettelyn vaiheissa, mikäli ne liittyvät selkeästi 
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hankintasopimuksen kohteeseen.

Tarkistus 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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 ja joiden tavoitteena 
voi olla muun muassa 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelu tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempi integroituminen 
sopimuksen täytäntöönpanosta vastaavien 
henkilöiden joukkoon, vammaiskäytön 
edellytykset mukaan luettuina. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
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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.

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.

Or. es

Tarkistus 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä

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

eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa rakennusurakan, palvelun 
tai tavaran elinkaarikustannuksiin ja 
vastaavasti yhteiskunnalliseen ja 
ympäristöön liittyvään kestävyyteen, jos 
nämä ominaisuudet liittyvät sopimuksen 
kohteeseen. Teknisiä eritelmiä ja 
hankintasopimusten tekoperusteita olisi 
tulkittava laajassa merkityksessä. 
Hankintaviranomaiset voivat myös 
käyttää teknisiä eritelmiä tai 
hankintasopimusten tekoperusteita 
haitallisten sosiaalisten tai ympäristöön 
liittyvien vaikutusten minimoimiseksi tai 
myönteisten sosiaalisten tai ympäristöön 
liittyvien vaikutusten maksimoimiseksi.
Hankintaviranomaisten olisi voitava ottaa 
hankintasopimusten tekoperusteissa 
huomioon tuotteen elinkaarta koskeva 
lähestymistapa kustannusten 
minimoimiseksi ja resurssitehokkuuden 
maksimoimiseksi ja sitä olisi sovellettava 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden toimittamisen puitteissa siten, 
että sen soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina WTO:n GPA-
sopimuksessa, tai toimijoita muista 
kolmansista maista, joiden kanssa 
unionilla on vapaakauppasopimus. 
Hankintaviranomaisten olisi myös voitava 
käyttää teknisinä eritelminä ja
hankintasopimuksen tekoperusteina
kyseisen sopimuksen toteuttamiseen 
nimettävän henkilöstön organisointia, 
pätevyyttä ja kokemusta, koska nämä 
voivat vaikuttaa hankintasopimuksen 
toteuttamisen yhteiskunnalliseen 
kestävyyteen ja laatuun ja näin ollen myös 
parhaan hinta-laatusuhteen tarjoavan 
tarjouksen määrittämiseen. 
Hankintaviranomaisten olisi sisällytettävä 
nämä näkökohdat kokonaistaloudellisesti 
edullisinta tarjousta koskeviin 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin.
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hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät hankintasopimuksen 
tekoperusteena kyseisen sopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen laatuun 
ja näin ollen myös tarjouksen
taloudelliseen arvoon.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2 artiklan 1 kohdan 22 alakohtaan tehdyllä tarkistuksella otetaan käyttöön käsite 
"elinkaari", joka on osa rakennusurakkaa, tavaraa tai palvelua elinkaaren muun kuin 
käyttövaiheen aikana tehtyjen valintojen vuoksi, mikäli yhteys hankintasopimuksen kohteeseen 
ei katkea ja mikäli tätä sovelletaan hankintahetkellä. Nämä näkökohdat on tarkoitus 
sisällyttää kokonaistaloudellisesti edullisimpaan tarjoukseen. Tämä tarkistettu johdanto-osan 
kappale viittaa tähän säännökseen.

Tarkistus 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 

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

Or. en
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Tarkistus 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen
kohteeseen. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
julkisissa hankinnoissa, hankkijoille 
voitaisiin myös antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen22 tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa elinkaaren 
tunnusmerkkeihin kuten tiettyyn 
tuotantoprosessiin, mukaan luettuina 
esimerkiksi sosiaaliset ja ympäristöön 
liittyvät näkökohdat, tiettyyn palvelujen 
tarjontamuotoon, toiminnallisiin tai 
suoritukseen liittyviin vaatimuksiin 
ympäristöön liittyvien tai sosiaalisten 
vaikutusten minimoimiseksi tai 
maksimoimiseksi tai tiettyyn prosessiin, 
joka koskee jotain muuta tuotteen tai 
palvelun elinkaaren vaihetta, jos nämä 
liittyvät julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen kohteeseen. Sääntöä, jonka 
mukaan hankintasopimuksen kohteeseen 
on viitattava, pitäisi tulkita laajasti. 
Vastaavasti, jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
julkisissa hankinnoissa, hankkijoille 
voitaisiin myös antaa mahdollisuus käyttää 
teknisinä eritelminä ja valintaperusteina
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea esimerkiksi
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua, 
sukupuolten tasa-arvoa (esim. 
samapalkkaisuus, työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittaminen) ammatilliseen 
jatkokoulutukseen pääsyä, käyttäjien 
osallistumista ja konsultaatiota, 
kohtuuhintaisuutta, ihmisoikeuksia, 
eettistä kauppaa tai hankintasopimuksen 
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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.

toteuttamiseen osallistuvien vähäosaisten 
henkilöiden tai heikossa asemassa olevien 
ryhmien jäsenten (kuten 
pitkäaikaistyöttömien, romanien, 
maahanmuuttajien tai nuorten ja 
iäkkäiden työntekijöiden) 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 palvelujen22 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 teknisinä 
eritelminä tai tekoperusteina kyseisen 
sopimuksen toteuttamiseen nimettävän 
henkilöstön organisointia, pätevyyttä ja 
kokemusta, koska nämä voivat vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen laatuun 
ja kestävyyteen ja näin ollen myös 
tarjouksen taloudelliseen arvoon.
Hankintaviranomaiset saavat sisällyttää 
teknisiin eritelmiin tai valintaperusteisiin 
myös sosiaaliset näkökohdat sellaisten 
ulkoisten sosiaalisten kustannusten 
yhteydessä, jotka liittyvät suoraan 
elinkaareen ja joihin kuuluvat esimerkiksi 
tuotannon vaikutukset ympäristöön ja 
ympärillä oleviin yhteisöihin. 
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Hankintaviranomaisten pitäisi määritellä 
teknisissä eritelmissä velvollisuudet, jotka 
liittyvät sosiaalisiin seikkoihin ja 
työehtoihin, 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 XI 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

Tarkistus 285
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 ja eläinten hyvinvoinnissa 
tapahtuneen edistymisen tasoa, 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 
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suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY mukaisesti siten, että 
niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, 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.

ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY mukaisesti siten, että 
niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena. 
Kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät hankintasopimuksen 
tekoperusteena kyseisen sopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen laatuun 
ja näin ollen myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

Or. en
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Tarkistus 286
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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 ja työehtoja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY mukaisesti siten, että 
niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
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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.

välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena. 
Kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät hankintasopimuksen 
tekoperusteena kyseisen sopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen laatuun 
ja näin ollen myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

Or. en

Tarkistus 287
Anna Hedh

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 

(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 tai sopimuksen kohteen 
tuottamista. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
julkisissa hankinnoissa, hankkijoille 
voitaisiin myös antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat työoloja. 
Hankintaviranomaiset voivat vaatia 
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tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön 
edellytykset mukaan luettuina.
Valintaperusteet, joissa tällaiset 
ominaisuudet otetaan huomioon, olisi 
joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön 
jäsenille heidän työympäristössään.
Perusteita olisi sovellettava palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
96/71/EY mukaisesti siten, että niiden 
soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, 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.

esitettäviksi riippumattomien elinten 
antamia todistuksia/merkkejä siitä, että 
talouden toimija noudattaa 
rakennusurakan, palvelun tai 
tavarahankinnan suorituspaikalla 
sovellettavissa unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määriteltyjä terveys-, 
turvallisuus-, sosiaali- ja työoikeuden 
sääntöjä ja standardeja.

Or. en
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Perustelu

Viittaus työntekijöiden lähettämistä koskevaan direktiiviin on tarpeeton. Mikäli viittaus 
halutaan sisällyttää direktiiviin, olisi siihen lisättävä myös viittaus 19. marraskuuta 2008 
vuokratyöstä annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/104/EY.

Tarkistus 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
kohteeseen. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
julkisissa hankinnoissa, hankkijoille 
voitaisiin myös antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille

(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
toimitusketjun työoloja, joista säädetään 
kansallisissa työvoimalainsäädännöissä ja 
-säännöksissä ja joissa tuotantoprosesseja 
toteutetaan, ja kansainvälisissä 
yleissopimuksissa, jotka luetellaan 
liitteessä XI, riippuen siitä, mikä on 
työntekijöiden kannalta edullisinta. Näitä 
säännöksiä ovat muun muassa ne, jotka 
on määritelty kahdeksassa ILOn 
yleissopimuksessa (yhdistymisvapaus ja 
oikeus kollektiiviseen 
neuvottelutoimintaan, pakkotyön kielto, 
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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/EY22 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.

syrjinnän kielto työelämässä, lapsityön 
kieltäminen), työterveyttä ja 
-turvallisuutta, työaikaa, palkkaa ja 
sosiaaliturvamaksuja koskevat 
säännökset. Tällaiset ominaisuudet voivat 
koskea 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 
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.

Or. en

Perustelu

Työolot olisi syytä sisällyttää teknisiin eritelmiin ja hankintasopimusten tekoperusteisiin 



PE492.857v01-00 120/228 AM\908710FI.doc

FI

muutenkin kuin "terveyden suojeluun" liittyvinä ominaisuuksina; niillä olisi viitattava myös 
muihin työoloihin, jotka ovat välttämätön osa ILOn määrittämää "ihmisarvoisen työn" 
käsitettä.

Tarkistus 289
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
kohteeseen. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
julkisissa hankinnoissa, hankkijoille 
voitaisiin myös antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
kohteeseen. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
julkisissa hankinnoissa, hankkijoille 
voitaisiin myös antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
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yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY22 mukaisesti siten, 
että niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan 
tai välillisesti talouden toimijoita, jotka 
tulevat muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena. 
Kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät hankintasopimuksen 
tekoperusteena kyseisen sopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen laatuun 
ja näin ollen myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY mukaisesti siten, että 
niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena. 
Kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät hankintasopimuksen 
tekoperusteena kyseisen sopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen laatuun 
ja näin ollen myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon. Kun otetaan 
huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö, hankintaviranomaiset 
voivat käyttää valintaperustetta, joka 
liittyy siihen, että tuote on reilun kaupan 
tuote ja sen tuottajille maksetaan 
vähimmäispalkkaa ja hintalisää.

Or. en

Tarkistus 290
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä tiettyyn tuotantoprosessiin, 
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tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
kohteeseen. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
julkisissa hankinnoissa, hankkijoille 
voitaisiin myös antaa mahdollisuus 
käyttää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen 
valintaperusteena ominaisuuksia, jotka 
koskevat kyseiseen tuotantoprosessiin tai 
palvelujen suorittamiseen suoraan 
osallistuvan henkilöstön työoloja. 
Tällaiset ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön 
edellytykset mukaan luettuina. 
Valintaperusteet, joissa tällaiset
ominaisuudet otetaan huomioon, olisi 
joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön 
jäsenille heidän työympäristössään. 
Perusteita olisi sovellettava palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
96/71/EY22 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 

tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
kohteeseen ja ovat oikeassa suhteessa 
sopimuksen arvoon ja tavoitteisiin 
nähden.



AM\908710FI.doc 123/228 PE492.857v01-00

FI

rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät hankintasopimuksen 
tekoperusteena kyseisen sopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen 
laatuun ja näin ollen myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

Or. en

(Ks. 40 ja 66 artikla)

Perustelu

Teknisissä eritelmissä ja hankintasopimusten tekoperusteissa olevat viittaukset 
"tuotantoprosessiin" tai "mihin tahansa elinkaaren vaiheeseen" ovat liian epämääräisiä ja 
lisäävät hankintaviranomaisten harkintavaltaa avoimuuden ja tehokkaan kilpailun 
kustannuksella. Näin on helppo olla noudattamatta periaatetta, jonka mukaan on 
varmistettava yhteys hankintasopimuksen kohteeseen.

Tarkistus 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Tarjoukset, jotka vaikuttavat 
poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa 
kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin tai 
palveluihin, saattavat perustua teknisesti, 
taloudellisesti tai oikeudellisesti 
epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin. 
Jotta estettäisiin mahdolliset haitat 
hankintasopimusten toteuttamisen aikana, 
hankintaviranomaiset olisi velvoitettava 
pyytämään selitystä hintatarjoukseen, jos 
tarjouksessa olevat hinnat ovat 
huomattavasti alhaisemmat kuin muiden 
tarjoajien pyytämät hinnat. Jos tarjoaja ei 
kykene antamaan riittävää selitystä, 
hankintaviranomaisella olisi oltava oikeus 

(42) Tarjoukset, jotka vaikuttavat 
poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa 
kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin tai 
palveluihin, saattavat perustua teknisesti, 
taloudellisesti tai oikeudellisesti 
epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin. 
Jotta estettäisiin mahdolliset haitat 
hankintasopimusten toteuttamisen aikana, 
hankintaviranomaiset olisi velvoitettava 
pyytämään selitystä hintatarjoukseen, jos 
tarjouksessa olevat hinnat ovat 
huomattavasti alhaisemmat kuin muiden 
tarjoajien pyytämät hinnat. Jos tarjoaja ei 
kykene antamaan riittävää selitystä, 
hankintaviranomaisen pitäisi hylätä 
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hylätä tarjous. Hylkäämisen olisi oltava 
pakollista tapauksissa, joissa 
hankintaviranomainen on todennut, että 
poikkeuksellisen alhainen hinta johtuu 
unionin pakollisen sosiaali-, työ- tai 
ympäristölainsäädännön tai kansainvälisen 
työoikeuden määräysten noudattamatta 
jättämisestä.

tarjous. Hylkäämisen olisi oltava pakollista 
tapauksissa, joissa hankintaviranomainen 
on todennut, että poikkeuksellisen alhainen 
hinta johtuu unionin 
ympäristölainsäädännön tai sellaisten 
velvollisuuksien noudattamatta 
jättämisestä, jotka liittyvät sosiaalisiin 
seikkoihin ja työehtoihin, 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 XI 
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

Tarkistus 292
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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. Sopimuksen 
toteuttamista koskevat edellytykset 
voidaan määrittää lokakuussa 2010 
julkaistun oppaan "Sosiaalinen 
ostaminen – Opas sosiaalisten 
näkökohtien huomioonottamisesta 
julkisissa hankinnoissa" (SEK(2010)1258 
(lopullinen)) mukaisesti.

Or. da

Tarkistus 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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.
Hankintaviranomaisten pitäisi määritellä 
ehdot, joilla määrätään sopiva 
suojaustaso toimeksiannon toteutusta 
koskevissa lausekkeissa, sellaisten 
velvollisuuksien osalta, jotka liittyvät 
sosiaalisiin seikkoihin ja työehtoihin, 
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 XI 
tarkoitetuissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä, jotka ovat voimassa 
suorituspaikassa;

Or. de

Tarkistus 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 suoraan hankintasopimuksen 
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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.

kohteeseen ja jos ne mainitaan 
hankintailmoituksessa, 
ennakkoilmoituksessa, jolla kutsutaan 
tarjouskilpailuun, tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä.

Or. en

Tarkistus 295
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan hankintailmoituksessa, 
ennakkoilmoituksessa, jolla kutsutaan 
tarjouskilpailuun, tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 

(43) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja/tai tuotantoon ja jos ne mainitaan 
hankintailmoituksessa, 
ennakkoilmoituksessa, jolla kutsutaan 
tarjouskilpailuun, tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
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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.

työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan 
hankintasopimuksen toteuttamisen aikana
ja jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä, Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) perusluonteisten yleissopimusten ja 
erityisesti yleissopimuksen nro 94
noudattamista, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu kansallisessa 
lainsäädännössä täytäntöön, sekä 
useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 296
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan hankintailmoituksessa, 
ennakkoilmoituksessa, jolla kutsutaan 
tarjouskilpailuun, tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 

(43) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan ilmoituksessa, jolla 
kutsutaan tarjouskilpailuun, tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai henkilöstökoulutusta. 
Esimerkkinä voidaan mainita vaatimukset, 



AM\908710FI.doc 129/228 PE492.857v01-00

FI

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.

joita sovelletaan hankintasopimusta 
toteuttamisen aikana ja jotka koskevat 
työttömien tai nuorten kouluttamiseen 
tarkoitettuja toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Poistettu teksti voisi heikentää yhteyttä hankintasopimuksen kohteeseen.

Tarkistus 297
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(43 a) Euroopan komission olisi 
avustettava jäsenvaltioita kilpailulliseen 
neuvottelumenettelyyn liittyvän 
koulutuksen ja ohjeistuksen tarjoamisessa 
pk-yrityksille antamalla esimerkkejä 
kyseisen neuvottelumenettelyn 
soveltamismahdollisuuksista ja sen 
tuottamasta lisäarvosta ja rohkaisemalla 
tällä tavoin yrityksiä osallistumaan 
tarjouskilpailuihin.

Or. en
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Tarkistus 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(43 a) Jotta voidaan varmistaa julkisten 
hankintojen virheetön käyttö, 
alihankintavälineen on oltava 
asianmukaisesti säännelty. 
Hankintaviranomaiselle on toimitettava 
esitettävän tarjouksen yhteydessä tiedot 
siitä, mitkä osat hankintasopimuksesta 
suunnitellaan annettaviksi alihankkijoille 
sekä mahdollisesti ehdotettavat 
alihankkijat. Kaikkien alihankintaketjuun 
tehtävien muutosten yhteydessä olisi 
varmistettava, että hankintasopimus 
suoritetaan tehdyn tarjouksen mukaisesti, 
ja niihin tarvitaan hankintaviranomaisen 
suostumus. Hankintaviranomaisen olisi 
sovittava suorista maksuista 
alihankkijoille, mikäli 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Lisäksi alihankintaketjussa olisi luotava 
solidaarisen vastuun järjestelmä ja 
kyseinen ketju olisi rajoitettava 
korkeintaan kolmeen perättäiseen 
alakohtaiseen alihankintasopimukseen.

Or. it

Tarkistus 299
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Jäsenvaltiot voivat käyttää 
sopimuslausekkeita, joissa on 
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työehtosopimusten noudattamista 
koskevia määräyksiä, jos tämä mainitaan 
hankintaviranomaisen 
hankintailmoituksessa tai eritelmissä,
jotta voidaan noudattaa avoimuuden 
periaatetta.

Or. da

Tarkistus 300
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. da

Tarkistus 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen 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 

(44) Julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen toteuttamisen aikana 
sovelletaan kansallisen tason ja unionin 
tason lakeja, asetuksia ja 
työehtosopimuksia, jotka ovat voimassa 
työehtojen, vammaisten henkilöiden 
työelämään integroitumisen ja 
työturvallisuuden alalla, edellyttäen, että 
kyseiset säännöt ja niiden soveltaminen 
ovat unionin oikeuden mukaisia. 
Palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 



PE492.857v01-00 132/228 AM\908710FI.doc

FI

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 julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
toteuttamiseksi. 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.

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 julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
toteuttamiseksi. 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.

Or. es

Tarkistus 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 303
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(49) Edellä mainittu arviointi on 
osoittanut, että jäsenvaltiot eivät valvo 
yhdenmukaisesti eivätkä 
järjestelmällisesti julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa ja 
toimivuutta. Tämä vaikuttaa haitallisesti 
kyseisistä direktiiveistä johtuvien 
säännösten asianmukaiseen 
täytäntöönpanoon, mikä aiheuttaa suuria 
kustannuksia ja suurta epävarmuutta. 
Monet jäsenvaltiot ovat nimenneet 
kansallisen keskuselimen käsittelemään 
julkista hankintaa koskevia asioita, mutta 
tehtävät, joihin tällaiset elimet on 
valtuutettu, vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltiosta toiseen. Selvemmillä. 
yhdenmukaisemmilla ja määräävämmillä 
seuranta- ja valvontamekanismeilla 
lisättäisiin tietämystä hankintasääntöjen 
toimivuudesta, tarjottaisiin enemmän 
oikeusvarmuutta yrityksille ja 
hankintaviranomaisille ja edistettäisiin 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
kehittymistä. Tällaisten mekanismien 
avulla voitaisiin havaita ongelmia ja 
ratkaista ne varhaisessa vaiheessa 
varsinkin sellaisissa hankkeissa, joihin 
unioni myöntää yhteisrahoitusta, sekä 
todeta rakenteelliset puutteet. Erityisen 
tarpeellista on sovittaa nämä mekanismit 
yhteen, jotta voidaan varmistaa julkista 
hankintaa koskevan politiikan 
yhdenmukainen soveltaminen, 
seuraaminen ja valvonta sekä 
hankintapolitiikan tulosten 
järjestelmällinen arviointi koko unionissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Edellä mainittu arviointi on osoittanut, 
että jäsenvaltiot eivät valvo 
yhdenmukaisesti eivätkä 
järjestelmällisesti julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa ja 
toimivuutta. Tämä vaikuttaa haitallisesti 
kyseisistä direktiiveistä johtuvien 
säännösten asianmukaiseen 
täytäntöönpanoon, mikä aiheuttaa suuria 
kustannuksia ja suurta epävarmuutta.
Monet jäsenvaltiot ovat nimenneet
kansallisen keskuselimen käsittelemään 
julkista hankintaa koskevia asioita, mutta 
tehtävät, joihin tällaiset elimet on 
valtuutettu, vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltiosta toiseen. Selvemmillä. 
yhdenmukaisemmilla ja määräävämmillä 
seuranta- ja valvontamekanismeilla 
lisättäisiin tietämystä hankintasääntöjen
toimivuudesta, tarjottaisiin enemmän 
oikeusvarmuutta yrityksille ja
hankintaviranomaisille ja edistettäisiin
tasapuolisten toimintaedellytysten 
kehittymistä. Tällaisten mekanismien 
avulla voitaisiin havaita ongelmia ja 
ratkaista ne varhaisessa vaiheessa 
varsinkin sellaisissa hankkeissa, joihin 
unioni myöntää yhteisrahoitusta, sekä 
todeta rakenteelliset puutteet. Erityisen 
tarpeellista on sovittaa nämä mekanismit 
yhteen, jotta voidaan varmistaa julkista 
hankintaa koskevan politiikan 
yhdenmukainen soveltaminen, 
seuraaminen ja valvonta sekä 
hankintapolitiikan tulosten 
järjestelmällinen arviointi koko unionissa.

(49) Edellä mainittu arviointi on osoittanut,
että unionin julkista hankintaa koskevien 
sääntöjen soveltamisessa on vielä 
huomattavasti parantamisen varaa. Jotta 
sääntöjen noudattaminen olisi 
tehokkaampaa ja yhdenmukaisempaa, on 
ensinnäkin saatava välttämättä hyvä 
kokonaiskuva mahdollisista 
rakenteellisista ongelmista ja yleisistä 
toimintatavoista kansallisessa julkista 
hankintaa koskevassa politiikassa, niin 
että ongelmia voidaan ryhtyä ratkomaan 
kohdennetummin. Tämä kokonaiskuva 
olisi luotava sellaisen asianmukaisen 
seurannan avulla, jonka tulokset 
julkaistaisiin säännöllisesti, niin että 
voidaan käydä tietoon perustuvaa 
keskustelua mahdollisista 
hankintasääntöihin ja käytäntöihin 
tehtävistä parannuksista. Toiseksi myös 
tehokkaamman ohjauksen ja tuen 
antaminen hankintaviranomaisille ja
talouden toimijoille voisi edistää 
merkittävällä tavalla julkisten 
hankintojen tehokkuutta, koska näin 
lisättäisiin hankintamenettelyjä koskevaa 
tietämystä sekä niiden oikeusvarmuutta ja 
ammattimaisuutta; tällaista ohjausta olisi 
tarjottava hankintaviranomaisille ja 
talouden toimijoille aina tarvittaessa, jotta 
voidaan varmistaa sääntöjen 
asianmukainen noudattaminen.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksia vaihtoehtoisiksi hallintotavoiksi.
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Tarkistus 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Edellä mainittu arviointi on osoittanut, 
että jäsenvaltiot eivät valvo 
yhdenmukaisesti eivätkä järjestelmällisesti 
julkista hankintaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja toimivuutta. Tämä 
vaikuttaa haitallisesti kyseisistä 
direktiiveistä johtuvien säännösten 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon, mikä
aiheuttaa suuria kustannuksia ja suurta 
epävarmuutta. Monet jäsenvaltiot ovat 
nimenneet kansallisen keskuselimen 
käsittelemään julkista hankintaa koskevia 
asioita, mutta tehtävät, joihin tällaiset 
elimet on valtuutettu, vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltiosta toiseen. Selvemmillä. 
yhdenmukaisemmilla ja määräävämmillä 
seuranta- ja valvontamekanismeilla 
lisättäisiin tietämystä hankintasääntöjen 
toimivuudesta, tarjottaisiin enemmän 
oikeusvarmuutta yrityksille ja 
hankintaviranomaisille ja edistettäisiin 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
kehittymistä. Tällaisten mekanismien 
avulla voitaisiin havaita ongelmia ja 
ratkaista ne varhaisessa vaiheessa 
varsinkin sellaisissa hankkeissa, joihin 
unioni myöntää yhteisrahoitusta, sekä 
todeta rakenteelliset puutteet. Erityisen 
tarpeellista on sovittaa nämä mekanismit 
yhteen, jotta voidaan varmistaa julkista 
hankintaa koskevan politiikan 
yhdenmukainen soveltaminen, 
seuraaminen ja valvonta sekä 
hankintapolitiikan tulosten 
järjestelmällinen arviointi koko unionissa.

(49) Edellä mainittu arviointi on osoittanut, 
että jäsenvaltiot eivät valvo 
yhdenmukaisesti eivätkä järjestelmällisesti 
julkista hankintaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja toimivuutta. Tämä 
vaikuttaa haitallisesti kyseisistä 
direktiiveistä johtuvien säännösten 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon, mikä 
aiheuttaa suuria kustannuksia ja suurta 
epävarmuutta. Jäsenvaltioiden olisi tämän 
vuoksi lisättävä seurantatoimiaan ja 
epävarmoissa tapauksissa niiden olisi 
epäröimättä pyydettävä komissiolta 
selvennystä. Euroopan komission olisi 
myös raportoitava vuosittain selvennysten 
tarpeesta, Euroopan unionin 
tuomioistuimen uudesta 
oikeuskäytännöstä sekä usein kuulluista 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevista 
valituksista.

Or. en
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Tarkistus 306
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) 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 
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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä artiklat aiheuttavat tarpeettomia hallinnollisia rasitteita. Jäsenvaltiot huolehtivat itse 
sisäisestä hallinnoinnistaan. Jäsenvaltiot voivat halutessaan perustaa valvontaelimen 
(84 artikla) ilman EU:n sääntelyä. 84 artikla ei noudata toissijaisuusperiaatetta.
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Tarkistus 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) 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 
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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksia vaihtoehtoisiksi hallintotavoiksi. Tällainen elin ei ole toissijaisuusperiaatteen 
mukainen, ja sen käyttöönotto olisi mahdotonta niissä valtioissa, joiden hallinto on hajautettu 
tai joilla on liittovaltiorakenne.

Tarkistus 308
Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) 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 
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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
kansallinen viranomainen, joka vastaa 
julkisten hankintojen seurannasta, 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta. 

Poistetaan.
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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 
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

Perustelu

Kun jäsenvaltiot velvoitetaan perustamaan uusia elimiä, kysymyksessä ei ole oikeasuhteinen 
toimenpide. Lisäksi elimelle myönnettävät valtuudet esimerkiksi valvonnan, koordinoinnin ja 
raportoinnin aloilla voivat aiheuttaa eturistiriitoja.

Tarkistus 310
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) 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 

Poistetaan.
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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 
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

(Ks. 84 artiklan poistaminen.)

Tarkistus 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(51) Kaikilla sidosryhmillä täytyisi olla 
valtuudet ilmoittaa direktiivin 
noudattamatta jättämisestä 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
tuomioistuimelle. Jäsenvaltioiden on 
voitava tarjota mahdollisuus kääntyä 
seurantaviranomaisten, alakohtaisten 
valvontaelinten, kunnallisten, alueellisten 
tai kansallisten kilpailu- ja 
tarkastusviranomaisten, 
oikeusasiamiesten, ja mahdollisuuksien 
mukaan kansallisten 
valvontaviranomaisten puoleen.
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rajatylittäviin hankintamenettelyihin.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistaminen.

Tarkistus 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Kansallisella tasolla on jo olemassa 
seuranta-, valvonta- ja tukirakenteita tai 
-mekanismeja, joita voidaan luonnollisesti 
käyttää julkisten hankintojen seurantaan, 
täytäntöönpanoon ja valvontaan sekä 
hankintaviranomaisten ja talouden 
toimijoiden tarvitseman tuen antamiseen.

(52) Hankintamenettelyä koskevan 
päätöksenteon jäljitettävyys ja avoimuus 
ovat välttämättömiä edellytyksiä 
asianmukaisten menettelyjen sekä 
korruption ja petosten tehokkaan 
torjunnan varmistamiseksi. 
Hankintaviranomaisten olisi säilytettävä 
kopiot tehdyistä arvoltaan suurista 
hankintasopimuksista, jotta asianomaiset 
osapuolet voivat tutustua näihin 
asiakirjoihin asiassa sovellettavien 
asiakirjoihin tutustumista koskevien 
sääntöjen mukaisesti. Lisäksi yksittäisten 
hankintamenettelyjen keskeiset osat ja 
menettelyjä koskevat päätökset on 
dokumentoitava hankinta-asiakirjassa. 
Hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi 
hankintaraportissa olisi viitattava 
asianomaisiin jälki-ilmoituksiin 
sisältyviin tietoihin. Myös komission 
hallinnoimaa näiden ilmoitusten 
julkaisemisessa käytettävää elektronista 
järjestelmää olisi parannettava, jotta 
voidaan helpottaa tietojen syöttämistä 
sekä raporttien ottamista ja tietojen 
vaihtoa eri järjestelmien välillä.

Or. en
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Perustelu

Ehdotuksia vaihtoehtoisiksi hallintotavoiksi.

Tarkistus 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Tehokas yhteistyö on tarpeen 
yhdenmukaisen neuvonnan ja käytännön 
varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa 
ja koko unionissa. Seurantaa, 
täytäntöönpanoa, valvontaa ja teknistä 
tukea varten nimettyjen elinten olisi 
voitava jakaa tietoja ja tehdä yhteistyötä 
toistensa kanssa; kunkin jäsenvaltion 
nimeämän kansallisen viranomaisen olisi 
samassa yhteydessä toimittava komission 
yksiköiden ensisijaisena yhteyspisteenä 
tietojen keruussa ja vaihdossa sekä 
julkista hankintaa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
valvonnassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksia vaihtoehtoisiksi hallintotavoiksi.

Tarkistus 314
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Tehokas yhteistyö on tarpeen 
yhdenmukaisen neuvonnan ja käytännön 
varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja 

(53) Tehokas yhteistyö on tarpeen 
yhdenmukaisen neuvonnan ja käytännön 
varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja 
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koko unionissa. Seurantaa, 
täytäntöönpanoa, valvontaa ja teknistä
tukea varten nimettyjen elinten olisi 
voitava jakaa tietoja ja tehdä yhteistyötä 
toistensa kanssa; kunkin jäsenvaltion 
nimeämän kansallisen viranomaisen olisi 
samassa yhteydessä toimittava komission 
yksiköiden ensisijaisena yhteyspisteenä 
tietojen keruussa ja vaihdossa sekä 
julkista hankintaa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
valvonnassa.

koko unionissa. Teknistä tukea varten 
nimettyjen elinten olisi voitava jakaa 
tietoja ja tehdä yhteistyötä toistensa kanssa.

Or. en

Perustelu

Nämä artiklat aiheuttavat tarpeettomia hallinnollisia rasitteita. Jäsenvaltiot huolehtivat itse 
sisäisestä hallinnoinnistaan. Jäsenvaltiot voivat halutessaan perustaa valvontaelimen 
(84 artikla) ilman EU:n sääntelyä. 84 artikla ei noudata toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Tehokas yhteistyö on tarpeen 
yhdenmukaisen neuvonnan ja käytännön 
varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja 
koko unionissa. Seurantaa, 
täytäntöönpanoa, valvontaa ja teknistä 
tukea varten nimettyjen elinten olisi 
voitava jakaa tietoja ja tehdä yhteistyötä 
toistensa kanssa; kunkin jäsenvaltion 
nimeämän kansallisen viranomaisen olisi 
samassa yhteydessä toimittava komission 
yksiköiden ensisijaisena yhteyspisteenä 
tietojen keruussa ja vaihdossa sekä 
julkista hankintaa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
valvonnassa.

(53) Tehokas yhteistyö on tarpeen 
yhdenmukaisen neuvonnan ja käytännön 
varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja 
koko unionissa. Seurantaa, 
täytäntöönpanoa, valvontaa ja teknistä 
tukea varten nimettyjen elinten olisi 
voitava jakaa tietoja ja tehdä yhteistyötä 
toistensa kanssa.

Or. en
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Tarkistus 316
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Tehokas yhteistyö on tarpeen 
yhdenmukaisen neuvonnan ja käytännön 
varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja 
koko unionissa. Seurantaa, 
täytäntöönpanoa, valvontaa ja teknistä 
tukea varten nimettyjen elinten olisi 
voitava jakaa tietoja ja tehdä yhteistyötä 
toistensa kanssa; kunkin jäsenvaltion 
nimeämän kansallisen viranomaisen olisi 
samassa yhteydessä toimittava komission 
yksiköiden ensisijaisena yhteyspisteenä 
tietojen keruussa ja vaihdossa sekä julkista 
hankintaa koskevan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanon valvonnassa.

(53) Tehokas yhteistyö on tarpeen 
yhdenmukaisen neuvonnan ja käytännön 
varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja 
koko unionissa. Seurantaa, 
täytäntöönpanoa, valvontaa ja teknistä 
tukea varten nimettyjen elinten olisi 
voitava jakaa tietoja ja tehdä yhteistyötä 
toistensa kanssa; kunkin jäsenvaltion 
nimeämän kansallisen viranomaisen olisi 
samassa yhteydessä toimittava komission 
yksiköiden ensisijaisena yhteyspisteenä 
tietojen keruussa ja vaihdossa sekä julkista 
hankintaa koskevan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanon valvonnassa. Euroopan 
komission olisi avustettava jäsenvaltioita 
tarjoamalla niille ohjeistusta, 
koulutustilaisuuksia ja neuvontapalvelua 
koko hankintaprosessin ajan edistääkseen 
rajatylittävää hankintaa.

Or. en

Tarkistus 317
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Nopeisiin tekniikan, talouden ja 
sääntelyn muutoksiin mukautumiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 

(54) Nopeisiin tekniikan, talouden ja 
sääntelyn muutoksiin mukautumiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
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delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän direktiivin useita muita kuin 
keskeisiä osia. Kansainvälisten sopimusten 
noudattamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta muuttaa teknisiä 
menettelyjä, jotka koskevat kynnysarvojen 
laskentamenetelmiä, sekä tarkistaa 
määräajoin itse kynnysarvoja ja mukauttaa 
liitteitä V ja XI. Keskushallinnon 
viranomaisia koskevat luettelot muuttuvat 
kansallisella tasolla tapahtuvien 
hallinnollisten muutosten vuoksi. Niistä 
ilmoitetaan komissiolle, jolle olisi 
siirrettävä valta mukauttaa liitettä I. CPV-
nimikkeistöä koskeviin viittauksiin 
voidaan tehdä EU:n tasolla sääntelyyn 
liittyviä muutoksia, jotka on tarpeen ottaa 
huomioon tämän direktiivin tekstissä. 
Sähköisten vastaanottolaitteiden tekniset 
yksityiskohdat ja ominaisuudet olisi 
pidettävä ajan tasalla teknologian 
kehityksen ja hallinnollisten tarpeiden 
kanssa. Lisäksi on tarpeen siirtää 
komissiolle valta tehdä sähköistä viestintää 
koskevat tekniset standardit pakollisiksi, 
jotta voidaan varmistaa teknisten 
formaattien, prosessien ja 
sanomanvälityksen yhteentoimivuus 
sähköisten viestintämuotojen avulla 
toteutettavissa hankintamenettelyissä 
ottaen huomioon teknologian kehitys ja 
hallinnolliset tarpeet. Euroopan 
hankintapassin sisällössä olisi otettava 
huomioon hallinnolliset tarpeet ja 
sääntelyn muutokset sekä kansallisella 
tasolla että EU:n tasolla. Luetteloa unionin 
säädöksistä, joissa vahvistetaan yhteiset 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmät, 
olisi voitava mukauttaa nopeasti, jotta 
siihen voitaisiin sisällyttää alakohtaiset 
toimenpiteet. Näiden tarpeiden 
täyttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta pitää kyseinen säädösluettelo ajan 
tasalla, elinkaarikustannusten 
laskentamenetelmät mukaan luettuina.

delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän direktiivin useita muita kuin 
keskeisiä osia. Kansainvälisten sopimusten 
noudattamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta muuttaa teknisiä 
menettelyjä, jotka koskevat kynnysarvojen
laskentamenetelmiä, sekä tarkistaa 
määräajoin itse kynnysarvoja ja mukauttaa 
liitteitä V ja XI. Lisäksi on tarpeen siirtää 
komissiolle valta tehdä sähköistä viestintää 
koskevat tekniset standardit pakollisiksi, 
jotta voidaan varmistaa teknisten 
formaattien, prosessien ja 
sanomanvälityksen yhteentoimivuus 
sähköisten viestintämuotojen avulla 
toteutettavissa hankintamenettelyissä 
ottaen huomioon teknologian kehitys ja 
hallinnolliset tarpeet. Euroopan 
hankintapassin sisällössä olisi otettava 
huomioon hallinnolliset tarpeet ja 
sääntelyn muutokset sekä kansallisella 
tasolla että EU:n tasolla. Luetteloa unionin 
säädöksistä, joissa vahvistetaan yhteiset 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmät, 
olisi voitava mukauttaa nopeasti, jotta 
siihen voitaisiin sisällyttää alakohtaiset 
toimenpiteet. Näiden tarpeiden 
täyttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta pitää kyseinen säädösluettelo ajan 
tasalla, elinkaarikustannusten 
laskentamenetelmät mukaan luettuina.

Or. en
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Tarkistus 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Nopeisiin tekniikan, talouden ja 
sääntelyn muutoksiin mukautumiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän direktiivin useita muita kuin 
keskeisiä osia. Kansainvälisten sopimusten 
noudattamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta muuttaa teknisiä 
menettelyjä, jotka koskevat kynnysarvojen 
laskentamenetelmiä, sekä tarkistaa 
määräajoin itse kynnysarvoja ja mukauttaa 
liitteitä V ja XI. Keskushallinnon 
viranomaisia koskevat luettelot muuttuvat 
kansallisella tasolla tapahtuvien 
hallinnollisten muutosten vuoksi. Niistä 
ilmoitetaan komissiolle, jolle olisi 
siirrettävä valta mukauttaa liitettä I. CPV-
nimikkeistöä koskeviin viittauksiin voidaan 
tehdä EU:n tasolla sääntelyyn liittyviä 
muutoksia, jotka on tarpeen ottaa 
huomioon tämän direktiivin tekstissä. 
Sähköisten vastaanottolaitteiden tekniset 
yksityiskohdat ja ominaisuudet olisi 
pidettävä ajan tasalla teknologian 
kehityksen ja hallinnollisten tarpeiden 
kanssa. Lisäksi on tarpeen siirtää 
komissiolle valta tehdä sähköistä viestintää 
koskevat tekniset standardit pakollisiksi, 
jotta voidaan varmistaa teknisten 
formaattien, prosessien ja 
sanomanvälityksen yhteentoimivuus 
sähköisten viestintämuotojen avulla 
toteutettavissa hankintamenettelyissä 
ottaen huomioon teknologian kehitys ja 
hallinnolliset tarpeet. Euroopan 

(54) Nopeisiin tekniikan, talouden ja 
sääntelyn muutoksiin mukautumiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän direktiivin useita muita kuin 
keskeisiä osia. Kansainvälisten sopimusten 
noudattamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta muuttaa teknisiä 
menettelyjä, jotka koskevat kynnysarvojen 
laskentamenetelmiä, sekä tarkistaa 
määräajoin itse kynnysarvoja ja mukauttaa 
liitteitä V ja XI. Keskushallinnon 
viranomaisia koskevat luettelot muuttuvat 
kansallisella tasolla tapahtuvien 
hallinnollisten muutosten vuoksi. Niistä 
ilmoitetaan komissiolle, jolle olisi 
siirrettävä valta mukauttaa liitettä I. CPV-
nimikkeistöä koskeviin viittauksiin voidaan 
tehdä EU:n tasolla sääntelyyn liittyviä 
muutoksia, jotka on tarpeen ottaa 
huomioon tämän direktiivin tekstissä. 
Sähköisten vastaanottolaitteiden tekniset 
yksityiskohdat ja ominaisuudet olisi 
pidettävä ajan tasalla teknologian 
kehityksen ja hallinnollisten tarpeiden 
kanssa. Lisäksi on tarpeen siirtää 
komissiolle valta tehdä sähköistä viestintää 
koskevat tekniset standardit pakollisiksi, 
jotta voidaan varmistaa teknisten 
formaattien, prosessien ja 
sanomanvälityksen yhteentoimivuus 
sähköisten viestintämuotojen avulla 
toteutettavissa hankintamenettelyissä 
ottaen huomioon teknologian kehitys ja 
hallinnolliset tarpeet. Euroopan 
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hankintapassin sisällössä olisi otettava 
huomioon hallinnolliset tarpeet ja 
sääntelyn muutokset sekä kansallisella 
tasolla että EU:n tasolla. Luetteloa unionin 
säädöksistä, joissa vahvistetaan yhteiset 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmät, 
olisi voitava mukauttaa nopeasti, jotta 
siihen voitaisiin sisällyttää alakohtaiset 
toimenpiteet. Näiden tarpeiden 
täyttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta pitää kyseinen säädösluettelo ajan 
tasalla, elinkaarikustannusten 
laskentamenetelmät mukaan luettuina.

hankintapassin sisällössä olisi otettava 
huomioon hallinnolliset tarpeet ja 
sääntelyn muutokset sekä kansallisella 
tasolla että EU:n tasolla. Luetteloa unionin 
säädöksistä, joissa vahvistetaan yhteiset 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmät, 
olisi voitava mukauttaa nopeasti, jotta 
siihen voitaisiin sisällyttää alakohtaiset 
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Nopeisiin tekniikan, talouden ja 
sääntelyn muutoksiin mukautumiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän direktiivin useita muita kuin 
keskeisiä osia. Kansainvälisten sopimusten 
noudattamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta muuttaa teknisiä 
menettelyjä, jotka koskevat kynnysarvojen 
laskentamenetelmiä, sekä tarkistaa 
määräajoin itse kynnysarvoja ja mukauttaa 
liitteitä V ja XI. Keskushallinnon 
viranomaisia koskevat luettelot muuttuvat 
kansallisella tasolla tapahtuvien 
hallinnollisten muutosten vuoksi. Niistä 
ilmoitetaan komissiolle, jolle olisi 
siirrettävä valta mukauttaa liitettä I. CPV-
nimikkeistöä koskeviin viittauksiin voidaan 
tehdä EU:n tasolla sääntelyyn liittyviä 

(54) Nopeisiin tekniikan, talouden ja 
sääntelyn muutoksiin mukautumiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän direktiivin useita muita kuin 
keskeisiä osia. Kansainvälisten sopimusten 
noudattamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta muuttaa teknisiä 
menettelyjä, jotka koskevat kynnysarvojen 
laskentamenetelmiä, sekä tarkistaa 
määräajoin itse kynnysarvoja ja mukauttaa 
liitteitä V ja XI. Keskushallinnon 
viranomaisia koskevat luettelot muuttuvat 
kansallisella tasolla tapahtuvien 
hallinnollisten muutosten vuoksi. Niistä 
ilmoitetaan komissiolle, jolle olisi 
siirrettävä valta mukauttaa liitettä I. CPV-
nimikkeistöä koskeviin viittauksiin voidaan 
tehdä EU:n tasolla sääntelyyn liittyviä 
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muutoksia, jotka on tarpeen ottaa 
huomioon tämän direktiivin tekstissä. 
Sähköisten vastaanottolaitteiden tekniset 
yksityiskohdat ja ominaisuudet olisi 
pidettävä ajan tasalla teknologian 
kehityksen ja hallinnollisten tarpeiden 
kanssa. Lisäksi on tarpeen siirtää 
komissiolle valta tehdä sähköistä viestintää 
koskevat tekniset standardit pakollisiksi, 
jotta voidaan varmistaa teknisten 
formaattien, prosessien ja 
sanomanvälityksen yhteentoimivuus 
sähköisten viestintämuotojen avulla 
toteutettavissa hankintamenettelyissä 
ottaen huomioon teknologian kehitys ja 
hallinnolliset tarpeet. Euroopan 
hankintapassin sisällössä olisi otettava 
huomioon hallinnolliset tarpeet ja 
sääntelyn muutokset sekä kansallisella 
tasolla että EU:n tasolla. Luetteloa unionin
säädöksistä, joissa vahvistetaan yhteiset 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmät, 
olisi voitava mukauttaa nopeasti, jotta 
siihen voitaisiin sisällyttää alakohtaiset 
toimenpiteet. Näiden tarpeiden 
täyttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta pitää kyseinen säädösluettelo ajan 
tasalla, elinkaarikustannusten 
laskentamenetelmät mukaan luettuina.

muutoksia, jotka on tarpeen ottaa 
huomioon tämän direktiivin tekstissä. 
Sähköisten vastaanottolaitteiden tekniset 
yksityiskohdat ja ominaisuudet olisi 
pidettävä ajan tasalla teknologian 
kehityksen ja hallinnollisten tarpeiden 
kanssa. Lisäksi on tarpeen siirtää 
komissiolle valta tehdä sähköistä viestintää 
koskevat tekniset standardit, kuten 
kolmiulotteisten digitaalisten esitysten 
toimittaminen rakennusurakoita 
koskevissa julkisissa hankinnoissa,
pakollisiksi, jotta voidaan varmistaa 
teknisten formaattien, prosessien ja 
sanomanvälityksen yhteentoimivuus 
sähköisten viestintämuotojen avulla 
toteutettavissa hankintamenettelyissä 
ottaen huomioon teknologian kehitys ja 
hallinnolliset tarpeet. Euroopan 
hankintapassin sisällössä olisi otettava 
huomioon hallinnolliset tarpeet ja 
sääntelyn muutokset sekä kansallisella 
tasolla että EU:n tasolla. Luetteloa unionin 
säädöksistä, joissa vahvistetaan yhteiset 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmät, 
olisi voitava mukauttaa nopeasti, jotta 
siihen voitaisiin sisällyttää alakohtaiset 
toimenpiteet. Näiden tarpeiden 
täyttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta pitää kyseinen säädösluettelo ajan 
tasalla, elinkaarikustannusten 
laskentamenetelmät mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Digitaaliset kolmiulotteiset esitykset ovat keskeisiä työkaluja, joiden avulla 
hankintaviranomaiset voivat parantaa julkisten rakennusurakoiden suunnittelua, toteutusta ja 
käyttöä koskevaa päätöksentekoa erityisesti liitteessä II esitettyjen toimintojen osalta. Monet 
jäsenvaltiot vaativat jo nyt tarjoajia toimittamaan kolmiulotteisia digitaalisia esityksiä 
julkisia rakennusurakoita koskevia sopimuksia varten.

Tarkistus 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(55) On erityisen tärkeää, että komissio 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset 
kaikkien sidosryhmien, myös pk-yritysten, 
ympäristö-, kuluttaja- ja 
ammattijärjestöjen kanssa. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
ja laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 321
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 
varmistaa yhdenmukaiset edellytykset 
tämän direktiivin yhdenmukaiselle 
täytäntöönpanolle, vakiolomakkeiden 
laatimisille ilmoitusten julkaisemista ja 
Euroopan hankintapassia varten sekä 
yhteiselle mallille, jota valvontaelinten on 
käytettävä laatiessaan täytäntöönpano- ja 
tilastokertomusta. Tätä 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti24. Olisi 
käytettävä neuvoa-antavaa menettelyä 
annettaessa näitä täytäntöönpanosäädöksiä, 

(56) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 
varmistaa yhdenmukaiset edellytykset 
tämän direktiivin yhdenmukaiselle 
täytäntöönpanolle, vakiolomakkeiden 
laatimisille ilmoitusten julkaisemista ja 
Euroopan hankintapassia varten. Tätä 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Olisi käytettävä 
neuvoa-antavaa menettelyä annettaessa 
näitä täytäntöönpanosäädöksiä, jotka eivät 
vaikuta tästä direktiivistä johtuviin 
velvollisuuksiin taloudellisesti eivätkä 
myöskään niiden luonteeseen tai 
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jotka eivät vaikuta tästä direktiivistä 
johtuviin velvollisuuksiin taloudellisesti 
eivätkä myöskään niiden luonteeseen tai 
soveltamisalaan. Näillä säädöksillä on 
päinvastoin puhtaasti hallinnollinen 
tarkoitus, ja niillä pyritään helpottamaan 
tällä direktiivillä vahvistettujen sääntöjen 
soveltamista.

soveltamisalaan. Näillä säädöksillä on 
päinvastoin puhtaasti hallinnollinen 
tarkoitus, ja niillä pyritään helpottamaan 
tällä direktiivillä vahvistettujen sääntöjen 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 322
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 
varmistaa yhdenmukaiset edellytykset 
tämän direktiivin yhdenmukaiselle 
täytäntöönpanolle, vakiolomakkeiden 
laatimisille ilmoitusten julkaisemista ja 
Euroopan hankintapassia varten sekä 
yhteiselle mallille, jota valvontaelinten on 
käytettävä laatiessaan täytäntöönpano- ja 
tilastokertomusta. Tätä 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Olisi käytettävä 
neuvoa-antavaa menettelyä annettaessa 
näitä täytäntöönpanosäädöksiä, jotka eivät 
vaikuta tästä direktiivistä johtuviin 
velvollisuuksiin taloudellisesti eivätkä 
myöskään niiden luonteeseen tai 
soveltamisalaan. Näillä säädöksillä on 
päinvastoin puhtaasti hallinnollinen 
tarkoitus, ja niillä pyritään helpottamaan 
tällä direktiivillä vahvistettujen sääntöjen 

(56) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 
varmistaa yhdenmukaiset edellytykset 
tämän direktiivin yhdenmukaiselle 
täytäntöönpanolle, vakiolomakkeiden 
laatimisille ilmoitusten julkaisemista ja 
Euroopan hankintapassia varten. Tätä 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Olisi käytettävä 
neuvoa-antavaa menettelyä annettaessa 
näitä täytäntöönpanosäädöksiä, jotka eivät 
vaikuta tästä direktiivistä johtuviin 
velvollisuuksiin taloudellisesti eivätkä 
myöskään niiden luonteeseen tai 
soveltamisalaan. Näillä säädöksillä on 
päinvastoin puhtaasti hallinnollinen 
tarkoitus, ja niillä pyritään helpottamaan 
tällä direktiivillä vahvistettujen sääntöjen 
soveltamista.
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soveltamista.

Or. en

Tarkistus 323
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

Direktiiviä ei sovelleta yleistä taloudellista 
etua koskeviin palveluihin, jos
a) palvelut on määritetty EU:n 
lainsäädännön periaatteiden mukaisesti,
b) viranomaiset ovat täyttäneet 
ilmoitusmenettelyn avoimuutta ja 
yhdenvertaista kohtelua koskevat 
vaatimukset,
c) palveluntarjoajien määrä ei ole riittävä 
direktiivin tavoitteisiin nähden.

Or. en

Tarkistus 324
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Direktiivissä säädetään, miten 
unionin toimielimet, jäsenvaltiot sekä 
keskus- ja paikallisviranomaiset pyrkivät 
yhteistyössä julkisen, yksityisen ja 
vapaaehtoissektorin kumppaneiden 
kanssa parantamaan julkista hankintaa. 
Siinä säädetään julkisen sektorin 
hankintaa koskevista unionin 
periaatteista, jotka ovat yhteydessä 
korkealaatuisia julkisia palveluja 
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koskeviin periaatteisiin.
Täyttääkseen kaikki direktiivin tavoitteet 
hankintaviranomaisten on varmistettava, 
että jokainen hankintayksikkö noudattaa 
kattavia hankintastrategioita. Osana tätä 
prosessia on järjestettävä julkisia 
kuulemisia tuotteiden ja palvelujen 
loppukäyttäjien kanssa. 

Or. en

Tarkistus 325
Heide Rühle

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 
tai palvelut tarkoitettu julkiseen käyttöön.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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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 
tai palvelut tarkoitettu julkiseen käyttöön.

2. Tässä direktiivissä hankinnalla 
tarkoitetaan julkisten hankintasopimusten 
avulla suoritettavaa rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen ostoa, jonka yksi 
tai useampi hankintaviranomainen tekee 
talouden toimijoilta, mikäli
rakennusurakasta, tavarasta tai 
palvelusta on hankintaviranomaiselle 
suoraan taloudellista hyötyä.

Or. de

Perustelu

Selvennys siitä, ettei mikä tahansa viranomaisen osallistuminen rakennusurakoiden, 
tavarantoimitusten tai palvelujen suorittamiseen luo perustaa julkiselle hankinnalle. Myös 
Euroopan unionin tuomioistuin käyttää välittömyysperustetta rajoittamiseen (esim. 25.3.2010 
annettu tuomio (C-451/08)).

Tarkistus 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

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 
tai palvelut tarkoitettu julkiseen käyttöön.

2. Tässä direktiivissä hankinnalla 
tarkoitetaan rakennusurakoiden, tavaroiden 
tai palvelujen ostoa tai muunlaista 
hankintaa, jonka yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen C-451/08 mukaisesti rakennusurakoihin, 
tavaroihin ja palveluihin, joita ei ole tarkoitettu julkiseen käyttöön, ei sovelleta julkisia 
hankintoja koskevaa lainsäädäntöä.
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Tarkistus 328
Evelyne Gebhardt

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 tai 
palvelut tarkoitettu julkiseen käyttöön.

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

Or. de

Tarkistus 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 
tai palvelut tarkoitettu julkiseen käyttöön.

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

Or. en
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Perustelu

Hankinnan määritelmän olisi perustuttava yksittäiseen sopimukseen eikä yksittäiseen 
hankkeeseen. Yhteen hankkeeseen voi sisältyä useita sopimuksia, joista toiset voivat kuulua 
direktiivin soveltamisalaan ja toiset eivät. Palvelujen, tavaroiden ja rakennusurakoiden 
arvojen yhteen laskeminen vain siksi, että ne ovat osa samaa hanketta, ei lisää hankinnan 
arvoa.

Tarkistus 330
Peter Simon

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 
tai palvelut tarkoitettu julkiseen käyttöön.

2. Tässä direktiivissä hankinnalla 
tarkoitetaan julkisten hankintojen 
yhteydessä suoritettavaa 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ostoa, jonka yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta.

Or. de

Tarkistus 331
Heide Rühle

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.
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Or. en

Perustelu

Tämä käsite on liian yleinen ja liian epämääräinen.

Tarkistus 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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. de

Perustelu

Hankintaprosessin määrittelyn perustana pitäisi olla sopimus eikä hanke. Palvelujen, 
tavarantoimitusten ja töiden arvojen yhteen laskeminen sillä perusteella, että ne kuuluvat 
samaan hankkeeseen, ei tuo lisäarvoa. Näin esimerkiksi rakennusurakkasopimuksissa 
arkkitehtien palvelut ja oikeudellinen neuvonta on selvästi erotettu palveluista, jotka liittyvät 
varsinaiseen rakentamiseen.

Tarkistus 333
Cornelis de Jong

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 

Poistetaan.
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kuitenkin tässä direktiivissä yhtä 
hankintaa, jos kyseiset 
hankintasopimukset kuuluvat samaan 
hankkeeseen.

Or. en

Tarkistus 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Hankinnan määritelmän olisi perustuttava yksittäiseen sopimukseen eikä yksittäiseen 
hankkeeseen. Yhteen hankkeeseen voi sisältyä useita sopimuksia, joista toiset voivat kuulua 
direktiivin soveltamisalaan ja toiset eivät. Palvelujen, tavaroiden ja rakennusurakoiden 
arvojen yhteen laskeminen vain siksi, että ne ovat osa samaa hanketta, ei lisää hankinnan 
arvoa.

Tarkistus 335
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka rakennusurakoiden, tavaroiden 
ja/tai palvelujen muodostama 

Poistetaan.
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kokonaisuus olisi hankittu eri 
hankintasopimuksilla, sillä tarkoitetaan 
kuitenkin tässä direktiivissä yhtä 
hankintaa, jos kyseiset 
hankintasopimukset kuuluvat samaan 
hankkeeseen.

Or. de

Tarkistus 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

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.

Vaikka sellaisten rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen muodostama 
kokonaisuus, joilla on yhtenäinen 
taloudellinen ja tekninen tarkoitus, olisi 
hankittu eri hankintasopimuksilla, sillä 
tarkoitetaan kuitenkin tässä direktiivissä 
yhtä hankintaa, jos kyseiset 
hankintasopimukset kuuluvat samaan 
hankkeeseen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen sanamuoto, jolla pyritään estämään EU:n julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen kiertäminen jakamalla hankintasopimuksia keinotekoisesti osiin, on liian 
kauaskantoinen esimerkiksi rakennusurakoiden ja rakenteellisen suunnittelun tapauksessa. 
Tämä vuoksi ehdotettu sanamuoto perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen 
C-574/10 41 kohdan sanamuotoon.

Tarkistus 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi ei rajoita viranomaisten 
oikeutta päättää kaikilla tasoilla, 
haluavatko he hoitaa itse julkiset tehtävät 
ja miten ja missä määrin he haluavat 
tehtävät hoitaa perustamissopimuksen 
pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti. 
Viranomaiset voivat suorittaa omia 
resurssejaan käyttäen yleisen edun 
mukaisia tehtäviä ilman, että niillä on 
velvollisuus kääntyä ulkopuolisten 
talouden toimijoiden puoleen. Ne voivat 
tehdä näin yhteistyössä muiden 
viranomaisten kanssa, eikä tämän 
suhteen tarvitse välttämättä perustua 
julkiseen hankintasopimukseen.

Or. en

Perustelu

Tämä uusi artikla täydentää direktiivin soveltamisalaa. Yhteisön lainsäädännössä 
paikallisviranomaisia ei vaadita täyttämään julkisiin palveluihin liittyviä tehtäviään 
hyödyntämällä tiettyä oikeudellista muotoa tai tiettyä toimintamallia. Etenkään 
paikallisviranomaisten muodostama ryhmittymä ei saa olla sellainen, että siihen 
sovellettaisiin sisämarkkinasääntöjä. Tällaisella unionin säädöstekstiin sisältyvällä 
toteamuksella voidaan ennaltaehkäistä tulevia riitatapauksia.

Tarkistus 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisia 
tavara- tai palveluhankintoja koskeviin 
sopimuksiin, joita koskee lain mukaan 
kiinteä hinta ja joiden yhteydessä 
julkisella hankintamenettelyllä ei 
tosiasiallisesti ole mitään arvoa.

Or. en
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Tarkistus 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä sovelletaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
36, 51, 52, 62 ja 346 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, ettei synny tämän direktiivin ja 
puolustusmateriaalihankintoihin sovellettavien sääntöjen välisiä päällekkäisyyksiä.

Tarkistus 340
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen muoto on sellainen, että sosiaali- ja muita palveluja säännellään 
ainoastaan 74–76 artiklassa. Tämä olisi mainittava mahdollisimman aikaisin ehdotuksessa.

Tarkistus 341
Robert Rochefort
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tähän direktiivin sisältyvän yleisen 
järjestelmän piiriin kuuluvat palvelut 
luetellaan liitteessä XVI A. Tämän 
direktiivin 74–76 artiklaa sovelletaan 
liitteessä XVI B lueteltuja erityisiä 
palveluja koskeviin hankintoihin.

Or. fr

Tarkistus 342
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Tämä direktiivi ei vaikuta 
työlainsäädäntöön eli työehtoja ja työoloja 
koskeviin lainsäädännöllisiin tai 
sopimusperusteisiin säännöksiin, mukaan 
luettuna terveyden suojelu ja turvallisuus 
työpaikalla, eikä työnantajan ja 
työntekijän välisiä suhteita koskeviin 
säännöksiin, joita jäsenvaltiot soveltavat 
kansallisen lainsäädännön ja 
yhteisöoikeuden mukaisesti. Direktiivi ei 
vaikuta myöskään jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvaa koskevaan lainsäädäntöön.

Or. de

Tarkistus 343
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
1 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b artikla
Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioissa 
ja yhteisöoikeuden nojalla hyväksyttyjen 
perusoikeuksien käyttämiseen. Direktiivi 
ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella 
ja sopia työehtosopimuksista ja toteuttaa 
niitä tai työtaistelutoimia kansallisen 
lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen 
sekä yhteisöoikeuden mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 344
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
1 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c artikla
Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
oikeuteen määrittää yhteisöoikeuden 
mukaisesti, mitä palveluja ne pitävät 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvinä palveluina, miten nämä palvelut 
järjestetään ja rahoitetaan ottamalla 
samalla huomioon valtiontukea koskevat 
säännökset, ja mitkä erityisedellytykset 
niiden on täytettävä.

Or. de

Tarkistus 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

6) ’julkisoikeudellisilla laitoksilla’ 
tarkoitetaan laitoksia, joilla on kaikki 
seuraavat ominaisuudet:

6) ’julkisoikeudellisella laitoksella’ 
tarkoitetaan laitosta,

Or. en

Tarkistus 346
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ne on perustettu tyydyttämään tai niiden 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa 
ja vastaa toimintansa harjoittamisesta 
aiheutuneista tappioista, ei ole tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei 
olisi teollista tai kaupallista luonnetta;

a) ne on perustettu tyydyttämään tai niiden 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta;

Or. en

Perustelu

Tämä on voimassa olevassa direktiivissä esitetty ja vahvistettu määritelmä, jota ei ole syytä 
muuttaa. Säädöksessä määritellään, miten julkisia tavaroita, rakennusurakoita ja palveluja
hankitaan. Tätä oikeudellista perustaa ei ole syytä ylittää ja antaa keinotekoisesti yleistä etua 
koskeville palveluille hyvin rajoittava määritelmä. Näin ei noudatettaisi alaa koskevaa 
toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) ne on perustettu tyydyttämään tai niiden 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa 
ja vastaa toimintansa harjoittamisesta 
aiheutuneista tappioista, ei ole tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei 
olisi teollista tai kaupallista luonnetta;

a) ne on perustettu tyydyttämään tai niiden 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita; näillä 
tarpeilla ei saa olla teollista tai kaupallista 
luonnetta;

Or. en

Perustelu

Selvennetään ja yksinkertaistetaan julkisoikeudellisen laitoksen määritelmää.

Tarkistus 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ne on perustettu tyydyttämään tai niiden 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa ja 
vastaa toimintansa harjoittamisesta 
aiheutuneista tappioista, ei ole tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei 
olisi teollista tai kaupallista luonnetta;

a) ne on perustettu tyydyttämään tai niiden 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa ja harjoittaa 
taloudellista toimintaa tarjoamalla 
tavaroita ja palveluja markkinoilla, ei ole 
tyydyttää yleisen edun mukaisia tarpeita, 
joilla ei olisi teollista tai kaupallista 
luonnetta;

Or. en
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Perustelu

Säännöksen nykyinen sanamuoto luo oikeudellista epävarmuutta, koska siinä viitataan 
käsitteisiin, jotka mainitaan epämääräisellä tavalla ja jotka voivat johtaa eriäviin tulkintoihin 
ja laajamittaisiin oikeudenkäynteihin. Tarkistusehdotuksessa käytetään taloudellisen 
toiminnan määritelmää, jonka komissio esittää tiedonannossaan Euroopan unionin 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen 
tuottamisesta myönnettävään korvaukseen ja joka perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen 
viimeaikaiseen oikeuskäytäntöön.

Tarkistus 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne ovat oikeushenkilöitä; (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niitä rahoittavat pääosin valtion 
viranomaiset, alueelliset tai paikalliset 
viranomaiset tai muut julkisoikeudelliset 
laitokset; tai niiden johto on näiden 
laitosten valvonnan alainen; tai valtio, 
alueelliset tai paikalliset viranomaiset tai 
muut julkisoikeudelliset laitokset 
nimittävät yli puolet niiden hallinto-, johto-
tai valvontaelimen jäsenistä;

c) ne täyttävät vähintään yhden 
seuraavista ehdoista:

i) niitä rahoittavat pääosin valtion 
viranomaiset, alueelliset tai paikalliset 
viranomaiset tai muut julkisoikeudelliset 
laitokset;
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ii) valtio, alueelliset tai paikalliset 
viranomaiset tai muut julkisoikeudelliset 
laitokset nimittävät suurimman osan
niiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen 
jäsenistä;

iii) valtio, alueelliset tai paikalliset 
viranomaiset tai muut julkisoikeudelliset 
laitokset valvovat niiden johdon 
päätöksentekoa.

Or. en

Perustelu

Tämä selventää direktiivin soveltamisalaa sen osalta, minkätyyppisiä organisaatioita siihen 
täytyisi sisältyä.

Tarkistus 351
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niitä rahoittavat pääosin valtion 
viranomaiset, alueelliset tai paikalliset 
viranomaiset tai muut julkisoikeudelliset 
laitokset; tai niiden johto on näiden 
laitosten valvonnan alainen; tai valtio, 
alueelliset tai paikalliset viranomaiset tai 
muut julkisoikeudelliset laitokset 
nimittävät yli puolet niiden hallinto-, 
johto- tai valvontaelimen jäsenistä;

c) niitä rahoittavat pääosin valtion 
viranomaiset, alueelliset tai paikalliset 
viranomaiset tai muut julkisoikeudelliset 
laitokset; tai niiden johto on näiden 
laitosten valvonnan alainen;

Or. en

Tarkistus 352
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) valtio, alueelliset tai paikalliset 
viranomaiset tai muut julkisoikeudelliset 
laitokset nimittävät suurimman osan 
niiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen 
jäsenistä;

Or. en

Tarkistus 353
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tai hankintaviranomaisen asettamia
vaatimuksia vastaava rakennusurakka tai 
tällaisen rakennusurakan toteutus millä 
tahansa tavalla. ’Rakennusurakka’ on 
talon- tai maan- tai vesirakennustöiden 
kokonaisuuden tulos, joka sellaisenaan 
riittää täyttämään jonkin taloudellisen tai 
teknisen tehtävän.

Or. en

Perustelu

Tämä direktiivissä 2004/18/EY hyväksytty määritelmä on osoittautunut toimivaksi.

Tarkistus 354
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rakennusurakan toteuttaminen tai sen 
suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 355
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rakennusurakan tyyppiin tai 
suunnitteluun ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
käyttävän hankintaviranomaisen 
asettamia vaatimuksia vastaavan 
rakennusurakan toteuttaminen millä 
tahansa tavalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 356
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rakennusurakan tyyppiin tai 
suunnitteluun ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
käyttävän hankintaviranomaisen asettamia 
vaatimuksia vastaavan rakennusurakan 
toteuttaminen millä tahansa tavalla;

c) rakennusurakan tyyppiin tai 
suunnitteluun ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
käyttävän hankintaviranomaisen asettamia 
vaatimuksia vastaavan rakennusurakan 
toteuttaminen;

Or. fr

Tarkistus 357
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

11 a) "käyttöoikeussopimuksilla" 
tarkoitetaan sopimuksia, jotka poikkeavat 
julkisia palveluhankintoja koskevista 
sopimuksista vain siten, että palvelujen 
suorittamisen korvaus koostuu ainoastaan 
oikeudesta käyttää palveluja tai kyseisestä 
oikeudesta hinnan maksamisen lisäksi.

Or. de

Tarkistus 358
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ’talouden toimijalla’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai 
julkista yksikköä tai tällaisten henkilöiden 
ja/tai yksiköiden ryhmää, joka tarjoaa 
markkinoilla rakennustöiden ja/tai -
urakoiden toteuttamista, tuotteiden 
toimittamista tai palvelujen suorittamista;

(12) ’talouden toimijalla’ tarkoitetaan 
yksityistä tai julkista luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä tai tällaisten henkilöiden 
ryhmää, joka tarjoaa markkinoilla 
rakennustöiden ja/tai -urakoiden 
toteuttamista, tuotteiden toimittamista tai 
palvelujen suorittamista;

Or. fr

Tarkistus 359
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) ’hankinta-asiakirjoilla’ tarkoitetaan 
kaikkia asiakirjoja, jotka 
hankintaviranomainen on tuottanut tai 
joihin se viittaa kuvatakseen tai 
määrittääkseen hankinnan tai menettelyn 

15) ’hankinta-asiakirjoilla’ tarkoitetaan 
mitä tahansa asiakirjoja, jotka 
hankintaviranomainen on tuottanut tai 
joihin se viittaa kuvatakseen tai 
määrittääkseen hankinnan tai menettelyn 
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osatekijöitä, mukaan luettuina 
hankintailmoitus, ennakkoilmoitus, jolla 
kutsutaan tarjouskilpailuun, tekniset 
eritelmät, hankekuvaus, ehdotetut 
sopimusehdot, ehdokkaiden ja tarjoajien 
asiakirjojen esittämismuodot, yleisesti 
sovellettavia velvollisuuksia koskevat 
tiedot ja mahdolliset täydentävät asiakirjat;

osatekijöitä, mukaan luettuina 
hankintailmoitus, ennakkoilmoitus, jolla 
kutsutaan tarjouskilpailuun, tekniset 
eritelmät, hankekuvaus, ehdotetut 
sopimusehdot, ehdokkaiden ja tarjoajien 
asiakirjojen esittämismuodot, yleisesti 
sovellettavia velvollisuuksia koskevat 
tiedot ja mahdolliset täydentävät asiakirjat;

Or. en

Tarkistus 360
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

18) ’yhteishankintayksiköllä’ tarkoitetaan 
hankintaviranomaista, joka tarjoaa 
keskitettyjä hankintatoimintoja ja 
mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja;

18) ’yhteishankintayksiköllä’ tarkoitetaan 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua
hankintaviranomaista tai direktiivin
.../.../EU [direktiivin 2004/17/EC korvaava 
direktiivi] 4 artiklassa tarkoitettua 
hankintayksikköä, joka tarjoaa keskitettyjä 
hankintatoimintoja ja mahdollisesti 
hankintojen tukitoimintoja;

Or. en

Tarkistus 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21) ’sähköisellä muodolla’ tarkoitetaan 
viestintämuotoa, jossa käytetään 
sähköteknisiä tietojen käsittely- ja 
tallennusvälineitä (myös digitaalista 
kompressiota) ja jossa tietoja levitetään, 
välitetään ja vastaanotetaan johtimien 
avulla, radioteitse, optisesti tai muulla 
sähkömagneettisella tavalla;

21) ’sähköisellä muodolla’ tarkoitetaan 
viestintämuotoa, jossa käytetään 
sähköteknisiä tietojen käsittely- ja 
tallennusvälineitä (myös digitaalista 
kompressiota) ja jossa tietoja levitetään, 
välitetään ja vastaanotetaan johtimien 
avulla, radioteitse, optisesti tai muulla 
sähkömagneettisella tavalla;
rakennusurakoita koskevien sopimusten 
yhteydessä ’sähköisellä muodolla’ 
tarkoitetaan myös rakennuksen tai 
infrastruktuurin suunnittelua, toteutusta 
ja käyttöä kuvaavien yhteentoimivien 
kolmiulotteisten esitysten käyttöä;

Or. en

Perustelu

Tämä on keskeinen työkalu, joka auttaa hankintaviranomaisia parantamaan 
päätöksentekoprosessiaan ennen kaikkea liitteessä II kuvattujen toimintojen osalta. Tämä 
toimenpide olisi liitettävä sähköisiä hankintoja koskevien tavoitteiden toteuttamiseen. Lisäksi 
tämä säästää veronmaksajien rahoja, koska tällä tavoin voidaan varmistaa, että 
vaihtoehtoisten suunnitelmien vertaileva arviointi on helppoa ja että etenkin energia- ja muita 
elinkaarisäästöjä voidaan laskea ja vertailla asianmukaisella tavalla.

Tarkistus 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

22) ’elinkaarella’ tarkoitetaan sitä, että 
määritetään aina kun mahdollista 
rahallinen arvo kaikille julkiseen 
hankintaan liittyville kustannuksille, 
mukaan lukien ylläpitokustannuksille ja 
resurssitehokkuuden (myös 
energiatehokkuuden) kustannuksille,
käytöstäpoistoon liittyville 
kierrätyskustannuksille ja sosiaalisten 
vaikutusten kustannuksille silloin, kun 
nämä liittyvät hankintasopimuksen 
toteuttamiseen. Tehokas suunnittelu ja 
sähköisten muotojen hyödyntäminen 
voidaan myös sisällyttää elinkaaren 
rahallisen arvon määrittämiseen. 
Julkisissa hankinnoissa elinkaari alkaa 
rakennusurakan, tavaroiden tai 
palvelujen ostohetkestä ja jatkuu koko 
niiden elinajan. Näin se on kiinteä ja 
erottamattoman osa laskentaa, jonka 
avulla määritetään ne tekijät, joista 
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kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
koostuu.

Or. en

Perustelu

Vaikka hankintaviranomaisten vastuulla on varmistaa, että veronmaksajat saavat vastinetta 
rahoilleen riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun julkisen hankinnan kautta päädytään, ja 
ettei tämä ratkaisu aiheuta ajan mittaan yhteiskunnalle tai ympäristölle lisäkustannuksia, 
hankintaviranomaisilta voidaan kohtuudella edellyttää kantamaan tämä vastuu vasta 
ostohetkestä alkaen. Hankintaviranomaiset eivät voi ottaa vastuulleen yksityisten yritysten 
valintoja, jotka ovat ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisia.

Tarkistus 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

22) ’elinkaarella’ tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, 
mukaan lukien tutkimus, kehittäminen,
tuotanto, kuljetus, käyttö ja ylläpito, 
tuotteen olemassaolon tai rakennusurakan 
tai palvelun suorittamisen aikana 
edellyttäen, että näihin liittyvät tiedot ovat 
mitattavissa ja järkevästi 
vertailukelpoisia;

Or. en

Tarkistus 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

22) ’elinkaarella’ tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, 

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

mukaan luettuina tuotanto, käyttö ja 
ylläpito, tuotteen olemassaolon tai 
rakennusurakan tai palvelun suorittamisen 
aikana raaka-aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka;

Or. en

Tarkistus 367
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

22) ’elinkaarella’ tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita 
tuotteen olemassaolon tai rakennusurakan 
tai palvelun suorittamisen aikana ostosta 
käyttöön, ylläpitoon, hävittämiseen, 
poistamiseen ja viimeistelyyn saakka;

Or. en

(Ks. 67 artikla)

Tarkistus 368
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a) 'elinkaaren ominaisuuksilla' 
tarkoitetaan kaikkia osatekijöitä, jotka 
liittyvät johonkin tuotteen tai 
rakennusurakan tai 
palvelunsuorittamisen elinkaaren osaan, 
mukaan lukien sosiaalisesti kestäviin ja 
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eläinten hyvinvoinnin huomioon ottaviin 
tuotantoprosesseihin, kuten tämän 
artiklan 22 kohdassa on määritelty; niillä 
tarkoitetaan, muun muassa kaikkia 
näkökohtia, jotka liittyvät 
ympäristönsuojeluun, työoloihin, 
työntekijöiden oikeuksiin, tasa-arvoon, 
sosiaaliseen osallisuuteen, 
ihmisoikeuksiin, viereisiin yhteisöihin 
kohdistuviin vaikutuksiin ja eettiseen 
kaupankäyntiin. Elinkaaren 
ominaisuudet ovat osa tuotetta tuotannon 
tai tuotteen elinkaaren muun kuin 
käyttövaiheen aikana tehtyjen valintojen 
tuloksena, vaikka tällaiset ominaisuudet 
eivät ilmene tuloksena olevan tuotteen tai 
palvelun fyysisenä ominaisuutena tai 
toiminnallisena erityispiirteenä;

Or. en

Tarkistus 369
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a) 'elinkaaren ominaisuuksilla' 
tarkoitetaan kaikkia niitä osatekijöitä 
koskevia valintoja, jotka liittyvät johonkin 
tuotteen tai rakennusurakan tai 
palvelunsuorittamisen elinkaaren osaan, 
kuten tämän artiklan 22 kohdassa on 
määritelty; niillä tarkoitetaan muun 
muassa kaikkia valintoja, jotka liittyvät 
ympäristönsuojeluun, työoloihin, 
työntekijöiden oikeuksiin, tasa-arvoon, 
sosiaaliseen osallisuuteen, 
ihmisoikeuksiin ja eettiseen 
kaupankäyntiin. Elinkaaren 
ominaisuudet ovat osa tuotetta tuotannon 
tai tuotteen elinkaaren muun kuin 
käyttövaiheen aikana tehtyjen valintojen 
tuloksena, vaikka tällaiset ominaisuudet 
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eivät ilmene tuloksena olevan tuotteen tai 
palvelun fyysisenä ominaisuutena tai 
toiminnallisena erityispiirteenä;

Or. en

Perustelu

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on  the case C-368/10  European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

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

Tarkistus 370
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a)'’standardoiduilla tuotteilla' 
tarkoitetaan tuotteita, jotka eivät 
koostumukseltaan tai ominaisuuksiltaan 
eroa merkittävästi toisistaan.

Or. en

Tarkistus 371
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' tarkoitetaan 
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muutoin samanlaista sopimusta kuin 
julkista palveluhankintaa koskevaa 
sopimusta, paitsi että palvelujen 
suorittamisen vastikkeena on joko 
yksinomaan palvelun käyttöoikeus tai 
tällainen oikeus ja maksu yhdessä;

Or. en

Tarkistus 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a) 'julkisia palveluja tarjoavalla 
keskinäisellä yrityksellä' tarkoitetaan 
organisaatiota, jolla on seuraavat 
ominaisuudet:
a) sen muodostavat pääasiassa henkilöt, 
jotka ovat luopuneet työpaikastaan 
julkisella sektorilla tarjotakseen julkisia 
palveluja kyseisen organisaation avulla;
b) valtaosa organisaation suorittamista 
palveluista tarjotaan julkiselle sektorille, 
ja
c) työntekijöiden omistuksella tai 
sitoutumisella on merkittävä vaikutus 
organisaation hallintoon.
Julkisia palveluja tarjoavan keskinäisen 
yrityksen liiketoiminta- ja jäsenyysmalli 
voivat vaihdella.

Or. en

Tarkistus 373
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

23 a)'’hankintoja koskevalla strategialla' 
tarkoitetaan julkista hankintaa koskevaa 
strategiaa. Siinä esitetään julkisen 
sektorin hankintaa koskevat unionin 
periaatteet sekä ne pääperiaatteet ja 
toiminnat, joita noudattamalla näkemystä 
toteutetaan kansallisella, alue- ja 
paikallistasolla.

Or. en

Tarkistus 374
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a) 'esteettömyydellä' tarkoitetaan sitä, 
että vammaisen tai liikuntarajoitteisen 
henkilön on helppo lähestyä, hoitaa, 
käyttää turvallisesti, itsenäisesti ja 
ihmisarvoisesti tavaraa, palvelua, 
sivustoa, tekniikkaa (mukaan lukien tieto-
ja viestintätekniikoita ja -järjestelmiä) tai 
rakennettua ympäristöä tai päästä niihin 
sisään, niistä ulos ja osallistua niihin, 
kaikissa olosuhteissa (myös 
hätätapauksissa). Tämä ei sulje pois 
apuvälineiden tai puhetta tukevan ja 
korvaavan viestinnän käyttöä siten, että 
varmistetaan esteettömyys tietyille tällaista 
tukea tarvitseville vammaisryhmille.

Or. en

Tarkistus 375
Marc Tarabella
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a) 'sopimuksen ulkopuolisilla 
tuotteilla, työllä, tavarahankinnoilla tai 
palveluilla' tarkoitetaan niitä, jotka ovat 
peräisin maasta, jonka kanssa unioni ei 
ole tehnyt julkisia hankintoja koskevaa 
kansainvälistä sopimusta tai markkinoille 
pääsyä koskevaa sitoumusta, tai jotka ovat 
peräisin maasta, jonka kanssa unioni on 
tehnyt kansainvälisen sopimuksen, jota ei 
kuitenkaan sovelleta kyseiseen maahan;

Or. fr

Tarkistus 376
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 23 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b) 'sitoumusten piiriin 
kuulumattomalla tavaralla tai palvelulla' 
tarkoitetaan tavaraa tai palvelua, joka on 
peräisin maasta, jonka kanssa unioni ei 
ole tehnyt markkinoillepääsyä koskevia 
sitoumuksia sisältävää kansainvälistä 
sopimusta julkisten palvelujen alalla, tai 
tavaraa ja palvelua, joka on peräisin 
maasta, jonka kanssa unioni on tehnyt 
tällaisen sopimuksen mutta johon kyseistä 
sopimusta ei sovelleta;

Or. en

Tarkistus 377
Catherine Stihler
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 23 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 b) 'esteettömyydellä' tarkoitetaan sitä, 
että vammaisen tai liikuntarajoitteisen 
henkilön on helppo lähestyä, hoitaa, 
käyttää turvallisesti, itsenäisesti ja 
ihmisarvoisesti tavaraa, palvelua, 
sivustoa, tekniikkaa (mukaan lukien tieto-
ja viestintätekniikoita ja -järjestelmiä) tai 
rakennettua ympäristöä tai päästä niihin 
sisään, niistä ulos ja osallistua niihin, 
kaikissa olosuhteissa (myös 
hätätapauksissa). Tämä ei sulje pois 
apuvälineiden tai puhetta tukevan ja 
korvaavan viestinnän käyttöä siten, että 
varmistetaan esteettömyys tietyille tällaista 
tukea tarvitseville vammaisryhmille.

Or. en

Tarkistus 378
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos on kyse sopimuksista, jotka koskevat 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
hankintoja ja sellaisia hankintoja tai muita 
osatekijöitä, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin eivätkä direktiivin [direktiivin 
2004/17/EY korvaava direktiivi] tai 
direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan, se 
osuus hankintasopimuksesta, joka 
muodostaa tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvan hankinnan, on 
tehtävä tämän direktiivin säännösten 
mukaisesti.

Jos on kyse sopimuksista, jotka koskevat 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
hankintoja ja sellaisia hankintoja tai muita 
osatekijöitä, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin eivätkä direktiivin [direktiivin 
2004/17/EY korvaava direktiivi] tai 
direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan, 
tämän direktiivin soveltamisala 
määritellään sopimuksen pääasiallisen 
kohteen perusteella.

Or. es
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Tarkistus 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos on kyse sopimuksista, jotka koskevat 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
hankintoja ja sellaisia hankintoja tai muita 
osatekijöitä, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin eivätkä direktiivin [direktiivin 
2004/17/EY korvaava direktiivi] tai 
direktiivin 2009/81/EY26 soveltamisalaan, 
se osuus hankintasopimuksesta, joka 
muodostaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan hankinnan, on 
tehtävä tämän direktiivin säännösten 
mukaisesti.

Jollei 3 ja 4 kohdasta muuta johdu:

a) jos on kyse sopimuksista, jotka koskevat 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
hankintoja ja sellaisia hankintoja tai muita 
osatekijöitä, jotka kuuluvat direktiivin 
[direktiivin 2004/17/EY korvaava 
direktiivi] soveltamisalaan tai eivät 
muuten kuulu tämän direktiivin
soveltamisalaan, se osuus 
hankintasopimuksesta, joka muodostaa 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan 
hankinnan, on tehtävä tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti;

Jos on kyse sekamuotoisista 
hankintasopimuksista, joihin sisältyy 
julkista hankintaa koskevien sopimusten ja 
käyttöoikeussopimusten osatekijöitä, se 
osuus hankintasopimuksesta, joka
muodostaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen, on 
tehtävä tämän direktiivin säännösten 
mukaisesti.

b) jos on kyse sekamuotoisista 
hankintasopimuksista, joihin sisältyy 
julkista hankintaa koskevien sopimusten ja 
käyttöoikeussopimusten osatekijöitä, se 
osuus hankintasopimuksesta, joka 
muodostaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen, on 
tehtävä tämän direktiivin säännösten 
mukaisesti;

Jos eri osuudet hankintasopimuksesta ovat 
objektiivisesti erottamattomat, tämän 
direktiivin soveltamisesta päätetään 

c) jos eri osuudet hankintasopimuksesta 
ovat objektiivisesti erottamattomat, tämän 
direktiivin soveltamisesta päätetään 
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hankintasopimuksen pääkohteen 
perusteella.

hankintasopimuksen pääkohteen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, ettei synny tämän direktiivin ja 
puolustusmateriaalihankintoihin sovellettavien sääntöjen välisiä päällekkäisyyksiä.

Tarkistus 380
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos on kyse sekamuotoisista 
hankintasopimuksista, joihin sisältyy 
julkista hankintaa koskevien sopimusten ja 
käyttöoikeussopimusten osatekijöitä, se 
osuus hankintasopimuksesta, joka 
muodostaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen, on 
tehtävä tämän direktiivin säännösten 
mukaisesti.

Jos on kyse sekamuotoisista 
hankintasopimuksista, joihin sisältyy 
julkista hankintaa koskevien sopimusten ja 
käyttöoikeussopimusten osatekijöitä, tämän 
direktiivin soveltamisala määritellään 
sopimuksen pääasiallisen kohteen 
perusteella.

Or. es

Tarkistus 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos on kyse sopimuksista, jotka 
koskevat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia hankintoja ja 
sellaisia hankintoja tai muita osatekijöitä, 
jotka kuuluvat direktiivin 2009/81/EY 
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soveltamisalaan, sopimus on tehtävä 
direktiivin 2009/81/EY säännösten 
mukaisesti edellyttäen, että yksittäisen 
sopimuksen tekemiselle on olemassa 
objektiiviset perusteet.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, ettei synny tämän direktiivin ja 
puolustusmateriaalihankintoihin sovellettavien sääntöjen välisiä päällekkäisyyksiä.

Tarkistus 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos on kyse sopimuksista, jotka 
koskevat tämän direktiivin ja direktiivin 
2009/81/EY soveltamisalaan kuuluvia 
hankintoja ja sellaisia hankintoja tai 
muita osatekijöitä, jotka eivät kuulu 
kummankaan direktiivin soveltamisalaan, 
sopimusta ei tehdä tämän direktiivin
säännösten mukaisesti edellyttäen, että 
yksittäisen sopimuksen tekemiselle on 
olemassa objektiiviset perusteet. 
Yksittäisen sopimuksen tekemistä 
koskevaa päätöstä ei kuitenkaan saa 
tehdä siinä tarkoituksessa, että näin 
voidaan jättää sopimuksia tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, ettei synny tämän direktiivin ja 
puolustusmateriaalihankintoihin sovellettavien sääntöjen välisiä päällekkäisyyksiä.
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Tarkistus 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 5 000 000 euroa julkisia 
rakennusurakoita koskevien sopimusten 
osalta;

a) 8 000 000 euroa julkisia 
rakennusurakoita koskevien sopimusten 
osalta;

Or. en

Tarkistus 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 5 000 000 euroa julkisia 
rakennusurakoita koskevien sopimusten 
osalta;

a) 7 500 000 euroa julkisia 
rakennusurakoita koskevien sopimusten 
osalta;

Or. en

Tarkistus 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 130 000 euroa keskushallinnon 
viranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai näiden 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta; puolustuksen 
alalla toimivien hankintaviranomaisten 
tekemien julkisia tavarahankintoja 

b) 300 000 euroa keskushallinnon 
viranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai näiden 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta; puolustuksen 
alalla toimivien hankintaviranomaisten 
tekemien julkisia tavarahankintoja 
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koskevien sopimusten osalta tämä koskee 
ainoastaan liitteessä III tarkoitettuja 
tuotteita koskevia sopimuksia;

koskevien sopimusten osalta tämä koskee 
ainoastaan liitteessä III tarkoitettuja 
tuotteita koskevia sopimuksia;

Or. en

Tarkistus 386
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 130 000 euroa keskushallinnon 
viranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai näiden 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta; puolustuksen 
alalla toimivien hankintaviranomaisten 
tekemien julkisia tavarahankintoja 
koskevien sopimusten osalta tämä koskee 
ainoastaan liitteessä III tarkoitettuja 
tuotteita koskevia sopimuksia;

b) 260 000 euroa keskushallinnon 
viranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai näiden 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta; puolustuksen 
alalla toimivien hankintaviranomaisten 
tekemien julkisia tavarahankintoja 
koskevien sopimusten osalta tämä koskee 
ainoastaan liitteessä III tarkoitettuja 
tuotteita koskevia sopimuksia;

Or. nl

Tarkistus 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 130 000 euroa keskushallinnon 
viranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai näiden 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta; puolustuksen 
alalla toimivien hankintaviranomaisten 
tekemien julkisia tavarahankintoja 

b) 195 000 euroa keskushallinnon 
viranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai näiden 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta; puolustuksen 
alalla toimivien hankintaviranomaisten 
tekemien julkisia tavarahankintoja 
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koskevien sopimusten osalta tämä koskee 
ainoastaan liitteessä III tarkoitettuja 
tuotteita koskevia sopimuksia;

koskevien sopimusten osalta tämä koskee 
ainoastaan liitteessä III tarkoitettuja 
tuotteita koskevia sopimuksia;

Or. en

Tarkistus 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 200 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 
hankintaviranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

c) 400 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 
hankintaviranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

Or. de

Perustelu

Matala kynnysarvo on ristiriidassa tavoitteen kanssa, joka on optimaalisen hinta-
laatusuhteen mahdollistaminen. Esimerkiksi tehtäessä hankintasopimusta 
rakennussiivouksesta yleisenä käytäntönä on ilmoittaa suuren hallintorakennuksen 
siivouksesta yhdessä useiden pienien rakennusten kanssa, jotta kaikkiaan saadaan hyvä hinta-
laatusuhde. Jos hankintaviranomainen haluaa hyvän taloudellisen tuloksen, sopimus ylittää 
säännöllisesti kynnysarvon.

Tarkistus 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 200 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 
hankintaviranomaisten tekemien julkisia 

c) 400 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 
hankintaviranomaisten tekemien julkisia 
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tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

Or. en

Tarkistus 390
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 200 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 
hankintaviranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

c) 400 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 
hankintaviranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

Or. nl

Tarkistus 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 200 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 
hankintaviranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

c) 300 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 
hankintaviranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

Or. en
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Tarkistus 392
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Jäsenvaltiot voivat 4 artiklan 1
kohdan c alakohdan säännöksien osalta 
päättää jättää järjestämättä 
tarjouskilpailua EU:n tasolla, jos 
hankinnan arvo on 200 000 –1 000 000 
euroa.

Or. da

Tarkistus 393
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 500 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja
muita erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä liittyy A- ja B-palvelujen erottelun uudelleen käyttöön ottamiseen.

Tarkistus 394
Christel Schaldemose

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

d) 500 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja 
muita erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

Poistetaan.

Or. da

Tarkistus 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 500 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

d) 1 000 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

Or. de

Perustelu

Sosiaalipalvelujen ja muiden erityispalvelujen kynnysarvon mukauttaminen 
sektoridirektiivissä tarkoitettuun arvoon, joka on 1 000 000 euroa. Arvon pitäisi olla sama, 
koska kulloinkin kyseessä ovat samat palvelut. Tämä vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta myös 
siksi, että sosiaalipalvelut tuotetaan tavallisesti paikallisesti erittäin rajoitetusti ja niillä on 
vähäinen merkitys sisämarkkinoihin.

Tarkistus 396
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 500 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 

d) 1 000 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
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sopimusten osalta. sopimusten osalta.

Or. en

Tarkistus 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 500 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

d) 1 000 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

Or. en

Tarkistus 398
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 500 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

d) 1 000 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

Or. nl

Tarkistus 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta



AM\908710FI.doc 191/228 PE492.857v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

d) 500 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

d) 1 000 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

Or. en

Tarkistus 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 500 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

d) 1 000 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

Or. en

Perustelu

Sosiaalipalveluhankintojen ja muiden erityispalveluhankintojen kynnysarvot olisi saatettava 
yleishyödyllisiä palveluja koskevassa direktiivissä (komission ehdotuksen 12 c artikla) 
säädettävien kynnysarvojen tasolle, joka on 1 000 000 euroa. Tämä on tarkoituksenmukaista, 
kun otetaan huomioon, että yleensä sosiaalipalveluja tarjotaan paikallisesti eikä niiden 
merkitys sisämarkkinoiden kannalta ole kovinkaan suuri.

Tarkistus 401
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 500 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 

d) 500 000 euroa liitteessä XVI B lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
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sopimusten osalta. sopimusten osalta.

Or. fr

Tarkistus 402
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 500 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

d) 1 000 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

Or. de

Perustelu

Kynnysarvon pitäisi olla yhdenmukainen hankintadirektiivissä ja sektoridirektiivissä 
(komission ehdotuksen 12 c artikla), jossa se on 1 000 000 euroa, koska kulloinkin kyseessä 
ovat samat palvelut ja yhdenmukaisen lainkäyttö on toivottavaa. Tämä vaikuttaa 
tarkoituksenmukaiselta myös siksi, että sosiaalipalvelut tuotetaan tavallisesti paikallisesti 
erittäin rajoitetusti ja niillä on vähäinen merkitys sisämarkkinoihin.

Tarkistus 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 500 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

d) 750 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

Or. en
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Tarkistus 404
Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

d a) 500 000 euroa voittoa 
tavoittelemattomien kansalaisjärjestöjen 
tekemien julkisia tavarahankintoja tai 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
ja näiden järjestöjen järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta, vaikka näitä 
järjestöjä pidettäisiinkin 
'julkisoikeudellisina laitoksina'.

Or. en

Tarkistus 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Niiden rakennusurakoita sekä tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten
osalta, jotka alittavat nämä kynnysarvot, 
jäsenvaltiot toteuttavat kansallisia 
avoimia kilpailumenettelyjä, joissa 
varmistetaan perustamissopimuksen 
periaatteiden tai yhtäläistä pääsyä, 
syrjimättömyyttä ja avoimuutta koskevien 
periaatteiden noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 406
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Hankintaviranomaiset voivat tehdä 
yksittäisiä osia koskevia 
hankintasopimuksia soveltamatta tässä 
direktiivissä säädettyjä menettelyjä, jos 
kyseisen osan ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on tavaroiden tai 
palvelujen osalta alle 80 000 euroa ja 
rakennusurakoiden osalta alle 1 miljoona 
euroa. Niiden osien yhteenlaskettu arvo, 
joita koskevat hankintasopimukset on 
tehty tällä tavoin soveltamatta tätä 
direktiiviä, saa kuitenkin olla enintään 20 
prosenttia kaikkien niiden osien 
yhteenlasketusta arvosta, johon ehdotettu 
rakennusurakka, ehdotettu samanlaisten 
tavaroiden hankinta tai ehdotettu 
palveluhankinta on jaettu.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kuten 44 artiklaa koskevan tarkistuksen tapauksessa, on todettava, että nämä säännökset 
eivät tuota lisäarvoa vaan aiheuttavat tarpeettomia hallinnollisia rasitteita esimerkiksi pk-
yrityksille.

Tarkistus 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Hankintaviranomaiset voivat tehdä 
yksittäisiä osia koskevia 
hankintasopimuksia soveltamatta tässä 
direktiivissä säädettyjä menettelyjä, jos 
kyseisen osan ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on tavaroiden tai palvelujen 
osalta alle 80 000 euroa ja 
rakennusurakoiden osalta alle 1 miljoona
euroa. Niiden osien yhteenlaskettu arvo, 

9. Hankintaviranomaiset voivat tehdä 
yksittäisiä osia koskevia 
hankintasopimuksia soveltamatta tässä 
direktiivissä säädettyjä menettelyjä, jos 
kyseisen osan ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on tavaroiden tai palvelujen 
osalta alle 160 000 euroa ja 
rakennusurakoiden osalta alle 2 miljoonaa
euroa. Niiden osien yhteenlaskettu arvo, 
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joita koskevat hankintasopimukset on tehty 
tällä tavoin soveltamatta tätä direktiiviä, 
saa kuitenkin olla enintään 20 prosenttia 
kaikkien niiden osien yhteenlasketusta 
arvosta, johon ehdotettu rakennusurakka, 
ehdotettu samanlaisten tavaroiden hankinta 
tai ehdotettu palveluhankinta on jaettu.

joita koskevat hankintasopimukset on tehty 
tällä tavoin soveltamatta tätä direktiiviä, 
saa kuitenkin olla enintään 20 prosenttia 
kaikkien niiden osien yhteenlasketusta 
arvosta, johon ehdotettu rakennusurakka, 
ehdotettu samanlaisten tavaroiden hankinta 
tai ehdotettu palveluhankinta on jaettu.

Or. en

Tarkistus 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Hankintaviranomaiset voivat tehdä 
yksittäisiä osia koskevia 
hankintasopimuksia soveltamatta tässä 
direktiivissä säädettyjä menettelyjä, jos 
kyseisen osan ennakoitu arvo ilman
arvonlisäveroa on tavaroiden tai palvelujen 
osalta alle 80 000 euroa ja 
rakennusurakoiden osalta alle 1 miljoona
euroa. Niiden osien yhteenlaskettu arvo, 
joita koskevat hankintasopimukset on tehty 
tällä tavoin soveltamatta tätä direktiiviä, 
saa kuitenkin olla enintään 20 prosenttia
kaikkien niiden osien yhteenlasketusta 
arvosta, johon ehdotettu rakennusurakka, 
ehdotettu samanlaisten tavaroiden hankinta 
tai ehdotettu palveluhankinta on jaettu.

9. Hankintaviranomaiset voivat tehdä 
yksittäisiä osia koskevia 
hankintasopimuksia soveltamatta tässä 
direktiivissä säädettyjä menettelyjä, jos 
kyseisen osan ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on tavaroiden tai palvelujen 
osalta alle 120 000 euroa ja 
rakennusurakoiden osalta alle 
1 500 000 euroa. Niiden osien 
yhteenlaskettu arvo, joita koskevat 
hankintasopimukset on tehty tällä tavoin 
soveltamatta tätä direktiiviä, saa kuitenkin 
olla enintään 30 prosenttia kaikkien niiden 
osien yhteenlasketusta arvosta, johon 
ehdotettu rakennusurakka, ehdotettu 
samanlaisten tavaroiden hankinta tai 
ehdotettu palveluhankinta on jaettu.

Or. en

Tarkistus 409
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa kahden vuoden välein 
30 päivästä kesäkuuta 2014 alkaen, että 
4 artiklan a, b ja c alakohdassa säädetyt 
kynnysarvot vastaavat GPA-sopimuksessa 
vahvistettuja kynnysarvoja, ja tarkistaa 
niitä tarvittaessa.

Komissio varmistaa kahden vuoden välein 
30 päivästä kesäkuuta 2014 alkaen, että 
4 artiklan a, b ja c alakohdassa säädetyt 
kynnysarvot vastaavat GPA-sopimuksessa 
vahvistettuja kynnysarvoja, ja tarkistaa 
niitä tarvittaessa. Komissio voi korottaa 
mahdollisuuksien mukaan kynnysarvoja, 
ja jos kynnysarvot on vahvistettu GPA-
sopimuksessa, komissio voi asettaa 
seuraavissa neuvotteluissa etusijalle 
kynnysarvojen korottamisen.

Or. nl

Tarkistus 410
Toine Manders

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa lisäksi 
mahdollisuuksien mukaan 
vastavuoroisuuden periaatteen 
asianmukaisen soveltamisen, kun 
kyseessä on se, miten kolmannet maat 
voivat saada julkisia hankintasopimuksia.

Or. nl

Tarkistus 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
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Julkisia palveluhankintoja koskeviin 
sopimuksiin sovellettavat järjestelyt

Liitteeseen XVI A sisältyviä palveluja 
koskevat hankintasopimukset on tehtävä 
39–69 artiklan mukaisesti.
Liitteeseen XVI B sisältyviä palveluja 
koskevia hankintasopimuksia koskevat 
yksinomaan 40 artikla ja 48 artiklan 
1 kohta.
Sekä liitteeseen XVI A että 
liitteeseen XVI B sisältyviä palveluja 
koskevat hankintasopimukset on tehtävä 
39–88 artiklan mukaisesti silloin, kun 
liitteeseen XVI A sisältyvien palvelujen 
arvo on suurempi kuin liitteeseen XVI B 
sisältyvien palvelujen arvo. Muissa 
tapauksissa hankintasopimukset tehdään 
40 artiklan ja 48 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä liittyy A- ja B-palvelujen erottelun uudelleen käyttöön ottamiseen.

Tarkistus 412
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a ja 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisiin 
hankintasopimuksiin, joiden 
päätarkoituksena on antaa 
hankintaviranomaisille mahdollisuus 
tarjota postipalveluja ja muita palveluja 
kuin postipalveluja.
Tässä artiklassa
'postipalveluilla' tarkoitetaan palveluja, 
joihin kuuluvat postilähetysten keräily, 
lajittelu, kuljetus ja jakelu; nämä palvelut 
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käsittävät direktiivin 97/67/EY mukaisesti 
perustetun yleispalvelun piiriin kuuluvat 
ja kuulumattomat palvelut; 
'muilla palveluilla kuin postipalveluilla' 
tarkoitetaan palveluja, jotka tarjotaan 
seuraavilla aloilla:
i) kuriiripalvelujen hallintopalvelut 
(ennen lähetystä ja sen jälkeen 
suoritettavat palvelut, postituksen 
hoitopalvelut mukaan luettuina);
ii) kokonaan sähköisesti toteutettavat 
lisäarvopalvelut (mukaan luettuina 
koodattujen asiakirjojen varmistettu 
tiedonsiirto sähköisesti, osoitteiden 
hallinnointipalvelut ja rekisteröidyn 
sähköpostin siirto);
iii) muihin kuin a alakohdassa 
tarkoitettuihin postilähetyksiin liittyvät 
palvelut kuten suoramainonta, jota ei ole 
osoitettu nimenomaisesti kenellekään;
iv) CPV-viitenumeroissa 66100000-1 –
66720000-3 ja 19 artiklan c alakohdassa 
määritellyt finanssipalvelut, mukaan 
luettuina erityisesti postiosoitukset ja 
postisiirrot;
v) postimerkkien keräämiseen liittyvät 
palvelut;
vi) logistiikkapalvelut (palvelut, joissa 
yhdistyvät fyysinen jakelu ja/tai 
varastointi sekä muut postin ulkopuoliset 
toiminnot).

Or. en

Perustelu

Postipalvelujen alan vapauttamiseen tähtäävien EU:n säännösten täytäntöönpanosta 
seurannut alalla vallitseva tosiasiallinen kilpailutilanne huomioon ottaen olisi tämän alan 
julkisia hankintoja koskevat sopimukset jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle siltä osin kuin nämä sopimukset tehdään pääasiassa siinä tarkoituksessa, että 
hankintaviranomaiset voivat harjoittaa tiettyjä toimintoja postialalla.
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Tarkistus 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Kiinteään hintajärjestelmään kuuluvien 

tavaroiden poissulkeminen
Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisten 
tavaroiden toimittamista tai sellaisten 
palvelujen suorittamista koskeviin 
hankintasopimuksiin, joihin sovelletaan 
lain nojalla kiinteää hintajärjestelmää.

Or. en

Tarkistus 414
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Tätä direktiiviä ei sovelleta 2 artiklan 
1 kohdan 11 a alakohdassa (uusi) 
tarkoitettuihin käyttöoikeussopimuksiin.

Or. de

Tarkistus 415
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
7 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisia 
palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin, 
jotka hankintaviranomainen tekee toisen 
hankintaviranomaisen tai 
hankintaviranomaisten ryhmittymän 
kanssa yksinoikeuden nojalla, joka sillä 
on julkaistun, sopimuksen mukaisen 
oikeuden tai hallinnollisten määräysten 
nojalla.

Or. de

Tarkistus 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Erityiset poikkeukset postipalvelujen 

alalla
Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisiin 
hankintasopimuksiin, joiden 
päätarkoituksena on antaa 
hankintaviranomaisille mahdollisuus 
tarjota postipalveluja ja muita palveluja 
kuin postipalveluja.
Tässä artiklassa
'postipalveluilla' tarkoitetaan palveluja, 
joihin kuuluvat postilähetysten keräily, 
lajittelu, kuljetus ja jakelu; nämä palvelut 
käsittävät direktiivin 97/67/EY mukaisesti 
perustetun yleispalvelun piiriin kuuluvat 
ja kuulumattomat palvelut;
'muilla palveluilla kuin postipalveluilla' 
tarkoitetaan palveluja, jotka tarjotaan 
seuraavilla aloilla:
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i) kuriiripalvelujen hallintopalvelut 
(ennen lähetystä ja sen jälkeen 
suoritettavat palvelut, postituksen 
hoitopalvelut mukaan luettuina);
ii) kokonaan sähköisesti toteutettavat 
lisäarvopalvelut (mukaan luettuina 
koodattujen asiakirjojen varmistettu 
tiedonsiirto sähköisesti, osoitteiden 
hallinnointipalvelut ja rekisteröidyn 
sähköpostin siirto);
iii) muihin kuin a alakohdassa 
tarkoitettuihin postilähetyksiin liittyvät 
palvelut kuten suoramainonta, jota ei ole 
osoitettu nimenomaisesti kenellekään;
iv) CPV-viitenumeroissa 66100000-1 –
66720000-3 ja 19 artiklan c alakohdassa 
määritellyt finanssipalvelut, mukaan 
luettuina erityisesti postiosoitukset ja 
postisiirrot;
v) postimerkkien keräämiseen liittyvät 
palvelut;
vi) logistiikkapalvelut (palvelut, joissa 
yhdistyvät fyysinen jakelu ja/tai 
varastointi sekä muut postin ulkopuoliset 
toiminnot).

Or. en

Tarkistus 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Erityiset poikkeukset postipalvelujen 

alalla
Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisiin 
hankintasopimuksiin, joiden 
päätarkoituksena on antaa 
hankintaviranomaisille mahdollisuus 
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tarjota postipalveluja ja muita palveluja 
kuin postipalveluja.
Tässä artiklassa
'postipalveluilla' tarkoitetaan palveluja, 
joihin kuuluvat postilähetysten keräily, 
lajittelu, kuljetus ja jakelu. nämä palvelut 
käsittävät direktiivin 97/67/EY mukaisesti 
perustetun yleispalvelun piiriin kuuluvat 
ja kuulumattomat palvelut;
'muilla palveluilla kuin postipalveluilla' 
tarkoitetaan palveluja, jotka tarjotaan 
seuraavilla aloilla:
i) kuriiripalvelujen hallintopalvelut 
(ennen lähetystä ja sen jälkeen 
suoritettavat palvelut, postituksen 
hoitopalvelut mukaan luettuina);
ii) kokonaan sähköisesti toteutettavat 
lisäarvopalvelut (mukaan luettuina 
koodattujen asiakirjojen varmistettu 
tiedonsiirto sähköisesti, osoitteiden 
hallinnointipalvelut ja rekisteröidyn 
sähköpostin siirto);
iii) muihin kuin a alakohdassa 
tarkoitettuihin postilähetyksiin liittyvät 
palvelut kuten suoramainonta, jota ei ole 
osoitettu nimenomaisesti kenellekään;
iv) CPV-viitenumeroissa 66100000-1 –
66720000-3 ja 19 artiklan c alakohdassa 
määritellyt finanssipalvelut, mukaan 
luettuina erityisesti postiosoitukset ja 
postisiirrot;
v) postimerkkien keräämiseen liittyvät 
palvelut;
vi) logistiikkapalvelut (palvelut, joissa 
yhdistyvät fyysinen jakelu ja/tai 
varastointi sekä muut postin ulkopuoliset 
toiminnot).

Or. en

Perustelu

Perinteistä direktiiviä ei pidä soveltaa hankintasopimuksiin, jotka on jätetty yleishyödyllisiä 
palveluja koskevan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Postipalvelujen alan 
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vapauttamiseen tähtäävien EU:n säännösten täytäntöönpanosta seurannut alalla vallitseva 
tosiasiallinen kilpailutilanne huomioon ottaen olisi tämän alan julkisia hankintoja koskevat 
sopimukset jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle siltä osin kuin nämä 
sopimukset tehdään pääasiassa siinä tarkoituksessa, että hankintaviranomaiset voivat 
harjoittaa tiettyjä toimintoja postialalla.

Tarkistus 418
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
tarkoitettujen ohjelmien ostoa, 
kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa 
ja ovat radio- ja televisiotoiminnan 
harjoittajien tekemiä sopimuksia, tai jotka 
koskevat radio- ja televisiolähetysaikaa ja 
jotka tehdään audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajien kanssa;

b) audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
tarkoitettujen ohjelmien ja niihin liittyvien 
valmistavien palvelujen ostoa, 
kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa 
ja ovat radio- ja televisiotoiminnan 
harjoittajien tekemiä sopimuksia, tai jotka 
koskevat radio- ja televisiolähetysaikaa ja 
jotka tehdään audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajien kanssa, koska 
mediapalvelut määritellään niin, että 
niihin kuuluvat minkä tahansa sähköisen 
verkon välityksellä tapahtuva siirto ja 
levitys.

Or. fr

Perustelu

Tämän kappaleen muotoilussa on otettu huomioon media-alalla tapahtunut teknologian
kehitys.

Tarkistus 419
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja, Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja, c) välimies- ja sovittelupalveluja ja mitä 
tahansa seuraavista oikeudellisista 
palveluista: 
i) asianajan asiakkaalleen tarjoamat 
oikeudelliset edustuspalvelut, 
tuomioistuimissa tai viranomaisissa 
tapahtuvissa oikeudenkäynneissä 
direktiivin 77/249/ETY 1 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla;

ii) notaarien tarjoamat asiakirjojen 
oikeaksi todistamiseen liittyvät palvelut; 
iii) uskottujen miesten ja 
tuomioistuimessa määrättyjen holhoojien 
oikeudelliset palvelut tai muut 
oikeudelliset palvelut, joiden tarjoajat on 
määrätty kyseisen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa; 
iv) muut oikeudelliset palvelut, jotka 
liittyvät julkisen vallan käyttöön 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja, c) välimies- ja sovittelupalveluja, sekä 
lainsäädännöllisesti riippumattomuuteen 
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ja puolueettomuuteen velvoitetun julkisen 
viranhaltijan, etenkin notaarin, tehtävää,

Or. de

Tarkistus 422
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja, c) välimies- ja sovittelupalveluja sekä 
oikeudessa edustamista edellyttäviä 
asianajopalveluja;

Or. fr

Tarkistus 423
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja, c) välimies- ja sovittelupalveluja, mukaan 
lukien hankkeen aikaisia 
konfliktinratkaisupalveluja;

Or. en

Perustelu

Hankkeen aikainen konfliktinratkaisu, "dispute adjudication services" on erityinen 
sovittelupalvelu, joka liittyy Maailmanpankin hyväksymien rakennus- ja suunnittelutöiden 
kansainvälisten FIDIC-urakkaehtojen käyttöön.

Tarkistus 424
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja, c) välimies- ja sovittelupalveluja, 
oikeudellisia palveluja sekä notaarin 
palveluja,

Or. de

Tarkistus 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja, c) välimies- ja sovittelupalveluja sekä 
riippumattomuuteen ja 
puolueettomuuteen velvoitetun 
virkamiehen toimia,

Or. pl

Tarkistus 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

c a) mitä tahansa seuraavista 
oikeudellisista palveluista:
i) asianajan asiakkaalleen tarjoamat 
oikeudelliset edustuspalvelut kansallisissa 
tuomioistuimissa tai jäsenvaltion 
viranomaisissa tapahtuvissa 
oikeudenkäynneissä direktiivin 
77/249/ETY 1 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla;
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ii) notaarien tarjoamat asiakirjojen 
oikeaksi todistamiseen liittyvät palvelut;
iii) uskottujen miesten ja 
tuomioistuimessa määrättyjen holhoojien 
oikeudelliset palvelut tai muut 
oikeudelliset palvelut, joiden tarjoajat on 
määrätty kyseisen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa;
iv) muut oikeudelliset palvelut, jotka 
liittyvät, vaikkakin vain ajoittain, julkisen 
vallan käyttöön kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Tämä on kompromissiratkaisu, jolla vältetään B-osaan sisältyvien palvelujen uudelleen 
käyttöön ottaminen. Tarkistuksessa otetaan käyttöön enemmän direktiivien soveltamiseen 
liittyviä poikkeuksia ja säilytetään samalla uusi sosiaali- ja muita palveluja koskeva artikla, 
jota laajennetaan samassa yhteydessä kaksinkertaistamalla sitä koskevaa kynnysarvoa.

Tarkistus 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

c a) seuraavia oikeudellisia palveluja:
i) asianajajan suorittama toimeksiantajan 
laillinen edustus oikeudellisissa 
menettelyissä tuomioistuimissa tai 
hallintoelimissä direktiivin 77/249/ETY 
1 artiklan mukaisesti
ii) notaarin suorittama asiakirjojen 
oikeaksi todistaminen ja varmentaminen
iii) valtuutettujen, määräyksenvaraisten 
holhoojien määräämät oikeuspalvelut tai 
jäsenvaltioiden tuomioistuimissaan 
määräämät muut oikeuspalvelut
iv) muut oikeuspalvelut, jotka liittyvät 
vaikka vain satunnaisesti jäsenvaltioissa 
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julkisen hallinnon toteuttamiseen.

Or. de

Perustelu

Notaarin tehtävien sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan liittyisi jäsenvaltioiden 
toimivaltaan määrätä notaareille lainkäyttöelimen tehtävä, ja siten notaareilta on kiellettävä 
ammatillinen menettely ja määritettävä korvaus lainsäädännössä. Hankintamenettelyn 
tavoitteita eli hinta-laatukilpailua ei voida saavuttaa notaarin tehtävien yhteydessä alusta 
alkaen.

Tarkistus 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY27 tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

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

Or. en

Tarkistus 429
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY27 tarkoitettujen 

(d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY27 tarkoitettujen 
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arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, liiketoimia, joilla 
hankintaviranomainen hankkii rahaa tai 
pääomaa sekä keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

Or. de

Tarkistus 430
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY27 tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY27 tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, liiketoimia, joilla 
hankintaviranomainen hankkii rahaa tai 
pääomaa sekä keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

Or. de

Perustelu

Nykyisin kunnat voivat helposti tiedustella luottotarjousta yli 20 pankista. Jos pankkien on 
pidettävä ehtojaan voimassa pitkä aika – tähän asti muutamia tunteja – voimatta vastaavasti 
hankkia uutta rahoitusta, pitäisi luotonvaraushetkelle laskea jatkossa niin kutsutut swaptiot. 
Tästä aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin nykyiset kuntalainaehdot ja nostaisivat 
viranomaisten rahoituskustannuksia huomattavasti.

Tarkistus 431
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY27 tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

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

Or. en

Tarkistus 432
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY27 tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY27 tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia sekä
liiketoimia, joilla hankintaviranomainen 
hankkii rahaa tai pääomaa;

Or. de

Tarkistus 433
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY27 tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY27 tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, liiketoimia, joilla 
hankintaviranomainen hankkii rahaa tai 
pääomaa sekä keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

Or. de

Perustelu

Velvollisuus järjestää tarjouskilpailu julkisista lainoista vähentää julkisten 
rahoitusmenettelyjen käytännöllisyyttä ja nostaa niiden kustannuksia huomattavasti. 
Finanssipalvelujen poikkeuksen pitäisi kohdistua siksi myös rahansijoitukseen ja rahoituksen 
hankkimiseen.

Tarkistus 434
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

d a) väestönsuojelua, pelastuspalvelua ja 
jokapäiväistä vaarojen torjuntaa, 

Or. de

Tarkistus 435
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) finanssitoimia, joilla 
hankintaviranomainen hankkii rahaa tai 
pääomaa, sijoituskohteen tai rahoitusta,

Or. de

Tarkistus 436
Bernadette Vergnaud

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

Komission teksti Tarkistus

d a) hankintaviranomaisten suorittamaa 
varojen tai pääoman hankintaa.

Or. fr

Perustelu

Julkisille asiakkaille myönnetyn, lainanottoon pohjautuvaa jälleenrahoitusta koskevan 
vapautuksen poistaminen aiheuttaa epävarmuutta, mikä vaikuttaa negatiivisesti kursseihin ja 
vääristää kilpailua niiden rahoitusmarkkinoiden hyväksi, jotka hyötyvät vapautuksesta.

Tarkistus 437
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen mukaisten erityisten 
oikeuksien tai yksinoikeuksien perusteella 
tehtäviä sopimuksia,

Or. de
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Tarkistus 438
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) työsopimuksia; e) työsopimuksia, mukaan lukien 
väliaikaisen henkilöstön lähettämistä 
koskevia sopimuksia;

Or. en

Tarkistus 439
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) työsopimuksia; e) työsopimuksia ja pakollista 
sosiaaliturvajärjestelmää;

Or. fr

Tarkistus 440
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-
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271/08, komissio vastaan Saksan liittotasavalta, antaman tuomion herättämiin 
huolenaiheisiin. Ehdotettu teksti perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen Albaniaa 
koskevassa asiassa C-67/96 antaman tuomion 59 kohtaan, ja sen tarkoituksena on jättää 
soveltamisalan ulkopuolelle työoloja ja työehtoja parantavat työehtosopimukset, muun 
muassa lisäeläkejärjestelmiä ja vakuutuksia koskevat sopimukset.

Tarkistus 441
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

f a) yleisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja 
koskevia sopimuksia, joilla varmistetaan 
EU:n säädösten noudattaminen ja jotka 
tehdään avoimen, läpinäkyvän ja 
syrjimättömän menettelyn seurauksena.

Or. en

Tarkistus 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

f a) väestönsuojelua, pelastuspalvelua ja 
jokapäiväistä vaarojen torjuntaa.

Or. de

Perustelu

Väestönsuojelun ja pelastuspalvelun alan sopimuksia tehtäessä sellaiset perusteet kuten 
taloudellisuus eivät saa olla ratkaisevia. Tähän kuuluu etenkin pelastustoiminta, joka on 
erotettava sairaankuljetuksesta. Pelastustoimintaan tarvitaan ennen kaikkea maaseudun 
kunnissa suuri määrä luottamustoimintaan perustuvia auttajia, ja tämä luottamustoimintaan 
perustuva rakenne vaarantuisi julkista hankintaa koskevaa lainsäädäntöä sovellettaessa.
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Tarkistus 443
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

f a) väestönsuojelua, hätävalmius- ja 
hätäapu- sekä kiireellisiä 
lääkintäpalveluja;

Or. en

Tarkistus 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

f a) väestönsuojelua, pelastuspalvelua ja 
jokapäiväistä vaarojen torjuntaa.

Or. de

Perustelu

Tähän kuuluu etenkin pelastustoiminta, joka on jokapäiväisen vaarojen torjunnan osa ja joka 
olisi erotettava sairaankuljetuksesta. Menestyksekkään väestönsuojelun ja pelastuspalvelun 
takaamiseksi jokapäiväisen vaarojen torjunnan yhteydessä kansalaisten edun mukaisesti 
pitäisi riittää primaarioikeudelliset periaatteet.

Tarkistus 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

f a) hotelli- ja ravintolapalveluihin, joiden 
CPV-viitenumerot ovat 55100000-1 –
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55524000-9 ja 98340000-8 – 98341100-6, 
edellyttäen että näitä palveluja voivat 
tarjota ainoastaan tietylle alueelle 
sijoittautuneet talouden toimijat.

Or. en

Tarkistus 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) julkisia palveluhankintoja koskevia 
sopimuksia, jotka hankintaviranomainen 
tekee hankintaviranomaisen tai 
hankintaviranomaisten ryhmittymän 
kanssa yksinoikeuden nojalla, joka sillä 
on julkaistun, sopimuksen mukaisen 
lainsäädännön tai hallinnollisten 
määräysten nojalla.

Or. de

Perustelu

Perustamissopimukset antavat jäsenvaltioille selvästi oikeuden soveltaa yksinoikeuksia. Tämä 
pitäisi ottaa huomioon hankintoja koskevissa säännöissä.

Tarkistus 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Seuraaviin julkisia palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin, joilla on seuraava 
kohde, sovelletaan vain tämän direktiivin 
40, 41 ja 48 artiklaa:
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a) liikenteeseen liittyvät ja sitä avustavat 
palvelut,
b) oikeudellinen neuvonta,
c) rakennussiivous,
d) maaliikenne mukaan luettuna 
rahakuljetukset ja kuriiripalvelut,
e) tieto- ja turvallisuuspalvelut.

Or. de

Perustelu

"A-" ja "B-palvelujen” erottamisen ideasta on pidettävä kiinni, koska erottamisen 
kumoaminen johtaa käytännössä huomattavan suuriin hallintokustannuksiin. Lisäksi, jotta 
menettelyä voitaisiin yksinkertaistaa lisää, useammat palvelut, jotka ovat tällä hetkellä 
voimassa olevan lain mukaisesti "A-palveluja", pitäisi luokitella "B-palveluiksi".

Tarkistus 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisiin 
julkisia palveluhankintoja koskeviin 
sopimuksiin, jotka hankintaviranomainen 
tekee toisen hankintaviranomaisen tai 
hankintaviranomaisten yhteenliittymän 
kanssa ja jotka perustuvat näille 
viranomaisille Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
mukaisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten nojalla 
annettuun yksinoikeuteen.

Or. en

Tarkistus 449
Kerstin Westphal



PE492.857v01-00 218/228 AM\908710FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Palveluhankintoja koskevia sopimuksia, 
jotka tehdään yksinoikeuden perusteella: 
Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisia 
palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin, 
jotka hankintaviranomainen tekee toisen 
hankintaviranomaisen tai 
hankintaviranomaisten ryhmittymän 
kanssa yksinoikeuden nojalla, joka sillä 
on julkaistun, sopimuksen mukaisen 
lainsäädännön tai hallinnollisten 
määräysten nojalla.

Or. de

Perustelu

Nykyinen direktiivi 2004/18 sulkee pois julkista hankintaa koskevat sopimukset, jotka 
perustuvat yksinoikeuteen, joka sisältyy Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaiseen 
(julkaistuun) lakiin, sääntelyyn tai hallinnolliseen määräykseen. Nämä yksinoikeudet 
vastaavat kyseisten yksinoikeuksien antamismahdollisuutta, joka annetaan EU:n 
jäsenvaltioille Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa.

Tarkistus 450
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

väestönsuojelua, pelastuspalvelua ja 
jokapäiväistä vaarojen torjuntaa

Or. de

Perustelu

Pelastuspalveluun ja pelastustoimintaan sisältyvien vaarojen torjunta kuuluu vaarojen 
torjunnan tehtäviin, jotka viranomaisten on varmistettava.
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Tarkistus 451
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut audiovisuaaliset mediapalvelut 
käsittävät minkä tahansa sähköisen 
verkon välityksellä tapahtuvan siirron ja 
levityksen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Ks. 10 artiklan 1 kohdan b alakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 452
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Yksinoikeuksien perusteella tehtävät 
julkisia palveluhankintoja koskevat 

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 453
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
10 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b artikla
Erityiset järjestelmät yleishyödyllisten

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

Or. en

Tarkistus 454
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
10 c artikla (uusi)



AM\908710FI.doc 221/228 PE492.857v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

10 c artikla
Palveluja koskevat 

käyttöoikeussopimukset
Tätä direktiiviä ei sovelleta 2 artiklan 
23 a kohdassa määriteltyihin palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
10 a artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 455
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
[...]

Or. en

Tarkistus 456
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kokonaan julkisen rakenteen 
kehittäminen yleishyödyllisten 
taloudellisten palvelujen tai 
sosiaalipalvelujen hoitamiseksi on osa 
viranomaistoimintaa, joka kuuluu 
jäsenvaltioiden yksinomaiseen 
toimivaltaan. 
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Hankintasopimus, jonka 
hankintaviranomainen tekee toisen 
oikeushenkilön kanssa, jää tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:

Or. fr

Tarkistus 457
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) hankintaviranomainen käyttää 
kyseisessä oikeushenkilössä 
vastaavanlaista määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan, toisin sanoen 
ratkaisevaa vaikutusvaltaa sekä 
strategisissa tavoitteissa että 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
tärkeissä päätöksissä. Tällaisen 
määräysvallan olemassaolon 
selvittämiseksi voidaan ottaa huomioon 
myös esimerkiksi edustuksen taso 
hallinto-, johto- tai valvontaelimissä, 
niihin liittyvien asemien tarkentaminen 
tai omaisuus;

Or. fr

Perustelu

Selvennetään kriteerit, joilla määritellään "in house" ‑ palvelut ja joilla oikeutetaan 
tällaisten sopimusten jättäminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Ilmaus 
"vastaavanlaista määräysvaltaa" on peräisin Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännöstä ja se vahvistaa hankintaviranomaisen määräysvallan alaiseen yksikköön 
harjoittaman valvonnan kriteeriä. Vastaavanlaisen määräysvallan käsite eritellään sen 
tunnistamisen helpottamiseksi myös asetukseen (EY) N:o 1370/2007 (julkiset 
henkilöliikennepalvelut) sisältyvillä tiedoilla.
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Tarkistus 458
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 459
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 

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

sopimuksen kohteena, suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Perustelu

Kunnallisille yrityksille eri sektoreiden toimien yhdistäminen yhteiseen holdingyhtiön 
rakenteeseen toisi mukanaan tärkeitä synergioita, joita hankintoja koskevalla lainsäädännöllä 
ei saisi heikentää. Siksi pääasiallisuutta koskevan perusteen operationalisointiin liittyvät 
liikevaihdot pitäisi rajoittaa niihin, jotka ovat sopimuksen kohteena.

Tarkistus 461
Barbara Weiler

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) vähintään 85 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 462
Wim van de Camp

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 

b) suurin osa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
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hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. nl

Tarkistus 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) oikeushenkilö työskentelee pääasiassa
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille. Oikeushenkilön 
oletetaan työskentelevän pääasiassa 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille 
kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille, 
jos oikeushenkilö suorittaa tälle (näille) 
vähintään 90 prosenttia toiminnastaan, 
joka on sopimuksen kohteena;

Or. de

Perustelu

Ehdotus yhdistää Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön asiassa C-107/98 niin 
kutsuttuun safe harbour -lausekkeeseen, jolla oletetaan kumottavissa olevalla tavalla, että 
kyseessä on sisäinen toiminta.

Tarkistus 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
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oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 465
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Selvennetään kriteerit, joilla määritellään "in house" ‑ palvelut: ilmauksella "90 prosenttia 
toiminnoista" selvennetään oikeuskäytäntöä osittain ("olennaiset toiminnot"), mutta ei 
kokonaan, minkä vuoksi ehdotetaan ilmausta "90 prosenttia keskimääräisestä 
kokonaisliikevaihdosta".

Tarkistus 466
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista, jotka ovat 
sopimuksen kohteena, suoritetaan 
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hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) olennainen osa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Perustelu

Tämä sanamuoto on Euroopan unionin tuomioistuimen päätösten mukainen.

Tarkistus 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) vähintään 100 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. it
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