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Tarkistus 469
Cristian Silviu Buşoi

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) kaikki kyseisen oikeushenkilön 
toiminnot suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Perustelu

Kilpailun turvaamiseksi tätä poikkeusta olisi rajoitettava mahdollisimman paljon. Siksi olisi 
säädettävä, että oikeushenkilön kaikki toiminnot eli 100 prosenttia toiminnoista olisi 
suoritettava määräysvaltaa käyttävälle hankintaviranomaiselle.

Tarkistus 470
Marian Harkin

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Hankintaviranomaisen taustatoiminta luo epärehellistä kilpailua, kun se tapahtuu suoraan tai 
välillisesti markkinoilla. Sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen olisi rajoitettava 
kokonaan hankintaviranomaisen määräysvallan alaisille viranomaisille myönnettyihin 
sopimuksiin eikä näissä yksiköissä saisi sallia yksityisiä osakkuuksia. Tämä direktiivi tarjoaa 
mahdollisuuden selventää ja yksinkertaistaa sääntöjä, jotka takaavat julkisten varojen 
parhaan mahdollisen käytön.

Tarkistus 471
Riikka Manner

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) kaikki kyseisen oikeushenkilön
toiminnot suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus tarkoittaa, että määräysvaltaa käyttävä julkisen sektorin yksikkö voi 
myöntää sopimuksen suoraan sen määräysvallan alaiselle julkisen sektorin yksikölle, joka voi 
sitten siirtyä markkinoille 10 prosentin osuudella. Nämä 10 prosenttia voisivat tietysti olla 
miljoonia euroja, mikä vääristäisi kilpailua monilla liiketoiminta-alueilla huomattavasti.
Toimintaedellytykset eivät ole tasapuoliset, jos julkisen sektorin yksikkö voi myydä palveluja 
ja tuotteita samoilla kilpailumarkkinoilla kuin yksityiset yksiköt.

Tarkistus 472
Toine Manders

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 

b) vähintään 50 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
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määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. nl

Tarkistus 473
Françoise Castex

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 toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävän 
hankintaviranomaisen tai muiden 
kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisten oikeushenkilöiden 
lukuun;

Or. fr

Tarkistus 474
Christel Schaldemose

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 toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille.
Jätteenpolttolaitoksilla tämä 
vähimmäismäärä on 50 prosenttia.

Or. da
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Tarkistus 475
Marian Harkin

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomaisen taustatoiminta luo epärehellistä kilpailua, kun se tapahtuu suoraan tai 
välillisesti markkinoilla. Sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen olisi rajoitettava 
kokonaan hankintaviranomaisen määräysvallan alaisille viranomaisille myönnettyihin 
sopimuksiin eikä näissä yksiköissä saisi sallia yksityisiä osakkuuksia. Tämä direktiivi tarjoaa 
mahdollisuuden selventää ja yksinkertaistaa sääntöjä, jotka takaavat julkisten varojen 
parhaan mahdollisen käytön.

Tarkistus 476
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

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

Or. en

Perustelu

Julkisen sektorin sisäisen yhteistyön ja julkisen ja yksityisen sektorin välisten 
kumppanuuksien välille on tehtävä selvä ero. Joissakin jäsenvaltioissa yksityinen osakkuus 
voi kuitenkin olla laissa vahvistettu velvoite.
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Tarkistus 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä on ainoastaan passiivisia 
yksityisiä osakkuuksia eli osakkuuksia, 
jotka eivät mahdollista vaikuttamista 
oikeushenkilön operatiiviseen toimintaan.

Or. de

Perustelu

Poissulkemisen pitäisi koskea vain sellaisia "aktiivisia" yksityisiä pääomasijoituksia 
määräysvallan alaisessa oikeushenkilössä, joiden kautta voi vaikuttaa operatiivisiin 
päätöksiin. Tämä tarkistus mahdollistaa puhtaat pääomasijoitukset oikeushenkilöön, kuten 
äänettömät osakkuudet, loukkaamatta talonsisäisiä asetelmia koskevaa poikkeusta. Puhtaiden 
pääomasijoitusten salliminen on tarpeen, jotta kunnat voivat tarjota palveluja kansalaisille 
kohtuulliseen hintaan.

Tarkistus 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia, ellei tästä ole säädetty 
kyseisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännöissä.

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on historiallisen kehityksen ja vakiintuneiden rakenteiden takia 
säädetty lailla yksityisestä osakkuudesta. Näiden yhteistyön muotojen pitäisi olla mahdollisia 
myös tulevaisuudessa, mutta muuten kaikenlainen yksityinen osakkuus pitäisi Euroopan 
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unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti sulkea pois.

Tarkistus 479
Wim van de Camp

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole aktiivisia yksityisiä 
osakkuuksia.

Or. nl

Tarkistus 480
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä yksityisillä osakkuuksilla
ei ole yli 50 prosenttia sen äänivaltaisista 
osakkeista.

Or. en

Perustelu

Yksityiset sijoittajat voivat vaikuttaa johdon päätöksiin vain, jos heillä on yli 50 prosenttia 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön äänivaltaisista osakkeista. Tämän tarkistuksen 
tarkoituksena on mahdollistaa puhtaat pääomasijoitukset ilman, että se vaikuttaa sisäisten 
hankintojen ja horisontaalisen yhteistyön jättämiseen sopimuksen ulkopuolelle.

Tarkistus 481
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta– i alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 482
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 483
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 484
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 485
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. fr

Perustelu

Selvennetään artiklaa. Ks. 11 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tavoitteeksi asetetun lainsäädännön yksinkertaistamisen saavuttamiseksi pitäisi välttää 
turhia selityksiä säädöksessä. Selityksiä pitäisi sen sijaan antaa erillisissä ohjeissa, 
suuntaviivoissa, käsikirjassa tai komission selvittävissä julkaisuissa. Näin ollen tämä osa 
pitäisi poistaa. Asiaan liittyvää Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä tarkempi 
selvitys on tässä kohdassa sopimaton.

Tarkistus 487
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen katsotaan 
käyttävän oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 

Poistetaan.
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toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Or. de

Tarkistus 488
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomaisen taustatoiminta luo epärehellistä kilpailua, kun se tapahtuu suoraan tai 
välillisesti markkinoilla. Sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen olisi rajoitettava 
kokonaan hankintaviranomaisen määräysvallan alaisille viranomaisille myönnettyihin 
sopimuksiin eikä näissä yksiköissä saisi sallia yksityisiä osakkuuksia. Tämä direktiivi tarjoaa 
mahdollisuuden selventää ja yksinkertaistaa sääntöjä, jotka takaavat julkisten varojen 
parhaan mahdollisen käytön.

Tarkistus 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Mittapuuna oikeushenkilössä käytettävän määräysvallan kohdalla pitäisi käyttää 
vaikutusmahdollisuutta toimeksiantajan omaan toimipaikkaan, joka on täysimääräisesti 
viranomaisensa johdon valvonnassa ja vastaanottaa siltä ohjeita. Oma toimipaikka ei ole 
itsenäinen tai on sitä vain vähäisessä määrin.

Tarkistus 490
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintaviranomaisen katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin. Edellä mainitut edellytykset on 
täytettävä vastaavasti, jos 
hankintaviranomainen tekee julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen sellaisen 
oikeushenkilön kanssa, jossa se käyttää 
määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa.
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Or. de

Tarkistus 491
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sisäisiä hankintoja koskeva sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen pitäisi rajoittaa 
mahdollisimman pieneksi. Tämä käänteinen sisäisten hankintojen jättäminen sääntöjen 
soveltamisalan ulkopuolelle on asiaankuulumaton laajennus EU:n tuomioistuimen Teckalin 
asiassa antamaan päätökseen, ja siksi se pitäisi poistaa.

Tarkistus 492
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
myös silloin, kun määräysvallan alainen 
yksikkö, joka on hankintaviranomainen, 
tekee sopimuksen tätä määräysvaltaa 
käyttävän yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 

Poistetaan.
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alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva 
sopimus tehdään, ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomaisen taustatoiminta luo epärehellistä kilpailua, kun se tapahtuu suoraan tai 
välillisesti markkinoilla. Sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen olisi rajoitettava 
kokonaan hankintaviranomaisen määräysvallan alaisille viranomaisille myönnettyihin 
sopimuksiin eikä näissä yksiköissä saisi sallia yksityisiä osakkuuksia. Tämä direktiivi tarjoaa 
mahdollisuuden selventää ja yksinkertaistaa sääntöjä, jotka takaavat julkisten varojen 
parhaan mahdollisen käytön.

Tarkistus 493
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 494
Wim van de Camp
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Tarkistus 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistus vaikuttaa vain saksankieliseen versioon.
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Tarkistus 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön tai käyttävien yksikköjen kanssa 
tai saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkisia 
hankintoja koskeva sopimus tehdään, on 
ainoastaan passiivisia yksityisiä 
osakkuuksia eli osakkuuksia, jotka eivät 
mahdollista vaikuttamista oikeushenkilön 
operatiiviseen toimintaan.

Or. de

Perustelu

On välttämätöntä sisällyttää tähän myös tapaus, jossa useammat hankintaviranomaiset 
hoitavat yhdessä julkiseen palveluun liittyvää tehtävää.

Tarkistus 497
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 

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

kanssa julkisia hankintoja koskeva sopimus 
tehdään, ei ole yksityisiä osakkuuksia.

Or. de

Tarkistus 498
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva sopimus 
tehdään, on enintään 50 prosenttia sen
äänioikeutetuista osakkeista.

Or. en

Perustelu

Yksityiset sijoittajat voivat vaikuttaa johdon päätöksiin vain, jos heillä on yli 50 prosenttia 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön äänivaltaisista osakkeista. Tämän tarkistuksen 
tarkoituksena on mahdollistaa puhtaat pääomasijoitukset ilman, että se vaikuttaa sisäisten 
hankintojen ja horisontaalisen yhteistyön jättämiseen sopimuksen ulkopuolelle.

Tarkistus 499
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankintaviranomainen, joka ei käytä 
oikeushenkilössä 1 kohdassa tarkoitettua 

Poistetaan.
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määräysvaltaa, voi kuitenkin tehdä tätä 
direktiiviä soveltamatta julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen sellaisen 
oikeushenkilön kanssa, jossa se käyttää 
määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa, jos
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) hankintaviranomaiset käyttävät 
yhdessä samanlaista määräysvaltaa 
kyseisessä oikeushenkilössä kuin ne 
käyttävät omissa toimipaikoissaan;
b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;
c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.
Sovellettaessa a alakohtaa 
hankintaviranomaisten katsotaan 
käyttävän yhdessä määräysvaltaa 
oikeushenkilössä, jos seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:
a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista;
b) kyseiset hankintaviranomaiset voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
tärkeisiin päätöksiin;
c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;
d) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkisia hankintoja koskevista 
sopimuksista.
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Or. de

Tarkistus 500
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) hankintaviranomaiset käyttävät 
yhdessä samanlaista määräysvaltaa 
kyseisessä oikeushenkilössä kuin ne 
käyttävät omissa toimipaikoissaan;
b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;
c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.
Sovellettaessa a alakohtaa 
hankintaviranomaisten katsotaan 
käyttävän yhdessä määräysvaltaa 
oikeushenkilössä, jos seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:
a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista;
b) kyseiset hankintaviranomaiset voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
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oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
tärkeisiin päätöksiin;
c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;
d) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkisia hankintoja koskevista 
sopimuksista.

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomaisen taustatoiminta luo epärehellistä kilpailua, kun se tapahtuu suoraan tai 
välillisesti markkinoilla. Sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen olisi rajoitettava 
kokonaan hankintaviranomaisen määräysvallan alaisille viranomaisille myönnettyihin 
sopimuksiin eikä näissä yksiköissä saisi sallia yksityisiä osakkuuksia. Tämä direktiivi tarjoaa 
mahdollisuuden selventää ja yksinkertaistaa sääntöjä, jotka takaavat julkisten varojen 
parhaan mahdollisen käytön.

Tarkistus 501
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 502
Wim van de Camp

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Tarkistus 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tämä sanamuoto antaa ymmärtää, että hankintaviranomaiset voivat päättää, soveltavatko ne 
direktiiviä vai eivät. Sen sijaan on tehtävä selväksi, etteivät kuvaillut tapaukset kuulu 
direktiivin soveltamisalaan.



AM\908711FI.doc 23/163 PE492.858v01-00

FI

Tarkistus 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) oikeushenkilön tarkoitus on hoitaa 
kaikille viranomaisille annettua julkiseen 
palveluun liittyvää tehtävää;

Or. de

Perustelu

Euroopan parlamentti katsoi 10. toukokuuta 2010 ja 5. lokakuuta 2011 antamissaan 
päätöslauselmissa, ettei julkisen sektorin sisäiseen yhteistyöhön pitäisi soveltaa julkisten 
hankintojen sääntöjä, jos muun muassa kumppanuuden tarkoitus on kaikille asianomaisille 
viranomaisille annetun julkisiin palveluihin liittyvän tehtävän hoitaminen.

Tarkistus 505
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) hankintaviranomaiset käyttävät yhdessä 
vastaavaa määräysvaltaa kyseisessä 
oikeushenkilössä kuin ne käyttävät omissa 
toimipaikoissaan, toisin sanoen niillä on 
ratkaisevaa vaikutusvaltaa määräysvallan 
alaisen oikeushenkilön strategisiin 
tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Sen 
määrittämiseksi, onko tämänkaltainen 
määräysvalta olemassa, voidaan ottaa 
huomioon esimerkiksi edustus hallinto-, 
johto- tai valvontaelimissä, tätä koskevat 
määräykset yhtiöjärjestyksessä tai 
omistussuhteet;
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Or. fr

Perustelu

Selkeytetään yhteisen sisäisen määräysvallan ("joint in-house") määrittelyperusteita, joiden 
vuoksi on perusteltua jättää tämänkaltaiset sopimukset direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle. Ilmaisu "vastaava määräysvalta" on peräisin unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännöstä ja lujittaa perustetta, joka liittyy hankintaviranomaisen määräysvaltaan 
sen määräysvallassa olevan yksikön suhteen. Vastaavan määräysvallan käsitettä selvennetään 
myös täsmennyksillä, jotka ovat peräisin julkisista henkilöliikennepalveluista annetusta 
asetuksesta (EY) N:o 1370/2007, jotta tällainen määräysvalta olisi helpompi tunnistaa.

Tarkistus 506
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 507
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
sopimuksen kohteena olevan 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;
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Or. en

Tarkistus 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista, jotka ovat 
hankintasopimuksen kohteena,
suoritetaan määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Perustelu

Kunnallisille yrityksille eri sektoreiden toimien yhdistäminen yhteiseen holdingyhtiön 
rakenteeseen tuo 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 509
Barbara Weiler

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) vähintään 85 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de
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Tarkistus 510
Wim van de Camp

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) suurin osa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttäville hankintaviranomaisille tai 
muille samojen hankintaviranomaisten 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. nl

Tarkistus 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) oikeushenkilö toimii pääasiallisesti
määräysvaltaa käyttävän 
hankintaviranomaisen tai muiden tämän
määräysvallan alaisten oikeushenkilöiden 
toimeksiannosta. Oletuksena on, että 
oikeushenkilö toimii pääasiallisesti 
määräysvaltaa käyttävän 
hankintaviranomaisen tai muiden tämän 
määräysvallan alaisten oikeushenkilöiden 
toimeksiannosta, jos se suorittaa 
vähintään 90 prosenttia toiminnastaan, 
joka on hankintasopimuksen kohteena, 
tämän (näiden) toimeksiannosta. 

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 513
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön keskimääräisestä 
kokonaisliikevaihdosta on peräisin
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille suoritetuista 
toiminnoista;

Or. fr

Perustelu

Selkeytetään yhteisen sisäisen määräysvallan ("joint in-house") määrittelyä, jonka vuoksi on 
perusteltua jättää tämänkaltaiset sopimukset direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Ilmaisu 
"90 prosenttia toiminnoista" selkeyttää yhtä oikeuskäytännössä käytettyä ilmaisua ("pääosa 
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toiminnoista") mutta jättää toisen ilmaisun epäselväksi, minkä vuoksi ehdotetaan muotoilua 
"90 prosenttia liikevaihdosta".

Tarkistus 514
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista, jotka ovat 
hankintasopimuksen kohteena,
suoritetaan määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) olennainen osa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttäville hankintaviranomaisille tai 
muille samojen hankintaviranomaisten 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Perustelu

Tämä muotoilu vastaa EU:n tuomioistuimen päätöksiä.
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Tarkistus 516
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) kaikki kyseisen oikeushenkilön 
toiminnot suoritetaan määräysvaltaa 
käyttäville hankintaviranomaisille tai 
muille samojen hankintaviranomaisten 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Perustelu

Kilpailun turvaamiseksi tätä jättämistä sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle olisi 
rajoitettava mahdollisimman paljon. Siksi olisi säädettävä, että oikeushenkilön kaikki 
toiminnot eli 100 prosenttia toiminnoista olisi suoritettava määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle.

Tarkistus 517
Riikka Manner

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) kaikki kyseisen oikeushenkilön 
toiminnot suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaisille tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus tarkoittaa, että määräysvaltaa käyttävä julkisen sektorin yksikkö voi 
myöntää sopimuksen suoraan sen määräysvallan alaiselle julkisen sektorin yksikölle, joka voi 
sitten siirtyä markkinoille 10 prosentin osuudella. Nämä 10 prosenttia voisivat tietysti olla 
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miljoonia euroja, mikä vääristäisi kilpailua monilla liiketoiminta-alueilla huomattavasti.
Toimintaedellytykset eivät ole tasapuoliset, jos julkisen sektorin yksikkö voi myydä palveluja 
ja tuotteita samoilla kilpailumarkkinoilla kuin yksityiset yksiköt.

Tarkistus 518
Toine Manders

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) vähintään 50 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. nl

Tarkistus 519
Françoise Castex

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävien 
hankintaviranomaisten tai samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisten muiden oikeushenkilöiden 
lukuun;

Or. fr

Tarkistus 520
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

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

Or. en

Tarkistus 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä on ainoastaan passiivisia 
yksityisiä osakkuuksia eli osakkuuksia, 
jotka eivät mahdollista vaikuttamista 
oikeushenkilön operatiiviseen toimintaan.

Or. de

Perustelu

Hankintaviranomaisten ja yksityisen sektorin toimivaksi todettua yhteistyötä ei saisi heikentää 
hankintoja koskevalla lainsäädännöllä.

Tarkistus 522
Wim van de Camp

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 

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

Or. nl

Tarkistus 523
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia, ellei tästä ole säädetty 
kyseisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännöissä.

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on historiallisen kehityksen ja vakiintuneiden rakenteiden takia 
säädetty lailla yksityisestä osakkuudesta. Näiden yhteistyön muotojen pitäisi olla mahdollisia 
myös tulevaisuudessa, mutta muuten kaikenlainen yksityinen osakkuus pitäisi Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti sulkea pois.

Tarkistus 524
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä yksityisillä osakkuuksilla 
ei ole yli 50 prosenttia sen äänivaltaisista 
osakkeista.

Or. en
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Perustelu

Yksityiset sijoittajat voivat vaikuttaa johdon päätöksiin vain, jos heillä on yli 50 prosenttia 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön äänivaltaisista osakkeista. Tämän tarkistuksen 
tarkoituksena on mahdollistaa puhtaat pääomaisijoitukset ilman, että se vaikuttaa sisäisten 
hankintojen ja horisontaalisen yhteistyön jättämiseen sopimuksen ulkopuolelle.

Tarkistus 525
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. de

Perustelu

Samojen laatijoiden 11 artiklan 3 kohdan a alakohtaa koskevasta tarkistuksesta aiheutuva 
tarkistus.
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Tarkistus 527
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. nl

Tarkistus 528
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa a alakohtaa Poistetaan.
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hankintaviranomaisten katsotaan 
käyttävän yhdessä määräysvaltaa 
oikeushenkilössä, jos seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:
a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista;
b) kyseiset hankintaviranomaiset voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
tärkeisiin päätöksiin;
c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;
d) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkisia hankintoja koskevista 
sopimuksista.

Or. de

Tarkistus 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 530
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 531
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 532
Françoise Castex

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.



PE492.858v01-00 38/163 AM\908711FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistus 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka ovat ristiriidassa
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
etujen kanssa;

Or. en

Tarkistus 534
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka ovat siihen 
sidoksissa olevien viranomaisten etujen 
vastaisia;

Or. en

Perustelu

Tytäryhtiöitä perustetaan usein määräysvaltaa käyttävän yksikön edut ylittävien etujen 
ajamiseksi. Siksi olisi riittävää, että edut eivät olisi vastakkaisia.

Tarkistus 535
Sari Essayah

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

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 536
Françoise Castex

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 537
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) määräysvallan alaiselle 
oikeushenkilölle korvataan vain todelliset 
kustannukset ja se, mikä on välttämätöntä 
laadukkaiden palveluiden kehittämiseksi 
edelleen, hankintaviranomaisten kanssa 
tehdyistä julkisia hankintoja koskevista 
sopimuksista.
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Or. en

Tarkistus 538
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

4. Kahden tai useamman 
hankintaviranomaisen välillä tehtyä 
sopimusta ei katsota tämän direktiivin 2 
artiklan 7 kohdassa tarkoitetuksi julkista 
hankintaa koskevaksi sopimukseksi, ja se 
jää siten tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, jos seuraavat kumulatiiviset 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 539
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 540
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kumppanuuden tarkoitus on yleisen 
edun mukaisen julkisiin palveluihin 
liittyvän tehtävän, joka on annettu 
paikallisille julkisyhteisöille, hoitaminen 
tai 2 artiklan 17 kohdassa tarkoitetun 
hankintojen tukitoiminnon, joka on 
tarpeen julkisen edun mukaisen julkisiin 
palveluihin liittyvän tehtävän 
hoitamiseksi, suorittaminen.
Tehtävien yhdistämisestä on kyse myös 
silloin, kun kunta on ainoastaan 
velvollinen maksamaan, edellyttäen, että 
kunta voi yhteistyön ansiosta hoitaa omat 
velvoitteensa taloudellisemmin tai 
tehokkaammin.

Or. de
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Perustelu

Komission ehdotus ei auta selvittämään kysymystä siitä, miten "todellinen yhteistyö" pitäisi 
ymmärtää. On kuitenkin tarpeen selvittää, että kyseessä on oltava paikallisille 
julkisyhteisöille annettu julkisiin palveluihin liittyvä tehtävä. Näihin on kuuluttava myös 
tarvittavat hankintojen tukitoiminnot (ATK, infrastruktuuri jne.), joita paikallisten 
julkisyhteisöjen on käytettävä tehtäviensä hoitamiseksi.

Tarkistus 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on näillä viranomaisilla olevien 
julkisiin palveluihin liittyvien tehtävien 
yhteinen hoitaminen;

Or. de

Tarkistus 543
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 544
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on näillä viranomaisilla olevien 
julkisiin palveluihin liittyvien tehtävien 
yhteinen hoitaminen tai hoitaminen 
toistensa puolesta;

Or. de

Tarkistus 545
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, ja ne toimivat 
toimivaltaisena viranomaisena 
varmistaakseen yhdessä saman julkisen 
palvelun tehtävän järjestämisen;

Or. en

Perustelu

Horisontaalisen yhteistyön määritelmän selvennös.
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Tarkistus 546
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 547
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 548
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan yleisen 
edun mukaiset näkökohdat; näihin 
kuuluvat myös toissijaiset 
liitännäispalvelut, joita tarvitaan yleisen 
edun mukaisten palvelujen 
toteuttamiseksi;

Or. de

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä asiassa C-480/06 johdetun rajaamisen 
yleisen edun mukaisiin palveluihin pitäisi kattaa myös sisäiset liitännäispalvelut, joita 
hankintaviranomainen käyttää palvelujensa ja omien hallintorakenteidensa toimintakyvyn 
takaamiseen sekä lakimääräisten tehtävien organisatoriseen suorittamiseen ja joita ei tarjota 
ulkopuolisille.

Tarkistus 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) tehtävää hoitavat pelkästään 
asianomaiset paikalliset julkisyhteisöt 
ilman aktiivisen yksityisen pääoman 
osallistumista;

Or. de

Perustelu

On itsestään selvää, että yleinen etu on sopimuksessa keskeisellä sijalla. Konkreettisempi on 
kuitenkin viittaus aktiivisen yksityisen pääoman kieltoon.
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Tarkistus 551
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimusta hallitsevat yleiseen etuun 
liittyvät näkökohdat, ja palvelut sekä 
niihin tarvittavat liitännäispalvelut 
määräytyvät sen mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 552
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä se 
ole lainkaan markkinalähtöinen;

Or. en

Perustelu

Tällaiset sopimukset olisi jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle vain, jos ne eivät 
ole markkinalähtöisiä. Muuten rajoitettaisiin kilpailua.

Tarkistus 553
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset harjoittavat 

Poistetaan.
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avoimilla markkinoilla enintään 10:tä 
prosenttia sopimuksen kannalta 
merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Or. nl

Tarkistus 554
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Monet tällaiset julkisten laitosten perustamat yksiköt johtavat liiketoimintaa harjoittavia 
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tytäryhtiöitä erilaisten palveluiden tarjoamiseksi sekä paikallisille viranomaisille että 
yhteenliittyneille yksiköille ja muille organisaatioille, jos markkinoilla ei tarjota kyseisiä 
palveluita.

Tarkistus 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä peruste ylittää Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä asiassa 
Stadtreinigung Hamburg (C-480/06) mainitut edellytykset. Siirtämällä pääasiallisuutta 
koskeva 10 prosentin peruste (90 prosenttia) tähän kohtaan tehdään asiaton tulkinta 
vastaavuudesta talonsisäisiä sopimuksia koskevan oikeuskäytännön kanssa; tämä ei ole 
tuomioistuimen tulkinta. Tukilainsäädännöstä lainattu terminologia on tässä asiatonta.

Tarkistus 557
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 558
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) sopimukseen osallistuvat julkiset 
viranomaiset harjoittavat avoimilla 
markkinoilla enintään 20:tä prosenttia 
sopimuksen alaisista toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Or. en

Perustelu

Tämä selvennös on tarpeen, jotta ei synny oikeusriitoja.

Tarkistus 559
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset harjoittavat avoimilla 
markkinoilla enintään 15:tä prosenttia 
sopimuksen kannalta merkityksellisistä 
toiminnoista liikevaihdon perusteella 
mitattuna;

Or. de

Tarkistus 560
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset eivät harjoita 
toimintaa avoimilla markkinoilla;

Or. en

Perustelu

Edellä olevien 1 ja 3 kohtaan tehtyjen tarkistusten mukaisesti.

Tarkistus 561
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset eivät harjoita
avoimilla markkinoilla mitään sopimuksen 
kannalta merkityksellisiä toimintoja 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Or. en

Perustelu

Ehdotukset tarkoittavat, että toinen julkisen sektorin yksikkö voi myöntää sopimuksen suoraan 
julkisen sektorin yksikölle, joka voi sitten siirtyä markkinoille 10 prosentin osuudella. Nämä 
10 prosenttia voisivat tietysti olla miljoonia euroja, mikä vääristäisi kilpailua monilla 
liiketoiminta-alueilla huomattavasti. Toimintaedellytykset eivät ole tasapuoliset, jos julkisen 
sektorin yksikkö voi myydä palveluja ja tuotteita samoilla kilpailumarkkinoilla kuin yksityiset 
yksiköt.
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Tarkistus 562
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä peruste ylittää Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä asiassa 
Stadtreinigung Hamburg (C-480/06) mainitut edellytykset. Myöskään kuntien välisessä 
yhteistyössä ei ole kyse pelkästä kustannusten korvaamisesta. Käytännölle vieras varojen 
siirron kieltäminen menee asiaan liittyvää Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä 
pidemmälle ja pitäisi poistaa.

Tarkistus 564
Wim van de Camp
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 565
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 566
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 

Poistetaan.
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tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

Or. de

Tarkistus 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä peruste ylittää Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä asiassa 
Stadtreinigung Hamburg (C-480/06) mainitut edellytykset. Tässä tehdään asiaton tulkinta 
vastaavuudesta talonsisäisiä sopimuksia koskevan oikeuskäytännön kanssa; kyseinen 
oikeuskäytäntö ei sovi kuntien väliseen yhteistyöhön.
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Tarkistus 569
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä
osakkuuksia.

e) tehtävän suorittavat yksinomaan 
kyseiset viranomaiset, joissa ei ole
yksityisen osapuolen osakkuuksia lukuun 
ottamatta hankintaviranomaisia, jotka 
osallistuvat yhteistyöhön 
julkisoikeudellisina laitoksina tämän 
direktiivin 2 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 570
Andreas Schwab, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia, ellei tästä ole säädetty 
kyseisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännöissä.

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on historiallisen kehityksen ja vakiintuneiden rakenteiden takia 
säädetty lailla yksityisestä osakkuudesta. Näiden yhteistyön muotojen pitäisi olla mahdollisia 
myös tulevaisuudessa, mutta muuten kaikenlainen yksityinen osakkuus pitäisi Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti sulkea pois.

Tarkistus 571
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

e) minkään sopimukseen osallistuvan 
hankintaviranomaisen yksityisillä 
osakkuuksilla ei ole yli 50 prosenttia sen 
äänivaltaisista osakkeista.

Or. en

Perustelu

Yksityiset sijoittajat voivat vaikuttaa johdon päätöksiin vain, jos heillä on yli 50 prosenttia 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön äänivaltaisista osakkeista. Tämän tarkistuksen 
tarkoituksena on mahdollistaa puhtaat pääomaisijoitukset ilman, että se vaikuttaa sisäisten 
hankintojen ja horisontaalisen yhteistyön jättämiseen sopimuksen ulkopuolelle.

Tarkistus 572
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta usean 
hankintaviranomaisen tai 
hankintaviranomaisten yhteenliittymien 
välillä tehtyihin sopimuksiin, joissa 
määrätään jäsenvaltioiden sisäisen 
organisaation osalta toimivallan siirrosta 
sopimuspuolten välillä julkiseen 
palveluun liittyvän tehtävän hoitamiseksi.
Kyseisissä hankintaviranomaisissa ei ole 
lainkaan yksityisiä osakkuuksia.

Or. fr

Perustelu

Horisontaalisen yhteistyön (11 artiklan 4 kohta) nimenomainen jättäminen soveltamisalan 
ulkopuolelle epäilyttää, sillä toimivallan siirtoa viranomaiselta toiselle ei puolestaan ole 
yksiselitteisesti suljettu pois. Ehdotetaan siis uutta kohtaa, jonka mukaan viranomaisten 
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keskinäinen toimivallan siirto jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. de

Perustelu

Samojen laatijoiden 11 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevasta tarkistuksesta aiheutuva 
tarkistus.

Tarkistus 574
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 575
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettu minkä 
tahansa yksityisten osakkuuksien 
poissaolo ja kaikki muut edellytykset on 
todennettava hankintasopimusta tai edellä 
mainittua sopimusta tehtäessä.

Or. en

Perustelu

Kaikki edellytykset olisi todennettava sopimuksentekovaiheessa, ei pelkästään yksittäisiä 
osakkuuksia.

Tarkistus 576
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä, ellei 
yksityinen osakkuus ole laillisesti säädetty 
ja ellei yksityinen osakkuus ollut 
ennakoitavissa alkuperäisen 
hankintasopimuksen tekohetkellä.

Or. en
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Tarkistus 577
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 578
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun mikään tässä mainittu kumulatiivinen 
edellytys ei enää täyty, jolloin voimassa 
olevat hankintasopimukset on avattava 
kilpailulle tavanomaisilla 
hankintamenettelyillä.

Or. en

Tarkistus 579
Pablo Arias Echeverría

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

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

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä poikkeuksia
ei enää sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 
osakkuuksia tulee mukaan, jolloin 
voimassa olevat hankintasopimukset on 
avattava kilpailulle tavanomaisilla 
hankintamenettelyillä, ellei sitten 
oikeushenkilössä olevaa 
yksityisosakkuutta, joka muuttaa sen 
osakkuusyritykseksi, saavuteta jonkin 
tähän direktiiviin tai direktiiveihin 
(direktiivin 2004/17/EY korvaava 
direktiivi) sisältyvän menettelyn avulla.

Or. es

Tarkistus 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

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

Komission teksti Tarkistus

Kun sopimus koskee jätteenpolttoa, 
11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 
3 kohdan b alakohdassa ja 4 kohdan 
c alakohdassa prosenttiosuus on 
50 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Erityisen huolestuttavaa on se, että uusi sanamuoto voisi vaikuttaa haitallisesti 
jätteenpolttoon, jota muuten pidetään ympäristön kannalta suotavana jätteenhävityskeinona.
Koska joissakin jäsenvaltioissa lainsäädäntö velvoittaa paikallisviranomaiset 
yhdyskuntajätteen käsittelyyn, ne ovat investoineet huomattavia summia polttolaitoksiin.
Nämä investoinnit eivät olisi olleet kaupallisesti toteutuskelpoisia, ja jos kynnysarvo olisi 
90 prosenttia, niiden olisi kilpailutettava jätteenpoltto, vaikka todellisia kaupallisia 
vaihtoehtoja ei ole, koska yksityistä kapasiteettia on vähän.
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Tarkistus 581
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 582
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Artikla 11 a
Yksinoikeuden perusteella tehtävät 

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla –1 kohta –a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) rakennusurakkasopimukset, joita 
hankintaviranomaiset rahoittavat suoraan 
yli 50 prosentin osuudella ja joiden 
ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on 
vähintään 5 000 000 euroa, siinä 
tapauksessa, että kyseiset 
hankintasopimukset koskevat jotakin 
seuraavista toiminnoista:

a) rakennusurakkasopimukset, joita 
hankintaviranomaiset rahoittavat suoraan 
yli 50 prosentin osuudella ja joiden 
ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on 
vähintään 8 000 000 euroa, siinä 
tapauksessa, että kyseiset 
hankintasopimukset koskevat jotakin 
seuraavista toiminnoista:

Or. en

Tarkistus 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) palveluhankintasopimukset, joita 
hankintaviranomaiset rahoittavat suoraan 
yli 50 prosentin osuudella ja joiden 
ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on 
vähintään 200 000 euroa, siinä tapauksessa, 
että kyseiset hankintasopimukset liittyvät 
a alakohdassa tarkoitettuun 
rakennusurakkasopimukseen.

b) palveluhankintasopimukset, joita 
hankintaviranomaiset rahoittavat suoraan 
yli 50 prosentin osuudella ja joiden 
ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on 
vähintään 400 000 euroa, siinä tapauksessa, 
että kyseiset hankintasopimukset liittyvät 
a alakohdassa tarkoitettuun 
rakennusurakkasopimukseen.

Or. en
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Tarkistus 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 346 artiklasta muuta 
johdu, tätä direktiiviä sovelletaan 
puolustus- ja turvallisuusalalla julkista 
hankintaa koskevien sopimusten tekoon ja 
suunnittelukilpailujen järjestämiseen 
seuraavia hankintasopimuksia lukuun 
ottamatta:

1. Jollei 1 artiklan 3 kohdasta muuta 
johdu, tätä direktiiviä sovelletaan 
puolustus- ja turvallisuusalalla julkista 
hankintaa koskevien sopimusten tekoon ja 
suunnittelukilpailujen järjestämiseen 
seuraavia hankintasopimuksia lukuun 
ottamatta:

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että tässä direktiivissä ja puolustusmateriaalihankintoihin 
sovellettavissa säännöissä ei ole päällekkäisyyksiä.

Tarkistus 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta julkista 
hankintaa koskeviin sopimuksiin ja 
suunnittelukilpailuihin, jotka eivät ole 1 
kohdassa tarkoitettuja sopimuksia ja 
suunnittelukilpailuja, jos jäsenvaltion 
keskeisten turvallisuusetujen suojaamista ei 
voida taata tämän direktiivin mukaisessa 
hankintamenettelyssä.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta julkista 
hankintaa koskeviin sopimuksiin ja 
suunnittelukilpailuihin, joita ei ole muuten 
jätetty 1 kohdan mukaisesti ulkopuolelle, 
silloin, kun:

a) jäsenvaltion keskeisten 
turvallisuusetujen suojaamista ei voida 
taata tämän direktiivin mukaisessa 
hankintamenettelyssä;
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b) tämän direktiivin soveltaminen 
velvoittaisi jäsenvaltion antamaan tietoja, 
joiden paljastamisen se katsoo olevan 
olennaisten turvallisuusetujensa 
vastaista; tai
c) hankintaan ja sopimuksen 
täytäntöönpanoon on liityttävä erityisiä 
turvatoimenpiteitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että tässä direktiivissä ja puolustushankintoihin 
sovellettavissa säännöissä ei ole päällekkäisyyksiä.

Tarkistus 587
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hankintaperiaatteet Hankintakohde ja -periaatteet

Or. en

Tarkistus 588
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden tulee 
hankintamenettelyn yhteydessä huolehtia 
siitä, että hankintamenettelyn kohteena 
olevissa palveluissa ja rakennusurakoissa 
työskentelevän henkilöstön kohtuulliset 
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työehdot turvataan sekä siitä, ettei 
hankintamenettely johda epäasialliseen 
kohteluun.

Or. fi

Tarkistus 589
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 590
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaa suunniteltaessa ei saa pyrkiä 
sen jättämiseen tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle tai kilpailun 
keinotekoiseen kaventamiseen.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 591
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaa suunniteltaessa ei saa pyrkiä sen 
jättämiseen tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle tai kilpailun 
keinotekoiseen kaventamiseen.

Hankintaa suunniteltaessa ei saa pyrkiä sen 
jättämiseen tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle tai kilpailun 
keinotekoiseen kaventamiseen.
Menettelyihin on aina liityttävä 
asianmukaiset takeet siitä, että 
yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden, 
vapaan kilpailun, mainonnan ja julkisten 
varojen tehokkaan hallinnoinnin 
periaatteita noudatetaan.

Or. es

Tarkistus 592
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Taloudellisten toimijoiden on 
noudatettava sen maan voimassa olevaa 
sosiaali- ja työlainsäädäntöä ja 
työolosuhteita koskevia säädöksiä, jossa 
hankintakohteena oleva työ, palvelu tai 
tuote suoritetaan siten kuin kansallisessa 
lainsäädännössä ja /tai kansainvälisissä 
työoikeutta koskevissa 
työehtosopimuksissa säädetään listan liite 
XI mukaan.

Or. fi
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Tarkistus 593
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten olisi noudatettava 
direktiivissä 2011/7/EU säädettyä maksun 
viivettä.

Or. en

Tarkistus 594
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijoiden on noudatettava 
unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä 
vahvistettuja sosiaali- ja työoikeudellisia 
velvoitteita sekä rakennusurakan, 
palvelun tai tavarahankinnan 
toteutuspaikalla sovellettavia työehtoja 
ja/tai työehtosopimuksia tai liitteessä XI 
lueteltuja kansainvälisen työoikeuden 
määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 595
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sähköisiä hankintoja koskeva strategia ja 
sähköisten hankintojen pakollisuuden 
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aikarajan asettaminen vuoden 2016 
puoliväliin on toteutettava komission 
ehdottamalla tavalla. On luotava 
helppokäyttöinen Euroopan laajuinen 
saman käyttöjärjestelmän sisältävä 
yhtenäinen järjestelmäalusta, jolla 
tarjotaan palveluja kaikilla EU:n 
virallisilla kielillä.

Or. en

Tarkistus 596
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a–b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Julkisia hankintoja käytetään älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
saavuttamiseksi ja yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemiseksi sekä korkealaatuisten 
tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseksi.
Viranomaisilla on kaikilla tasoilla oikeus 
päättää, miten he haluavat toteuttaa 
teettämisen ja järjestää palvelunsa.
Talouden toimijoiden on sovellettava 
sosiaaliturvaa ja työllisyyden suojelua 
sekä työoloja koskevia velvoitteita, joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan ja jotka annetaan EU:n 
ja kansallisessa lainsäädännössä ja/tai 
työehtosopimuksissa tai liitteessä XI 
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä ja erityisesti ILOn 
yleissopimuksessa nro 94.

Or. en

Tarkistus 597
Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on pyrittävä 
hankintapolitiikassa parhaaseen hinta-
laatusuhteeseen. Tämä saavutetaan siten, 
että julkinen hankintasopimus tehdään 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjoajan kanssa.

Or. en

Tarkistus 598
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Julkisista hankintasopimuksista on 
julkaistava yksityiskohtaiset tiedot.

Or. en

Tarkistus 599
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos on kyse julkisia palveluhankintoja ja 
julkisia rakennusurakoita koskevista 
sopimuksista sekä julkisia tavarahankintoja 
koskevista sopimuksista, jotka koskevat 
myös palveluja tai kokoamis- ja 
asennustöitä, oikeushenkilöt voidaan 
kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan 
tarjouksissaan tai 

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

osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 
vastaavien henkilöiden ammatillisen 
pätevyyden tason.

Or. en

Tarkistus 600
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Nykyisen tekstin tarkoituksena näyttää olevan, että tarjottaessa palveluja, jotka suurimmalta 
osalta koostuvat ammattihenkilöstöstä (esimerkiksi teknisen suunnittelun neuvonta), 
ehdokkaat saattavat joutua määrittämään hankeryhmät osallistumishakemuksessa. On 
käytännöllisesti katsoen mahdotonta sitouttaa osoitettu henkilökunta tarjousvaiheessa, kun 
otetaan huomioon valinta- ja sopimuksentekomenettelyn koko kesto.

Tarkistus 601
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 602
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
menettelyihin sellaisille 
suojatyökeskuksille ja talouden toimijoille, 
joiden päätarkoituksena on vammaisten ja 
heikommassa asemassa olevien 
työntekijöiden integroiminen yhteiskuntaan 
ja työelämään, tai rajata 
hankintasopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos yli 30 prosenttia 
kyseisten suojatyökeskusten, talouden 
toimijoiden tai suojatyöohjelmien 
työntekijöistä on vammaisia ja/tai
heikommassa asemassa olevia henkilöitä.
'Heikommassa asemassa olevat henkilöt' 
sisältää muun muassa seuraavat ryhmät:
työttömät, erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivät henkilöt, 
syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, 
suojattomien ryhmien ja heikommassa 
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asemassa olevien vähemmistöjen jäsenet.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
menettelyihin seuraavasti: 

a) sellaisille suojatyökeskuksille, joita 
tukevat ja joihin osallistuvat organisaatiot 
ovat enimmäkseen voittoa 
tavoittelemattomia, tai rajata 
hankintasopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos suuri osa 
asianomaisista työntekijöistä on
vammaisia, jotka eivät vammansa 
luonteen tai vakavuuden vuoksi voi 
harjoittaa ammatillista toimintaa 
normaalioloissa tai eivät löydä helposti 
työtä tavallisilta työmarkkinoilta;
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b) sellaisille yhteiskunnallisille yrityksille 
tai ohjelmille, joiden päätarkoituksena on 
heikommassa asemassa olevien 
työntekijöiden integroiminen 
yhteiskuntaan ja työelämään, jos yli 
30 prosenttia kyseisten talouden 
toimijoiden tai suojatyöohjelmien 
työntekijöistä on heikommassa asemassa 
olevia työntekijöitä.

Tarjouskilpailukutsussa on oltava viittaus 
tähän säännökseen.

Tarjouskilpailukutsussa on oltava viittaus 
tähän säännökseen.

Niissä jäsenvaltioissa, joissa olosuhteet 
sitä edellyttävät, koska niissä asuu 
huomattava määrä vammaisia, jotka 
voisivat tehdä työtä, mutta jotka eivät vielä 
ole työelämässä, edellä a alakohdassa 
tarkoitettuja varattuja 
hankintasopimuksia on oltava vähintään 
se määrä tai prosenttiosuus, jonka 
hankintaviranomainen tai muut 
toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat.

Or. es

Tarkistus 604
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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heikommassa asemassa olevia 
työntekijöitä.

Or. en

Tarkistus 605
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 
hankintaviranomainen ei saa paljastaa 
talouden toimijoiden sille toimittamia 
tietoja, jotka nämä ovat määritelleet 
luottamuksellisiksi, mukaan luettuina 
muttei yksinomaan tekniset salaisuudet tai 
liikesalaisuudet ja tarjouksiin liittyvät 
luottamukselliset näkökohdat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 48 
artiklassa säädettyihin jälki-ilmoituksiin ja 
53 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja 
tarjoajille ilmoittamiseen.

1. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
tai kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään, hankintaviranomainen ei saa 
paljastaa talouden toimijoiden sille 
toimittamia tietoja, jotka nämä ovat 
määritelleet luottamuksellisiksi, mukaan 
lukien muttei yksinomaan tekniset 
salaisuudet tai liikesalaisuudet ja 
tarjouksiin liittyvät luottamukselliset 
näkökohdat, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta velvollisuuksia, jotka liittyvät 
tämän direktiivin 48 artiklassa säädettyihin 
jälki-ilmoituksiin ja 53 artiklassa 
säädettyyn ehdokkaille ja tarjoajille 
ilmoittamiseen.

Or. en

Perustelu

Tarkoitus on selventää, että tätä sääntöä ei sovelleta, jos hankintaviranomaisella on oikeus 
tai velvollisuus luovuttaa kyseiset tiedot esimerkiksi asianmukaisessa oikeusprosessissa.

Tarkistus 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 
hankintaviranomainen ei saa paljastaa 
talouden toimijoiden sille toimittamia 
tietoja, jotka nämä ovat määritelleet 
luottamuksellisiksi, mukaan luettuina 
muttei yksinomaan tekniset salaisuudet 
tai liikesalaisuudet ja tarjouksiin liittyvät 
luottamukselliset näkökohdat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 48 
artiklassa säädettyihin jälki-ilmoituksiin ja 
53 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja 
tarjoajille ilmoittamiseen.

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjä ei saa 
paljastaa talouden toimijoiden sille 
toimittamia tietoja eikä tarjouksen osia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
velvollisuuksia, jotka liittyvät tämän 
direktiivin 48 artiklassa säädettyihin 
käyttöoikeussopimusta koskeviin jälki-
ilmoituksiin ja 53 artiklassa säädettyyn 
ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittamiseen.

Or. fr

Tarkistus 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 
hankintaviranomainen ei saa paljastaa 
talouden toimijoiden sille toimittamia 
tietoja, jotka nämä ovat määritelleet 
luottamuksellisiksi, mukaan luettuina 
muttei yksinomaan tekniset salaisuudet tai 
liikesalaisuudet ja tarjouksiin liittyvät 
luottamukselliset näkökohdat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 
48 artiklassa säädettyihin jälki-ilmoituksiin 
ja 53 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja 
tarjoajille ilmoittamiseen.

1. Jollei tämän direktiivin ja kansallisen 
lainsäädännön poikkeavista säännöksistä
muuta johdu, hankintaviranomainen ei saa 
paljastaa talouden toimijoiden sille 
toimittamia tietoja, jotka nämä ovat 
määritelleet luottamuksellisiksi, mukaan 
luettuina muttei yksinomaan tekniset 
salaisuudet tai liikesalaisuudet ja 
tarjouksiin liittyvät luottamukselliset 
näkökohdat, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta velvollisuuksia, jotka liittyvät 
tämän direktiivin 48 artiklassa säädettyihin 
jälki-ilmoituksiin ja 53 artiklassa 
säädettyyn ehdokkaille ja tarjoajille 
ilmoittamiseen.
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Or. de

Perustelu

Selvennetään, ettei tätä säännöstä sovelleta, jos hankintaviranomainen poikkeavien muiden 
säännösten perusteella saa paljastaa nämä tiedot tai sen on paljastettava ne, esimerkiksi 
muutoksenhakumenettelyssä, valvontaviranomaiselle tai tavanomaisessa oikeudellisessa 
menettelyssä.

Tarkistus 608
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 
hankintaviranomainen ei saa paljastaa 
talouden toimijoiden sille toimittamia 
tietoja, jotka nämä ovat määritelleet 
luottamuksellisiksi, mukaan luettuina
muttei yksinomaan tekniset salaisuudet tai 
liikesalaisuudet ja tarjouksiin liittyvät 
luottamukselliset näkökohdat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 48 
artiklassa säädettyihin jälki-ilmoituksiin ja 
53 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja 
tarjoajille ilmoittamiseen.

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 
hankintaviranomainen ei saa paljastaa 
talouden toimijoiden sille toimittamia 
tietoja, mukaan luettuina tekniset 
salaisuudet tai liikesalaisuudet ja 
tarjouksiin liittyvät luottamukselliset 
näkökohdat, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta velvollisuuksia, jotka liittyvät 
tämän direktiivin 48 artiklassa säädettyihin 
jälki-ilmoituksiin ja 53 artiklassa 
säädettyyn ehdokkaille ja tarjoajille 
ilmoittamiseen.

Tämän velvollisuuden laiminlyönti 
synnyttää hankintaviranomaisen 
vahingonkorvausvastuun.

Or. fr

Perustelu

Lujitetaan säännöksiä, jotka koskevat ehdokkaan tai tarjoajan hankintaviranomaiselle 
sopimuksentekomenettelyn kuluessa toimittamien tietojen luottamuksellisuutta. 
Hankintaviranomainen joutuu vastuuseen tapauksista, joissa paljastuu arkaluonteisia tietoja, 
kuten teknisiä salaisuuksia tai liikesalaisuuksia.
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Tarkistus 609
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 
hankintaviranomainen ei saa paljastaa 
talouden toimijoiden sille toimittamia 
tietoja, jotka nämä ovat määritelleet 
luottamuksellisiksi, mukaan luettuina 
muttei yksinomaan tekniset salaisuudet tai 
liikesalaisuudet ja tarjouksiin liittyvät 
luottamukselliset näkökohdat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 48 
artiklassa säädettyihin jälki-ilmoituksiin ja 
53 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja 
tarjoajille ilmoittamiseen.

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

Or. en

Perustelu

Tätä velvollisuutta olisi noudatettava "erittäin vilpittömin mielin" (uberrima fides), koska se 
sisältyy jo joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädäntöihin.

Tarkistus 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset voivat asettaa 
talouden toimijoille vaatimuksia, joiden 
tarkoituksena on suojata niiden tietojen 
luottamuksellisuutta, jotka 
hankintaviranomaiset antavat saataville 

2. Tämän velvollisuuden laiminlyönti 
synnyttää hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön 
vahingonkorvausvastuun.
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hankintamenettelyn kuluessa.

Or. fr

Tarkistus 611
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset voivat asettaa 
talouden toimijoille vaatimuksia, joiden 
tarkoituksena on suojata niiden tietojen 
luottamuksellisuutta, jotka 
hankintaviranomaiset antavat saataville 
hankintamenettelyn kuluessa.

2. Hankintaviranomaiset voivat asettaa 
talouden toimijoille vaatimuksia, joiden 
tarkoituksena on suojata niiden tietojen 
luottamuksellisuutta, jotka 
hankintaviranomaiset antavat saataville 
hankintamenettelyn kuluessa, jos tällaisten 
tietojen paljastaminen voisi haitata 
rehellistä kilpailua.

Or. en

Tarkistus 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä artikla ei estä tehtyjen 
hankintasopimusten julkaisemista 
sopimuksiin mahdollisesti myöhemmin 
tehtävät muutokset mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 613
Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevat tämän artiklan 1 ja 
2 kohta eivät estä hankintasopimusten 
julkaisemista sen jälkeen, kun ne on 
tehty, sopimuksiin mahdollisesti 
myöhemmin tehtävät muutokset mukaan 
luettuina.

Or. en

Tarkistus 614
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

c) puhelin 6 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa ja olosuhteissa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Puhelinta ei tällaisissa menettelyissä todellisuudessa käytetä. Sen sijaan käytetään 
ensisijaisesti nopeampia viestintämuotoja, jotka varmistavat jäljitettävyyden.

Tarkistus 615
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tehdä sähköisten 
viestintämuotojen käytön pakolliseksi 
muissa tilanteissa kuin niissä, joista 
säädetään tämän direktiivin 32, 33 ja 

Poistetaan.
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34 artiklassa, 35 artiklan 2 kohdassa, 
49 artiklan 2 kohdassa tai 51 artiklassa.

Or. de

Perustelu

Myös tulevaisuudessa on välttämätöntä sallia kirjalliset tarjoukset, jotka toimitetaan postitse. 
On nimittäin vaikeaa kuvitella, että pienemmillä yrityksillä, jotka osallistuvat ehkä vain 
yhdestä kolmeen kertaan vuodessa Euroopan laajuiseen tarjouskilpailuun, olisi varaa 
tarvittaviin teknisiin edellytyksiin, ja että ne vielä jatkuvasti päivittäisivät niitä. Tällainen 
velvoite saattaisi johtaa siihen, että suurkonsernit työntävät pk-yritykset pois markkinoilta.

Tarkistus 616
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valittujen viestintämuotojen on oltava 
yleisesti käytettävissä, eivätkä ne saa 
rajoittaa talouden toimijoiden 
mahdollisuutta osallistua 
hankintamenettelyyn.

Valittujen viestintämuotojen on oltava 
yleisesti käytettävissä, vammaisten 
käytettävissä eivätkä ne saa rajoittaa 
talouden toimijoiden mahdollisuutta 
osallistua hankintamenettelyyn.

Or. en

Tarkistus 617
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valittujen viestintämuotojen on oltava 
yleisesti käytettävissä, eivätkä ne saa 
rajoittaa talouden toimijoiden 
mahdollisuutta osallistua 
hankintamenettelyyn.

Valittujen viestintämuotojen on oltava 
yleisesti käytettävissä, vammaisten 
käytettävissä eivätkä ne saa rajoittaa 
talouden toimijoiden mahdollisuutta 
osallistua hankintamenettelyyn.

Or. en
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Tarkistus 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Teknisten formaattien, prosessien ja 
sanomastandardien yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi erityisesti rajatylittävässä 
kontekstissa komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 89 artiklan 
mukaisesti tiettyjen teknisten standardien 
käytön tekemisestä pakolliseksi ainakin 
tarjousten tai hakemusten sähköisen 
esittämisen, sähköisten luetteloiden ja 
sähköisten todentamismuotojen käytön 
osalta.

Teknisten formaattien, prosessien ja 
sanomastandardien yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi erityisesti rajatylittävässä
kontekstissa komission olisi suositeltava
tiettyjen teknisten standardien käyttöä
ainakin tarjousten tai hakemusten 
sähköisen esittämisen, sähköisten 
luetteloiden ja sähköisten 
todentamismuotojen käytön osalta.

Or. en

Tarkistus 619
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

a) julkista hankintaa koskeviin sopimuksiin 
liittyvää hankintamenettelyä koskevat 
osallistumishakemukset voidaan tehdä 
kirjallisesti tai puhelimitse;
jälkimmäisessä tapauksessa on 
lähetettävä kirjallinen vahvistus ennen 
hakemusten vastaanottamiselle asetetun 
määräajan päättymistä;

a) julkista hankintaa koskeviin sopimuksiin 
liittyvää hankintamenettelyä koskevat 
osallistumishakemukset voidaan tehdä 
kirjallisesti;

Or. en

Perustelu

Puhelinta ei tällaisissa menettelyissä todellisuudessa käytetä. Sen sijaan käytetään 
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ensisijaisesti nopeampia viestintämuotoja, jotka varmistavat jäljitettävyyden.

Tarkistus 620
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään neljän vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä aikaväli on liian tiukka.

Tarkistus 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään neljän vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.
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Or. de

Perustelu

Sähköinen hankinta voi johtaa siihen, että liiketoimikustannukset pienenevät ja avoimuus 
lisääntyy. Velvoite saattaa sähköistä viestintää hankintamenettelyissä koskeva säännös osaksi 
kansallista lainsäädäntöä jo kaksi vuotta direktiivin hyväksymisen jälkeen on kuitenkin liian 
kunnianhimoinen. Sähköisen hankinnan käyttöönotto aiheuttaa aluksi suuret kustannukset, ja 
lisäksi hankintaviranomaisten ja yritysten on sopeuduttava uusiin sähköisiin järjestelmiin.

Tarkistus 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja,
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1. tammikuuta 2017 mennessä vähintään 
70 prosentissa tämän direktiivin
mukaisista hankintamenettelyistä ja 
erityisesti tarjousten esittämisessä 
käytetään sähköisiä viestintämuotoja 
tämän artiklan vaatimusten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1. tammikuuta 2020 mennessä vähintään 
100 prosentissa tämän direktiivin 
mukaisista hankintamenettelyistä ja 
erityisesti tarjousten esittämisessä 
käytetään sähköisiä viestintämuotoja 
tämän artiklan vaatimusten mukaisesti.
Rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin 
liittyvien julkisten hankintojen osalta 
jäsenvaltioiden on kannustettava edelleen 
digitaalisten kolmiulotteisten esitysten 
järjestelmälliseen käyttöön noudattaen 
sähköisten hankintojen käyttöönoton 
yleisiä aikatauluja, joista on säädetty 
ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa.

Or. en
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Perustelu

Tämä kaksivaiheinen lähestymistapa on katsottu realistisemmaksi tavoitteenasetteluksi, ja se 
antaa hankintaviranomaisille riittävästi aikaa suunnittelua ja toteutusta varten.

Tarkistus 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

7. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimiin sähköisten 
viestintämuotojen käytön helpottamiseksi, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten
esittämisessä, kaikissa tämän direktiivin 
mukaisissa hankintamenettelyissä tämän 
artiklan vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 624
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään neljän vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 625
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 626
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava säännöt, 
joilla estetään ja havaitaan tehokkaasti ja 
poistetaan viipymättä eturistiriidat, joita 
syntyy tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia hankintamenettelyjä 
suoritettaessa, mukaan luettuina 
hankintamenettelyn suunnittelu ja 
valmistelu, hankinta-asiakirjojen 
laatiminen, ehdokkaiden ja tarjoajien 
valinta ja hankintasopimuksen teko, jotta 
vältetään kilpailun vääristyminen ja 
varmistetaan kaikkien tarjoajien 
yhdenvertainen kohtelu.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
mekanismit, joilla estetään ja havaitaan 
tehokkaasti ja poistetaan viipymättä 
tosiasialliset, mahdolliset tai epäillyt 
eturistiriidat, joita syntyy tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia 
hankintamenettelyjä suoritettaessa, mukaan 
luettuina hankintamenettelyn suunnittelu ja 
valmistelu, hankinta-asiakirjojen 
laatiminen, ehdokkaiden ja tarjoajien 
valinta, hankintasopimuksen teko ja 
täytäntöönpanovaihe, jotta vältetään 
kilpailun vääristyminen ja varmistetaan 
kaikkien tarjoajien yhdenvertainen kohtelu.

Or. en
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Tarkistus 627
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava säännöt, 
joilla estetään ja havaitaan tehokkaasti ja 
poistetaan viipymättä eturistiriidat, joita 
syntyy tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia hankintamenettelyjä 
suoritettaessa, mukaan luettuina 
hankintamenettelyn suunnittelu ja 
valmistelu, hankinta-asiakirjojen 
laatiminen, ehdokkaiden ja tarjoajien 
valinta ja hankintasopimuksen teko, jotta 
vältetään kilpailun vääristyminen ja 
varmistetaan kaikkien tarjoajien 
yhdenvertainen kohtelu.

1. Jäsenvaltioiden on annettava säännöt, 
joilla estetään ja havaitaan tehokkaasti ja 
poistetaan viipymättä eturistiriidat, joita 
syntyy tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia hankintamenettelyjä 
suoritettaessa, mukaan luettuina alustavat 
markkinatutkimukset, hankintamenettelyn 
suunnittelu ja valmistelu, hankinta-
asiakirjojen laatiminen, ehdokkaiden ja 
tarjoajien valinta ja hankintasopimuksen 
teko, jotta vältetään kilpailun 
vääristyminen ja varmistetaan kaikkien 
tarjoajien yhdenvertainen kohtelu.

Or. en

Tarkistus 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eturistiriidan käsitteen piiriin kuuluvat 
ainakin sellaiset tilanteet, joissa 
hankintamenettelyn tulos suoraan tai 
välillisesti koskee 2 kohdassa mainittuihin 
ryhmiin kuuluvien henkilöiden yksityistä
etua, minkä voidaan katsoa heikentävän 
heidän tehtäviensä puolueetonta ja 
objektiivista hoitamista.

Eturistiriidan käsitteen piiriin kuuluvat 
ainakin sellaiset tilanteet, joissa 
hankintamenettelyn tulos suoraan tai 
välillisesti koskee 2 kohdassa mainittuihin 
ryhmiin kuuluvien henkilöiden yhteistä
etua, minkä voidaan katsoa heikentävän 
heidän tehtäviensä puolueetonta ja 
objektiivista hoitamista.

Or. en



PE492.858v01-00 86/163 AM\908711FI.doc

FI

Tarkistus 629
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eturistiriidan käsitteen piiriin kuuluvat 
ainakin sellaiset tilanteet, joissa 
hankintamenettelyn tulos suoraan tai 
välillisesti koskee 2 kohdassa mainittuihin 
ryhmiin kuuluvien henkilöiden yksityistä 
etua, minkä voidaan katsoa heikentävän 
heidän tehtäviensä puolueetonta ja 
objektiivista hoitamista.

Eturistiriidan käsitteellä tarkoitetaan 
tilanteita, joissa hankintamenettelyn tulos 
suoraan tai välillisesti koskee 2 kohdassa 
mainittuihin ryhmiin kuuluvien 
henkilöiden yksityistä etua, minkä voidaan 
katsoa heikentävän heidän tehtäviensä 
puolueetonta ja objektiivista hoitamista.

Or. fr

Tarkistus 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eturistiriidan käsitteen piiriin kuuluvat 
ainakin sellaiset tilanteet, joissa 
hankintamenettelyn tulos suoraan tai 
välillisesti koskee 2 kohdassa mainittuihin 
ryhmiin kuuluvien henkilöiden yksityistä 
etua, minkä voidaan katsoa heikentävän 
heidän tehtäviensä puolueetonta ja 
objektiivista hoitamista.

Eturistiriidan käsitteen piiriin kuuluvat 
sellaiset tilanteet, joissa 
hankintamenettelyn tulos suoraan tai 
välillisesti koskee 2 kohdassa mainittuihin 
ryhmiin kuuluvien henkilöiden yksityistä 
etua, minkä voidaan katsoa heikentävän 
heidän tehtäviensä puolueetonta ja 
objektiivista hoitamista.

Or. en

Tarkistus 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

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

Tässä artiklassa 'yksityisillä eduilla'
tarkoitetaan perheeseen tai tunne-elämään 
liittyviä tai taloudellisia, poliittisia tai 
muita ehdokkaiden tai tarjoajien kanssa 
olevia yhteisiä etuja, ristiriidassa olevat 
ammatilliset edut mukaan luettuina.

Tässä artiklassa 'yhteisillä eduilla'
tarkoitetaan yhteisiä taloudellisia etuja tai
perhesiteitä ehdokkaiden tai tarjoajien 
kanssa, ristiriidassa olevat ammatilliset 
edut mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 632
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa ’yksityisillä eduilla’ 
tarkoitetaan perheeseen tai tunne-
elämään liittyviä tai taloudellisia, 
poliittisia tai muita ehdokkaiden tai 
tarjoajien kanssa olevia yhteisiä etuja, 
ristiriidassa olevat ammatilliset edut 
mukaan luettuina.

Yksityisellä edulla tarkoitetaan 
ehdokkaiden tai tarjoajien yhteisiä 
taloudellisia etuja sekä työsuhteen, 
työsopimuksen, investoinnin tai 
sopimuksen kohteena oleviin toimintoihin 
osallistumisen perusteella tapahtuvista 
suorista rahamääräisistä maksuista 
johtuvia etuja.

Or. fr

Tarkistus 633
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankintaviranomaisen puheenjohtaja 
ja sen päätöksentekoelinten jäsenet, jotka 
voivat vaikuttaa hankintamenettelyyn 
tulokseen, vaikka he eivät välttämättä 
osallistu kyseiseen menettelyyn.

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 634
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankintaviranomaisen puheenjohtaja ja 
sen päätöksentekoelinten jäsenet, jotka 
voivat vaikuttaa hankintamenettelyyn 
tulokseen, vaikka he eivät välttämättä 
osallistu kyseiseen menettelyyn.

b) hankintaviranomaisen puheenjohtaja, 
joka voi vaikuttaa hankintamenettelyyn 
tulokseen, vaikka ei välttämättä osallistu 
kyseiseen menettelyyn.

Or. en

Perustelu

"Päätöksentekoelinten jäsenet" tarkoittavat paikallisvaltuutettuja sekä alueellisten ja 
kansallisten parlamenttien jäseniä  – tämä on erittäin laaja määritelmä, joka luo paljon 
byrokratiaa. Useimmissa jäsenvaltioissa on käytössä muita välineitä, jotka soveltuvat 
paremmin korruption torjumiseen.

Tarkistus 635
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) ehdokkaita ja tarjoajia vaaditaan 
antamaan hankintamenettelyn alussa 
ilmoitus 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin henkilöihin olevista 
erityisistä yhteyksistään, jotka 
todennäköiset asettavat nämä henkilöt 
eturistiriitatilanteeseen; 
hankintaviranomaisen on ilmoitettava 85 
artiklassa tarkoitetussa erillisessä 
kertomuksessa, onko mikään ehdokas tai 
tarjoajan antanut tällaista ilmoitusta.

b) ehdokkaita ja tarjoajia, esimerkiksi 
yritysjohtajia ja muita henkilöitä, joilla on 
ehdokasta ja tarjoajaa koskeva edustus-, 
päätös- tai valvontavalta, vaaditaan 
antamaan hankintamenettelyn alussa 
ilmoitus 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin henkilöihin olevista 
erityisistä yhteyksistään, jotka 
todennäköiset asettavat nämä henkilöt 
eturistiriitatilanteeseen; 
hankintaviranomaisen on ilmoitettava 85 
artiklassa tarkoitetussa erillisessä 
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kertomuksessa, onko mikään ehdokas tai 
tarjoajan antanut tällaista ilmoitusta.

Or. en

Tarkistus 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun erityiset yhteydet on havaittu, 
hankintaviranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta 84 artiklan mukaisesti 
nimetylle valvontaelimelle ja toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, joilla 
estetään sopimaton vaikuttaminen 
hankintamenettelyyn ja varmistetaan 
ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertainen 
kohtelu. Jos eturistiriitaa ei voida poistaa 
tehokkaasti muulla tavoin, kyseinen 
ehdokas tai tarjoaja on suljettava pois 
hankintamenettelystä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 637
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun erityiset yhteydet on havaittu, 
hankintaviranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta 84 artiklan mukaisesti 
nimetylle valvontaelimelle ja toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, joilla estetään 
sopimaton vaikuttaminen 
hankintamenettelyyn ja varmistetaan
ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertainen 

Kun erityiset yhteydet on havaittu, 
hankintaviranomaisen on viipymättä 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, 
joilla estetään sopimaton vaikuttaminen 
hankintamenettelyyn, dokumentoitava 
toimenpiteet asianmukaisesti ja 
varmistettava ehdokkaiden ja tarjoajien 
yhdenvertainen kohtelu.
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kohtelu. Jos eturistiriitaa ei voida poistaa 
tehokkaasti muulla tavoin, kyseinen 
ehdokas tai tarjoaja on suljettava pois 
hankintamenettelystä.

Or. en

Perustelu

Liian byrokraattista. Viimeinen virke ei ole tarpeellinen, koska ensimmäinen virke on 
riittävän selvä. Tärkeintä on avoimuus.

Tarkistus 638
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun erityiset yhteydet on havaittu, 
hankintaviranomaisen on viipymättä 
ilmoitettava asiasta 84 artiklan mukaisesti 
nimetylle valvontaelimelle ja toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet, joilla estetään 
sopimaton vaikuttaminen 
hankintamenettelyyn ja varmistetaan 
ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertainen 
kohtelu. Jos eturistiriitaa ei voida poistaa 
tehokkaasti muulla tavoin, kyseinen 
ehdokas tai tarjoaja on suljettava pois 
hankintamenettelystä.

Kun erityiset yhteydet on havaittu, 
hankintaviranomaisen on viipymättä 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, 
joilla estetään sopimaton vaikuttaminen 
hankintamenettelyyn ja varmistetaan 
ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertainen 
kohtelu. Jos eturistiriitaa ei voida poistaa 
tehokkaasti muulla tavoin, kyseinen 
ehdokas tai tarjoaja on suljettava pois 
hankintamenettelystä.

Or. en

(Ks. 84 artiklan poistaminen.)

Tarkistus 639
Jürgen Creutzmann

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
henkilöllä, joka ilmoittaa vilpittömässä 
mielessä muiden 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen henkilöstön jäsenten 
salatuista eturistiriidoista, on oikeus tulla 
suojelluksi kostotoimilta. Kostotoimilla 
tarkoitetaan kaikkia suoria tai epäsuoria 
vahingollisia toimia, joita suositellaan, 
joilla uhkaillaan tai joihin ryhdytään 
henkilöä vastaan tällaisen ilmoituksen 
takia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön toimiva ilmiantojärjestelmä näiden säännösten 
vaikutuksen varmistamiseksi.

Tarkistus 640
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki tämän artiklan nojalla 
toteutettavat toimenpiteet on 
dokumentoitava 85 artiklassa 
tarkoitettuun erilliseen kertomukseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Aivan liian byrokraattinen, yksi tämän tarkistuksen tarkoituksista oli yksinkertaistaa 
direktiiviä kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

Tarkistus 641
Monica Luisa Macovei
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset mekanismit, 
joilla estetään, tunnistetaan ja korjataan 
eturistiriitatilanteet. Tällaisiin 
mekanismeihin voi kuulua teknisten 
ratkaisujen käyttö.

Or. en

Tarkistus 642
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 643
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
tarvittaviin toimenpiteisiin tehokkaiden ja 
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oikea-aikaisten oikeussuojakeinojen 
varmistamiseksi sekä tehokkaiden, 
varoittavien ja oikeasuhteisten 
seuraamusten soveltamiseksi silloin, kun 
eturistiriitoja koskevia sääntöjä rikotaan.
Oikeussuojakeinoihin ja seuraamuksiin 
on kuuluttava hankintasopimusten 
peruminen, jos eturistiriitasääntöjä ja 
vahingonkorvausvastuuta on rikottu.

Or. en

Tarkistus 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Artikla 21 a
Ilmiantajien suojelu

Hankintavirastoilla ja -viranomaisilla on 
oltava sisäiset ilmiantomenettelyt, jotta 
varmistetaan, että:
a) kaikkia henkilöstön jäseniä (mukaan 
lukien tilapäiset työntekijät, 
vuokratyöntekijät, harjoittelijat ja 
konsultit), jotka tekevät vilpittömässä 
mielessä ilmoituksen mistä tahansa 
merkittävästä rikkomuksesta, suojellaan 
kaikenlaisilta kostotoimilta, häirinnältä ja 
haitallisilta toimilta;
b) ilmiantajat pidetään salassa, paitsi jos 
he nimenomaan luopuvat salassapidosta;
c) ilmoitusten tekemistä varten tarjotaan 
asianmukaisia mekanismeja, kuten 
neuvontapuhelimia ja verkkolomakkeita;
d) ilmiantajalla, johon on kohdistettu 
kostotoimenpiteitä, on oikeus 
oikeudenmukaiseen kuulemiseen 
puolueettomalla foorumilla ja 
täysimääräiseen korvaukseen; 
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kostotoimiin ryhtyneitä on rangaistava 
asianmukaisesti;
e) ilmoitukset tutkitaan asianmukaisesti ja 
tarvittaessa ryhdytään korjaaviin 
toimenpiteisiin, ja ilmiantajat voivat 
halutessaan osallistua näihin 
menettelyihin;
f) johtajien on osoitettava, että kaikki 
ilmiantajaa vastaan toteutetut 
toimenpiteet johtuivat muista syistä kuin 
ilmiantamisesta;
g) virheellisiä ilmoituksia suojellaan, jos 
ne on tehty vilpittömässä mielessä; 
ilmoituksia, jotka voidaan osoittaa 
vilpillisessä mielessä tehdyksi, ei suojella;
h) johdolle ja henkilöstölle olisi annettava 
asianmukainen koulutus ilmiantajien 
oikeuksista, menettelytavoista ja 
menettelyistä;
i) riippumattomien elinten olisi valvottava 
ja arvioitava ilmiantajaa koskevia 
menettelytapoja säännöllisesti;
j) ilmiantoa ulkopuolisille tahoille, kuten 
luottamushenkilöille, kansalaisjärjestöille, 
tiedotusvälineille ja muille 
asianmukaisille osapuolille, suojellaan, 
jos sisäiset kanavat eivät toimi tai niitä ei 
ole.

Or. en

Tarkistus 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.
Lainvastainen toiminta
Hankintamenettelyn alussa ehdokkaita on 
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vaadittava antamaan valaehtoinen 
vakuutus siitä, että ne eivät ole pyrkineet 
eivätkä aio pyrkiä
a) vaikuttamaan sopimattomasti 
hankintaviranomaisen 
päätöksentekomenettelyyn tai saamaan
luottamuksellisia tietoja, joiden avulla ne 
voivat saada sopimattomia etuja 
hankintamenettelyssä;
b) tekemään muiden ehdokkaiden tai 
tarjoajien kanssa sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on vääristää kilpailua;
c) tarkoituksellisesti antamaan 
harhaanjohtavia tietoja, jotka voivat 
vaikuttaa olennaisesti poissulkemista, 
valintaa ja hankintasopimuksen tekoa 
koskeviin päätöksiin.

Or. en

Perustelu

Yritysten menettelyjen helpottamiseksi 22 artikla yhdistetään 59 artiklaan – Euroopan 
hankintapassi. Passin tarkoituksena on, että kaikki yritykset käyttävät sitä yhdenmukaisena 
vakioasiakirjana. Siksi on järkevää vähentää hallinnollista rasitetta yhdistämällä nämä kaksi 
artiklaa.

Tarkistus 646
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.
Lainvastainen toiminta
Hankintamenettelyn alussa ehdokkaita on 
vaadittava antamaan valaehtoinen 
vakuutus siitä, että ne eivät ole pyrkineet 
eivätkä aio pyrkiä
a) vaikuttamaan sopimattomasti 
hankintaviranomaisen 
päätöksentekomenettelyyn tai saamaan 
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luottamuksellisia tietoja, joiden avulla ne 
voivat saada sopimattomia etuja 
hankintamenettelyssä;
b) tekemään muiden ehdokkaiden tai 
tarjoajien kanssa sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on vääristää kilpailua;
c) tarkoituksellisesti antamaan 
harhaanjohtavia tietoja, jotka voivat 
vaikuttaa olennaisesti poissulkemista, 
valintaa ja hankintasopimuksen tekoa 
koskeviin päätöksiin.

Or. en

Tarkistus 647
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Täsmennetään lainvastaiseen toimintaan liittyviä säännöksiä.

Tarkistus 648
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
1 osasto –2 a luku (uusi)



AM\908711FI.doc 97/163 PE492.858v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

II a luku
Sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palveluiden kohtelu
22 a artikla
Sitoumusten piiriin kuulumattomia 
tavaroita tai palveluita sisältävien 
tarjousten poissulkeminen
1. Komissio harkitsee 
hankintaviranomaisten pyynnöstä 
jäljempänä olevilla perusteilla, 
hyväksyykö se sen, että tarjoukset, jotka 
sisältävät unionin ulkopuolelta peräisin 
olevia tavaroita tai palveluja, suljetaan 
pois sellaisten hankintasopimusten 
tekomenettelyistä, joiden ennakoitu arvo 
ilman arvonlisäveroa on vähintään 
5 000 000 euroa, jos sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tavaroiden tai palvelujen 
kokonaisarvosta.
2. Mikäli hankintaviranomaiset aikovat 
pyytää poissulkemista 
hankintasopimusten tekomenettelystä 
1 kohdan perusteella, niiden on 
ilmoitettava tästä hankintailmoituksessa, 
joka on julkaistava 63 artiklan 
mukaisesti.
Hankintaviranomaisten on vaadittava 
tarjoajia toimittamaan tiedot tarjouksen 
sisältämien tavaroiden ja/tai palvelujen 
alkuperästä ja niiden arvosta.
Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet tavaroiden 
ja palvelujen alkuperää koskevia 
lausuntoja varten.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 91 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.
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Kun hankintaviranomaiset vastaanottavat 
tarjouksia, jotka täyttävät 1 kohdassa 
vahvistetut perusteet ja joiden 
poissulkemista ne aikovat pyytää sen 
nojalla, niiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle. Hankintaviranomainen voi 
jatkaa tarjousten analysointia 
ilmoitusmenettelyn aikana.
Ilmoitus on lähetettävä sähköisessä 
muodossa vakiolomaketta käyttäen.
Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, 
joissa vahvistetaan kyseiset 
vakiolomakkeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
91 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
Vakiolomakkeessa on esitettävä seuraavat 
tiedot:
a) hankintaviranomaisen nimi ja 
yhteystiedot;
b) kuvaus hankintasopimuksen kohteesta;
c) sen talouden toimijan nimi ja 
yhteystiedot, jonka tarjous aiotaan sulkea 
pois;
d) tiedot talouden toimijan, tavaroiden 
ja/tai palvelujen alkuperästä sekä 
tavaroiden ja/tai palvelujen arvosta.
Komissio voi pyytää 
hankintaviranomaiselta lisätietoja.
Tiedot on toimitettava kahdeksan 
työpäivän kuluessa sitä päivää 
seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, 
jona hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö vastaanottaa lisätietoja 
koskevan pyynnön. Jos komissio ei saa 
tietoja tämän määräajan kuluessa, 
3 kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluminen on keskeytettävä kunnes 
komissio saa pyydetyt tiedot.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
hankintasopimuksia varten komissio 
antaa suunnitellun poissulkemisen 
hyväksymistä koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen kahden 
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kuukauden kuluessa sitä päivää 
seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, 
jona se vastaanottaa ilmoituksen.
Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 91 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää 
asiamukaisesti perustelluissa tapauksissa 
yhden kerran enintään kahdella 
kuukaudella varsinkin, jos ilmoitukseen 
tai sen liitteisiin sisältyvät tiedot ovat 
puutteellisia tai epätarkkoja tai jos 
ilmoitetut seikat muuttuvat olennaisesti.
Jos komissio ei ole tämän kahden 
kuukauden määräajan tai pidennetyn 
määräajan kuluessa tehnyt päätöstä 
poissulkemisen hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä, sen katsotaan hylänneen 
poissulkemisen.
4. Antaessaan 3 kohdan mukaisia
täytäntöönpanosäädöksiä komissio 
hyväksyy suunnitellun poissulkemisen 
seuraavissa tapauksissa:
a) kun 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;
b) kun a alakohdassa tarkoitettua 
sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa 
käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
joiden vuoksi unionin ja kolmannen 
maan välisessä markkinoiden 
avaamisessa ei ole olennaista 
vastavuoroisuutta.
Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen 
vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, 
jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 
EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen.
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Antaessaan 3 kohdan mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä komissio ei 
hyväksy suunniteltua poissulkemista, jos 
sillä rikottaisiin unionin kansainvälisissä 
sopimuksissaan tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia.
5. Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komissio 
tutkii,
a) missä määrin kyseisen maan julkisia 
hankintoja koskevalla lainsäädännöllä 
varmistetaan julkisia hankintoja 
koskevien kansainvälisten standardien 
mukainen avoimuus ja estetään unionin 
tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä;
b) missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintaviranomaiset 
ylläpitävät tai omaksuvat unionin 
tavaroita, palveluja ja talouden toimijoita 
syrjiviä käytäntöjä.
6. Ennen kuin komissio tekee 3 kohdan 
mukaisen päätöksen, se kuulee 
asianomaista tarjoajaa tai asianomaisia 
tarjoajia.
7. Hankintaviranomaisten, jotka ovat 
sulkeneet pois tarjoajia 1 kohdan nojalla, 
on ilmoitettava tästä jälki-ilmoituksessa, 
jonka ne julkaisevat tämän direktiivin 
48 artiklan mukaisesti.
22 b artikla
Alkuperäsäännöt
1. Tuotteen alkuperä on määritettävä 
yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä 
lokakuuta 1992 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen EY) 
N:o 2913/1992 22–26 artiklan mukaisesti.
2. Palvelun alkuperä on määritettävä sitä 
tarjoavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön alkuperän perusteella.
3. Euroopan talousalueen muista maista 
kuin jäsenvaltioista peräisin olevia 
tavaroita tai palveluja kohdellaan tätä 
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direktiiviä sovellettaessa samalla tavoin 
kuin jäsenvaltioista peräisin olevia 
tavaroita tai palveluita.
22 c artikla
Vastavuoroisuuden edellytysten 
täytäntöönpano
Hankintaviranomaisten talouden toimijan 
kanssa tekemät hankintasopimukset, jotka 
rikkovat 22 a artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjä täytäntöönpanosäädöksiä 
suunnitellusta poissulkemisesta, todetaan 
pätemättömiksi direktiivin 2007/66/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 649
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
I Osasto – II a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

II a LUKU 
Vastavuoroisuutta koskevat säännöt
22 a artikla
Hankintaviranomaisten tekemä 
sopimusten piiriin kuulumattomia 
tuotteita ja palveluja sisältävien tarjousten 
poissulkeminen
1. Hankintaviranomaiset harkitsevat, 
onko aiheellista sulkea julkisia 
hankintoja koskevien menettelyjen 
ulkopuolelle sellaiset kolmansista maista 
peräisin olevat rakennusurakat, tavarat 
tai palvelut, jotka eivät kuulu minkään 
kansainvälisen sopimuksen piiriin, jos 
sopimuksen piiriin kuulumattomien 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palveluiden osuus on yli 50 prosenttia 
tarjoukseen sisältyvien 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
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palvelujen kokonaisarvosta, tämän 
artiklan säännösten mukaisesti. 
Kansainvälisen sopimuksen piiriin 
kuulumaton kolmannesta maasta peräisin 
oleva tarjous hylätään automaattisesti, jos 
sen hinta on alle 30 prosenttia muiden 
tarjousten hinnasta tai keskimääräisistä 
kustannuksista.
2. Hankintaviranomaiset voivat vaatia 
tarjoajia toimittamaan tiedot tarjoukseen 
sisältyvien rakennusurakoiden, 
tavaroiden ja palvelujen alkuperästä ja 
niiden arvosta. Niiden on hyväksyttävä 
omat lausunnot alustavana näyttönä siitä, 
että tarjouksia ei voida sulkea pois 
1 kohdan nojalla. Hankintaviranomainen 
voi milloin tahansa menettelyn aikana 
pyytää tarjoajaa toimittamaan kaikki 
vaaditut asiakirjat tai osan niistä, jos tämä 
vaikuttaa tarpeelliselta menettelyn 
asianmukaisen kulun varmistamiseksi. 
Hankintaviranomaisen on ilmoitettava 
komissiolle, kun se vastaanottaa 1 kohdan 
edellytykset täyttävän tarjouksen, jonka se 
aikoo sulkea pois. Hankintaviranomainen 
voi jatkaa tarjousten analysointia 
ilmoitusmenettelyn aikana. Ilmoitus on 
lähetettävä sähköisessä muodossa 
vakiolomaketta käyttäen. Komissio voi 
antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet 
rakennusurakoiden, tavaroiden ja 
palvelujen alkuperää koskevia lausuntoja 
varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 91 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen. Vakiolomakkeessa on 
esitettävä seuraavat tiedot:
a) hankintaviranomaisen nimi ja 
yhteystiedot;
b) kuvaus hankintasopimuksen kohteesta;
c) sen talouden toimijan nimi ja 
yhteystiedot, jonka tarjous aiotaan sulkea 
pois;
d) tiedot talouden toimijan, 
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rakennusurakoiden, tavaroiden ja/tai 
palvelujen alkuperästä sekä niiden 
arvosta;
3. Jos komissio ei hyväksy 
hankintaviranomaisen päätöstä sulkea 
tarjous pois 1 kohdan nojalla, komission 
on ilmoitettava ja perusteltava 
ratkaisunsa 15 päivän kuluessa sitä 
päivää seuraavasta arkipäivästä, jona 
komissio vastaanottaa ilmoituksen. Tätä 
määräaikaa voidaan pidentää 
asiamukaisesti perustelluissa tapauksissa 
yhden kerran enintään 15 päivällä, jos 
ilmoitukseen tai sen liitteisiin sisältyvät 
tiedot ovat puutteellisia tai epätarkkoja tai 
jos ilmoitetut seikat muuttuvat 
olennaisesti. Jos komissio ei ole tehnyt 
näiden 30 päivän kuluessa päätöstä, jolla 
poissulkeminen hyväksytään tai hylätään, 
komission katsotaan hyväksyneen 
poissulkemisen.
4. Rakennusurakoita, tavaroita tai 
palveluja sisältävät tarjoukset voidaan 
sulkea pois hankintamenettelystä, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) jos markkinoillepääsyä julkisten 
hankintojen alalla koskeva 
kansainvälinen sopimus, joka on tehty 
unionin ja sen kolmannen maan välillä, 
josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat poissuljettaviksi esitettyjä 
tavaroita ja palveluja;
b) jos a alakohdassa tarkoitettua 
sopimusta ei ole olemassa ja kolmas maa 
käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
joiden vuoksi unionin ja asianomaisen 
kolmannen maan välisessä markkinoiden 
avaamisessa ei ole olennaista 
vastavuoroisuutta.
Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen 
vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, 
jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 
unionin talouden toimijoiden, 
rakennusurakoiden, tavaroiden ja 
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palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen.
5. Komission kuulee asianomaisia 
hankintaviranomaisia, ennen kuin se 
tekee 3 kohdan mukaisen päätöksen.
22 b artikla 
Vastavuoroisuutta koskevien edellytysten 
täytäntöönpano
Talouden toimijan kanssa tehdyt 
hankintasopimukset, joilla rikotaan 
22 a artiklan mukaista päätöstä, jolla 
komissio hyväksyy tarjouksen 
poissulkemisen hankintaviranomaisten 
ilmoitettua tarjousten suunnitellusta 
poissulkemisesta, julistetaan direktiivissä 
2007/66/EY tarkoitetulla tavalla 
pätemättömiksi.

Or. fr

Tarkistus 650
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Nykyisessä taloustilanteessa tarvitaan uusia tehokkaita välineitä julkisten palvelujen 
järjestämiseksi. Palvelusetelijärjestelmä on yksi tapa tehdä tämä. Palvelusetelijärjestelmä on 
hyödyllinen pk-yrityksille, koska siihen on helppo osallistua. Se antaa kansalaisille vapauden 
valita palvelutuottaja itse. Palvelusetelijärjestelmästä on selvästi hyötyä myös viranomaiselle.

Tarkistus 651
Wim van de Camp

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

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat olla 
julkaisematta tarjouskilpailukutsua, jos 
ne sisällyttävät tarjousperusteiseen tai 
kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn 
ainoastaan ne 55–65 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttävät tarjoajat, jotka ovat 
jättäneet aikaisemman avoimen 
menettelyn tai rajoitetun menettelyn 
aikana muotovaatimusten mukaiset 
tarjoukset;

Or. en

Tarkistus 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat hakea 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintaviranomaiset voivat hakea 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Joustavuuden edistäminen menettelyjen valinnassa ja innovatiivisen hankintakäytännön 
edistäminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä tässä nykyaikaistamistehtävässä. Näin ollen 
olennaisimpien menettelyn saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei saisi olla 
valinnaista, vaan sen pitäisi olla yhdenmukaista kaikissa jäsenvaltioissa tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Tarkistus 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat hakea 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintaviranomaiset voivat hakea 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 654
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintaviranomaiset soveltavat 
neuvottelumenettelyä tai kilpailullista 
neuvottelumenettelyä, kun julkinen 
hankinta voi johtaa liikkeen 
luovutukseen.

Or. de

Tarkistus 655
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä tai 
kilpailullista neuvottelumenettelyä 27 ja 
28 artiklan mukaisesti, jotta se ei vääristä 
kilpailua tai aiheuta syrjintää.

Or. da

Tarkistus 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on myös säädettävä, että 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä tai 
kilpailullista neuvottelumenettelyä 
seuraavissa tilanteissa:

a) rakennusurakkaa koskevan 
sopimuksen kohteena ovat sekä 

a) rakennusurakan tavarat tai 
tavaratoimitukset täyttävät jonkin 
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rakennusurakan suunnittelu että 
toteuttaminen 2 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti tai kun neuvottelut ovat 
hankkeen oikeudellisen tai 
rahoituksellisen rakenteen 
muodostamiseksi tarpeen;

seuraavista perusteista:

b) kun julkisia rakennusurakoita 
koskevien sopimusten rakennustyöt 
tehdään ainoastaan tutkimusta tai 
innovaatiota, kokeilua tai kehittämistä 
varten eikä kannattavuuden 
varmistamiseksi taikka tutkimus- ja 
kehittämiskustannusten kattamiseksi;

i) hankintaviranomaisen tarpeita ei 
pystytä täyttämään mukauttamatta 
helposti käytettävissä olevia ratkaisuja;

c) kun kyseessä ovat palvelut tai 
tavarantoimitukset, joista ei voida laatia 
riittävän tarkkoja teknisiä eritelmiä 
viittaamalla liitteessä VIII olevan 2–5 
kohdan mukaisiin standardeihin, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin tai teknisiin 
viitteisiin;

ii) niihin liittyy suunnittelua tai 
innovatiivisia ratkaisuja;

d) kun kyseessä ovat avoimella tai 
rajoitetulla menettelyllä saadut tarjoukset, 
jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä tai ole 
hyväksyttäviä 30 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan merkityksessä;

iii) hankintasopimusta ei voida tehdä 
ilman edeltäviä neuvotteluja niiden 
luonteeseen, monitahoisuuteen tai 
oikeudelliseen ja taloudelliseen 
rakenteeseen liittyvien erityisten 
olosuhteiden tai niihin liittyvien riskien 
vuoksi;

e) kun kyseessä ovat erityiset olosuhteet, 
joissa hankintasopimusta ei 
rakennusurakoiden tai tavara- tai 
palveluhankintojen luonteen tai 
monitahoisuuden vuoksi voida tehdä 
ilman edeltäviä neuvotteluita.

iv) niistä ei voida laatia riittävän tarkkoja 
teknisiä eritelmiä viittaamalla liitteessä 
VIII olevan 2–5 kohdan mukaisiin 
standardeihin, eurooppalaisiin teknisiin 
hyväksyntöihin, yhteisiin teknisiin 
eritelmiin tai teknisiin viitteisiin;

b) rakennusurakan tavaroista tai 
tavarantoimituksista jätetään avoimella tai 
rajoitetulla menettelyllä ainoastaan 
tarjouksia, jotka eivät vastaa 
tarjouspyyntöä tai ole hyväksyttäviä.
Tällaisissa tilanteissa 
hankintaviranomaiset voivat olla 
julkaisematta hankintailmoitusta, jos ne 
sisällyttävät neuvottelumenettelyyn 
ainoastaan ne 55–63 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttävät tarjoajat, jotka ovat 
jättäneet aikaisemman avoimen 
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menettelyn, rajoitetun menettelyn tai 
kilpailullisen neuvottelumenettelyn 
aikana hankintamenettelyn 
muotovaatimusten mukaiset tarjoukset.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus lisää joustavuutta neuvottelujen käytössä. Joustavuuden edistäminen 
menettelyjen valinnassa ja innovatiivisen hankintakäytännön edistäminen ovat ensisijaisia 
toimenpiteitä tässä nykyaikaistamistehtävässä. Näin ollen olennaisimpien menettelyn 
saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei saisi olla valinnaista, vaan sen pitäisi olla 
yhdenmukaista kaikissa jäsenvaltioissa tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Tarkistus 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä tai 
kilpailullista neuvottelumenettelyä 
seuraavissa tapauksissa:

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on myös säädettävä, että 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä tai 
kilpailullista neuvottelumenettelyä 
seuraavissa tapauksissa:

Or. fr

Tarkistus 659
Wim van de Camp

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on myös säädettävä, että 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä tai 
kilpailullista neuvottelumenettelyä 
seuraavissa tapauksissa:

Or. nl

Tarkistus 660
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

a) kun rakennusurakkaa koskevan 
sopimuksen kohteena ovat sekä 
rakennusurakan suunnittelu että 
toteuttaminen 2 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti tai kun neuvottelut ovat 
hankkeen oikeudellisen tai 
rahoituksellisen rakenteen 
muodostamiseksi tarpeen;

Poistetaan.
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Or. da

Tarkistus 661
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

a) kun rakennusurakkaa koskevan 
sopimuksen kohteena ovat sekä
rakennusurakan suunnittelu että 
toteuttaminen 2 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti tai kun neuvottelut ovat 
hankkeen oikeudellisen tai rahoituksellisen 
rakenteen muodostamiseksi tarpeen;

a) kun rakennusurakkaa koskevilla 
sopimuksilla on useita kohteita, kuten 
rakennusurakan suunnittelu, toteuttaminen, 
rahoitus, hyödyntäminen ja ylläpito 
2 artiklan 8 kohdan mukaisesti tai kun 
neuvottelut ovat hankkeen oikeudellisen tai 
rahoituksellisen rakenteen 
muodostamiseksi tarpeen;

Or. fr

Tarkistus 662
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

a) kun rakennusurakkaa koskevan 
sopimuksen kohteena ovat sekä 
rakennusurakan suunnittelu että 
toteuttaminen 2 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti tai kun neuvottelut ovat 
hankkeen oikeudellisen tai rahoituksellisen 
rakenteen muodostamiseksi tarpeen;

a) kun neuvottelut ovat hankkeen 
oikeudellisen tai rahoituksellisen rakenteen 
muodostamiseksi tarpeen;

Or. en

Perustelu

Tämä säännös saattaisi kannustaa hankintaviranomaisia rakennusurakoiden suunnittelun ja 
toteutuksen tiivistämiseen yhdeksi isoksi sopimukseksi, mikä ei välttämättä aina ole 
suositeltavin vaihtoehto.
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Tarkistus 663
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

b) kun julkisia rakennusurakoita 
koskevien sopimusten rakennustyöt 
tehdään ainoastaan tutkimusta tai 
innovaatiota, kokeilua tai kehittämistä 
varten eikä kannattavuuden 
varmistamiseksi taikka tutkimus- ja 
kehittämiskustannusten kattamiseksi;

Poistetaan.

Or. da

Tarkistus 664
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

b) kun julkisia rakennusurakoita koskevien 
sopimusten rakennustyöt tehdään 
ainoastaan tutkimusta tai innovaatiota, 
kokeilua tai kehittämistä varten eikä 
kannattavuuden varmistamiseksi taikka 
tutkimus- ja kehittämiskustannusten 
kattamiseksi;

b) kun julkisia rakennusurakoita koskevien 
sopimusten rakennustyöt tehdään, tavarat 
toimitetaan ja palvelut tarjotaan
ainoastaan tutkimusta tai innovaatiota, 
kokeilua tai kehittämistä varten eikä 
kannattavuuden varmistamiseksi taikka 
tutkimus- ja kehittämiskustannusten 
kattamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 665
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kun kyseessä ovat palvelut tai 
tavarantoimitukset, joista ei voida laatia 
riittävän tarkkoja teknisiä eritelmiä 
viittaamalla liitteessä VIII olevan 2–5 
kohdan mukaisiin standardeihin, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin tai teknisiin 
viitteisiin;

Poistetaan.

Or. da

Tarkistus 666
Marian Harkin

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

Komission teksti Tarkistus

c) kun kyseessä ovat palvelut tai 
tavarantoimitukset, joista ei voida laatia 
riittävän tarkkoja teknisiä eritelmiä 
viittaamalla liitteessä VIII olevan 2–5 
kohdan mukaisiin standardeihin, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin tai teknisiin 
viitteisiin;

c) kun kyseessä ovat tietoon perustuvat 
palvelut tai tavarantoimitukset, joista ei 
voida laatia riittävän tarkkoja teknisiä 
eritelmiä viittaamalla liitteessä VIII olevan 
2–5 kohdan mukaisiin standardeihin, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin tai teknisiin 
viitteisiin;

Or. en

Perustelu

Kilpailullinen neuvottelumenettely on ainoa mahdollinen menettely, joka on asianmukainen 
luoville palveluille, koska niiden tulosta ei voi ennakoida. Siksi "immateriaaliset tai tietoon 
perustuvat palvelut" (1 artiklassa ehdotettu määritelmä) olisi mainittava selkeästi sellaisina 
ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi 
oltava pakollista.

Tarkistus 667
Christel Schaldemose
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kun kyseessä ovat avoimella tai 
rajoitetulla menettelyllä saadut tarjoukset, 
jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä tai ole 
hyväksyttäviä 30 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan merkityksessä;

Poistetaan.

Or. da

Tarkistus 668
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

e) kun kyseessä ovat erityiset olosuhteet, 
joissa hankintasopimusta ei 
rakennusurakoiden tai tavara- tai 
palveluhankintojen luonteen tai 
monitahoisuuden vuoksi voida tehdä 
ilman edeltäviä neuvotteluita.

Poistetaan.

Or. da

Tarkistus 669
Wim van de Camp

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

Komission teksti Tarkistus

e) kun kyseessä ovat erityiset olosuhteet, 
joissa hankintasopimusta ei 
rakennusurakoiden tai tavara- tai 
palveluhankintojen luonteen tai 
monitahoisuuden vuoksi voida tehdä ilman 
edeltäviä neuvotteluita.

e) kun hankintaviranomaiset määrittelevät
tarjouskilpailukutsussa, että kyseessä ovat 
erityiset olosuhteet, joissa 
hankintasopimusta ei rakennusurakoiden 
tai tavara- tai palveluhankintojen luonteen, 
oikeudellisen tai rahoituksellisen 
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rakenteen tai monitahoisuuden vuoksi 
voida tehdä ilman edeltäviä neuvotteluita.

Or. en

Perustelu

Koska neuvottelumenettely mahdollistetaan yksiselitteisesti myös monitahoisissa 
hankintasopimuksissa, komission ehdotuksessa ehdotettua soveltamisalaa on laajennettava 
rajallisesti.

Tarkistus 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) kun hankintaviranomaisen erityiset 
hankintatarpeet voidaan täyttää 
ainoastaan käyttämällä yksinomaan 
standardoituja ratkaisuja.

Or. de

Perustelu

Jos hankintaviranomaiset eivät hankintamenettelyssä voi käyttää yksinomaan standardoituja 
tuotteita tai palveluja, hankintaviranomaisten on voitava valita neuvottelumenettely.

Tarkistus 671
Evelyne Gebhardt

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) kun kyseessä ovat työntekijöiden 
edustajien kuulemisvaatimukset 
tapauksissa, joissa asia koskee 
rakennusurakan tai palvelujen 
henkilöstöä.
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Or. de

Tarkistus 672
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

Tarjouksen jättämisen määräajan 
päättymisen ja sopimuksen 
allekirjoittamisen välisenä aikana 
hankintaviranomaiset voivat käydä 
neuvotteluja tarjoajien kanssa, jos 
tarkoituksena on selvittää tai korjata 
tarjouksissa olevia virheitä, 
puutteellisuuksia tai väärinkäsityksiä tai 
täsmentää tai täydentää tarjousten 
sisältöä sellaisessa laajuudessa, että se ei 
aiheuta syrjintää.

Or. da

Tarkistus 673
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. da
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Tarkistus 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Joustavuuden edistäminen menettelyjen valinnassa ja innovatiivisen hankintakäytännön 
edistäminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä tässä nykyaikaistamistehtävässä. Näin ollen 
olennaisimpien menettelyn saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei saisi olla 
valinnaista, vaan sen pitäisi olla yhdenmukaista kaikissa jäsenvaltioissa tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Tarkistus 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Joissakin tapauksissa kilpailullinen neuvottelumenettely on ainoa käyttökelpoinen tapa tehdä 
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monimutkaisia sopimuksia. Hankintaviranomaisten olisi näin ollen voitava valita tällainen 
menettely kyseisissä tapauksissa. Sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisen ja rajatylittävän 
kaupan edistämiseksi neuvottelumenettely pitäisi ottaa käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 677
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Tarjousperusteiset neuvottelumenettelyt, kilpailulliset neuvottelumenettelyt ja 
innovaatiokumppanuusmenettelyt tarjoavat hankintaviranomaisille hyvän mahdollisuuden 
yksinkertaistaa, joustavoida ja tehostaa hankintapolitiikkaansa. Hankintaviranomaisilta 
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evätään tämä mahdollisuus, jos jäsenvaltioilla on mahdollisuus olla panematta näitä 
menettelyitä täytäntöön. On tärkeää, että kaikki hankintaviranomaiset voivat vastaisuudessa 
hyödyntää näitä uusia menettelyitä.

Tarkistus 678
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 679
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on saatettava 
tarjousperusteinen neuvottelumenettely, 
kilpailullinen neuvottelumenettely ja 
innovaatiokumppanuusmenettely osaksi 
kansallista lainsäädäntöään.

Or. en

Tarkistus 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tarjouskilpailuun voidaan kutsua jollakin 
seuraavista tavoista:

Tarjouskilpailuun on kutsuttava 
47 artiklan mukaisella 
hankintailmoituksella.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus lisää joustavuutta neuvottelujen käytössä.

Tarkistus 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

a) 47 artiklan mukaisella 
hankintailmoituksella,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretty johdantokappaleeseen. Tämä tarkistus lisää joustavuutta neuvottelujen käytössä.

Tarkistus 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

b) kun keskushallintoa alemmalla tasolla 
toimiva hankintaviranomainen tekee 
hankintasopimuksen rajoitetulla 
menettelyllä tai tarjousperusteisella 
neuvottelumenettelyllä, 46 artiklan 2 

Poistetaan.
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mukaista ennakkoilmoitusta käyttäen.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus lisää joustavuutta neuvottelujen käytössä.

Tarkistus 683
Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

b) kun keskushallintoa alemmalla tasolla 
toimiva hankintaviranomainen tekee 
hankintasopimuksen rajoitetulla 
menettelyllä tai tarjousperusteisella 
neuvottelumenettelyllä, 46 artiklan 2 
mukaista ennakkoilmoitusta käyttäen.

b) kun hankintaviranomainen tekee 
hankintasopimuksen rajoitetulla 
menettelyllä tai tarjousperusteisella 
neuvottelumenettelyllä, 46 artiklan 2 
mukaista ennakkoilmoitusta käyttäen.

Or. en

Tarkistus 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä b alakohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa ennakkoilmoituksen 
perusteella kiinnostuksensa ilmaisseita 
talouden toimijoita on pyydettävä 
vahvistamaan kiinnostuksensa kirjallisesti 
52 artiklan mukaisella vahvistuspyynnöllä.

Kun keskushallintoa alemmalla tasolla 
toimiva hankintaviranomainen tekee 
hankintasopimuksen rajoitetulla 
menettelyllä tai tarjousperusteisella 
neuvottelumenettelyllä, jäsenvaltioiden on 
sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, 
säädettävä, että tarjouskilpailukutsu 
voidaan esittää 46 artiklan 2 kohdan 
mukaisella ennakkoilmoituksella. Ne 
voivat myös varata tämän mahdollisuuden 
tietyille keskushallintoa alemmalla tasolla 
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toimivien hankintaviranomaisten luokille.
Silloin kun tarjouskilpailukutsu esitetään 
46 artiklan 2 kohdan mukaisella 
ennakkoilmoituksella,
ennakkoilmoituksen perusteella 
kiinnostuksensa ilmaisseita talouden 
toimijoita on pyydettävä vahvistamaan 
kiinnostuksensa kirjallisesti 52 artiklan 
mukaisella vahvistuspyynnöllä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus lisää joustavuutta neuvottelujen käytössä. Se varmistaa myös yhdenmukaisen 
saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa.

Tarkistus 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat soveltaa
neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, ainoastaan 30 artiklassa 
määritellyissä erityisissä tapauksissa ja 
olosuhteissa.

3. Erityisissä tapauksissa ja olosuhteissa, 
jotka on määritelty 30 artiklassa, 
jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaisten on sovellettava
neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta. Jäsenvaltiot eivät saa sallia 
tämän menettelyn käyttöä muissa kuin 30 
artiklassa määritellyissä tapauksissa.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus lisää joustavuutta neuvottelujen käytössä. Se varmistaa myös yhdenmukaisen 
saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa.

Tarkistus 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
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Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää 
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 21 päivää 
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.
Määräaikaa voidaan erityisissä 
poikkeustapauksissa pidentää 40 päivään.

Or. de

Perustelu

Lyhennetyt hakuajat nopeuttavat menettelyä ilman, että olisi hyväksyttävä tarjousten laadun 
heikkeneminen. Itse hakemukseen ei vielä liity ehdokkaille asetettuja velvoitteita. Ellei jo 
tässä vaiheessa vaadita todistuksia, joiden hankkiminen kestää kauemmin, hakemiseen 
vaadittavan hakulomakkeen voi täyttää ja toimittaa suhteellisen nopeasti.

Tarkistus 687
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 45 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Or. pt

Tarkistus 688
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää 

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 45 päivää 
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hankintailmoituksen lähettämispäivästä. hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Or. en

Tarkistus 689
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää 
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 52 päivää 
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Uudet määräajat ovat käytännössä liian lyhyitä ja saattavat rajoittaa kilpailua.

Tarkistus 690
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää 
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 47 päivää 
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Tarjousten jättämisen määräaikaa pitäisi pidentää 47 päivään, jolloin ehdokkailla on 
riittävästi aikaa valmistella tarjouksensa mutta määräaika olisi silti lyhyempi kuin nykyinen 
(52 päivää).
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Tarkistus 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) ennakkoilmoitus sisältää 
kaikki liitteessä IV olevan B osan 
I jaksossa vaaditut tiedot, sikäli kuin 
nämä tiedot ovat saatavilla 
ennakkoilmoituksen julkaisemishetkellä;
b) ennakkoilmoitus on lähetetty 
julkaistavaksi vähintään 45 päivää ja 
enintään 12 kuukautta ennen 
hankintailmoituksen lähettämistä.

Or. de

Perustelu

Vähimmäismääräaika pitäisi lyhentää 21 päivään (katso samojen laatijoiden 25 artiklan 
1 kohtaa koskeva tarkistus), ja sitä pitäisi voida pidentää 40 päivään poikkeustapauksissa. 
Näin ollen 25 artiklan 2 kohdan edellytykset ovat sääntö-poikkeus-suhteen kääntämisen takia 
turhia.

Tarkistus 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hankintaviranomaiset ovat 
julkaisseet ennakkoilmoituksen, jota ei 

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

käytetä tarjouskilpailukutsuna, tämän 
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
asetettu tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika voidaan lyhentää 15
päivään, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.

Tarkistus 693
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen 
on hankintaviranomaisten 
asianmukaisesti perusteleman kiireen 

Poistetaan.
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vuoksi käytännössä mahdotonta, 
hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
määräajan, jonka on oltava vähintään 
20 päivää hankintailmoituksen 
lähettämispäivästä.

Or. de

Perustelu

Vähimmäismääräaika pitäisi lyhentää 21 päivään (katso samojen laatijoiden 25 artiklan 
1 kohtaa koskeva tarkistus), ja sitä pitäisi voida pidentää 40 päivään poikkeustapauksissa. 
Näin ollen 25 artiklan 2 kohdan edellytykset ovat sääntö-poikkeus-suhteen kääntämisen takia 
turhia.

Tarkistus 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen 
on hankintaviranomaisten asianmukaisesti 
perusteleman kiireen vuoksi käytännössä 
mahdotonta, hankintaviranomaiset voivat 
vahvistaa määräajan, jonka on oltava 
vähintään 20 päivää hankintailmoituksen 
lähettämispäivästä.

3. Jos 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen 
on hankintaviranomaisten asianmukaisesti 
perusteleman kiireen vuoksi käytännössä 
mahdotonta, hankintaviranomaiset voivat 
vahvistaa määräajan, jonka on oltava 
vähintään 15 päivää hankintailmoituksen 
lähettämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.

Tarkistus 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta



PE492.858v01-00 128/163 AM\908711FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Vähimmäismääräaika pitäisi lyhentää 21 päivään (katso samojen laatijoiden 25 artiklan 
1 kohtaa koskeva tarkistus), ja sitä pitäisi voida pidentää 40 päivään poikkeustapauksissa. 
Näin ollen 25 artiklan 2 kohdan edellytykset ovat sääntö-poikkeus-suhteen kääntämisen takia 
turhia.

Tarkistus 697
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 698
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on 21 päivää 
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama määräaika on liian pitkä. Hankintakäytäntöjen näkökulmasta riittää, 
että määräaika lyhennetään 21 päivään. Lyhennetyt hakuajat nopeuttavat menettelyä ilman, 
että olisi hyväksyttävä tarjousten laadun heikkeneminen. Hakemukseen ei vielä liity 
ehdokkaille asetettuja velvoitteita, ja hakemiseen vaadittavan hakulomakkeen voi täyttää ja 
toimittaa suhteellisen nopeasti.

Tarkistus 700
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 701
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 702
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on 30 päivää 
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on 35 päivää 
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
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vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä.

vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä.

Or. en

Perustelu

Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaikaa pitäisi pidentää 35 päivään, jolloin 
ehdokkailla on riittävästi aikaa valmistella tarjouksensa mutta määräaika olisi silti lyhyempi 
kuin nykyinen (37 päivää).

Tarkistus 703
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 35 päivää 
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 21 päivää 
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Or. de
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Perustelu

Komission ehdottama määräaika on liian pitkä. Hankintakäytäntöjen näkökulmasta riittää, 
että määräaika lyhennetään 21 päivään. Lyhennetyt hakuajat nopeuttavat menettelyä ilman, 
että olisi hyväksyttävä tarjousten laadun heikkeneminen. Hakemukseen ei vielä liity 
ehdokkaille asetettuja velvoitteita, ja hakemiseen vaadittavan hakulomakkeen voi täyttää ja 
toimittaa suhteellisen nopeasti.

Tarkistus 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 35 päivää 
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 30 päivää 
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.

Tarkistus 706
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 35 päivää 
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 45 päivää 
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Or. en

Tarkistus 707
Marian Harkin
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Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 35 päivää 
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää 
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Or. en

Tarkistus 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos hankintaviranomaiset ovat 
julkaisseet ennakkoilmoituksen, jota ei 
käytetä tarjouskilpailukutsuna, tämän 
artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 
asetettu tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika voidaan lyhentää 10
päivään, jos kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.

Tarkistus 709
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jos hankintaviranomaiset ovat 
julkaisseet ennakkoilmoituksen, jota ei 

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

käytetä tarjouskilpailukutsuna, tämän 
artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 
asetettu tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika voidaan 
pääsääntöisesti lyhentää 36 päivään, mutta 
ei missään olosuhteissa alle 22 päivään,
jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 710
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
kaikki tai tietyt keskushallintoa alemmalla 
tasolla toimivien hankintaviranomaisten 
luokat voivat asettaa määräajan tarjousten 
vastaanottamiselle hankintaviranomaisen ja 
valittujen ehdokkaiden välisellä 
sopimuksella, jos kaikille ehdokkaille 
annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten 
valmistelua ja jättämistä varten. Jos 
määräajasta tarjousten vastaanottamiselle 
ei ole tehty sopimusta, 
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määräaika, joka on vähintään 10 päivää 
tarjouspyynnön esittämispäivästä.

hankintaviranomaisen on asetettava 
määräaika, joka on vähintään 10 päivää 
tarjouspyynnön esittämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia ja varmistaa myös yhdenmukaisen saattamisen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa.

Tarkistus 712
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Keskushallintoa alemmalla tasolla 
toimivat hankintaviranomaiset voivat 
asettaa määräajan tarjousten 
vastaanottamiselle hankintaviranomaisen ja 
valittujen ehdokkaiden välisellä 
sopimuksella, jos kaikille ehdokkaille 
annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten 
valmistelua ja jättämistä varten. Jos 
määräajasta tarjousten vastaanottamiselle 
ei päästä sopimukseen, 
hankintaviranomaisen on asetettava 
määräaika, joka on vähintään 15 päivää 
tarjouspyynnön esittämispäivästä.

Or. en

Tarkistus 713
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

toimivat hankintaviranomaiset voivat 
asettaa määräajan tarjousten 
vastaanottamiselle hankintaviranomaisen ja 
valittujen ehdokkaiden välisellä 
sopimuksella, jos kaikille ehdokkaille 
annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten 
valmistelua ja jättämistä varten. Jos 
määräajasta tarjousten vastaanottamiselle 
ei päästä sopimukseen, 
hankintaviranomaisen on asetettava 
määräaika, joka on vähintään 15 päivää 
tarjouspyynnön esittämispäivästä.

Or. fi

Tarkistus 714
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 715
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä kaikki halukkaat 
talouden toimijat voivat jättää 
tarjouskilpailukutsun perusteella 
osallistumishakemuksen toimittamalla 
laatuun perustuvaa valintaa varten vaaditut
tiedot.

1. Tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä kaikki halukkaat 
talouden toimijat voivat jättää 
tarjouskilpailukutsun perusteella 
osallistumishakemuksen, joka sisältää 
liitteessä VI olevissa B ja C osassa esitetyt 
tiedot, toimittamalla laatuun perustuvaa 
valintaa varten hankintaviranomaisen 
vaatimat tiedot.

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.

Tarkistus 717
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
esitettävä hankinnan kuvaus, täytettävät 
vähimmäisvaatimukset sekä 
hankintasopimuksen tekoperusteet, jotta 

Hankintaviranomaisten on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
esitettävä hankinnan kuvaus, täytettävät 
vähimmäisvaatimukset sekä 
hankintasopimuksen tärkein tekoperuste 
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talouden toimijat voivat kartoittaa 
hankinnan luonteen ja laajuuden ja päättää, 
esittävätkö ne neuvotteluihin osallistumista 
koskevan hakemuksen.
Hankintaviranomaisten on teknisissä 
eritelmissä täsmennettävä kyseiset 
vähimmäisvaatimukset sisältävät osiot.

tai tärkeimmät tekoperusteet, jotta 
talouden toimijat voivat kartoittaa 
hankinnan luonteen ja laajuuden ja päättää, 
esittävätkö ne neuvotteluihin osallistumista 
koskevan hakemuksen.

Or. en

Perustelu

Tämä tekisi neuvottelumenettelystä rajoitetumman kuin avoimesta menettelystä, mikä 
vähentäisi oikeusvarmuutta.

Tarkistus 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä
esitettävä hankinnan kuvaus, täytettävät 
vähimmäisvaatimukset sekä 
hankintasopimuksen tekoperusteet, jotta 
talouden toimijat voivat kartoittaa 
hankinnan luonteen ja laajuuden ja päättää, 
esittävätkö ne neuvotteluihin
osallistumista koskevan hakemuksen.
Hankintaviranomaisten on teknisissä 
eritelmissä täsmennettävä kyseiset 
vähimmäisvaatimukset sisältävät osiot.

Hankintaviranomaisten on hankinta-
asiakirjoissa ilmoitettava, mitkä tekijät
määrittävät täytettävät
vähimmäisvaatimukset. Määritelmien on 
oltava riittävän täsmällisiä, jotta talouden 
toimijat voivat kartoittaa hankinnan 
täsmällisen luonteen ja laajuuden ja 
päättää, esittävätkö ne menettelyyn 
osallistumista koskevan hakemuksen.

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.
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Tarkistus 719
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
esitettävä hankinnan kuvaus, täytettävät 
vähimmäisvaatimukset sekä 
hankintasopimuksen tekoperusteet, jotta
talouden toimijat voivat kartoittaa 
hankinnan luonteen ja laajuuden ja päättää, 
esittävätkö ne neuvotteluihin osallistumista 
koskevan hakemuksen.
Hankintaviranomaisten on teknisissä 
eritelmissä täsmennettävä kyseiset 
vähimmäisvaatimukset sisältävät osiot.

Hankintaviranomaisten on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
esitettävä hankinnan kuvaus, täytettävät 
vähimmäisvaatimukset sekä 
hankintasopimuksen pääasialliset
tekoperusteet, jotta talouden toimijat voivat 
kartoittaa hankinnan luonteen ja laajuuden 
ja päättää, esittävätkö ne neuvotteluihin 
osallistumista koskevan hakemuksen.

Or. de

Tarkistus 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
esitettävä hankinnan kuvaus, täytettävät 
vähimmäisvaatimukset sekä 
hankintasopimuksen tekoperusteet, jotta 
talouden toimijat voivat kartoittaa 
hankinnan luonteen ja laajuuden ja päättää, 
esittävätkö ne neuvotteluihin osallistumista 
koskevan hakemuksen.
Hankintaviranomaisten on teknisissä 
eritelmissä täsmennettävä kyseiset 
vähimmäisvaatimukset sisältävät osiot.

Hankintaviranomaisten on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
esitettävä hankinnan kuvaus, täytettävät 
vähimmäisvaatimukset sekä 
hankintasopimuksen tekoperusteet, jotta 
talouden toimijat voivat kartoittaa 
hankinnan luonteen ja laajuuden ja päättää, 
esittävätkö ne neuvotteluihin osallistumista 
koskevan hakemuksen.
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Or. de

Perustelu

Uudessa 27 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa ehdotetaan neuvottelumenettelyä koskevia 
sääntöjä, jotka ovat tiukempia kuin tällä hetkellä voimassa olevat. Tämä ei ainoastaan 
heikennä hankintakäytäntöjä vaan on myös ristiriidassa tämän uudistusehdotuksen 
tärkeimmän tavoitteen, menettelyjen yksinkertaistamisen ja joustavoittamisen, kanssa. 
Hankintayksikköä ei pitäisi velvoittaa esittämään vähimmäisvaatimuksia jo ennen menettelyä.

Tarkistus 721
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
esitettävä hankinnan kuvaus, täytettävät 
vähimmäisvaatimukset sekä 
hankintasopimuksen tekoperusteet, jotta 
talouden toimijat voivat kartoittaa 
hankinnan luonteen ja laajuuden ja päättää, 
esittävätkö ne neuvotteluihin osallistumista 
koskevan hakemuksen. 
Hankintaviranomaisten on teknisissä
eritelmissä täsmennettävä kyseiset 
vähimmäisvaatimukset sisältävät osiot.

Hankintaviranomaisten on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
esitettävä hankinnan kuvaus, täytettävät 
vähimmäisvaatimukset sekä 
hankintasopimuksen tekoperusteet, jotta 
talouden toimijat voivat kartoittaa 
hankinnan luonteen ja laajuuden ja päättää, 
esittävätkö ne neuvotteluihin osallistumista 
koskevan hakemuksen. 
Hankintaviranomaisten on eritelmissä 
täsmennettävä kyseiset 
vähimmäisvaatimukset sisältävät osiot.

Or. en

Perustelu

Parhaan laadun/arvon varmistamiseksi, erityisesti kun on kyse suunnitteluratkaisuista ja 
teknisen suunnittelun neuvonnasta, neuvottelu ei saisi muuttua tinkimiseksi: 1. hinta olisi 
säilytettävä alkuperäisessä suuruusluokassaan, 2. neuvottelutapaa olisi selvennettävä ja 3. 
vähimmäisvaatimuksia ei saisi muuttaa.

Tarkistus 722
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Innovaatioiden kannustamiseksi 
hankintaviranomaiset voivat pyytää 
innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin 
tiettyjen tuotteiden tai palveluiden 
määrittelyn sijaan.

Or. en

Tarkistus 723
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on 30 päivää
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä. Vähimmäismääräaika 
tarjousten vastaanottamiselle on 30 päivää
tarjouspyynnön lähettämispäivästä. Tältä 
osin sovelletaan 26 artiklan 3–6 kohtaa.

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on riittävä
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä. Vähimmäismääräaika 
tarjousten vastaanottamiselle on riittävä
tarjouspyynnön lähettämispäivästä. Tältä 
osin sovelletaan 26 artiklan 3–6 kohtaa.

Or. en

Tarkistus 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumishakemusten vastaanottamisen
vähimmäismääräaika on 30 päivää

Osallistumishakemusten 
vastaanottamiselle asetetaan riittävä
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hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä. Vähimmäismääräaika 
tarjousten vastaanottamiselle on 30 päivää
tarjouspyynnön lähettämispäivästä. Tältä 
osin sovelletaan 26 artiklan 3–6 kohtaa.

vähimmäismääräaika hankintailmoituksen 
lähetyspäivästä, tai jos tarjouskilpailuun 
kutsutaan ennakkoilmoituksella, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevan 
pyynnön lähetyspäivästä. 
Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle lasketaan
tarjouspyynnön lähettämispäivästä, ja sen 
on oltava riittävän pitkä. Tältä osin 
sovelletaan 26 artiklan 3–6 kohtaa.

Or. de

Perustelu

Uusi 30 päivän määräaika pitäisi korvata "riittävällä määräajalla" joustovaran antamiseksi 
hankintaviranomaisille. Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräajaksi ei pitäisi 
vahvistaa tiettyä päivien lukumäärää, vaan määräaika pitäisi jättää tarjouspyynnön esittävän 
viranomaisen harkintaan. Tähänastinen käytäntö on osoittanut, että osallistumishakemukset 
on huomattavasti lyhyempien määräaikojen puitteissa toimitettu aivan yhtä täysimääräisinä 
ja asianmukaisina.

Tarkistus 725
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on 30 päivää 
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä. Vähimmäismääräaika 
tarjousten vastaanottamiselle on 30 päivää 
tarjouspyynnön lähettämispäivästä. Tältä 
osin sovelletaan 26 artiklan 3–6 kohtaa.

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on 35 päivää 
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä. Vähimmäismääräaika 
tarjousten vastaanottamiselle on 30 päivää 
tarjouspyynnön lähettämispäivästä. Tältä 
osin sovelletaan 26 artiklan 3–6 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaikaa pitäisi pidentää 35 päivään, jolloin 
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ehdokkailla on riittävästi aikaa valmistella tarjouksensa mutta määräaika olisi silti lyhyempi 
kuin nykyinen (37 päivää).

Tarkistus 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintaviranomainen on vaadittujen 
tietojen arvioinnin perusteella kutsunut, 
voivat jättää kirjallisen tarjouksen, jonka 
pohjalta neuvottelut käydään.
Hankintaviranomaiset voivat rajata niiden 
sopivien ehdokkaiden lukumäärää, jotka 
kutsutaan osallistumaan menettelyyn, 64 
artiklan mukaisesti.

2. Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintaviranomainen on vaadittujen 
tietojen arvioinnin perusteella kutsunut, 
voivat jättää alustavan tarjouksen, jonka 
pohjalta neuvottelut käydään.
Hankintaviranomaiset voivat rajata niiden 
sopivien ehdokkaiden lukumäärää, jotka 
kutsutaan osallistumaan menettelyyn, 64 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, jolla varmistetaan, että sähköisen hankinnan käyttö on sallittua. Tämä on 
neuvoston menettelyjen valintaa koskevan lähestymistavan mukainen.

Tarkistus 727
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankintaviranomaisten on neuvoteltava 
tarjoajien kanssa näiden tekemistä 
tarjouksista niiden sisällön parantamiseksi 
siten, että ne vastaavat paremmin 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitettuja
hankintasopimuksen tekoperusteita ja 
vähimmäisvaatimuksia.

3. Hankintaviranomaisten on neuvoteltava 
tarjoajien kanssa näiden tekemistä 
tarjouksista niiden sisällön parantamiseksi 
siten, että ne vastaavat paremmin 
hankintasopimuksen tekoperusteita ja 
vähimmäisvaatimuksia. Neuvottelussa 
voidaan korostaa tarjouksen laillisia, 
teknisiä ja taloudellisia osatekijöitä sekä 
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vaihtoehtoja ja asiavirheiden korjaamista.

Or. en

Tarkistus 728
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankintaviranomaisten on neuvoteltava 
tarjoajien kanssa näiden tekemistä 
tarjouksista niiden sisällön parantamiseksi 
siten, että ne vastaavat paremmin 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita ja 
vähimmäisvaatimuksia.

3. Hankintaviranomaisten on neuvoteltava 
tarjoajien kanssa näiden tekemistä 
tarjouksista ja hankinta-asiakirjoista, 
jollei 2 alakohdasta muuta johdu, niiden 
sisällön parantamiseksi siten, että ne 
vastaavat paremmin 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita ja 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. fr

Tarkistus 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankintaviranomaisten on neuvoteltava 
tarjoajien kanssa näiden tekemistä 
tarjouksista niiden sisällön parantamiseksi 
siten, että ne vastaavat paremmin 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja
hankintasopimuksen tekoperusteita ja 
vähimmäisvaatimuksia.

3. Ellei neljännessä alakohdassa muuta 
säädetä, hankintaviranomaisten on 
neuvoteltava tarjoajien kanssa näiden 
tekemistä alustavista ja kaikista 
myöhemmistä tarjouksista, lukuun 
ottamatta lopullisia tarjouksia 6 kohdan 
mukaisesti, tarjousten sisällön 
parantamiseksi, jotta varmistetaan, että
tarjoukset vastaavat paremmin hankinta-
asiakirjassa määriteltyjä 
hankintasopimuksen tekoperusteita.
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Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.

Tarkistus 730
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankintaviranomaisten on neuvoteltava 
tarjoajien kanssa näiden tekemistä 
tarjouksista niiden sisällön 
parantamiseksi siten, että ne vastaavat 
paremmin 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettuja hankintasopimuksen 
tekoperusteita ja vähimmäisvaatimuksia.

3. Hankintaviranomaisten on neuvoteltava 
tarjoajien kanssa tarjouksen sisällöstä 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen
hankintasopimuksen 
vähimmäisvaatimusten perusteella.

Or. en

Tarkistus 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komission teksti Tarkistus

Neuvottelujen aikana ei saa muuttaa 
seuraavia:

Neuvottelujen aiheena eivät saa olla 
vähimmäisvaatimukset tai 
hankintasopimuksen tekoperusteet.

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.
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Tarkistus 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankinnan kuvaus; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.

Tarkistus 733
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankinnan kuvaus; Poistetaan.

Or. da

Tarkistus 734
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankinnan kuvaus; a) hankinnan yleinen kuvaus;

Or. en

Tarkistus 735
Marc Tarabella



AM\908711FI.doc 147/163 PE492.858v01-00

FI

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankinnan kuvaus; a) hankinnan kohde; 

Or. fr

Tarkistus 736
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) teknisen eritelmän osio, jossa 
määritellään vähimmäisvaatimukset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komission teksti Tarkistus

b) teknisen eritelmän osio, jossa 
määritellään vähimmäisvaatimukset;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä alakohtaa koskeva uusi ehdotus kattaa tämän. Selventää hankintaprosessia.

Tarkistus 738
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) teknisen eritelmän osio, jossa 
määritellään vähimmäisvaatimukset;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

b) teknisen eritelmän osio, jossa 
määritellään vähimmäisvaatimukset;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Uusia hallinnollisia rasitteita pitäisi ehdottomasti välttää EU:n julkista hankintaa koskevan 
lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja joustavoittamiseksi. Näin ollen tämä lisäys on 
poistettava kokonaan.

Tarkistus 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komission teksti Tarkistus

c) hankintasopimuksen tekoperusteet. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä alakohtaa koskeva uusi ehdotus kattaa tämän. Selventää hankintaprosessia.
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Tarkistus 741
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

c) hankintasopimuksen tekoperusteet. c) hankintasopimuksen tärkein tekoperuste 
tai tärkeimmät tekoperusteet.

Or. en

Tarkistus 742
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

c) hankintasopimuksen tekoperusteet. c) hankintasopimuksen pääasialliset 
tekoperusteet.

Or. de

Tarkistus 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

c) hankintasopimuksen tekoperusteet. c) hankintasopimuksen pääasialliset 
tekoperusteet.

Or. de

Perustelu

Tarjoajien kanssa käytävässä vuoropuhelussa pitäisi hankinta-asiakirjojen pienten 
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mukautusten olla mahdollisia.

Tarkistus 744
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) hinta, silloin kun tarjouksen muita 
osia ei muuteta.

Or. en

Perustelu

Näin vältetään, että neuvotteluja käydään vain tuotteen hinnan alentamiseksi.

Tarkistus 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komission teksti Tarkistus

Kun tarjousten jättämisen määräaika on 
kulunut umpeen, ja ennen niiden 
tarkastelun aloittamista, 
hankintaviranomaiset voivat määrittää 
painotuksen, joka koskee 
hankintasopimuksen tekoperusteen, joka 
on määritelty etukäteen 76 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, osatekijöitä, sillä 
edellytyksellä, että:
a) sopimusasiakirjoissa tai 
hankintailmoituksessa asetettuja 
sopimuksen tekoperusteita ei muuteta;
b) tähän ei kuulu uusia tekijöitä, jotka 
olisivat vaikuttaneet tarjousten 
valmisteluun;
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c) tämä ei johda kenenkään tarjoajan 
syrjimiseen.

Or. en

Perustelu

Hankintamenettelyn yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen.

Tarkistus 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat tehdä 
sopimuksia alustavien tarjousten 
perusteella ilman neuvotteluja, jos 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
missä tahansa muussa hankinta-
asiakirjassa on selvästi ilmaistu, että ne 
pidättävät itsellään oikeuden siihen.

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.

Tarkistus 747
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Neuvottelujen kuluessa 
hankintaviranomaisten on varmistettava 
kaikkien tarjoajien yhdenvertainen kohtelu. 
Ne eivät saa antaa syrjivällä tavalla tietoja, 
jotka saattavat asettaa yhden tarjoajan 

4. Neuvottelujen kuluessa 
hankintaviranomaisten on varmistettava 
kaikkien tarjoajien yhdenvertainen kohtelu. 
Ne eivät saa antaa syrjivällä tavalla tietoja, 
jotka saattavat asettaa yhden tarjoajan 
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muita edullisempaan asemaan. Niiden on 
erityisesti huolehdittava, että kaikille 
tarjoajille, joiden tarjouksia ei ole 5 kohdan 
mukaisesti hylätty, ilmoitetaan kirjallisesti 
kaikista teknisen eritelmän muista kuin 
vähimmäisvaatimuksia koskevista 
muutoksista riittävän ajoissa, jotta 
tarjoajilla on mahdollisuus muuttaa ja 
esittää kyseisten muutosten mukaisesti 
mukautetut tarjouksensa uudelleen.

muita edullisempaan asemaan. Niiden on 
erityisesti huolehdittava, että kaikille 
tarjoajille, joiden tarjouksia ei ole 5 kohdan 
mukaisesti hylätty, ilmoitetaan kirjallisesti 
kaikista neuvottelujen kuluessa tehdyistä
muutoksista riittävän ajoissa, jotta 
tarjoajilla on mahdollisuus muuttaa ja 
esittää kyseisten muutosten mukaisesti 
mukautetut tarjouksensa uudelleen.

Or. fr

Tarkistus 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Neuvottelujen kuluessa 
hankintaviranomaisten on varmistettava 
kaikkien tarjoajien yhdenvertainen kohtelu. 
Ne eivät saa antaa syrjivällä tavalla tietoja, 
jotka saattavat asettaa yhden tarjoajan 
muita edullisempaan asemaan. Niiden on 
erityisesti huolehdittava, että kaikille 
tarjoajille, joiden tarjouksia ei ole 5 kohdan 
mukaisesti hylätty, ilmoitetaan kirjallisesti 
kaikista teknisen eritelmän muista kuin 
vähimmäisvaatimuksia koskevista 
muutoksista riittävän ajoissa, jotta 
tarjoajilla on mahdollisuus muuttaa ja 
esittää kyseisten muutosten mukaisesti 
mukautetut tarjouksensa uudelleen.

4. Neuvottelujen kuluessa 
hankintaviranomaisten on varmistettava 
kaikkien tarjoajien yhdenvertainen kohtelu. 
Ne eivät saa antaa syrjivällä tavalla tietoja, 
jotka saattavat asettaa yhden tarjoajan 
muita edullisempaan asemaan. Niiden on 
erityisesti huolehdittava, että kaikille 
tarjoajille, joiden tarjouksia ei ole 5 kohdan 
mukaisesti hylätty, ilmoitetaan kirjallisesti 
kaikista teknisen eritelmän tai muiden 
hankinta-asiakirjojen muista kuin 
vähimmäisvaatimuksia koskevista 
muutoksista riittävän ajoissa, jotta 
tarjoajilla on mahdollisuus muuttaa ja 
esittää kyseisten muutosten mukaisesti 
mukautetut tarjouksensa uudelleen.

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.



AM\908711FI.doc 153/163 PE492.858v01-00

FI

Tarkistus 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset eivät saa paljastaa 
muille osallistujille jonkin ehdokkaan 
ehdottamia ratkaisuja tai muita tämän 
neuvottelujen kuluessa antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta. Tällaista suostumusta ei 
voida antaa yleispätevän suostumuksen 
muodossa, vaan se on annettava 
viittaamalla tiettyjen ratkaisujen tai 
muiden erityisten luottamuksellisten
tietojen aiottuun tiedoksiantamiseen.

Hankintaviranomaiset eivät saa 18 artiklan 
mukaisesti paljastaa muille osallistujille 
jonkin ehdokkaan tämän neuvottelujen 
kuluessa antamia luottamuksellisia tietoja 
ilman tämän suostumusta. Tällaista 
suostumusta ei voida antaa yleispätevän 
suostumuksen muodossa, vaan se on 
annettava viittaamalla tiettyjen tietojen 
aiottuun tiedoksiantamiseen.

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.

Tarkistus 750
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset eivät saa paljastaa 
muille osallistujille jonkin ehdokkaan 
ehdottamia ratkaisuja tai muita tämän 
neuvottelujen kuluessa antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta. Tällaista suostumusta ei 
voida antaa yleispätevän suostumuksen 
muodossa, vaan se on annettava 
viittaamalla tiettyjen ratkaisujen tai
muiden erityisten luottamuksellisten 
tietojen aiottuun tiedoksiantamiseen.

Hankintaviranomaiset voivat yleispätevän 
suostumuksen muodossa annetun 
suostumuksen nojalla paljastaa muille 
osallistujille jonkin neuvotteluihin 
osallistuvan ehdokkaan ehdottamia 
ratkaisuja. Muita neuvotteluihin 
osallistuvan ehdokkaan antamia 
luottamuksellisia tietoja ei saa paljastaa 
ilman tämän suostumusta. Tällainen 
suostumus on annettava viittaamalla 
näiden muiden luottamuksellisten tietojen 
aiottuun tiedoksiantamiseen.
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Or. en

Tarkistus 751
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset eivät saa paljastaa 
muille osallistujille jonkin ehdokkaan 
ehdottamia ratkaisuja tai muita tämän 
neuvottelujen kuluessa antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta. Tällaista suostumusta ei 
voida antaa yleispätevän suostumuksen 
muodossa, vaan se on annettava 
viittaamalla tiettyjen ratkaisujen tai 
muiden erityisten luottamuksellisten 
tietojen aiottuun tiedoksiantamiseen.

Hankintaviranomaiset eivät saa paljastaa 
muille osallistujille jonkin ehdokkaan 
ehdottamia ratkaisuja tai muita tämän 
neuvottelujen kuluessa antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta.

Or. pt

Tarkistus 752
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tarjousperusteinen neuvottelumenettely 
voidaan toteuttaa vaiheittain neuvoteltavien 
tarjousten määrän rajoittamiseksi 
soveltamalla hankintailmoituksessa, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä tai hankinta-asiakirjoissa 
ilmoitettuja hankintasopimuksen 
tekoperusteita. Hankintaviranomaisen on 
ilmoitettava tällaisen mahdollisuuden 
käyttämisestä hankintailmoituksessa, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä tai hankinta-asiakirjoissa.

5. Tarjousperusteinen neuvottelumenettely 
voidaan toteuttaa vaiheittain neuvoteltavien 
tarjousten määrän rajoittamiseksi 
soveltamalla hankintailmoituksessa, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä tai hankinta-asiakirjoissa 
ilmoitettuja valintaperusteita. 
Hankintaviranomaisen on ilmoitettava 
tällaisen mahdollisuuden käyttämisestä 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
hankinta-asiakirjoissa.
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Or. en

Tarkistus 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun hankintaviranomainen aikoo päättää 
neuvottelut, sen on ilmoitettava asiasta
jäljelle jääville tarjoajille ja asetettava 
uusien tai tarkistettujen tarjousten 
tekemiselle yhteinen määräaika. Sen on 
arvioitava tarjouksia sellaisina, kuin niistä 
on neuvoteltu alun perin ilmoitettujen 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
perusteella, ja tehtävä hankintasopimus 66–
69 artiklan mukaisesti.

6. Kun hankintaviranomainen aikoo päättää 
neuvottelut, sen on ilmoitettava asiasta 
jäljelle jääville tarjoajille ja asetettava 
uusien tai tarkistettujen tarjousten 
tekemiselle yhteinen määräaika. Sen on 
arvioitava lopullisia tarjouksia alun perin 
ilmoitettujen hankintasopimuksen 
tekoperusteiden perusteella, ja tehtävä 
hankintasopimus 66–69 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.

Tarkistus 754
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Hankintaviranomaiset eivät saa 
neuvotella yksinomaan tarjousten 
hinnoista.

Or. fr

Tarkistus 755
Marc Tarabella
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Ehdotus direktiiviksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Kilpailullinen neuvottelumenettely
1. Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä 
kaikki halukkaat talouden toimijat voivat 
jättää tarjouskilpailukutsun perusteella 
osallistumishakemuksen toimittamalla 
laatuun perustuvaa valintaa varten 
vaaditut tiedot.
Vähimmäismääräaika 
osallistumishakemusten 
vastaanottamiselle on 30 päivää 
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.
Neuvotteluihin voivat osallistua 
ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintaviranomainen on 
vaadittujen tietojen arvioinnin perusteella 
kutsunut. Hankintaviranomaiset voivat 
rajata niiden sopivien ehdokkaiden 
lukumäärää, jotka kutsutaan 
osallistumaan menettelyyn, 64 artiklan 
mukaisesti. Hankintasopimuksen ainoa 
tekoperuste saa olla 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valitseminen 66 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti.
2. Hankintaviranomaiset julkaisevat 
hankintailmoituksen ja tiedottavat siinä 
tarpeistaan ja vaatimuksistaan, jotka ne 
määrittelevät kyseisessä ilmoituksessa 
ja/tai hankekuvauksessa. 
Hankintaviranomaiset määrittelevät 
samanaikaisesti ja samoissa asiakirjoissa 
perusteet, joiden mukaisesti 
hankintasopimukset tehdään.
3. Hankintaviranomaiset aloittavat 54–65 
artiklan asiaa koskevien säännösten 
mukaisesti valittujen ehdokkaiden kanssa 
neuvottelun, jonka tarkoituksena on 
kartoittaa ja määritellä parhaat keinot 
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hankintaviranomaisen määrittelemien 
tarpeiden täyttämiseksi. 
Hankintaviranomaiset voivat neuvottelun 
kuluessa keskustella valittujen 
ehdokkaiden kanssa kaikista 
hankintasopimukseen liittyvistä 
näkökohdista.
Neuvottelun kuluessa 
hankintaviranomaiset huolehtivat 
tarjoajien yhdenvertaisesta kohtelusta. Ne 
eivät saa antaa syrjivällä tavalla tietoja, 
jotka saattavat asettaa yhden tarjoajan 
muita edullisempaan asemaan.
Hankintaviranomaiset eivät saa paljastaa 
muille osallistujille jonkin ehdokkaan 
ehdottamia ratkaisuja tai muita tämän 
neuvottelun kuluessa antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta. Tällaista suostumusta ei 
voida antaa yleispätevän suostumuksen 
muodossa, vaan se on annettava 
viittaamalla tiettyjen ratkaisujen tai 
muiden erityisten luottamuksellisten 
tietojen aiottuun tiedoksiantamiseen.
4. Kilpailullinen neuvottelumenettely 
voidaan toteuttaa vaiheittain siten, että 
neuvoteltavien ratkaisujen määrää 
rajoitetaan neuvottelun aikana 
soveltamalla hankintailmoituksessa tai 
hankekuvauksessa määriteltyjä 
hankintasopimuksen tekoperusteita. 
Hankintaviranomaisen on ilmoitettava 
tällaisen mahdollisuuden käyttämisestä 
hankintailmoituksessa tai 
hankekuvauksessa.
5. Hankintaviranomainen jatkaa 
neuvottelua, kunnes se kykenee 
kartoittamaan ne ratkaisumallit, joilla 
kyetään täyttämään sen määrittelemät 
tarpeet.
6. Kun hankintaviranomainen on 
julistanut neuvottelun päättyneeksi ja 
tiedottanut siitä osallistujille, sen on 
pyydettävä näiltä lopullinen tarjous 
neuvottelun aikana esitettyjen ja 
määritettyjen ratkaisujen pohjalta. 
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Tarjouksessa on oltava kaikki hankkeen 
toteuttamiseksi pyydetyt ja tarpeelliset 
osat.
7. Hankintaviranomaiset arvioivat saadut 
tarjoukset hankintailmoituksessa tai 
hankekuvauksessa vahvistettujen 
sopimuksen tekoperusteiden mukaan.
Hankintaviranomainen voi tarvittaessa 
rahoituksellisten sitoumusten tai muiden 
sopimusehtojen vahvistamiseksi 
neuvotella hankintasopimuksen 
lopullisista ehdoista sen tarjoajan kanssa, 
jonka on todettu tehneen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen 66 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesti, jos tämä ei muuta 
tarjouksen tai julkisen hankinnan 
olennaisia näkökohtia, 
hankintailmoituksessa tai 
hankekuvauksessa esitetyt tarpeet ja 
vaatimukset mukaan luettuina, eikä 
uhkaa vääristä kilpailua tai aiheuttaa 
syrjintää.
8. Hankintaviranomaiset voivat suorittaa 
neuvotteluun osallistuville palkintoja tai 
maksuja.

Or. fr

Tarkistus 756
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika 
osallistumishakemusten vastaanottamiselle 
on 30 päivää hankintailmoituksen 
lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika 
osallistumishakemusten vastaanottamiselle 
on 35 päivää hankintailmoituksen 
lähettämispäivästä.

Or. en
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Perustelu

Osallistumishakemuksen vastaanottamisen määräaikaa pitäisi pidentää 35 päivään, jolloin 
ehdokkailla on riittävästi aikaa valmistella tarjouksensa mutta määräaika olisi silti lyhyempi 
kuin nykyinen (37 päivää).

Tarkistus 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvotteluihin voivat osallistua ainoastaan 
sellaiset talouden toimijat, jotka 
hankintaviranomainen on vaadittujen 
tietojen arvioinnin perusteella kutsunut. 
Hankintaviranomaiset voivat rajata niiden 
sopivien ehdokkaiden lukumäärää, jotka 
kutsutaan osallistumaan menettelyyn, 64 
artiklan mukaisesti. Hankintasopimuksen 
ainoa tekoperuste saa olla 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valitseminen 66 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti.

Neuvotteluihin voivat osallistua ainoastaan 
sellaiset talouden toimijat, jotka 
hankintaviranomainen on vaadittujen 
tietojen arvioinnin perusteella kutsunut. 
Hankintaviranomaiset voivat nimittää 
hankepäällikön, joka vastaa kohtuullisten 
määräaikojen noudattamisesta 
ohjaamalla tehokkaasti neuvottelujen 
jokaista vaihetta. Niiden sopivien 
ehdokkaiden lukumäärää, jotka kutsutaan 
osallistumaan menettelyyn, voidaan rajata 
64 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 758
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset julkaisevat 
hankintailmoituksen ja tiedottavat siinä 
tarpeistaan ja vaatimuksistaan, jotka ne
määrittelevät kyseisessä ilmoituksessa 
ja/tai hankekuvauksessa. 
Hankintaviranomaiset määrittelevät 
samanaikaisesti ja samoissa asiakirjoissa 

2. Hankintaviranomaiset julkaisevat 
hankintailmoituksen ja tiedottavat siinä 
tarpeistaan ja vaatimuksistaan, jotka ne 
määrittelevät kyseisessä ilmoituksessa 
ja/tai hankekuvauksessa. 
Hankintaviranomaiset määrittelevät 
samanaikaisesti ja samoissa asiakirjoissa 
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perusteet, joiden mukaisesti 
hankintasopimukset tehdään.

tärkeimmän perusteen tai tärkeimmät 
perusteet, joiden mukaisesti 
hankintasopimukset tehdään.

Or. en

Tarkistus 759
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset julkaisevat 
hankintailmoituksen ja tiedottavat siinä 
tarpeistaan ja vaatimuksistaan, jotka ne 
määrittelevät kyseisessä ilmoituksessa 
ja/tai hankekuvauksessa. 
Hankintaviranomaiset määrittelevät
samanaikaisesti ja samoissa asiakirjoissa 
perusteet, joiden mukaisesti 
hankintasopimukset tehdään.

2. Hankintaviranomaiset julkaisevat 
hankintailmoituksen ja tiedottavat siinä 
tarpeistaan ja vaatimuksistaan, jotka ne 
määrittelevät kyseisessä ilmoituksessa
ja/tai hankekuvauksessa. 
Hankintaviranomaiset määrittelevät 
samanaikaisesti ja samoissa asiakirjoissa 
pääasialliset perusteet, joiden mukaisesti 
hankintasopimukset tehdään.

Or. de

Tarkistus 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset julkaisevat 
hankintailmoituksen ja tiedottavat siinä 
tarpeistaan ja vaatimuksistaan, jotka ne 
määrittelevät kyseisessä ilmoituksessa 
ja/tai hankekuvauksessa. 
Hankintaviranomaiset määrittelevät 
samanaikaisesti ja samoissa asiakirjoissa 
perusteet, joiden mukaisesti 
hankintasopimukset tehdään.

2. Hankintaviranomaiset julkaisevat 
hankintailmoituksen ja tiedottavat siinä 
tarpeistaan ja vaatimuksistaan, jotka ne 
määrittelevät kyseisessä ilmoituksessa 
ja/tai hankekuvauksessa. 
Hankintaviranomaiset määrittelevät 
samanaikaisesti ja samoissa asiakirjoissa 
pääasialliset perusteet, joiden mukaisesti 
hankintasopimukset tehdään.
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Or. de

Perustelu

Tarjoajien kanssa käytävässä vuoropuhelussa pitäisi hankinta-asiakirjojen pienten 
mukautusten olla mahdollisia.

Tarkistus 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komission teksti Tarkistus

Kun tarjousten jättämisen määräaika on 
kulunut umpeen, ja ennen niiden 
tarkastelun aloittamista, 
hankintaviranomaiset voivat määrittää 
painotuksen, joka koskee 
hankintasopimuksen tekoperusteen, joka 
on määritelty etukäteen 76 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, osatekijöitä, sillä 
edellytyksellä, että:
a) sopimusasiakirjoissa tai 
hankintailmoituksessa asetettuja 
sopimuksen tekoperusteita ei muuteta;
b) tähän ei kuulu uusia tekijöitä, jotka 
olisivat vaikuttaneet tarjousten 
valmisteluun;
c) tämä ei johda kenenkään tarjoajan 
syrjimiseen.

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.

Tarkistus 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset eivät saa paljastaa 
muille osallistujille jonkin ehdokkaan 
ehdottamia ratkaisuja tai muita tämän 
neuvottelun kuluessa antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta. Tällaista suostumusta ei 
voida antaa yleispätevän suostumuksen 
muodossa, vaan se on annettava 
viittaamalla tiettyjen ratkaisujen tai muiden 
erityisten luottamuksellisten tietojen 
aiottuun tiedoksiantamiseen.

Hankintaviranomaiset eivät saa missään 
tapauksessa paljastaa muille osallistujille 
jonkin ehdokkaan ehdottamia ratkaisuja tai 
muita tämän neuvottelun kuluessa antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta, jota ei voida vaatia ehtona 
kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn 
osallistumiselle. Tällaista suostumusta ei 
voida antaa yleispätevän suostumuksen 
muodossa, vaan se on annettava 
viittaamalla tiettyjen ratkaisujen tai muiden 
erityisten luottamuksellisten tietojen 
aiottuun tiedoksiantamiseen.

Or. fr

Tarkistus 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset eivät saa paljastaa 
muille osallistujille jonkin ehdokkaan 
ehdottamia ratkaisuja tai muita tämän 
neuvottelun kuluessa antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta. Tällaista suostumusta ei 
voida antaa yleispätevän suostumuksen 
muodossa, vaan se on annettava 
viittaamalla tiettyjen ratkaisujen tai 
muiden erityisten luottamuksellisten
tietojen aiottuun tiedoksiantamiseen.

18 artiklan mukaisesti
hankintaviranomaiset eivät saa paljastaa 
muille osallistujille jonkin ehdokkaan 
ehdottamia ratkaisuja tai muita tämän 
neuvottelun kuluessa antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta. Tällaista suostumusta ei 
voida antaa yleispätevän suostumuksen 
muodossa, vaan se on annettava 
viittaamalla tiettyjen tietojen aiottuun 
tiedoksiantamiseen.

Or. en

Perustelu

Selventää hankintaprosessia.
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