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Tarkistus 764
Cornelis de Jong

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.

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.

Or. en

Tarkistus 765
Marian Harkin

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.

Hankintaviranomaisten on toimittava 
erittäin vilpittömässä mielessä eivätkä ne 
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.
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Or. en

Tarkistus 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa tapauksissa, joissa tämän 
kohdan kolmatta alakohtaa rikotaan, 
vastuuseen asetetaan 
hankintaviranomainen. 

Or. fr

Tarkistus 767
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hankintaviranomainen jatkaa 
neuvottelua, kunnes se kykenee 
kartoittamaan ne ratkaisumallit, joilla 
kyetään täyttämään sen määrittelemät 
tarpeet.

5. Hankintaviranomainen voi joko asettaa 
neuvottelulle rajallisen määräajan, joka 
mainitaan hankintailmoituksessa, tai 
jatkaa neuvottelua, kunnes se kykenee 
kartoittamaan ne ratkaisumallit, joilla 
kyetään täyttämään sen määrittelemät 
tarpeet.

Or. en

Tarkistus 768
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Hankintaviranomainen jatkaa 
neuvottelua, kunnes se kykenee 
kartoittamaan ne ratkaisumallit, joilla 
kyetään täyttämään sen määrittelemät 
tarpeet.

5. Hankintaviranomainen voi:

– joko määritellä neuvottelulle ennalta 
rajatun keston, joka on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa;
– tai jatkaa neuvottelua, kunnes se 
kykenee kartoittamaan ne ratkaisumallit, 
joilla kyetään täyttämään sen 
määrittelemät tarpeet.

Or. fr

Tarkistus 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

Tarjouksia voidaan 
hankintaviranomaisen pyynnöstä 
selkeyttää, täsmentää ja viimeistellä. 
Tällaiset selkeytykset, täsmennykset, 
viimeistelyt tai lisätiedot eivät kuitenkaan 
saa muuttaa tarjouksen tai julkisen 
hankinnan oleellisia näkökohtia, 
hankintailmoituksessa tai 
hankekuvauksessa esitetyt tarpeet ja 
vaatimukset mukaan luettuina, jos näiden 
näkökohtien, tarpeiden ja vaatimusten 
muuttaminen todennäköisesti vääristää 
kilpailua tai aiheuttaa syrjintää.

Or. en
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Perustelu

Hankintamenettelyn selkeyttäminen.

Tarkistus 770
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarjoaja, jonka on todettu tehneen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen, voi hankintaviranomaisen 
pyynnöstä joutua täsmentämään 
tarjoukseensa liittyviä näkökohtia tai 
vahvistamaan tarjouksessa olevat 
sitoumukset edellyttäen, että tämä ei 
muuta tarjouksen tai tarjouskilpailun 
olennaisia tekijöitä eikä vääristä kilpailua 
tai aiheuta syrjintää.

Or. en

Tarkistus 771
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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, 

Tarjoaja, jonka on todettu tehneen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen 66 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesti, voi 
hankintaviranomaisen pyynnöstä joutua 
täsmentämään tarjoukseensa liittyviä 
näkökohtia tai vahvistamaan tarjouksessa 
olevat sitoumukset, jos tämä ei muuta 
tarjouksen tai julkisen hankinnan 
olennaisia näkökohtia, 
hankintailmoituksessa tai 
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hankintailmoituksessa tai 
hankekuvauksessa esitetyt tarpeet ja 
vaatimukset mukaan luettuina, eikä uhkaa 
vääristä kilpailua tai aiheuttaa syrjintää.

hankekuvauksessa esitetyt tarpeet ja 
vaatimukset mukaan luettuina, eikä uhkaa 
vääristää kilpailua tai aiheuttaa syrjintää.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu uusi sanamuoto on vaarallinen, koska se antaa hankintaviranomaisille 
mahdollisuuden painostaa tarjoajaa, jonka on todettu tehneen kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen, laskemaan hintaa. Tästä syystä direktiivin 2004/18/EY (29 artiklan 
7 kohta) nykyinen sanamuoto, muutettuna hieman niin, että se vastaa komission ehdotuksen 
terminologiaa, on asianmukaisempi.

Tarkistus 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Hankintaviranomaiset voivat suorittaa
neuvotteluun osallistuville palkintoja tai 
maksuja.

8. Hankintaviranomaiset suorittavat
neuvotteluun osallistuville palkintoja tai 
maksuja hankintasopimuksessa 
määriteltyjen edellytysten mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 773
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Hankintaviranomaiset voivat suorittaa
neuvotteluun osallistuville palkintoja tai 
maksuja.

8. Hankintaviranomaisten on suoritettava
neuvotteluun osallistuville palkintoja tai 
maksuja.

Or. en
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Tarkistus 774
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Hankintaviranomaiset voivat suorittaa 
neuvotteluun osallistuville palkintoja tai 
maksuja.

8. Hankintaviranomaisten on suoritettava
neuvotteluun osallistuville palkintoja tai 
maksuja.

Or. en

Perustelu

Alkuperäisen tarjouksen jättämisen jälkeisiin neuvottelumenettelyihin osallistumiseen kuluvaa 
aikaa ja varoja on vaikeaa tai mahdotonta arvioida tarkasti. Näin ollen mahdollisuus saada 
korvaus ylimääräisestä työstä houkuttelee todennäköisesti toimeksisaajia, jotka muutoin 
jättäisivät osallistumatta tarjouskilpailuihin. Tämä on todennäköisesti hyödyksi sekä 
kilpailulle että hankintojen laadulle.

Tarkistus 775
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Innovaatiokumppanuus

1. Innovaatiokumppanuuksissa talouden 
toimijat voivat esittää 
osallistumishakemuksen 39 artiklan 2 
kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, kun 
tavoitteena on jäsennellyn 
kumppanuuden toteuttaminen 
innovatiivisen tuotteen, palvelun tai 
rakennustyön kehittämiseksi ja niistä 
myöhemmin seuraavien 
tavarantoimitusten, palvelujen tai 
rakennustöiden hankkimiseksi, 
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edellyttäen että ne voidaan toimittaa 
sovittua suoritustasoa noudattaen ja 
sovituin kustannuksin.

2. Kumppanuus on jäsenneltävä 
peräkkäisiin vaiheisiin tutkimus- ja 
innovointiprosessin eri vaiheiden 
mukaisesti mahdollisesti tuotteiden 
valmistukseen tai palvelujen 
suorittamiseen asti. Kumppanuuteen on 
sisällytettävä kumppanille asetetut 
välitavoitteet sekä korvauksen 
suorittaminen asianmukaisina erinä. 
Hankintaviranomainen voi näiden 
tavoitteiden perusteella päättää kunkin 
vaiheen jälkeen kumppanuuden 
päättämisestä ja aloittaa jäljellä olevia 
vaiheita varten uuden 
hankintamenettelyn, jos sillä on 
asianmukaiset immateriaalioikeudet.

3. Hankintasopimus tehdään 27 artiklassa 
säädettyjä tarjousperusteista 
neuvottelumenettelyä koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

Ehdokkaiden valinnassa 
hankintaviranomaisten on kiinnitettävä 
erityistä huomiota perusteisiin, joilla 
arvioidaan tarjoajien kykyä ja kokemusta 
tutkimuksen ja kehittämisen sekä 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen 
alalla. Hankintaviranomaiset voivat 
rajata niiden sopivien ehdokkaiden 
lukumäärää, jotka kutsutaan 
osallistumaan menettelyyn, 64 artiklan 
mukaisesti.

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintaviranomainen on kutsunut 
vaadittujen tietojen arvioinnin 
perusteella, voivat esittää tutkimusta ja 
kehittämistä koskevia hankkeita, joilla 
pyritään täyttämään 
hankintaviranomaisen määrittelemät 
tarpeet, joita ei voida olemassa olevilla 
ratkaisuilla toteuttaa. 
Hankintasopimuksen ainoa tekoperuste 
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saa olla kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen valitseminen 66 
artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.

4. Kumppanuuden rakenteen ja erityisesti 
eri vaiheiden keston ja arvon on 
ilmennettävä ehdotetun ratkaisun 
innovatiivisuusastetta ja markkinoilla 
vielä saatamattomilla olevan 
innovatiivisen ratkaisun kehittämiseksi 
tarvittavien tutkimus- ja innovointitoimien 
eri vaiheita. Kumppanuudesta seuraavien 
myöhempien tavarantoimitusten, 
palvelujen tai rakennustöiden 
hankkimista koskevan sopimuksen arvon 
ja keston on pysyttävä 
tarkoituksenmukaisissa rajoissa, ja siinä 
on otettava huomioon tarve kattaa 
kustannukset, innovatiivisen ratkaisun 
kehittämisestä aiheutuvat kustannukset 
mukaan luettuina, sekä saavuttaa riittävä 
voitto. 

Hankintaviranomaiset eivät saa käyttää 
innovaatiokumppanuuksia siten, että 
estetään, rajoitetaan tai vääristetään 
kilpailua.

Or. fr

Tarkistus 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Innovaatiokumppanuus
1. Innovaatiokumppanuuksissa talouden 
toimivat voivat esittää 
osallistumishakemuksen 39 artiklan 2 
kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, kun 
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tavoitteena on jäsennellyn 
kumppanuuden toteuttaminen 
innovatiivisen tuotteen, palvelun tai 
rakennustyön kehittämiseksi ja niistä 
myöhemmin seuraavien 
tavarantoimitusten, palvelujen tai 
rakennustöiden hankkimiseksi, 
edellyttäen että ne voidaan toimittaa 
sovittua suoritustasoa noudattaen ja 
sovituin kustannuksin.
2. Kumppanuus on jäsenneltävä 
peräkkäisiin vaiheisiin tutkimus- ja 
innovointiprosessin eri vaiheiden 
mukaisesti mahdollisesti tuotteiden 
valmistukseen tai palvelujen 
suorittamiseen asti. Kumppanuuteen on 
sisällytettävä kumppanille asetetut 
välitavoitteet sekä korvauksen 
suorittaminen asianmukaisina erinä. 
Hankintaviranomainen voi näiden 
tavoitteiden perusteella päättää kunkin 
vaiheen jälkeen kumppanuuden 
päättämisestä ja aloittaa jäljellä olevia 
vaiheita varten uuden 
hankintamenettelyn, jos sillä on 
asianmukaiset immateriaalioikeudet.

3. Hankintasopimus tehdään 27 artiklassa 
säädettyjä tarjousperusteista 
neuvottelumenettelyä koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

Ehdokkaiden valinnassa 
hankintaviranomaisten on kiinnitettävä 
erityistä huomiota perusteisiin, joilla 
arvioidaan tarjoajien kykyä ja kokemusta 
tutkimuksen ja kehittämisen sekä 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen 
alalla. Hankintaviranomaiset voivat 
rajata niiden sopivien ehdokkaiden 
lukumäärää, jotka kutsutaan 
osallistumaan menettelyyn, 64 artiklan 
mukaisesti.

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintaviranomainen on kutsunut 
vaadittujen tietojen arvioinnin 
perusteella, voivat esittää tutkimusta ja 
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kehittämistä koskevia hankkeita, joilla 
pyritään täyttämään 
hankintaviranomaisen määrittelemät 
tarpeet, joita ei voida olemassa olevilla 
ratkaisuilla toteuttaa. 
Hankintasopimuksen ainoa tekoperuste 
saa olla kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen valitseminen 66 
artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.

4. Kumppanuuden rakenteen ja erityisesti 
eri vaiheiden keston ja arvon on 
ilmennettävä ehdotetun ratkaisun 
innovatiivisuusastetta ja markkinoilla 
vielä saatamattomilla olevan 
innovatiivisen ratkaisun kehittämiseksi 
tarvittavien tutkimus- ja innovointitoimien 
eri vaiheita. Kumppanuudesta seuraavien 
myöhempien tavarantoimitusten, 
palvelujen tai rakennustöiden 
hankkimista koskevan sopimuksen arvon 
ja keston on pysyttävä 
tarkoituksenmukaisissa rajoissa, ja siinä 
on otettava huomioon tarve kattaa 
kustannukset, innovatiivisen ratkaisun 
kehittämisestä aiheutuvat kustannukset 
mukaan luettuina, sekä saavuttaa riittävä 
voitto. 

Hankintaviranomaiset eivät saa käyttää 
innovaatiokumppanuuksia siten, että 
estetään, rajoitetaan tai vääristetään 
kilpailua.

Or. en

Tarkistus 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Innovaatiokumppanuuksissa talouden 1. Innovaatiokumppanuuksissa talouden 
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toimivat voivat esittää 
osallistumishakemuksen 39 artiklan 2 
kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, kun 
tavoitteena on jäsennellyn kumppanuuden 
toteuttaminen innovatiivisen tuotteen, 
palvelun tai rakennustyön kehittämiseksi ja 
niistä myöhemmin seuraavien 
tavarantoimitusten, palvelujen tai 
rakennustöiden hankkimiseksi, edellyttäen 
että ne voidaan toimittaa sovittua 
suoritustasoa noudattaen ja sovituin 
kustannuksin.

toimivat voivat esittää 
osallistumishakemuksen 39 artiklan 2 
kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, kun 
tavoitteena on jäsennellyn kumppanuuden 
toteuttaminen innovatiivisen tuotteen, 
palvelun tai rakennustyön kehittämiseksi ja 
niistä myöhemmin seuraavien 
tavarantoimitusten, palvelujen tai 
rakennustöiden hankkimiseksi, edellyttäen 
että ne voidaan toimittaa sovittua 
suoritustasoa noudattaen ja sovituin 
kustannuksin. Innovaatiokumppanuutta 
koskevan sopimuksen ainoa tekoperuste 
saa olla kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen valitseminen 66 
artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Hankintamenettelyn yksinkertaistaminen ja uuden innovaatiokumppanuuksia koskevan 
menettelyn parantaminen.

Tarkistus 778
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Immateriaalioikeudet myönnetään vain, 
jotta hankintaviranomainen voi, siinä 
tapauksessa että toimeksisaaja vaihtuu 
menettelyn aikana, hyödyntää aiempien 
vaiheiden tuloksia kumppanuuden
tavoitteen mukaisesti. Näin rajoitetaan 
oikeuksien saamisesta aiheutuvia 
seurauksia syrjäytetylle yritykselle.
Immateriaalioikeuksia koskevissa 
lausekkeissa täytyy määritellä hyvin 
selkeästi kaikkien osapuolten oikeudet ja 
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velvollisuudet.

Or. fr

Tarkistus 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumppanuus on jäsenneltävä 
peräkkäisiin vaiheisiin tutkimus- ja 
innovointiprosessin eri vaiheiden 
mukaisesti mahdollisesti tuotteiden 
valmistukseen tai palvelujen 
suorittamiseen asti. Kumppanuuteen on 
sisällytettävä kumppanille asetetut 
välitavoitteet sekä korvauksen 
suorittaminen asianmukaisina erinä. 
Hankintaviranomainen voi näiden 
tavoitteiden perusteella päättää kunkin 
vaiheen jälkeen kumppanuuden 
päättämisestä ja aloittaa jäljellä olevia 
vaiheita varten uuden hankintamenettelyn,
jos sillä on asianmukaiset 
immateriaalioikeudet.

2. Kumppanuus on jäsenneltävä 
peräkkäisiin vaiheisiin tutkimus- ja 
innovointiprosessin eri vaiheiden 
mukaisesti, joihin voivat sisältyä tuotteiden 
valmistus, palvelujen suorittaminen tai 
rakennusurakan toteutus.
Kumppanuuteen on sisällytettävä 
kumppanille asetetut välitavoitteet sekä 
korvauksen suorittaminen asianmukaisina 
erinä. Hankintaviranomainen voi näiden 
tavoitteiden perusteella päättää kunkin 
vaiheen jälkeen kumppanuuden 
päättämisestä ja aloittaa jäljellä olevia 
vaiheita varten uuden hankintamenettelyn, 
jos se on hankinta-asiakirjoissa 
ilmoittanut, millä edellytyksin se voi 
käyttää tätä harkintavaltaa ja päättää 
kumppanuuden.

Or. en

Perustelu

Hankintamenettelyn yksinkertaistaminen ja innovaatiokumppanuuksia koskevan menettelyn 
parantaminen.

Tarkistus 780
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kumppanuus on jäsenneltävä 
peräkkäisiin vaiheisiin tutkimus- ja 
innovointiprosessin eri vaiheiden 
mukaisesti mahdollisesti tuotteiden 
valmistukseen tai palvelujen suorittamiseen 
asti. Kumppanuuteen on sisällytettävä 
kumppanille asetetut välitavoitteet sekä 
korvauksen suorittaminen asianmukaisina 
erinä. Hankintaviranomainen voi näiden 
tavoitteiden perusteella päättää kunkin 
vaiheen jälkeen kumppanuuden 
päättämisestä ja aloittaa jäljellä olevia 
vaiheita varten uuden hankintamenettelyn, 
jos sillä on asianmukaiset 
immateriaalioikeudet.

2. Kumppanuus on jäsenneltävä 
peräkkäisiin vaiheisiin tutkimus- ja 
innovointiprosessin eri vaiheiden 
mukaisesti mahdollisesti tuotteiden 
valmistukseen tai palvelujen suorittamiseen 
asti. Kumppanuuteen on sisällytettävä 
kumppanille asetetut välitavoitteet sekä 
korvauksen suorittaminen asianmukaisina 
erinä. Hankintaviranomainen voi näiden 
tavoitteiden perusteella päättää kunkin 
vaiheen jälkeen kumppanuuden 
päättämisestä ja aloittaa jäljellä olevia 
vaiheita varten uuden hankintamenettelyn.

Or. en

Perustelu

Tämän uuden menettelyn hallinnointia olisi selkeytettävä, jotta kannustetaan innovaatioita ja 
vältetään tarjoajien räätälöity valinta. 1. Miten immateriaalioikeuksia arvotetaan? (kuinka 
suuret ovat kaupalliset markkinat?) 2. Liian epämääräinen määritelmä. 3. 
Hankintaviranomaiset käyttävät yhä enemmän yksityisten markkinoiden toimijoita 
(asiantuntijoita) sen sijaan, että ne käyttäisivät omia yksiköitään. 4. Menettelyn määritelmän 
selventäminen. 5. Kenelle immateriaalioikeudet kuuluvat?

Tarkistus 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sopimus on tehtävä tämän kohdan 
mukaisesti:
Hankintaviranomaisten on hankinta-
asiakirjoissa esitettävä täytettävät 
vähimmäisvaatimukset. Niiden on oltava 
riittävän tarkat, jotta talouden toimijat 
voivat kartoittaa hankinnan luonteen ja 
laajuuden ja päättää, esittävätkö ne 



PE492.859v01-00 16/177 AM\908712FI.doc

FI

neuvotteluihin osallistumista koskevan 
hakemuksen.
Osallistumishakemusten 
vastaanottamisen vähimmäismääräaika 
on 30 päivää hankintailmoituksen 
lähetyspäivästä, tai jos tarjouskilpailuun 
kutsutaan ennakkoilmoituksella, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevan 
pyynnön lähettämispäivästä. 
Vähimmäismääräaika alkuperäisten 
tarjousten vastaanottamiselle on 30 
päivää pyynnön lähettämispäivästä.
Hankintaviranomaisten on neuvoteltava 
tarjoajien kanssa alkuperäisistä ja 
kaikista niiden jälkeen jätetyistä 
tarjouksista parantaakseen niiden sisältöä 
ja varmistaakseen, että tarjoukset 
täyttävät paremmin hankinta-asiakirjoissa
määritellyt hankintasopimuksen 
tekoperusteet.
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 hylätty, 
ilmoitetaan kirjallisesti kaikista muiden 
hankinta-asiakirjojen teknisten eritelmien 
muista kuin vähimmäisvaatimuksia 
koskevista muutoksista, jotta tarjoajilla on 
riittävästi aikaa muuttaa ja esittää 
kyseisten muutosten mukaisesti 
mukautetut tarjouksensa uudelleen.
Edellä 18 artiklan mukaisesti 
hankintaviranomaiset eivät saa paljastaa 
muille osallistujille jonkin neuvotteluihin 
osallistuvan ehdokkaan antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta. Tällaista suostumusta ei 
voida antaa yleispätevän suostumuksen 
muodossa, vaan se on annettava 
viittaamalla erityisten tietojen aiottuun 
tiedoksiantamiseen.
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Vähimmäisvaatimuksista ja 
hankintasopimuksen tekoperusteista ei 
neuvotella.
Tarjousten jättämisen määräajan 
päätyttyä ja ennen niiden arvioinnin 
aloittamista hankintaviranomaiset voivat 
täsmentää hankintasopimuksen 
tekoperusteen osatekijöille etukäteen 
määritellyn painotuksen 66 artiklan
5 kohdan mukaisesti edellyttäen, että
– sopimusasiakirjoissa tai 
hankintailmoituksessa asetettuja 
sopimuksen tekoperusteita ei muuteta;
a) tähän ei sisälly uusia seikkoja, jotka 
olisivat vaikuttaneet tarjousten 
laatimiseen;
b) tämä ei aseta mitään tarjoajaa 
eriarvoiseen asemaan.
Innovaatiokumppanuusmenettelyt 
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 
selvästi hankintailmoituksessa, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä tai hankinta-asiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Tällä keskeisellä innovaatiokumppanuuksia koskevalla tarkistuksella menettely kytketään 
tarjousperusteiseen neuvottelumenettelyyn, mutta innovaatiokumppanuuksien tapauksessa 
annetaan enemmän neuvottelumahdollisuuksia, koska niitä tarvitaan sellaisissa hankinnoissa, 
jotka kuuluvat uuden menettelyn soveltamisalaan. Tästä syystä sovelletaan vain tiettyjä 27 
artiklan tärkeimpiä osia avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 782
Marian Harkin
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Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintasopimus tehdään 27 artiklassa 
säädettyjä tarjousperusteista 
neuvottelumenettelyä koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ehdokkaiden valinnassa 
hankintaviranomaisten on kiinnitettävä 
erityistä huomiota perusteisiin, joilla 
arvioidaan tarjoajien kykyä ja kokemusta
tutkimuksen ja kehittämisen sekä 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen 
alalla. Hankintaviranomaiset voivat rajata 
niiden sopivien ehdokkaiden lukumäärää, 
jotka kutsutaan osallistumaan menettelyyn, 
64 artiklan mukaisesti.

Ehdokkaiden valinnassa 
hankintaviranomaisten on kiinnitettävä 
erityistä huomiota perusteisiin, joilla 
arvioidaan ehdokkaiden kykyä 
tutkimuksen ja kehittämisen sekä 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen 
alalla. Hankintaviranomaiset voivat rajata 
niiden sopivien ehdokkaiden lukumäärää, 
jotka kutsutaan osallistumaan menettelyyn, 
64 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Innovaatiokumppanuusmenettelyyn tehtäviä parannuksia, joilla lisätään erityisesti 
innovatiivisten pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua siihen.

Tarkistus 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintaviranomainen on kutsunut 
vaadittujen tietojen arvioinnin perusteella, 
voivat esittää tutkimusta ja kehittämistä 
koskevia hankkeita, joilla pyritään 
täyttämään hankintaviranomaisen 
määrittelemät tarpeet, joita ei voida 
olemassa olevilla ratkaisuilla toteuttaa.
Hankintasopimuksen ainoa tekoperuste 
saa olla kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen valitseminen 66 
artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintaviranomainen on kutsunut 
vaadittujen tietojen arvioinnin perusteella, 
voivat esittää tutkimusta ja kehittämistä 
koskevia hankkeita, joilla pyritään 
täyttämään hankintaviranomaisen 
määrittelemät tarpeet, joita ei voida 
olemassa olevilla ratkaisuilla toteuttaa.

Or. en

Perustelu

Perustelu on jo esitetty aiemmissa innovaatiokumppanuuksia koskevissa tarkistuksissa.

Tarkistus 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppanuuden rakenteen ja erityisesti eri 
vaiheiden keston ja arvon on ilmennettävä
ehdotetun ratkaisun innovatiivisuusastetta 
ja markkinoilla vielä saatamattomilla 
olevan innovatiivisen ratkaisun 
kehittämiseksi tarvittavien tutkimus- ja 
innovointitoimien eri vaiheita. 
Kumppanuudesta seuraavien 
myöhempien tavarantoimitusten, 
palvelujen tai rakennustöiden hankkimista 
koskevan sopimuksen arvon ja keston on 
pysyttävä tarkoituksenmukaisissa rajoissa, 
ja siinä on otettava huomioon tarve kattaa 
kustannukset, innovatiivisen ratkaisun 
kehittämisestä aiheutuvat kustannukset 

Hankintaviranomaisen on varmistettava, 
että kumppanuuden rakenne ja erityisesti 
eri vaiheiden kesto ja arvo ilmentävät
ehdotetun ratkaisun innovatiivisuusastetta 
ja markkinoilla vielä saatamattomilla 
olevan innovatiivisen ratkaisun 
kehittämiseksi tarvittavien tutkimus- ja 
innovointitoimien eri vaiheita. 
Tavarantoimitusten, palvelujen tai 
rakennustöiden arvioitu arvo ei saa olla 
kohtuuton suhteessa niiden 
suorittamiseksi vaadittavaan investointiin.
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mukaan luettuina, sekä saavuttaa riittävä 
voitto.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että innovaatiokumppanuuksia käytetään tämän uuden 
menettelyn keskeisen tavoitteen mukaisesti ja että niillä saadaan vastinetta rahalle.

Tarkistus 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset eivät saa käyttää 
innovaatiokumppanuuksia siten, että 
estetään, rajoitetaan tai vääristetään 
kilpailua.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Perustelu on jo esitetty toisessa innovaatiokumppanuuksia koskevassa tarkistuksessa.

Tarkistus 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla
Palvelusetelijärjestelmä

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

Or. en

Tarkistus 788
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat julkista 
hankintaa koskevia sopimuksia tehdessään 
noudattaa neuvottelumenettelyä, josta ei 
ilmoiteta ennakolta, ainoastaan 2–5 
kohdassa säädetyissä tapauksissa.

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat julkista 
hankintaa koskevia sopimuksia tehdessään 
noudattaa neuvottelumenettelyä, josta ei 
ilmoiteta ennakolta, ainoastaan 2–5 
kohdassa säädetyissä tapauksissa.
Hankintaviranomainen ei saa käyttää 
neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, neuvotellakseen yksinomaan 
urakoiden hinnoista.

Or. fr
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Tarkistus 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat julkista 
hankintaa koskevia sopimuksia tehdessään 
noudattaa neuvottelumenettelyä, josta ei 
ilmoiteta ennakolta, ainoastaan 2–5 
kohdassa säädetyissä tapauksissa.

1. Jäsenvaltiot voivat 2–5 kohdassa 
säädetyissä erityisissä tapauksissa ja 
tilanteissa säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat julkista 
hankintaa koskevia sopimuksia tehdessään 
noudattaa neuvottelumenettelyä, josta ei 
ilmoiteta ennakolta. Kaikissa muissa
tapauksissa tämän menettelyn käyttö ei ole 
sallittua.

Or. en

Perustelu

Hankintamenettelyn selkeyttäminen.

Tarkistus 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat julkista 
hankintaa koskevia sopimuksia tehdessään 
noudattaa neuvottelumenettelyä, josta ei 
ilmoiteta ennakolta, ainoastaan 2–
5 kohdassa säädetyissä tapauksissa.

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat julkista 
hankintaa koskevia sopimuksia tehdessään 
noudattaa neuvottelumenettelyä, josta ei 
ilmoiteta ennakolta, ainoastaan 2–
5 kohdassa säädetyissä tapauksissa, mikäli 
hankinnan hinta on rakennusurakoiden 
kohdalla alle 500 000 euroa ja 
palveluhankintasopimusten kohdalla alle 
100 000 euroa.

Or. it
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Tarkistus 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komission teksti Tarkistus

Neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, voidaan soveltaa julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekemisessä seuraavissa tapauksissa:

Neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, voidaan käyttää julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekemisessä seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Perustelu

Hankintamenettelyn selkeyttäminen.

Tarkistus 792
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta ja 
komissiolle tai 84 artiklan mukaisesti 
nimetylle kansalliselle valvontaelimelle 
toimitetaan sen pyynnöstä selostus 
asiasta.

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä tai ennakolta ilmoitettavalla 
neuvottelumenettelyllä ei ole saatu 
lainkaan tarjouksia tai ei ole saatu sopivia 
tarjouksia tai yhtään osallistumishakemusta 
ei ole jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei muuteta.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu säännös on aivan liian byrokraattinen. Yksi tarkistuksen tarkoitus on 
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yksinkertaistaa sääntöjä kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Tarkistus 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta ja 
komissiolle tai 84 artiklan mukaisesti 
nimetylle kansalliselle valvontaelimelle 
toimitetaan sen pyynnöstä selostus 
asiasta.

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei muuteta.

Or. de

Perustelu

Epäselvästi muotoiltu raportointivelvollisuus yhdessä varsinkin sen seikan kanssa, että
kansallisia elimiä on määrä olla vain yksi, aiheuttaa turhaa byrokratiaa ja kohtuuttomia 
raportointivelvollisuuksia julkisille hankkijoille.

Tarkistus 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

Komission teksti Tarkistus

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta ja 
komissiolle tai 84 artiklan mukaisesti 

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta ja 
komissiolle tai toimivaltaiselle



AM\908712FI.doc 25/177 PE492.859v01-00

FI

nimetylle kansalliselle valvontaelimelle
toimitetaan sen pyynnöstä selostus asiasta.

kansalliselle elimelle toimitetaan sen 
pyynnöstä selostus asiasta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 84 artiklaan ehdotettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus 795
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komission teksti Tarkistus

(a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta ja 
komissiolle tai 84 artiklan mukaisesti 
nimetylle kansalliselle valvontaelimelle 
toimitetaan sen pyynnöstä selostus 
asiasta.

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei muuteta.

Or. it

Tarkistus 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta ja 

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei muuteta.
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komissiolle tai 84 artiklan mukaisesti 
nimetylle kansalliselle valvontaelimelle 
toimitetaan sen pyynnöstä selostus 
asiasta.

Or. en

Tarkistus 797
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta ja 
komissiolle tai 84 artiklan mukaisesti 
nimetylle kansalliselle valvontaelimelle 
toimitetaan sen pyynnöstä selostus 
asiasta.

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei muuteta.

Or. de

Tarkistus 798
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta ja 
komissiolle tai 84 artiklan mukaisesti 
nimetylle kansalliselle valvontaelimelle

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei muuteta ja komissiolle 
toimitetaan selostus asiasta.
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toimitetaan sen pyynnöstä selostus asiasta.

Or. en

Tarkistus 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

b) kun hankinnan tavoitteena on 
taideteoksen luominen tai hankkiminen;

b) kun sopimus voidaan taiteellisista syistä 
tehdä vain tietyn talouden toimijan 
kanssa;

Or. en

Perustelu

Neuvottelumenettelyn, josta ei ilmoiteta ennakolta, käytön rajoittaminen vain taideteosten 
hankintoihin vaikuttaa liian suppealta lähestymistavalta. Julkista hankintaa koskeva sopimus 
ei välttämättä koske taideteosta, mutta sillä voi epäilemättä olla taiteellinen luonne (esim. 
taiteellinen esitys tai konsertti).

Tarkistus 800
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teknisistä syistä johtuva kilpailun 
puuttuminen;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 801
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teknisistä syistä johtuva kilpailun 
puuttuminen;

i) teknisistä tai oikeudellisista syistä 
johtuva kilpailun puuttuminen;

Or. en

Tarkistus 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teknisistä syistä johtuva kilpailun 
puuttuminen;

i) teknisistä tai oikeudellisista syistä 
johtuva kilpailun puuttuminen;

Or. en

Tarkistus 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teknisistä syistä johtuva kilpailun 
puuttuminen;

i) teknisistä tai oikeudellisista syistä 
johtuva kilpailun puuttuminen;

Or. de

Perustelu

Tämän lisäyksen avulla katetaan myös ne tapaukset, joissa julkinen hankkija tarvitsee 
rakennuksen juuri tiettyyn paikkaan ja omistaja suostuu myymään vain sillä edellytyksellä, 
että hän saa myös rakennussopimuksen.
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Tarkistus 804
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teknisistä syistä johtuva kilpailun 
puuttuminen;

i) oikeudellisista tai teknisistä syistä 
johtuva kilpailun puuttuminen;

Or. de

Tarkistus 805
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) muiden yksinoikeuksien suojaaminen. iii) muiden yksinoikeuksien, kuten 
etuoikeuden kiinteistöön, suojaaminen.

Or. fr

Tarkistus 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä poikkeusta sovelletaan ainoastaan 
silloin, kun olemassa ei ole järkevää 
vaihtoehtoista tai korvaavaa ratkaisua, 
eikä kilpailun puuttuminen johdu 
hankinnan parametrien keinotekoisesta 
kaventamisesta;

Tätä poikkeusta sovelletaan ainoastaan 
silloin, kun kilpailun puuttuminen ei johdu 
hankinnan parametrien keinotekoisesta 
kaventamisesta;

Or. de
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Tarkistus 807
Evelyne Gebhardt

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä poikkeusta sovelletaan ainoastaan 
silloin, kun olemassa ei ole järkevää 
vaihtoehtoista tai korvaavaa ratkaisua, 
eikä kilpailun puuttuminen johdu 
hankinnan parametrien keinotekoisesta 
kaventamisesta;

Tätä poikkeusta sovelletaan ainoastaan 
silloin, kun kilpailun puuttuminen ei johdu 
hankinnan parametrien keinotekoisesta 
kaventamisesta;

Or. de

Tarkistus 808
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka tarjousperusteisille 
neuvottelumenettelyille asetettuja 
määräaikoja ei voida ylivoimaisesta 
esteestä aiheutuneen äärimmäisen kiireen 
vuoksi noudattaa. Seikat, jotka esitetään 
äärimmäisen kiireen perusteiksi, eivät 
missään tapauksessa saa johtua 
hankintaviranomaisista;

d) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka tarjousperusteisille 
neuvottelumenettelyille asetettuja 
määräaikoja ei voida äärimmäisen kiireen, 
joka ei ole ollut hankintaviranomaisen 
ennakoitavissa, vuoksi noudattaa. Seikat, 
jotka esitetään äärimmäisen kiireen 
perusteiksi, eivät missään tapauksessa saa 
johtua hankintaviranomaisista;

Or. en

Tarkistus 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka tarjousperusteisille 
neuvottelumenettelyille asetettuja 
määräaikoja ei voida ylivoimaisesta 
esteestä aiheutuneen äärimmäisen kiireen 
vuoksi noudattaa. Seikat, jotka esitetään 
äärimmäisen kiireen perusteiksi, eivät 
missään tapauksessa saa johtua 
hankintaviranomaisista;

d) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka tarjousperusteisille 
neuvottelumenettelyille asetettuja 
määräaikoja ei voida äärimmäisen kiireen 
vuoksi noudattaa. Seikat, jotka esitetään 
äärimmäisen kiireen perusteiksi, eivät 
missään tapauksessa saa johtua 
hankintaviranomaisista;

Or. en

Perustelu

Äärimmäistä kiirettä ei pidä rajoittaa vain ylivoimaisesta esteestä johtuvaksi.

Tarkistus 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka tarjousperusteisille 
neuvottelumenettelyille asetettuja 
määräaikoja ei voida ylivoimaisesta 
esteestä aiheutuneen äärimmäisen kiireen 
vuoksi noudattaa. Seikat, jotka esitetään 
äärimmäisen kiireen perusteiksi, eivät 
missään tapauksessa saa johtua 
hankintaviranomaisista;

d) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka tarjousperusteisille 
neuvottelumenettelyille asetettuja 
määräaikoja ei voida 
hankintaviranomaisille ennalta 
arvaamattomista syistä aiheutuneen 
äärimmäisen kiireen vuoksi noudattaa. 
Seikat, jotka esitetään äärimmäisen kiireen 
perusteiksi, eivät missään tapauksessa saa 
johtua hankintaviranomaisista;

Or. en

Perustelu

Hankintamenettelyn selkeyttäminen.
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Tarkistus 811
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka tarjousperusteisille 
neuvottelumenettelyille asetettuja 
määräaikoja ei voida ylivoimaisesta 
esteestä aiheutuneen äärimmäisen kiireen 
vuoksi noudattaa. Seikat, jotka esitetään 
äärimmäisen kiireen perusteiksi, eivät 
missään tapauksessa saa johtua 
hankintaviranomaisista;

d) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka tarjousperusteisille 
neuvottelumenettelyille asetettuja 
määräaikoja ei voida julkisen hankkijan 
kannalta ennalta-arvaamattomista syistä
aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi 
noudattaa. Seikat, jotka esitetään 
äärimmäisen kiireen perusteiksi, eivät 
missään tapauksessa saa johtua 
hankintaviranomaisista;

Or. de

Tarkistus 812
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kun talouden toimija omasta 
aloitteestaan ehdottaa 
hankintaviranomaiselle 
innovaatiokumppanuutta tavoitteenaan 
toteuttaa jäsennelty kumppanuus 
innovatiivisen tuotteen, palvelun tai 
rakennustyön kehittämiseksi ja niistä 
myöhemmin seuraavien 
tavarantoimitusten, palvelujen tai 
rakennustöiden hankkimiseksi, 
edellyttäen että ne voidaan toimittaa 
sovittua suoritustasoa noudattaen ja 
sovituin kustannuksin;
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Or. fr

Tarkistus 813
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– se ei vastaa tarjouspyyntöä tai sitä ei 
voida hyväksyä, ja

– se ei vastaa tarjouspyyntöä tai sitä ei 
voida hyväksyä, tai

Or. en

Tarkistus 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseessä ovat lisätoimitukset 
alkuperäiseltä tavarantoimittajalta joko 
tavanomaisten tavarantoimitusten taikka 
laitteistojen osittaiseksi korvaamiseksi 
taikka tavarantoimitusten tai olemassa 
olevien laitteistojen laajentamiseksi, ja jos 
hankintaviranomaiset joutuisivat 
tavarantoimittajan vaihtamisen vuoksi 
hankkimaan teknisiltä ominaisuuksiltaan 
erilaista materiaalia, mikä johtaisi 
yhteensopimattomuuteen tai suhteettomiin 
teknisiin vaikeuksiin käytössä ja 
kunnossapidossa; näiden 
hankintasopimusten samoin kuin 
uusittavien sopimusten kesto saa 
pääsääntöisesti olla enintään kolme vuotta;

b) kyseessä ovat lisätoimitukset 
alkuperäiseltä tavarantoimittajalta joko 
tavanomaisten tavarantoimitusten taikka 
laitteistojen osittaiseksi korvaamiseksi 
taikka tavarantoimitusten tai olemassa 
olevien laitteistojen laajentamiseksi, ja jos 
hankintaviranomaiset joutuisivat 
tavarantoimittajan vaihtamisen vuoksi 
hankkimaan teknisiltä ominaisuuksiltaan 
erilaista materiaalia, mikä johtaisi 
yhteensopimattomuuteen tai suhteettomiin 
teknisiin vaikeuksiin käytössä ja 
kunnossapidossa; näiden 
hankintasopimusten samoin kuin 
uusittavien sopimusten kesto saa 
pääsääntöisesti olla enintään neljä vuotta;

Or. en
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Tarkistus 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, voidaan soveltaa silloin, kun 
julkisia palveluja koskeva hankintasopimus 
tehdään tämän direktiivin mukaisesti 
järjestetyn suunnittelukilpailun tuloksena, 
ja se on sovellettavien sääntöjen mukaan 
tehtävä suunnittelukilpailun voittajan 
kanssa, tai jos voittajia on useita, näistä 
jonkun kanssa; jälkimmäisessä tapauksessa 
kaikki suunnittelukilpailun voittajat on 
kutsuttava osallistumaan neuvotteluihin.

4. Neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, voidaan käyttää silloin, kun 
julkisia palveluja koskeva hankintasopimus 
tehdään tämän direktiivin mukaisesti 
järjestetyn suunnittelukilpailun tuloksena, 
ja se on sovellettavien sääntöjen mukaan 
tehtävä suunnittelukilpailun voittajan 
kanssa, tai jos voittajia on useita, näistä 
jonkun kanssa; jälkimmäisessä tapauksessa 
kaikki suunnittelukilpailun voittajat on 
kutsuttava osallistumaan neuvotteluihin.

Or. en

Perustelu

Neuvottelumenettelyä on käytettävä eikä vain sovellettava.

Tarkistus 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, voidaan soveltaa silloin, kun 
kyseessä ovat uudet rakennusurakat tai 
palvelut, jotka ovat samanlaisen, saman 
hankintaviranomaisen alkuperäisen 
hankintasopimuksen sopimuspuoleksi 
valitulle talouden toimijalle antaman 
rakennusurakan tai palvelun toistamista, 
jos nämä uudet rakennusurakat tai palvelut 
ovat sen perushankkeen mukaisia, josta 
alkuperäinen hankintasopimus tehtiin 24 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

Neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, voidaan käyttää silloin, kun 
kyseessä ovat uudet rakennusurakat tai 
palvelut, jotka ovat samanlaisen, saman 
hankintaviranomaisen alkuperäisen 
hankintasopimuksen sopimuspuoleksi 
valitulle talouden toimijalle antaman 
rakennusurakan tai palvelun toistamista, 
jos nämä uudet rakennusurakat tai palvelut 
ovat sen perushankkeen mukaisia, josta 
alkuperäinen hankintasopimus tehtiin 24 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
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Perushankkeessa on ilmoitettava 
mahdollisten lisäurakoiden tai -palvelujen 
laajuudesta sekä edellytyksistä, joilla niitä 
koskeva hankintasopimus voidaan tehdä.

Perushankkeessa on ilmoitettava 
mahdollisten lisäurakoiden tai -palvelujen 
laajuudesta sekä edellytyksistä, joilla niitä 
koskeva hankintasopimus voidaan tehdä.

Or. en

Perustelu

Ks. edellisen tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, voidaan soveltaa silloin, kun 
kyseessä ovat uudet rakennusurakat tai
palvelut, jotka ovat samanlaisen, saman 
hankintaviranomaisen alkuperäisen 
hankintasopimuksen sopimuspuoleksi 
valitulle talouden toimijalle antaman 
rakennusurakan tai palvelun toistamista, 
jos nämä uudet rakennusurakat tai
palvelut ovat sen perushankkeen mukaisia, 
josta alkuperäinen hankintasopimus tehtiin 
24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 
Perushankkeessa on ilmoitettava 
mahdollisten lisäurakoiden tai -palvelujen
laajuudesta sekä edellytyksistä, joilla niitä 
koskeva hankintasopimus voidaan tehdä.

Neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, voidaan soveltaa silloin, kun 
kyseessä ovat uudet palvelut, jotka ovat 
samanlaisen, saman hankintaviranomaisen 
alkuperäisen hankintasopimuksen 
sopimuspuoleksi valitulle talouden 
toimijalle antaman palvelun toistamista, jos 
nämä uudet palvelut ovat sen 
perushankkeen mukaisia, josta 
alkuperäinen hankintasopimus tehtiin 
24 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Perushankkeessa on ilmoitettava 
mahdollisten lisäpalvelujen laajuudesta 
sekä edellytyksistä, joilla niitä koskeva 
hankintasopimus voidaan tehdä.

Or. it

Tarkistus 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Ensimmäisen hankkeen tarjouskilpailun 
yhteydessä on ilmoitettava siitä, että tätä 
menettelyä saatetaan noudattaa, ja 
hankintaviranomaisten on otettava 
huomioon lisäurakan tai -palvelun
arvioitu kokonaisarvo 4 artiklaa 
soveltaessaan.

Ensimmäisen hankkeen tarjouskilpailun 
yhteydessä on ilmoitettava siitä, että tätä 
menettelyä saatetaan noudattaa, ja 
hankintaviranomaisten on otettava 
huomioon lisäpalvelun arvioitu 
kokonaisarvo 4 artiklaa soveltaessaan.

Or. it

Tarkistus 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä menettelyä voidaan noudattaa vain 
kolmen vuoden ajan alkuperäisen 
hankintasopimuksen tekemisestä.

Tätä menettelyä voidaan noudattaa vain 
kahden vuoden ajan alkuperäisen 
hankintasopimuksen tekemisestä.

Or. it

Tarkistus 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Julkiset hankkijat voivat yhdistää 
avoimen menettelyn elementtejä 
tarjousperusteiseen 
neuvottelumenettelyyn.

Or. de



AM\908712FI.doc 37/177 PE492.859v01-00

FI

Perustelu

Olisi oltava mahdollista toteuttaa yksivaiheinen hankintamenettely. Tämä antaisi 
hankintaviranomaisille lisää joustovaraa, kun se voisi näin yhdistää tarjousperusteiseen 
neuvottelumenettelyyn avoimen menettelyn elementtejä. Tällaisessa yksivaiheisessa 
menettelyssä hankintaviranomaisen olisi voitava pyytää tarjoajilta heti tarjouksia ja 
neuvotella niistä, kuten avoimessa menettelyssä.

Tarkistus 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Neuvottelumenettelyä, josta ei ole 
ilmoitettu ennakolta, voidaan käyttää, jos 
hankintaviranomainen katsoo, että 
sopimus olisi tehtävä julkista palvelua 
hoitavan keskinäisen yhtiön kanssa, jotta 
edistetään:
i) julkisen sektorin työntekijöiden 
integroitumista yksityiselle sektorille; tai
ii) toimittajien monimuotoisuutta niillä 
markkinoilla, joita julkinen 
hankintasopimus koskee.
Tätä poikkeusta sovelletaan vain, jos 
sopimus tehdään
i) sellaisen toimijan kanssa, josta 
ennakoidaan tulevan julkista palvelua 
hoitava keskinäinen yhtiö, kun kyseiset 
henkilöt jättävät työpaikkansa julkisella 
sektorilla ja toimija alkaa suorittaa 
palveluja; tai
ii) 3 vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, 
jona julkista palvelua hoitava keskinäinen 
yhtiö alkaa suorittaa palveluja.

Or. en
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Tarkistus 822
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
30 Artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Mikäli hankintaviranomainen 
päättää tämän artiklan nojalla käyttää 
neuvottelumenettelyä julkaisematta 
ennalta sopimusta koskevaa ilmoitusta, se 
toimittaa valvontaelimelle, josta on 
säädetty 84 artiklassa, yksityiskohtaisen 
kertomuksen, jossa se perustelee tätä 
valintaa ja joka sisältää 
hankintasopimusta koskevat asiakirjat ja 
niihin liittyvät tiedot, ja mikäli halutaan 
käyttää neuvottelumenettelyä 
julkaisematta ennalta sopimusta koskevaa 
ilmoitusta 2 a kohdan mukaisesti, 
toimitetaan edellistä tarjouskilpailua 
koskevat hankintasopimusasiakirjat.

Or. it

Tarkistus 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on neljä 
vuotta lukuun ottamatta 
poikkeustapauksia, joissa se on 
asianmukaisesti perusteltua 
puitejärjestelyn kohteen vuoksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu
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Tarkistus 824
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on neljä
vuotta lukuun ottamatta poikkeustapauksia, 
joissa se on asianmukaisesti perusteltua 
puitejärjestelyn kohteen vuoksi.

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on kuusi
vuotta lukuun ottamatta poikkeustapauksia, 
joissa se on asianmukaisesti perusteltua 
puitejärjestelyn kohteen vuoksi.
Kunnossapitoa koskevan puitejärjestelyn 
enimmäiskesto perustuu rakennusurakan 
tai tavaran elinkaareen.

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi hissien huoltosopimuksiin liittyvien ongelmien ratkaiseminen.

Tarkistus 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on neljä 
vuotta lukuun ottamatta 
poikkeustapauksia, joissa se on 
asianmukaisesti perusteltua 
puitejärjestelyn kohteen vuoksi.

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on neljä 
vuotta paitsi jos sen kohteena ovat yli 
neljä vuotta kestävät urakat tai jos keston 
ylitys perustellaan talouden toimijoiden 
tarpeella tehdä investointeja, joiden 
kuoletusaika on yli neljä vuotta, tai jotka 
liittyvät ammattitaitoisen henkilöstön 
palkkaamiseen tai oman henkilökunnan 
kouluttamiseen urakoiden 
suorittamiseksi.

Or. fr



PE492.859v01-00 40/177 AM\908712FI.doc

FI

Tarkistus 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on neljä 
vuotta lukuun ottamatta 
poikkeustapauksia, joissa se on 
asianmukaisesti perusteltua puitejärjestelyn 
kohteen vuoksi.

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on kaksi 
vuotta, ja sitä voidaan jatkaa 
asianmukaisin perustein neljään vuoteen 
tai pidemmäksi aikaa 
poikkeustapauksissa, joissa se on 
asianmukaisesti perusteltua puitejärjestelyn 
kohteen vuoksi.

Or. es

Tarkistus 827
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Palveluja koskevien puitejärjestelyjen 
enimmäiskesto voi ylittää neljä vuotta, jos 
loppukäyttäjän etu, investoinnin luonne 
tai muut palvelun luonteeseen liittyvät 
näkökohdat sitä edellyttävät.

Or. en

Tarkistus 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Puitejärjestelyyn perustuvat 
hankintasopimukset on tehtävä tässä 

Poistetaan.
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kohdassa sekä 3 ja 4 kohdassa säädettyjä 
menettelyjä noudattaen.
Kyseisiä menettelyjä voidaan soveltaa 
ainoastaan sellaisten 
hankintaviranomaisten, jotka on selvästi 
yksilöity tätä varten 
tarjouskilpailukutsussa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä ja 
sellaisten talouden toimijoiden välillä, 
jotka ovat puitejärjestelyn alkuperäisiä 
osapuolia.
Puitejärjestelyyn perustuvissa 
hankintasopimuksissa ei saa missään 
tapauksessa eikä etenkään 3 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa tehdä 
huomattavia muutoksia puitejärjestelyssä 
vahvistettuihin ehtoihin.
Hankintaviranomaiset eivät saa käyttää 
puitejärjestelyjä sääntöjenvastaisesti 
eivätkä siten, että estetään, rajoitetaan tai 
vääristetään kilpailua.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 829
Othmar Karas

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

Komission teksti Tarkistus

Niiden hankintaviranomaisten joukon 
laajentaminen, jotka voivat käyttää 
puitejärjestelyä, on poikkeuksellisesti 
sallittua vain, jos seuraavat ehdot 
täyttyvät:
a) puitejärjestely on 
yhteishankintayksikön tekemä;
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b) laajentamisen mahdollisuus on 
mainittu nimenomaisesti alkuperäisessä 
hankintailmoituksessa;
c) laajentamisen puitteet on mahdollista 
määrittää selvien kriteerien perusteella; ja
d) laajentaminen on tapahtunut yhteisellä 
sopimuksella.

Or. de

Tarkistus 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset eivät saa käyttää 
puitejärjestelyjä sääntöjenvastaisesti 
eivätkä siten, että estetään, rajoitetaan tai 
vääristetään kilpailua.

Hankintaviranomaiset eivät saa käyttää 
puitejärjestelyjä sääntöjenvastaisesti 
eivätkä siten, että estetään, rajoitetaan tai 
vääristetään kilpailua, ja eritelmien 
lausekkeet, joissa viitataan näihin 
ehtoihin, on perusteltava niin, että niiden 
tulkinnasta ei ole epäselvyyttä.

Or. es

Tarkistus 831
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset eivät saa käyttää 
puitejärjestelyjä sääntöjenvastaisesti 
eivätkä siten, että estetään, rajoitetaan tai 
vääristetään kilpailua.

Hankintaviranomaiset eivät saa käyttää 
puitejärjestelyjä sääntöjenvastaisesti 
eivätkä siten, että estetään, rajoitetaan tai 
vääristetään kilpailua, ja eritelmien 
lausekkeet, joissa viitataan näihin 
ehtoihin, on perusteltava niin, että niiden 
tulkinnasta ei ole epäselvyyttä.
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Or. es

Tarkistus 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos puitejärjestely tehdään yhden 
ainoan talouden toimijan kanssa, 
puitejärjestelyyn perustuvat 
hankintasopimukset on tehtävä 
puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti.

Poistetaan.

Kyseisten hankintasopimusten tekemistä 
varten hankintaviranomaiset voivat 
kuulla puitejärjestelyn osapuolena olevaa 
toimijaa kirjallisesti ja pyytää tätä 
tarvittaessa täydentämään tarjoustaan.

Or. en

Tarkistus 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos puitejärjestely tehdään useamman 
kuin yhden talouden toimijan kanssa, se 
voidaan toteuttaa jommallakummalla 
seuraavista tavoista:

Poistetaan.

a) ilman kilpailuttamista puitejärjestelyssä 
vahvistetuin ehdoin, kun puitejärjestelyyn 
sisältyy kaikki asianomaisten 
rakennusurakoiden ja tavarahankintojen 
toteuttamista sekä palvelujen 
suorittamista koskevat ehdot ja 
puolueettomat perusteet sen 
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määrittämiseksi, mikä puitejärjestelyn 
osapuolena olevista talouden toimijoista 
toteuttaa urakan tai hankinnan taikka 
suorittaa palvelun; viimeksi mainitut 
perusteet on mainittava hankinta-
asiakirjoissa;
b) kilpailuttamalla puitejärjestelyn 
osapuolina olevat talouden toimijat 
uudelleen, kun puitejärjestelyyn eivät 
sisälly kaikki asianomaisten 
rakennusurakoiden ja tavarahankintojen 
toteuttamista sekä palvelujen 
suorittamista koskevat ehdot.

Or. en

Tarkistus 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) osittain ilman kilpailuttamista a 
alakohdan mukaisesti, kun 
puitejärjestelyyn sisältyvät kaikki 
asianomaisten rakennusurakoiden ja 
tavarahankintojen toteuttamista sekä 
palvelujen suorittamista koskevat ehdot, 
ja osittain kilpailuttamalla puitejärjestelyn 
osapuolina olevat talouden toimijat 
uudelleen b alakohdan mukaisesti 
riippumatta siitä, sisältyvätkö kaikki 
asianomaisten rakennusurakoiden ja 
tavarahankintojen toteuttamista sekä 
palvelujen suorittamista koskevat ehdot 
puitejärjestelyyn.
Puitejärjestely voidaan toteuttaa tämän 
alakohdan mukaisesti vain, jos 
hankintaviranomainen on maininnut 
tämän mahdollisuuden hankinta-
asiakirjoissa. Jos kaikki hankintaa 
koskevat ehdot sisältyvät puitejärjestelyyn, 
päätös siitä, hankitaanko tietyt 
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rakennusurakat, tavarat tai palvelut 
uudelleen kilpailuttamalla vai suoraan 
puitejärjestelyyn sisältyvin ehdoin, 
tehdään puolueettomin perustein, jotka on 
esitettävä puitejärjestelyn eritelmissä. 
Puitejärjestelyn eritelmissä on myös 
määriteltävä, mitkä ehdot saattavat 
edellyttää uudelleen kilpailuttamista.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on välttämätön mukautus puitejärjestelyjä koskeviin sääntöihin, jolla 
varmistetaan, että innovatiivisten hankintaviranomaisten nykyisille järjestelyille ei aiheudu 
haittaa.

Tarkistus 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 4 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun kilpailun on perustuttava 
samoihin ehtoihin, joita on noudatettu 
puitejärjestelyä tehtäessä, ja tarvittaessa 
yksityiskohtaisemmin määriteltyihin 
ehtoihin sekä tarpeen mukaan 
puitejärjestelyn eritelmissä tarkoitettuihin 
muihin ehtoihin seuraavaa menettelyä 
noudattaen:

Poistetaan.

a) hankintaviranomaisten on kuultava 
kirjallisesti kunkin hankintasopimuksen 
osalta talouden toimijoita, joilla on 
edellytykset toteuttaa hankintasopimus;
b) hankintaviranomaisten on asetettava 
riittävä määräaika, jossa kuhunkin 
yksittäiseen hankintasopimukseen liittyvät 
tarjoukset on esitettävä, ottaen huomioon 
hankintasopimuksen kohteen 
monimutkaisuuden ja tarjousten 
toimittamiseen tarvittavan ajan kaltaiset 
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seikat;
c) tarjoukset on esitettävä kirjallisesti, ja 
niitä ei saa avata ennen kuin annettu 
vastausaika on päättynyt;
d) hankintaviranomaisten on tehtävä 
kukin hankintasopimus sen tarjoajan 
kanssa, joka on esittänyt parhaan 
tarjouksen puitejärjestelyn eritelmissä 
esitettyjä hankintasopimuksen 
tekoperusteita noudattaen.

Or. en

Tarkistus 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankintaviranomaisten on asetettava 
riittävä määräaika, jossa kuhunkin 
yksittäiseen hankintasopimukseen liittyvät 
tarjoukset on esitettävä, ottaen huomioon 
hankintasopimuksen kohteen 
monimutkaisuuden ja tarjousten 
toimittamiseen tarvittavan ajan kaltaiset 
seikat;

b) hankintaviranomaisten on asetettava 
riittävä määräaika, jossa kuhunkin 
yksittäiseen hankintasopimukseen liittyvät 
tarjoukset on esitettävä, ottaen huomioon 
hankintasopimuksen kohteen 
monimutkaisuuden ja tarjousten 
toimittamiseen tarvittavan ajan kaltaiset 
seikat; määräajan on oltava pidempi kuin 
viisitoista työpäivää, jos tarjousten 
esittäminen edellyttää vierailuja useissa 
eri laitoksissa;

Or. es

Tarkistus 837
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) hankintaviranomaisten on asetettava 
riittävä määräaika, jossa kuhunkin 
yksittäiseen hankintasopimukseen liittyvät 
tarjoukset on esitettävä, ottaen huomioon 
hankintasopimuksen kohteen 
monimutkaisuuden ja tarjousten 
toimittamiseen tarvittavan ajan kaltaiset 
seikat;

b) hankintaviranomaisten on asetettava 
riittävä määräaika, jossa kuhunkin 
yksittäiseen hankintasopimukseen liittyvät 
tarjoukset on esitettävä, ottaen huomioon 
hankintasopimuksen kohteen 
monimutkaisuuden ja tarjousten 
toimittamiseen tarvittavan ajan kaltaiset 
seikat; määräajan on oltava pidempi kuin 
viisitoista työpäivää, jos tarjousten 
esittäminen edellyttää vierailuja useissa 
eri laitoksissa;

Or. es

Tarkistus 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) hankintaviranomaisten on otettava 
huomioon työlainsäädännön 
noudattaminen työvoimavaltaisina ja 
vähän lisäarvoa tuottavina pidettyjen 
talouden alojen yrityksille suunnatuissa 
tarjouskilpailuissa, jotka koskevat 
palveluja, joissa tapahtuu henkilöstön 
siirtymistä toisen yrityksen palvelukseen, 
ja pidettävä sellaisia tarjouksia 
hinnaltaan epätavallisen alhaisina ja 
suhteettomina, joiden hinta on alempi 
kuin työvoimakustannukset ja 
työehtosopimuksista tai 
työlainsäädännössä säädetyistä 
vähimmäisehdoista johtuvat 
kustannukset.

Or. es
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Tarkistus 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Hankintaviranomaiset voivat lisätä 
uusia talouden toimijoita puitejärjestelyyn 
sopimuksen voimassaolon aikana 
edellyttäen, että nämä talouden toimijat 
täyttävät kaikki tässä artiklassa asetetut 
ehdot eikä niitä ollut olemassa vielä 
sopimuksen tekohetkellä.  
Hankintaviranomaiset voivat poistaa 
talouden toimijoita puitejärjestelystä 
sopimuksen voimassaolon aikana, jos 
talouden toimijan toimintaan on liittynyt 
merkittäviä tai toistuvia puutteita 
sopimuksen mukaisen olennaisen 
vaatimuksen täyttämisessä. 

Or. en

Tarkistus 840
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 841
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
dynaamista hankintajärjestelmää 
tavanomaisiin hankintoihin, joiden 
markkinoilla yleisesti saatavilla olevat ja 
enemmän tai vähemmän 
standardilaatuiset ominaisuudet täyttävät 
hankintaviranomaisten tarpeet. 
Järjestelmää ei voida käyttää palvelujen 
ja monimutkaisten tai 
standardoimattomien tuotteiden 
hankintoihin. Dynaaminen 
hankintajärjestelmä on toteutettava täysin 
sähköisenä menettelynä, joka on koko 
kestonsa ajan avoin kaikille 
valintaperusteet täyttäville talouden 
toimijoille.

Or. en

Tarkistus 842
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tehdäkseen hankintasopimuksen 
dynaamista hankintajärjestelmää käyttäen 
hankintaviranomaisten on noudatettava 
rajoitetun menettelyn sääntöjä. Kaikki 
valintaperusteet täyttävät ehdokkaat on 
hyväksyttävä järjestelmään; järjestelmään 
hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei saa 

2. Tehdäkseen hankintasopimuksen 
dynaamista hankintajärjestelmää käyttäen 
hankintaviranomaisten on lähtökohtaisesti
noudatettava rajoitetun menettelyn 
sääntöjä. Kaikki valintaperusteet täyttävät 
ehdokkaat on hyväksyttävä järjestelmään; 
järjestelmään hyväksyttävien ehdokkaiden 
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rajoittaa 64 artiklan mukaisesti. Kaikki 
dynaamiseen hankintajärjestelmään 
liittyvät ilmoitukset on tehtävä yksinomaan 
sähköisessä muodossa 19 artiklan 2–6 
kohdan mukaisesti.

määrää ei saa rajoittaa 64 artiklan 
mukaisesti. Kaikki dynaamiseen 
hankintajärjestelmään liittyvät ilmoitukset 
on tehtävä yksinomaan sähköisessä 
muodossa 19 artiklan 2–6 kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 843
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkaistava tarjouskilpailu mainiten 
selvästi, että kyseessä on dynaaminen 
hankintajärjestelmä;

a) julkaistava tarjouskilpailu niin, että
tarjouskilpailukutsussa esitellään 
dynaaminen hankintajärjestelmä ja 
kuvataan menettelyn toiminta; 

Or. de

Tarkistus 844
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ilmoitettava eritelmissä vähintään 
suunniteltujen hankintojen luonne ja 
arvioitu määrä sekä kaikki tarvittavat tiedot 
hankintajärjestelmästä, käytettävästä 
sähköisestä järjestelmästä ja 
viestintäyhteyttä koskevista teknisistä 
järjestelyistä ja eritelmistä;

b) ilmoitettava dynaamisen 
hankintajärjestelmän ehdoissa vähintään 
suunniteltujen hankintojen luonne ja 
arvioitu määrä sekä kaikki tarvittavat tiedot 
hankintajärjestelmästä, käytettävästä 
sähköisestä järjestelmästä ja 
viestintäyhteyttä koskevista teknisistä 
järjestelyistä ja eritelmistä;

Or. de
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Tarkistus 845
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on dynaamisen 
hankintajärjestelmän koko keston ajan 
annettava kaikille talouden toimijoille 
mahdollisuus hakea hyväksyntää osallistua 
järjestelmään 2 kohdassa tarkoitettujen 
edellytysten mukaisesti. 
Hankintaviranomaisten on saatettava 
tällaisten hakemusten valintaperusteiden 
mukainen arviointi päätökseen 10 
työpäivän kuluessa hakemusten 
vastaanottamisesta.

Hankintaviranomaisten on dynaamisen 
hankintajärjestelmän koko keston ajan 
annettava kaikille talouden toimijoille 
mahdollisuus hakea hyväksyntää osallistua 
järjestelmään 2 kohdassa tarkoitettujen 
edellytysten mukaisesti. 
Hankintaviranomaisten on saatettava 
tällaisten hakemusten valintaperusteiden 
mukainen arviointi päätökseen 
21 työpäivän tai työnantajan 
määrittelemän kohtuullisen määräajan 
kuluessa hakemusten vastaanottamisesta.

Or. de

Tarkistus 846
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
dynaamisen hankintajärjestelmän kesto 
tarjouskilpailukutsussa. Niiden on 
ilmoitettava komissiolle keston 
muutoksesta seuraavia vakiolomakkeita 
käyttäen:

6. Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
dynaamisen hankintajärjestelmän kesto 
tarjouskilpailukutsussa.

Or. nl

Perustelu

Komissio ottaa käyttöön raportointivaatimuksia, jotka aiheuttavat hallinnollista taakkaa 
hankintaviranomaiselle ja johtavat yksityiskohtaisten säännöksien antamiseen.
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Tarkistus 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
dynaamisen hankintajärjestelmän kesto 
tarjouskilpailukutsussa. Niiden on 
ilmoitettava komissiolle keston 
muutoksesta seuraavia vakiolomakkeita 
käyttäen:

6. Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
dynaamisen hankintajärjestelmän kesto 
tarjouskilpailukutsussa.

Or. en

Tarkistus 848
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kun järjestelmän kestoa muutetaan 
järjestelmän voimassaoloa päättämättä, 
käytetään lomaketta, jota on alun perin 
käytetty dynaamisen hankintajärjestelmän 
tarjouskilpailukutsussa;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 849
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kun järjestelmän kestoa muutetaan 
järjestelmän voimassaoloa päättämättä, 
käytetään lomaketta, jota on alun perin 

Poistetaan.
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käytetty dynaamisen hankintajärjestelmän 
tarjouskilpailukutsussa;

Or. en

Tarkistus 850
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos järjestelmän voimassaolo on 
päättynyt, käytetään 48 artiklassa 
tarkoitettua jälki-ilmoitusta.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 851
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos järjestelmän voimassaolo on 
päättynyt, käytetään 48 artiklassa 
tarkoitettua jälki-ilmoitusta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 852
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Asianomaisilta talouden toimijoilta tai 7. Asianomaisilta talouden toimijoilta tai 
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dynaamisen hankintajärjestelmän 
osapuolilta ei saa veloittaa maksuja.

dynaamisen hankintajärjestelmän 
osapuolilta ei saa hankintamenettelyn 
aikana veloittaa maksuja.

Or. de

Tarkistus 853
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään.

Hankintaviranomaiset voivat käyttää vain 
standardoitujen palvelujen ja tavaroiden 
osalta sähköisiä huutokauppoja, joiden 
kuluessa uusia alennettuja hintoja ja/tai 
tarjousten sisältämiä tiettyjä tekijöitä 
koskevia uusia arvoja esitetään.

Or. en

Tarkistus 854
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään.

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään. Sähköisten 
huutokauppojen soveltamisala rajoitetaan 
täysin standardoituihin tavara- ja 
palveluhankintoihin.

Or. de
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Tarkistus 855
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään.

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
standardoitujen tavaroiden osalta 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään.

Or. en

Tarkistus 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään.

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään. Sähköisiä huutokauppoja 
voidaan käyttää vain sellaisten tavaroiden 
tavanomaisiin hankintoihin, joita on 
yleisesti saatavilla markkinoilla ja jotka 
ovat enemmän tai vähemmän 
standardilaatuisia. Niitä ei voida käyttää 
palvelujen ja monimutkaisten tai 
standardoimattomien tuotteiden 
hankintoihin.

Or. en

Tarkistus 857
Marc Tarabella
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Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään.

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään, ainoastaan 
standardoitujen hyödykkeiden ostamiseen.

Or. fr

Tarkistus 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään.

Hankintaviranomaiset voivat käyttää täysin 
standardoituihin tavara- ja 
palveluhankintoihin sähköisiä 
huutokauppoja, joiden kuluessa uusia 
alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään.

Or. de

Perustelu

Sähköiset huutokaupat voivat olla täysin standardoiduissa tavara- ja palveluhankinnoissa 
järkeviä, mutta monimutkaisiin hankintoihin ne eivät yleensä sovi tai ovat jopa haitallisia. 
Rakennusurakoiden myöntämiseen ne eivät rakenteeltaan sovellu.

Tarkistus 859
Mitro Repo

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

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään.

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
standardoitujen tavaroiden osalta 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään.

Or. en

Tarkistus 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komission teksti Tarkistus

a) Tätä artiklaa ei sovelleta julkisiin 
rakennusurakkasopimuksiin eikä 
arkkitehti- ja insinööripalveluihin.

Or. it

Tarkistus 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintasopimus tehdään 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, kutsuun on 
liitettävä asianomaista tarjoajaa koskevan, 
66 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun painotuksen 
mukaisesti tehdyn kokonaisarvioinnin 
tulokset.

Kutsuun on liitettävä tarjouksen tekijän 
tarjouksen 66 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun painotuksen mukaisesti tehdyn 
kokonaisarvioinnin tulokset.

Or. en
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Tarkistus 862
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tehdä sähköisten 
luetteloiden käytön pakolliseksi
tietyntyyppisissä hankinnoissa.

Jäsenvaltiot voivat säätää sähköisten 
luetteloiden käytöstä palvelu- ja 
tavarahankintasopimusten kohdalla. Tätä 
artiklaa ei sovelleta julkisiin 
rakennusurakkasopimuksiin eikä 
arkkitehti- ja insinööripalveluihin.

Or. it

Tarkistus 863
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
34 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

34 a artikla
Keskitetty verkkosivusto sähköisiä 

tarjouskilpailuja varten
Hankintaviranomaiset voivat avoimuuden 
nimissä julkaista toteutettuja 
rakennusurakoita jne. koskevaa tietoa 
tätä tarkoitusta varten perustetulla 
keskitetyllä verkkosivustolla, jossa 
täsmennetään summat, määrät ja muita 
tietoja, jotta muut hankintaviranomaiset 
voivat verrata, mitä vastaavista 
rakennusurakoista jne. on maksettu, ja 
perustaa omat tarjouskilpailunsa tähän 
tietoon, millä voidaan vähentää 
kustannuksia ja paljastaa sopimusten 
hintojen väliset suuret erot, jotta 
mahdolliset petokset voidaan havaita 
helpommin.
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Or. nl

Tarkistus 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset voivat hankkia 
rakennusurakoita, tavaroita ja/tai palveluja 
yhteishankintayksiköitä käyttäen.

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 
hankintaviranomaisille mahdollisuuden
hankkia julkisia rakennusurakoita, tavaraa 
ja/tai palveluja yhteishankintaviranomaista 
käyttäen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus antaa hankintaviranomaisten käyttää 
yhteishankintayksikön palveluja, mutta niiden ei pitäisi olla velvoitettuja siihen. 
Yhteishankinta on yksi hankintamenettelyistä, joka johtaa kysynnän yhdistämiseen, mikä voi 
olla epäsuotuisaa pk-yrityksille. Siksi jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää kansallisen 
politiikkansa perusteella, hyödyntävätkö ne keskitettyjä hankintamenettelyjä vai eivät.

Tarkistus 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset voivat hankkia 
rakennusurakoita, tavaroita ja/tai palveluja 
yhteishankintayksiköitä käyttäen.

1. Hankintaviranomaiset voivat hankkia 
rakennusurakoita, tavaroita ja/tai palveluja 
yhteishankintayksiköitä käyttäen. 
Jäsenvaltiot kannustavat kääntymään 
keskitettyjen rakennushankkeen 
toteuttajien puoleen siinä tapauksessa, 
että toimeksiantajien toiminta on 
laajuudeltaan rajallista.

Or. it
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Tarkistus 866
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset voivat hankkia 
rakennusurakoita, tavaroita ja/tai palveluja 
yhteishankintayksiköitä käyttäen.

1. Hankintaviranomaiset voivat hankkia 
rakennusurakoita, tavaroita ja/tai palveluja 
yhteishankintayksiköitä käyttäen, jos 
tarjouksien yhdistäminen suuremmiksi 
eriksi ei estä todellista kilpailua eikä 
mahdollista oligopolien ja monopolien 
syntymistä tai estä tosiasiallisesti 
loppukäyttäjien valinnanvapautta. 
Yhteishankintayksikön on kaikessa 
toiminnassaan huolehdittava siitä, että se
1) havaitsee ja estää sopimukset, jotka 
saattavat edistää monopolistisia ja 
oligopolistisia rakenteita ja markkinoita;
2) estää tosiasiallisesti ja tehokkaasti 
hankintasopimukset ja -menettelyt, jotka 
heikentävät pk-yritysten ja paikallisten 
yritysten mahdollisuuksia osallistua 
tarjouskilpailuihin ja voittaa niitä;
3) ei estä loppukäyttäjien oikeutta valita ja 
tulla kuulluiksi. 

Or. en

Tarkistus 867
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että hankintaviranomaisilla on 
mahdollisuus käyttää toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden 

Poistetaan.
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yhteishankintayksiköiden tarjoamia 
keskitettyjä hankintatoimintoja.

Or. en

Tarkistus 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että hankintaviranomaisilla on 
mahdollisuus käyttää toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yhteishankintayksiköiden 
tarjoamia keskitettyjä hankintatoimintoja.

2. Jäsenvaltiot voivat myös antaa 
hankintaviranomaisille mahdollisuuden
käyttää toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yhteishankintayksiköiden 
tarjoamia keskitettyjä hankintatoimintoja.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus antaa hankintaviranomaisten käyttää toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen yhteishankintayksikön tarjoamia palveluja, mutta niiden ei 
pitäisi olla velvoitettuja siihen. Joissakin jäsenvaltioissa komission ehdotuksen 35 artiklan 
2 kohdan mukainen mahdollisuus voi aiheuttaa ongelmia kansallisessa lainsäädännössä (eli 
hankintaviranomaiset eivät voisi olla toisen jäsenvaltion lainsäädännön alaisia, etenkään 
muutoksenhakuun sovellettavien määräysten osalta).

Tarkistus 869
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen katsotaan täyttävän 
tämän direktiivin mukaiset 
velvollisuutensa, kun se tekee hankintoja 
käyttäen keskitettyjä hankintatoimintoja, 
edellyttäen että yhteishankintayksikkö 
huolehtii yksinään kyseisten 

Hankintaviranomaisen katsotaan täyttävän 
tämän direktiivin mukaiset 
velvollisuutensa, kun se tekee hankintoja 
käyttäen keskitettyjä hankintatoimintoja, 
edellyttäen että yhteishankintayksikkö 
huolehtii kyseisten hankintamenettelyjen 
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hankintamenettelyjen kaikista vaiheista 
tarjouskilpailun julkaisemisesta 
asianomaisen yhden tai useamman 
hankintasopimuksen toteuttamisen 
päättymiseen.

kaikista vaiheista tarjouskilpailun 
julkaisemisesta asianomaisen yhden tai 
useamman hankintasopimuksen 
toteuttamisen päättymiseen.

Or. fr

Tarkistus 870
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.
Hankintojen tukitoiminnot
Hankintojen tukitoimintojen suorittajat 
on valittava tässä direktiivissä säädettyjä 
hankintamenettelyjä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 871
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yksi tai useampi hankintaviranomainen 
voi sopia tiettyjen yksittäisten hankintojen 
toteuttamisesta yhteisesti.

1. Kaksi tai useampi hankintaviranomainen 
voivat sopia tiettyjen yksittäisten 
hankintojen toteuttamisesta yhteisesti.

Or. en

Tarkistus 872
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos yksi hankintaviranomainen huolehtii 
yksinään kyseisten hankintamenettelyjen 
kaikista vaiheista tarjouskilpailun 
julkaisemisesta asianomaisen yhden tai 
useamman hankintasopimuksen 
toteuttamisen päättymiseen, kyseinen 
hankintaviranomainen on yksin vastuussa 
tämän direktiivin mukaisten 
velvollisuuksien täyttämisestä.

Jos asianomaiset hankintaviranomaiset 
toteuttavat yhdessä hankintamenettelyn 
kokonaisuudessaan, ne ovat yhdessä 
vastuussa tämän direktiivin mukaisten 
velvollisuuksien täyttämisestä.
Hankintaviranomaisten katsotaan 
toteuttavan hankintamenettelyn yhdessä, 
jos yksi hankintaviranomaisista hallinnoi 
menettelyä sekä omasta että toisen 
asianomaisen hankintaviranomaisen 
puolesta.

Or. en

Tarkistus 873
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kuitenkin useampi kuin yksi 
osallistuvista hankintaviranomaisista 
huolehtii hankintamenettelyjen 
suorittamisesta tai asianomaisten 
hankintasopimusten toteuttamisesta, 
kukin niistä on edelleen vastuussa tämän 
direktiivin mukaisten velvollisuuksien 
täyttämisestä huolehtimiensa vaiheiden 
osalta.

Jos kuitenkin asianomaiset 
hankintaviranomaiset eivät huolehdi 
yhdessä hankintamenettelyjen 
suorittamisesta kokonaisuudessaan, kukin 
niistä on vastuussa tämän direktiivin 
mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä 
huolehtimiensa vaiheiden osalta.

Or. en

Tarkistus 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla
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Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
Eri jäsenvaltioista olevien 
hankintaviranomaisten väliset 
yhteishankinnat
1. Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset voivat tehdä 
yhteisiä hankintasopimuksia jollakin 
tässä artiklassa kuvatuista tavoista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 
artiklan soveltamista.
2. Useat hankintaviranomaiset voivat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita 
ja/tai palveluja toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevalta yhteishankintaviranomaiselta 
tai sen välityksellä. Tällöin 
hankintamenettelyn on tapahduttava 
yhteishankintayksikön sijaintijäsenvaltion 
kansallisten säännösten mukaisesti.

3. Useat eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset voivat tehdä 
julkista hankintaa koskevan sopimuksen 
yhdessä. Tällöin osallistuvien 
hankintaviranomaisten on tehtävä 
sopimus, jossa määritetään

a) mitä kansallisia säännöksiä on 
sovellettava hankintamenettelyyn;

b) hankintamenettelyn sisäinen rakenne, 
mukaan luettuina menettelyn 
hallinnointi, vastuunjako, hankittavien 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen jakaminen ja 
hankintasopimusten tekeminen.

Kun sovellettavaa kansallista lakia 
määritetään a alakohdan mukaisesti, 
hankintaviranomaiset voivat valita minkä 
tahansa sellaisen jäsenvaltion kansalliset 
säännökset, jossa vähintään yksi 
osallistuvista viranomaisista sijaitsee.
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4. Jos useat eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset ovat perustaneet 
yhteisen oikeushenkilön, mukaan 
luettuina Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/20061

mukaiset eurooppalaiset alueellisen 
yhteistyön yhtymät tai muut unionin 
oikeuden mukaisesti perustetut 
oikeushenkilöt, osallistuvien 
hankintaviranomaisten on sovittava 
yhteisen oikeushenkilön toimivaltaisen 
elimen tekemällä päätöksellä siitä, minkä 
seuraavan jäsenvaltion kansallisia 
hankintasääntöjä sovelletaan:

a) sen jäsenvaltion kansalliset säännökset, 
jossa yhteisellä oikeushenkilöllä on 
sääntömääräinen kotipaikka; 

b) sen jäsenvaltion kansalliset säännökset, 
jossa yhteinen oikeushenkilö harjoittaa 
toimintaansa.

Tätä sopimusta voidaan soveltaa joko 
määräämättömän ajan, jos se 
vahvistetaan yhteisen oikeushenkilön 
perustamisasiakirjassa, tai sopimuksen 
soveltamisen voidaan rajata koskemaan 
tiettyä ajanjaksoa, tietyntyyppisiä 
hankintasopimuksia taikka yhden tai 
useamman yksittäisen 
hankintasopimuksen tekemistä.

5. Jos sopimusta, jossa määritetään 
sovellettava julkisia hankintoja koskeva 
laki, ei ole tehty, hankintasopimusten 
teossa sovellettava kansallinen 
lainsäädäntö on määritettävä seuraavien 
sääntöjen mukaisesti:

a) jos menettelyn toteuttaa tai sitä 
hallinnoi yksi osallistuva 
hankintaviranomainen muiden puolesta, 
on sovellettava kyseisen 
hankintaviranomaisen jäsenvaltion 
                                               
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19.
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kansallisia säännöksiä;

b) jos menettelyä ei toteuta eikä sitä 
hallinnoi yksi osallistuva 
hankintaviranomainen muiden puolesta, 
ja kyseessä on

i) rakennusurakkasopimus, 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
sen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, 
jossa suurin osa rakennustöistä 
toteutetaan;

ii) palvelu- tai tavarahankintasopimus, 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
sen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, 
jos suurin osa palveluista suoritetaan tai 
tavaroista toimitetaan;

c) jos ei ole mahdollista määrittää 
sovellettavaa kansallista lakia a ja b 
alakohdan mukaisesti, 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
suurimmasta osasta kustannuksia 
vastaavan hankintaviranomaisen 
jäsenvaltion kansallisia säännöksiä.

6. Jos 4 kohdan mukaista sopimusta, 
jossa määritetään sovellettava julkisia 
hankintoja koskeva laki, ei ole tehty, 
useiden eri jäsenvaltioista olevien 
hankintaviranomaisten perustamien 
yhteisten oikeushenkilöiden toteuttamiin 
hankintamenettelyihin sovellettava 
kansallinen lainsäädäntö on määritettävä 
seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) jos menettelyn toteuttaa tai sitä 
hallinnoi yhteisen oikeushenkilön 
toimivaltainen elin, sovelletaan sen 
jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, jossa 
oikeushenkilön sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee;

b) jos menettelyn toteuttaa tai sitä 
hallinnoi oikeushenkilön jäsen kyseisen 
oikeushenkilön puolesta, on sovellettavan 
5 kohdan a ja b alakohdassa esitettyjä 
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sääntöjä.
c) jos ei ole mahdollista määrittää 
sovellettavaa kansallista lakia 5 kohdan a 
tai b alakohdan mukaisesti, 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
sen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, 
jossa oikeushenkilön sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee.
7. Yksi tai useampi 
hankintaviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä hankintasopimuksia sellaisen 
puitejärjestelyn mukaisesti, jonka on 
tehnyt toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva 
hankintaviranomainen tai joka on tehty 
yhdessä sen kanssa, edellyttäen että 
puitejärjestely sisältää erityiset 
määräykset, joiden nojalla asianomainen 
yksi tai useampi hankintaviranomainen 
voi tehdä yksittäisiä hankintasopimuksia.

8. Rajatylittäviä julkisia hankintoja 
koskevien sopimusten tekemiseen 
liittyvissä päätöksissä on noudatettava 
sovellettavan kansallisen lain mukaisia 
tavanomaisia muutoksenhakumenettelyjä.
9. Muutoksenhakumenettelyjen 
tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
neuvoston direktiivin 89/665/ETY1

mukaisten, toisissa jäsenvaltioissa 
sijaitsevien muutoksenhakuelinten 
päätökset pannaan täysimääräisesti 
täytäntöön niiden kansallisessa 
oikeusjärjestyksessä, kun tällaisiin 
päätöksiin liittyy jäsenvaltioiden alueelle 
sijoittautuneita hankintaviranomaisia, 
jotka osallistuvat asianomaiseen 
rajatylittäviä julkisia hankintoja 
koskevaan menettelyyn. 

Or. en

                                               
1 EYVL L 395, 30.12.1989, s. 33.
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Tarkistus 875
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
Eri jäsenvaltioista olevien 
hankintaviranomaisten väliset 
yhteishankinnat
1. Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset voivat tehdä 
yhteisiä hankintasopimuksia jollakin 
tässä artiklassa kuvatuista tavoista, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 
artiklan soveltamista.
2. Useat hankintaviranomaiset voivat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita 
ja/tai palveluja toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevalta yhteishankintaviranomaiselta 
tai sen välityksellä. Tällöin 
hankintamenettelyn on tapahduttava 
yhteishankintayksikön sijaintijäsenvaltion 
kansallisten säännösten mukaisesti.

3. Useat eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset voivat tehdä 
julkista hankintaa koskevan sopimuksen 
yhdessä. Tällöin osallistuvien 
hankintaviranomaisten on tehtävä 
sopimus, jossa määritetään

a) mitä kansallisia säännöksiä on 
sovellettava hankintamenettelyyn;

b) hankintamenettelyn sisäinen rakenne, 
mukaan luettuina menettelyn 
hallinnointi, vastuunjako, hankittavien 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen jakaminen ja 
hankintasopimusten tekeminen.

Kun sovellettavaa kansallista lakia 
määritetään a alakohdan mukaisesti, 
hankintaviranomaiset voivat valita minkä 
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tahansa sellaisen jäsenvaltion kansalliset 
säännökset, jossa vähintään yksi 
osallistuvista viranomaisista sijaitsee.

4. Jos useat eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset ovat perustaneet 
yhteisen oikeushenkilön, mukaan 
luettuina Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/20061

mukaiset eurooppalaiset alueellisen 
yhteistyön yhtymät tai muut unionin 
oikeuden mukaisesti perustetut 
oikeushenkilöt, osallistuvien 
hankintaviranomaisten on sovittava 
yhteisen oikeushenkilön toimivaltaisen 
elimen tekemällä päätöksellä siitä, minkä 
seuraavan jäsenvaltion kansallisia 
hankintasääntöjä sovelletaan:

a) sen jäsenvaltion kansalliset säännökset, 
jossa yhteisellä oikeushenkilöllä on 
sääntömääräinen kotipaikka; 

b) sen jäsenvaltion kansalliset säännökset, 
jossa yhteinen oikeushenkilö harjoittaa 
toimintaansa.

Tätä sopimusta voidaan soveltaa joko 
määräämättömän ajan, jos se 
vahvistetaan yhteisen oikeushenkilön 
perustamisasiakirjassa, tai sopimuksen 
soveltamisen voidaan rajata koskemaan 
tiettyä ajanjaksoa, tietyntyyppisiä 
hankintasopimuksia taikka yhden tai 
useamman yksittäisen 
hankintasopimuksen tekemistä.

5. Jos sopimusta, jossa määritetään 
sovellettava julkisia hankintoja koskeva 
laki, ei ole tehty, hankintasopimusten 
teossa sovellettava kansallinen 
lainsäädäntö on määritettävä seuraavien 
sääntöjen mukaisesti:

a) jos menettelyn toteuttaa tai sitä 

                                               
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19.



PE492.859v01-00 70/177 AM\908712FI.doc

FI

hallinnoi yksi osallistuva 
hankintaviranomainen muiden puolesta, 
on sovellettava kyseisen 
hankintaviranomaisen jäsenvaltion 
kansallisia säännöksiä;

b) jos menettelyä ei toteuta eikä sitä 
hallinnoi yksi osallistuva 
hankintaviranomainen muiden puolesta, 
ja kyseessä on

i) rakennusurakkasopimus, 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
sen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, 
jossa suurin osa rakennustöistä 
toteutetaan;

ii) palvelu- tai tavarahankintasopimus, 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
sen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, 
jos suurin osa palveluista suoritetaan tai 
tavaroista toimitetaan;

c) jos ei ole mahdollista määrittää 
sovellettavaa kansallista lakia a ja b 
alakohdan mukaisesti, 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
suurimmasta osasta kustannuksia 
vastaavan hankintaviranomaisen 
jäsenvaltion kansallisia säännöksiä.

6. Jos 4 kohdan mukaista sopimusta, 
jossa määritetään sovellettava julkisia 
hankintoja koskeva laki, ei ole tehty, 
useiden eri jäsenvaltioista olevien 
hankintaviranomaisten perustamien 
yhteisten oikeushenkilöiden toteuttamiin 
hankintamenettelyihin sovellettava 
kansallinen lainsäädäntö on määritettävä 
seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) jos menettelyn toteuttaa tai sitä 
hallinnoi yhteisen oikeushenkilön 
toimivaltainen elin, sovelletaan sen
jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, jossa 
oikeushenkilön sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee;

b) jos menettelyn toteuttaa tai sitä 



AM\908712FI.doc 71/177 PE492.859v01-00

FI

hallinnoi oikeushenkilön jäsen kyseisen 
oikeushenkilön puolesta, on sovellettavan 
5 kohdan a ja b alakohdassa esitettyjä
sääntöjä.
c) jos ei ole mahdollista määrittää 
sovellettavaa kansallista lakia 5 kohdan a 
tai b alakohdan mukaisesti, 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
sen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, 
jossa oikeushenkilön sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee.
7. Yksi tai useampi 
hankintaviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä hankintasopimuksia sellaisen 
puitejärjestelyn mukaisesti, jonka on 
tehnyt toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva 
hankintaviranomainen tai joka on tehty 
yhdessä sen kanssa, edellyttäen että 
puitejärjestely sisältää erityiset 
määräykset, joiden nojalla asianomainen 
yksi tai useampi hankintaviranomainen 
voi tehdä yksittäisiä hankintasopimuksia.

8. Rajatylittäviä julkisia hankintoja 
koskevien sopimusten tekemiseen 
liittyvissä päätöksissä on noudatettava 
sovellettavan kansallisen lain mukaisia 
tavanomaisia muutoksenhakumenettelyjä.
9. Muutoksenhakumenettelyjen 
tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
neuvoston direktiivin 89/665/ETY1

mukaisten, toisissa jäsenvaltioissa 
sijaitsevien muutoksenhakuelinten 
päätökset pannaan täysimääräisesti 
täytäntöön niiden kansallisessa 
oikeusjärjestyksessä, kun tällaisiin 
päätöksiin liittyy jäsenvaltioiden alueelle 
sijoittautuneita hankintaviranomaisia, 
jotka osallistuvat asianomaiseen 
rajatylittäviä julkisia hankintoja 
koskevaan menettelyyn. 

Or. en
                                               
1 EYVL L 395, 30.12.1989, s. 33.
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Tarkistus 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset voivat tehdä 
yhteisiä hankintasopimuksia jollakin tässä 
artiklassa kuvatuista tavoista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 
soveltamista.

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 
hankintaviranomaisille mahdollisuuden 
tehdä yhteisiä hankintasopimuksia muiden 
jäsenvaltioiden hankintaviranomaisten 
kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
11 artiklan soveltamista, jos:

a) yhteinen hankintasopimus on 
perusteltu sopimuksen rajatylittävän 
luonteen vuoksi
tai;
b) eri jäsenvaltioiden 
hankintaviranomaiset rahoittavat yhdessä 
hankintasopimuksen
tai;
c) hankintasopimus on luonteeltaan 
innovatiivinen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus päättää, voiko hankintaviranomainen tehdä yhteisen 
hankintasopimuksen muista jäsenvaltioista olevien hankintaviranomaisten kanssa. Lisäksi 
olisi asetettava konkreettisia ehtoja, joiden perusteella voidaan sopimus voidaan tehdä 
yhdessä muista jäsenvaltioista olevien hankintaviranomaisten kanssa.

Tarkistus 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Useat hankintaviranomaiset voivat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita 
ja/tai palveluja toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevalta yhteishankintaviranomaiselta 
tai sen välityksellä. Tällöin 
hankintamenettelyn on tapahduttava 
yhteishankintayksikön sijaintijäsenvaltion 
kansallisten säännösten mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

Useat eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset voivat tehdä 
julkista hankintaa koskevan sopimuksen 
yhdessä. Tällöin osallistuvien 
hankintaviranomaisten on tehtävä sopimus, 
jossa määritetään

Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa osallistuvien 
hankintaviranomaisten on tehtävä sopimus, 
jossa määritetään

Or. en

Tarkistus 879
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun sovellettavaa kansallista lakia 
määritetään a alakohdan mukaisesti, 
hankintaviranomaiset voivat valita minkä 
tahansa sellaisen jäsenvaltion kansalliset 
säännökset, jossa vähintään yksi 

Kun sovellettavaa kansallista lakia 
määritetään a alakohdan mukaisesti, 
hankintaviranomaisten on valittava minkä 
tahansa sellaisen jäsenvaltion kansalliset 
säännökset, jossa vähintään yksi 
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osallistuvista viranomaisista sijaitsee. osallistuvista viranomaisista sijaitsee.

Or. de

Perustelu

Osapuolten lainvalintamahdollisuudet olisi kytkettävä hankintasopimuksen 
toimintaperiaatteisiin.

Tarkistus 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos sopimusta, jossa määritetään 
sovellettava julkisia hankintoja koskeva 
laki, ei ole tehty, hankintasopimusten 
teossa sovellettava kansallinen 
lainsäädäntö on määritettävä seuraavien 
sääntöjen mukaisesti:

Poistetaan.

a) jos menettelyn toteuttaa tai sitä 
hallinnoi yksi osallistuva 
hankintaviranomainen muiden puolesta, 
on sovellettava kyseisen 
hankintaviranomaisen jäsenvaltion 
kansallisia säännöksiä;
b) jos menettelyä ei toteuta eikä sitä 
hallinnoi yksi osallistuva 
hankintaviranomainen muiden puolesta, 
ja kyseessä on
i) rakennusurakkasopimus, 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
sen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, 
jossa suurin osa rakennustöistä 
toteutetaan;
ii) palvelu- tai tavarahankintasopimus, 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
sen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, 
jos suurin osa palveluista suoritetaan tai 
tavaroista toimitetaan;
c) jos ei ole mahdollista määrittää 
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sovellettavaa kansallista lakia a ja b 
alakohdan mukaisesti, 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
suurimmasta osasta kustannuksia 
vastaavan hankintaviranomaisen 
jäsenvaltion kansallisia säännöksiä.

Or. en

Perustelu

On riittävää, että hankintaviranomaiset sopivat sovellettavista kansallisista 
hankintasäännöistä. Artiklan 5 kohta on tarpeeton. Sen poistaminen yksinkertaistaa artiklaa.

Tarkistus 881
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos ei ole mahdollista määrittää 
sovellettavaa kansallista lakia a ja b 
alakohdan mukaisesti, 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
suurimmasta osasta kustannuksia 
vastaavan hankintaviranomaisen 
jäsenvaltion kansallisia säännöksiä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Useat eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset voivat hankkia 
julkisia rakennusurakoita, tavaraa ja/tai 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa 
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sijaitsevaa yhteishankintaviranomaista 
käyttäen, jos kyseiset jäsenvaltiot ovat 
säätäneet 35 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta mahdollisuudesta ja kaikki 
edellä 1 kohdassa tarkoitetut ehdot ovat 
täyttyneet. Siinä tapauksessa osapuolten 
on tehtävä sopimus, jossa määrätään, 
mitä kansallisia säännöksiä 
hankintamenettelyyn sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos 4 kohdan mukaista sopimusta, 
jossa määritetään sovellettava julkisia 
hankintoja koskeva laki, ei ole tehty, 
useiden eri jäsenvaltioista olevien 
hankintaviranomaisten perustamien 
yhteisten oikeushenkilöiden toteuttamiin 
hankintamenettelyihin sovellettava 
kansallinen lainsäädäntö on määritettävä 
seuraavien sääntöjen mukaisesti:

Poistetaan.

a) jos menettelyn toteuttaa tai sitä 
hallinnoi yhteisen oikeushenkilön 
toimivaltainen elin, sovelletaan sen 
jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, jossa 
oikeushenkilön sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee;
b) jos menettelyn toteuttaa tai sitä 
hallinnoi oikeushenkilön jäsen kyseisen 
oikeushenkilön puolesta, on sovellettavan 
5 kohdan a ja b alakohdassa esitettyjä 
sääntöjä.
c) jos ei ole mahdollista määrittää 
sovellettavaa kansallista lakia 5 kohdan a 
tai b alakohdan mukaisesti, 
hankintaviranomaisten on sovellettava 
sen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, 
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jossa oikeushenkilön sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee.

Or. en

Perustelu

On riittävää, että hankintaviranomaiset sopivat sovellettavista kansallisista 
hankintasäännöistä. Artiklan 6 kohta on tarpeeton. Sen poistaminen yksinkertaistaa artiklaa.

Tarkistus 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Yksi tai useampi hankintaviranomainen 
voi tehdä yksittäisiä hankintasopimuksia 
sellaisen puitejärjestelyn mukaisesti, jonka 
on tehnyt toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva 
hankintaviranomainen tai joka on tehty 
yhdessä sen kanssa, edellyttäen että 
puitejärjestely sisältää erityiset määräykset, 
joiden nojalla asianomainen yksi tai 
useampi hankintaviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä hankintasopimuksia.

7. Jäsenvaltiot voivat antaa yhdelle tai 
useammalle hankintaviranomaiselle 
mahdollisuuden tehdä yksittäisiä 
hankintasopimuksia sellaisen 
puitejärjestelyn mukaisesti, jonka on tehnyt 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva 
hankintaviranomainen tai joka on tehty 
yhdessä sen kanssa, edellyttäen että 
puitejärjestely sisältää erityiset määräykset, 
joiden nojalla asianomainen yksi tai 
useampi hankintaviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä hankintasopimuksia.

Or. en

Tarkistus 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Muutoksenhakumenettelyjen 
tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 

Poistetaan.
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neuvoston direktiivin 89/665/ETY33

mukaisten, toisissa jäsenvaltioissa 
sijaitsevien muutoksenhakuelinten 
päätökset pannaan täysimääräisesti 
täytäntöön niiden kansallisessa 
oikeusjärjestyksessä, kun tällaisiin 
päätöksiin liittyy jäsenvaltioiden alueelle 
sijoittautuneita hankintaviranomaisia, 
jotka osallistuvat asianomaiseen 
rajatylittäviä julkisia hankintoja 
koskevaan menettelyyn.

Or. en

Perustelu

Tällainen säännös voisi aiheuttaa käytännön ongelmia.  Ei ole selvää, miten jäsenvaltioiden 
olisi huolehdittava siitä, että toisissa jäsenvaltioissa sijaitsevien muutoksenhakuelinten 
päätökset (jotka eivät ole välttämättä luonteeltaan oikeudellisia) pannaan täysimääräisesti 
täytäntöön niiden kansallisessa oikeusjärjestyksessä.

Tarkistus 886
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Ennen hankintamenettelyjen 
aloittamista jäsenvaltioiden on yhdessä 
hankintaviranomaisten ja kaikkien 
asianomaisten tasojen poliittisten 
johtajien kanssa laadittava kaikilla 
asianomaisilla tasoilla – kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla –
hankintastrategia, joka vastaa tämän 
direktiivin tavoitteita. Viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että strategiaa 
noudatetaan ja toteutetaan tämän 
direktiivin tavoitteiden mukaisesti. 
Strategioilla on taattava ainakin 
seuraavien periaatteiden noudattaminen:
a) hankintaviranomaisten on yhdessä 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen 
tason poliittisten johtajien kanssa oltava 
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keskeisiä toimijoita määriteltäessä 
hankintastrategioiden periaatteita;
b) ennen hankintamenettelyn aloittamista 
on järjestettävä julkisia kuulemisia 
tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjien 
kanssa. Loppukäyttäjien näkemykset on 
dokumentoitava ja otettava huomioon 
hankintamenettelyn toteuttamisessa;
c) hankintastrategian on oltava poliittinen 
väline ja sitova asiakirja 
hankintamenettelyjen täytäntöönpanossa 
ja toteutuksessa. Hankintamenettelyjen 
tavoitteet ja päämäärät eivät saa poiketa 
strategiasta.

Or. en

Tarkistus 887
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin hankintamenettely aloitetaan 
hankintaviranomaiset voivat toteuttaa 
markkinatutkimuksia arvioidakseen 
markkinoiden rakennetta, edellytyksiä ja 
valmiuksia ja ilmoittaakseen talouden 
toimijoille hankintasuunnitelmistaan ja 
vaatimuksistaan.

1. Ennen kuin hankintamenettely aloitetaan 
hankintaviranomaiset voivat toteuttaa 
markkinatutkimuksia arvioidakseen 
markkinoiden rakennetta, edellytyksiä ja 
valmiuksia ja/tai ilmoittaakseen talouden 
toimijoille hankintasuunnitelmistaan ja 
vaatimuksistaan.

Or. en

Tarkistus 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Ennen kuin hankintamenettely aloitetaan 
hankintaviranomaiset voivat toteuttaa 
markkinatutkimuksia arvioidakseen 
markkinoiden rakennetta, edellytyksiä ja 
valmiuksia ja ilmoittaakseen talouden 
toimijoille hankintasuunnitelmistaan ja 
vaatimuksistaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 889
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten hankintaviranomaiset voivat 
pyytää tai hyväksyä neuvoja hallinnollisilta 
tukirakenteilta, kolmansilta osapuolilta tai 
markkinatoimijoilta, edellyttäen että 
tällaiset neuvot eivät estä kilpailua eivätkä 
riko syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita.

Tätä varten hankintaviranomaiset voivat 
pyytää tai hyväksyä neuvoja hallinnollisilta 
tukirakenteilta, kolmansilta osapuolilta tai 
markkinatoimijoilta.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton.

Tarkistus 890
Anja Weisgerber

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

Tätä varten hankintaviranomaiset voivat 
pyytää tai hyväksyä neuvoja hallinnollisilta 
tukirakenteilta, kolmansilta osapuolilta tai 
markkinatoimijoilta, edellyttäen että 
tällaiset neuvot eivät estä kilpailua eivätkä 
riko syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita.

Tätä varten hankintaviranomaiset voivat 
pyytää tai hyväksyä neuvoja hallinnollisilta 
tukirakenteilta, kolmansilta osapuolilta tai 
markkinatoimijoilta.

Or. de

Perustelu

Virkkeen loppuosa olisi poistettava, koska se aiheuttaa käytännössä soveltamisongelmia. 
Kriteerit, joiden mukaan jokin neuvo on kilpailua vääristävä, ovat tuskin määriteltävissä. On 
myös epäselvää, mikä arviointiajankohta (ennakko- vai jälkiarviointi) on 
hankintaviranomaisen kannalta ratkaiseva. Lisäksi julkisen sektorin on muutenkin yleisesti 
toimittava syrjimättömästi ja avoimesti.

Tarkistus 891
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten hankintaviranomaiset voivat 
pyytää tai hyväksyä neuvoja hallinnollisilta 
tukirakenteilta, kolmansilta osapuolilta tai 
markkinatoimijoilta, edellyttäen että 
tällaiset neuvot eivät estä kilpailua eivätkä 
riko syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita.

Tätä varten hankintaviranomaiset voivat 
pyytää tai hyväksyä neuvoja hallinnollisilta 
tukirakenteilta, kolmansilta osapuolilta tai 
markkinatoimijoilta, edellyttäen että 
tällaiset neuvot eivät estä kilpailua eivätkä 
riko syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita ja että neuvoa-antavat toimijat 
eivät voi osallistua hankintamenettelyyn.

Or. pt

Tarkistus 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisina toimenpiteinä on muun muassa 
toimitettava toisille ehdokkaille ja 
tarjoajille tiedot, jotka on vaihdettu 
ehdokkaan tai tarjoajan osallistuessa 
hankintamenettelyn valmisteluun tai jotka 
ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta; 
lisäksi on vahvistettava asianmukaiset 
määräajat tarjousten vastaanottamiselle. 

Tällaisina toimenpiteinä on muun muassa 
toimitettava toisille ehdokkaille ja 
tarjoajille tiedot, jotka on vaihdettu 
ehdokkaan tai tarjoajan osallistuessa 
hankintamenettelyn valmisteluun tai jotka 
ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta; 
lisäksi on vahvistettava asianmukaiset 
määräajat tarjousten vastaanottamiselle. 

Hankintaviranomaiset on velvoitettava 
joko  
i) täsmentämään kutsussa osallistua 
markkinatutkimukseen, mitä tietoja 
pidetään merkityksellisinä ja voidaan 
siten toimittaa kaikille mahdollisille 
tarjoajille, tai
ii) määrittämään tarkasti 
markkinatutkimukseen osallistujien 
oikeudet ja niiden käytettävissä olevat 
menettelyt luottamuksellisten tietojen 
suojaamiseksi.

Asianomainen ehdokas tai tarjoaja on 
suljettava pois hankintamenettelystä vain, 
jos ei ole olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
periaatteen noudattamista.

Asianomainen ehdokas tai tarjoaja on 
suljettava pois hankintamenettelystä vain, 
jos ei ole olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
periaatteen noudattamista.

Or. en

Perustelu

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 893
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisina toimenpiteinä on muun muassa 
toimitettava toisille ehdokkaille ja 
tarjoajille tiedot, jotka on vaihdettu
ehdokkaan tai tarjoajan osallistuessa 
hankintamenettelyn valmisteluun tai jotka 
ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta; 
lisäksi on vahvistettava asianmukaiset 
määräajat tarjousten vastaanottamiselle. 
Asianomainen ehdokas tai tarjoaja on 
suljettava pois hankintamenettelystä vain, 
jos ei ole olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
periaatteen noudattamista.

Tällaisina toimenpiteinä on muun muassa 
toimitettava toisille ehdokkaille ja 
tarjoajille tiedot, jotka 
hankintaviranomainen antaa ehdokkaan 
tai tarjoajan osallistuessa 
hankintamenettelyn valmisteluun tai jotka 
ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta; 
lisäksi on vahvistettava asianmukaiset 
määräajat tarjousten vastaanottamiselle. 
Asianomainen ehdokas tai tarjoaja on 
suljettava pois hankintamenettelystä vain, 
jos ei ole olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
periaatteen noudattamista.

Or. fr

Perustelu

Tarjoajille saa antaa vain hankintaviranomaisen antamia tietoja alustavasta 
markkinatutkimuksesta, ei "vaihdettuja tietoja", joista voi käydä ilmi tarjoukseen liittyviä 
tekijöitä, mikä puolestaan syrjisi alustavaan markkinatutkimukseen osallistuneita tarjoajia.

Tarkistus 894
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisina toimenpiteinä on muun muassa 
toimitettava toisille ehdokkaille ja 
tarjoajille tiedot, jotka on vaihdettu 
ehdokkaan tai tarjoajan osallistuessa 

Tällaisina toimenpiteinä on muun muassa 
toimitettava toisille ehdokkaille ja 
tarjoajille tiedot, jotka on vaihdettu 
ehdokkaan tai tarjoajan osallistuessa 
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hankintamenettelyn valmisteluun tai jotka 
ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta; 
lisäksi on vahvistettava asianmukaiset 
määräajat tarjousten vastaanottamiselle. 
Asianomainen ehdokas tai tarjoaja on 
suljettava pois hankintamenettelystä vain, 
jos ei ole olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
periaatteen noudattamista.

hankintamenettelyn valmisteluun tai jotka 
ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta; 
lisäksi on vahvistettava asianmukaiset 
määräajat tarjousten vastaanottamiselle. 
Hankintaviranomaisten on joko i) 
täsmennettävä kutsussa osallistua 
kuulemiseen, mitä tietoja pidetään 
merkityksellisinä ja voidaan siten 
toimittaa kaikille mahdollisille tarjoajille, 
tai ii) määritettävä tarkasti 
markkinatutkimukseen osallistujien 
oikeudet ja niiden käytettävissä olevat 
menettelyt, joiden avulla ne voivat suojata 
luottamuksellisia tietoja. Asianomainen 
ehdokas tai tarjoaja on suljettava pois 
hankintamenettelystä vain, jos ei ole 
olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
periaatteen noudattamista.

Or. en

Perustelu

Voi olla käytännössä vaikeaa määrittää ja sopia hankintaviranomaisten kanssa jokaisessa 
tapauksessa, mikä on "merkityksellistä tietoa", jota voidaan jakaa alustavassa 
markkinatutkimuksessa, ja mikä olisi pidettävä luottamuksellisena. Antamalla 
hankintaviranomaisille mahdollisuus määritellä selvästi, mitä tietoja saatetaan toimittaa 
toisille tarjoajille, tai menettelyt luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi lisätään selvyyttä 
eri osapuolille ja turvataan talouden toimijoiden edut.

Tarkistus 895
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tekniset eritelmät on esitettävä hankinta-
asiakirjoissa. Teknisissä eritelmissä on 
määriteltävä rakennusurakoilta, palveluilta 
tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet, ja 
niillä on oltava yhteys 
hankintasopimuksen kohteeseen.
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Or. en

Tarkistus 896
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a ja b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata 
myös tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa tai 
missä tahansa 2 artiklan 22 alakohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa. Teknisinä 
eritelminä on otettava huomioon myös:
a) sosiaaliset perusteet kuten se, että 
noudatetaan ihmisarvoisia työoloja ja 
terveys- ja turvallisuusmääräyksiä, 
työehtosopimusta, sukupuolten välinen 
tasapaino (esimerkiksi samapalkkaisuus, 
työn ja yksityiselämän 
yhteensovittaminen), sosiaalinen 
osallisuus, mukaan luettuna vammaisten 
tai heikossa tai sosiaalisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
työntekijöiden (kuten 
pitkäaikaistyöttömien, romanien, 
maahanmuuttajien tai nuorten ja 
iäkkäiden työntekijöiden) 
työllistymismahdollisuudet, työpaikalla 
tarjottava ammatillinen koulutus, 
käyttäjien osallisuus ja kuuleminen, 
kohtuuhintaisuus, ihmisoikeudet ja 
eettinen kauppa;
b) palvelusopimuksissa ja 
rakennusurakoiden suunnittelua 
koskevissa sopimuksissa sopimuksen 
toteutukseen osoitetun henkilöstön 
organisointi, pätevyys ja kokemus.

Or. de

Tarkistus 899
Heide Rühle

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

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

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

Or. en

Tarkistus 900
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata 
myös tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa tai 
missä tahansa 2 artiklan 22 alakohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetun elinkaaren tai 
sosiaalisesti kestävän tuotantoprosessin
vaiheessa.

Or. fr

Tarkistus 901
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata 
myös tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa tai 
missä tahansa 2 artiklan 22 alakohdassa, 
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tarkoitetun elinkaaren vaiheessa. tarkoitetun elinkaaren vaiheessa, 
sosiaalisesti kestävät tai eläinten 
hyvinvoinnin huomioon ottavat 
tuotantoprosessit mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 902
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata 
myös tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa tai 
missä tahansa 2 artiklan 22 alakohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa, mikäli ne 
liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja ovat oikeasuhteisia sopimuksen arvoon 
ja tavoitteisiin nähden.

Or. en

Perustelu

Ehdokkaita ei voida vaatia todistamaan asioita, joihin ne eivät voi vaikuttaa, joihin niillä ei 
ole toimivaltaa tai joista ne eivät ole vastuussa koko toimitusketjun osalta. Tästä syystä 
teknisten eritelmien on liityttävä tiukasti sopimuksen kohteeseen ja vaatimusten on oltava 
oikeasuhtaisia sopimuksen arvoon ja tavoitteisiin nähden.

Tarkistus 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on esitettävä 
teknisissä eritelmissä osana sopimuksen 
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tekemisen ehdottomia vaatimuksia selvästi 
sosiaalisiin olosuhteisiin ja työehtoihin, 
kuten työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
sosiaaliturvaan ja työoloihin, liittyvät 
velvoitteet, jotka annetaan EU:n ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan.

Or. de

Tarkistus 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 905
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 4 alakohta



PE492.859v01-00 90/177 AM\908712FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.

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

Tarkistus 906
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

Tekniset eritelmät voivat tarvittaessa 
sisältää myös vaatimuksia, jotka koskevat:
a) suorituskykyä, mukaan lukien 
ympäristö- ja ilmastomyötäisyyden taso ja 
suorituskyky sosiaalisten vaikutusten 
kannalta;
b) elinkaariominaisuuksia;
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c) kyseisen sopimuksen toteutukseen 
osoitetun henkilöstön organisointia, 
pätevyyttä ja kokemusta;
d) turvallisuutta tai mittoja, mukaan 
lukien menettelyt, jotka koskevat 
laadunvarmistusta, termistöä, tunnuksia, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, 
merkitsemistä, etiketöintiä ja 
käyttöohjeita;
e) sääntöjä, jotka liittyvät suunnitteluun 
ja kustannuslaskentaan, testaukseen ja 
tarkastukseen, sekä työn 
hyväksymisehtoja, rakennusmenetelmiä ja 
-tekniikoita sekä kaikkia muita teknisiä 
edellytyksiä, jotka hankintaviranomaisen 
on mahdollista määrätä yleisen tai 
erityisen sääntelyn puitteissa ja jotka 
liittyvät valmiiseen työhön ja 
materiaaleihin tai näiden osiin;
f) innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen 
edistämistä siten, että järjestetään 
tarjouskilpailuja ratkaisuista ongelmiin 
tarkkaan määriteltyjen tavaroiden ja 
palvelujen sijasta;

Or. en

Tarkistus 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

Tekniset eritelmät on kaikissa 
hankinnoissa laadittava siten, että 
sopimuksen kohteena olevat tavarat, 
palvelut ja rakennusurakat täyttävät 
tietosuojalainsäädännön vaatimukset 
henkilötietojen käsittelyn 
suunnitteluajankohtana 
(sisäänrakennettu tietosuoja).



PE492.859v01-00 92/177 AM\908712FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 908
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos pakolliset esteettömyysstandardit 
vahvistetaan unionin säädöksellä, tekniset 
eritelmät on määriteltävä 
esteettömyysnäkökohtien osalta 
viittaamalla kyseiseen säädökseen.

Jos pakolliset esteettömyysstandardit 
vahvistetaan unionin säädöksellä, tekniset 
eritelmät on määriteltävä vammaiskäytön 
esteettömyysnäkökohtien tai kaikkien 
käyttäjien vaatimukset täyttävän 
suunnittelun osalta viittaamalla kyseiseen 
säädökseen.

Or. en

Tarkistus 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos pakolliset esteettömyysstandardit
vahvistetaan unionin säädöksellä, tekniset 
eritelmät on määriteltävä 
esteettömyysnäkökohtien osalta 
viittaamalla kyseiseen säädökseen.

Jos pakolliset esteettömyys-, ympäristö- tai 
sosiaalistandardit vahvistetaan unionin 
säädöksellä, tekniset eritelmät on 
määriteltävä esteettömyysnäkökohtien, 
ympäristönäkökohtien ja sosiaalisten 
perusteiden osalta viittaamalla kyseiseen 
säädökseen.

Or. en

Tarkistus 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tekniset eritelmät voivat myös 
sisältää vaatimuksia, jotka koskevat:
a) kyseisen sopimuksen toteutukseen 
osoitetun henkilöstön työehtoja, 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta;

Or. en

Tarkistus 911
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Teknisillä eritelmillä on varmistettava 
talouden toimijoille yhtäläinen pääsy 
hankintamenettelyyn, eivätkä ne saa haitata 
perusteettomasti julkisten hankintojen 
avaamista kilpailulle.

2. Teknisillä eritelmillä on varmistettava 
talouden toimijoille yhtäläinen pääsy 
hankintamenettelyyn, eivätkä ne saa haitata 
perusteettomasti julkisten hankintojen 
avaamista kilpailulle. Tekniset eritelmät 
tulee laatia siten, että tarjouskilpailussa 
tai muussa hankintamenettelyssä 
menestyminen ei perustu yksinomaan tai 
pääasiallisesti työntekijöiden 
työsuhdeturvalla tai työehdoilla 
kilpailemiseen.

Or. fi

Tarkistus 912
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Teknisillä eritelmillä on varmistettava 2. Teknisillä eritelmillä on varmistettava 
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talouden toimijoille yhtäläinen pääsy 
hankintamenettelyyn, eivätkä ne saa haitata 
perusteettomasti julkisten hankintojen 
avaamista kilpailulle.

talouden toimijoille yhtäläinen pääsy 
hankintamenettelyyn, eivätkä ne saa haitata 
perusteettomasti julkisten hankintojen 
avaamista kilpailulle.

Teknisillä eritelmillä on huolehdittava 
siitä, ettei julkinen hankinta perustu 
yksinomaan henkilöstön heikoimmilla
työehdoilla kilpailemiseen tai 
työntekijöiden työpaikkojen menetykseen.

Or. fi

Tarkistus 913
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
mukaan luettuina ympäristövaatimukset, 
edellyttäen että parametrit ovat riittävän 
tarkat, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään 
hankintasopimuksen kohteen ja 
hankintaviranomaiset pystyvät tekemään 
hankintasopimuksen;

a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
mukaan luettuina ympäristövaatimukset ja 
sosiaaliset vaatimukset, edellyttäen että 
parametrit ovat riittävän tarkat, jotta 
tarjoajat pystyvät määrittämään 
hankintasopimuksen kohteen ja 
hankintaviranomaiset pystyvät tekemään 
hankintasopimuksen;

Or. en

Tarkistus 914
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
mukaan luettuina ympäristövaatimukset, 
edellyttäen että parametrit ovat riittävän 

a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
mukaan luettuina ympäristövaatimukset ja 
sosiaaliset vaatimukset, edellyttäen että 



AM\908712FI.doc 95/177 PE492.859v01-00

FI

tarkat, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään 
hankintasopimuksen kohteen ja 
hankintaviranomaiset pystyvät tekemään 
hankintasopimuksen;

parametrit ovat riittävän tarkat, jotta 
tarjoajat pystyvät määrittämään 
hankintasopimuksen kohteen ja 
hankintaviranomaiset pystyvät tekemään 
hankintasopimuksen; tähän sisältyvät 
edellä 1 kohdan mukaisesti pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen 2 artiklan 22 a (uusi) kohdassa 
tarkoitettuihin elinkaaren ominaisuuksiin 
liittyvät vaatimukset;

Or. de

Tarkistus 915
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
mukaan luettuina ympäristövaatimukset, 
edellyttäen että parametrit ovat riittävän 
tarkat, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään 
hankintasopimuksen kohteen ja 
hankintaviranomaiset pystyvät tekemään 
hankintasopimuksen;

a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
mukaan luettuina sosiaaliset ja
ympäristövaatimukset sekä eläinten 
hyvinvointia koskevat vaatimukset, 
edellyttäen että parametrit ovat riittävän 
tarkat, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään 
hankintasopimuksen kohteen ja 
hankintaviranomaiset pystyvät tekemään 
hankintasopimuksen;

Or. en

Tarkistus 916
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 

(a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
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mukaan luettuina ympäristövaatimukset, 
edellyttäen että parametrit ovat riittävän 
tarkat, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään 
hankintasopimuksen kohteen ja 
hankintaviranomaiset pystyvät tekemään 
hankintasopimuksen;

mukaan luettuina ympäristövaatimukset, 
edellyttäen että parametrit ovat riittävän 
tarkat, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään 
hankintasopimuksen kohteen ja 
hankintaviranomaiset pystyvät tekemään 
hankintasopimuksen. Suorituskykyä 
koskevat tai toiminnalliset vaatimukset on 
muotoiltava siten, että kaikki vastaavat tai 
vertailukelpoiset vaatimukset täyttävät 
tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Jos 
hankintaviranomainen hylkää tarjouksen 
vastaavuuden tai vertailukelpoisuuden 
puutteen vuoksi, sen on esitettävä tästä 
näyttöä tarjoajalle.

Or. nl

Tarkistus 917
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viittaamalla teknisiin eritelmiin ja 
seuraavassa luetellussa 
tärkeysjärjestyksessä: kansallisiin 
standardeihin, joilla saatetaan voimaan 
eurooppalaisia standardeja, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin, 
kansainvälisiin standardeihin, muihin 
eurooppalaisten standardointielinten 
laatimiin teknisiin viitejärjestelmiin, tai jos 
näitä ei ole, kansallisiin standardeihin tai 
kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin tai 
kansallisiin rakennusurakoiden 
suunnitteluun, laskentaan ja toteuttamiseen 
sekä tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin 
eritelmiin. Jokaiseen viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu "tai vastaava";

b) viittaamalla teknisiin eritelmiin ja 
seuraavassa luetellussa 
tärkeysjärjestyksessä: kansallisiin 
standardeihin, joilla saatetaan voimaan 
eurooppalaisia standardeja, 
eurooppalaiseen tekniseen arviointiin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin, 
kansainvälisiin standardeihin, muihin 
eurooppalaisten standardointielinten 
laatimiin teknisiin viitejärjestelmiin, tai jos 
näitä ei ole, kansallisiin standardeihin tai 
kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin tai 
kansallisiin rakennusurakoiden 
suunnitteluun, laskentaan ja toteuttamiseen 
sekä tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin 
eritelmiin; Jokaiseen viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu "tai vastaava";

Or. en
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Tarkistus 918
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viittaamalla teknisiin eritelmiin ja 
seuraavassa luetellussa 
tärkeysjärjestyksessä: kansallisiin 
standardeihin, joilla saatetaan voimaan 
eurooppalaisia standardeja, eurooppalaisiin 
teknisiin hyväksyntöihin, yhteisiin 
teknisiin eritelmiin, kansainvälisiin 
standardeihin, muihin eurooppalaisten 
standardointielinten laatimiin teknisiin 
viitejärjestelmiin, tai jos näitä ei ole, 
kansallisiin standardeihin tai kansallisiin 
teknisiin hyväksyntöihin tai kansallisiin 
rakennusurakoiden suunnitteluun, 
laskentaan ja toteuttamiseen sekä 
tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin 
eritelmiin. Jokaiseen viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu "tai vastaava";

b) viittaamalla teknisiin eritelmiin ja 
seuraavassa luetellussa 
tärkeysjärjestyksessä ja erottelematta niitä 
niiden laadintamenettelyn perusteella: 
kansallisiin standardeihin, joilla saatetaan 
voimaan eurooppalaisia standardeja, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin, 
kansainvälisiin standardeihin, muihin 
eurooppalaisten standardointielinten 
laatimiin teknisiin viitejärjestelmiin, tai jos 
näitä ei ole, kansallisiin standardeihin tai 
kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin tai 
kansallisiin rakennusurakoiden 
suunnitteluun, laskentaan ja toteuttamiseen 
sekä tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin 
eritelmiin. Jokaiseen viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu "tai vastaava";

Or. en

Tarkistus 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viittaamalla teknisiin eritelmiin ja 
seuraavassa luetellussa 
tärkeysjärjestyksessä: kansallisiin 
standardeihin, joilla saatetaan voimaan 
eurooppalaisia standardeja, eurooppalaisiin 
teknisiin hyväksyntöihin, yhteisiin 
teknisiin eritelmiin, kansainvälisiin 
standardeihin, muihin eurooppalaisten 
standardointielinten laatimiin teknisiin 

b) viittaamalla teknisiin eritelmiin ja 
seuraavassa luetellussa 
tärkeysjärjestyksessä ja erottelematta niitä 
niiden laadintamenettelyn perusteella: 
kansallisiin standardeihin, joilla saatetaan 
voimaan eurooppalaisia standardeja, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin, 
kansainvälisiin standardeihin, muihin 
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viitejärjestelmiin, tai jos näitä ei ole, 
kansallisiin standardeihin tai kansallisiin 
teknisiin hyväksyntöihin tai kansallisiin 
rakennusurakoiden suunnitteluun, 
laskentaan ja toteuttamiseen sekä 
tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin 
eritelmiin. Jokaiseen viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu "tai vastaava";

eurooppalaisten standardointielinten 
laatimiin teknisiin viitejärjestelmiin, tai jos 
näitä ei ole, kansallisiin standardeihin tai 
kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin tai 
kansallisiin rakennusurakoiden 
suunnitteluun, laskentaan ja toteuttamiseen 
sekä tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin 
eritelmiin. Jokaiseen viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu "tai vastaava";

Or. en

Perustelu

Teknisten eritelmien olisi oltava syrjimättömiä ja teknologianeutraaleja. Näitä 
perusperiaatteita olisi sovellettava myös standardien ja eritelmien käyttöön hankinnoissa. 
Syrjimättömillä ja teknologianeutraaleilla eritelmillä talouden toimijat saadaan kilpailemaan 
siitä, kuka tuottaa parhaat ratkaisut, mikä edistää innovaatioita ja talouskasvua. 
Teknologianeutraaliuden avulla viranomaiset myös voivat valita mahdollisimman laajasta 
tuote- ja palveluvalikoimasta, mikä parantaa rahalle saatavaa vastinetta.

Tarkistus 920
Mitro Repo

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Standardeihin ja muuhun tekniseen 
viitejärjestelmään rinnastettaviksi 
laatukriteereiksi hyväksytään myös 
valtakunnalliset, alueelliset ja 
toimialakohtaiset työ- ja 
virkaehtosopimukset, jossa hankinta 
toteutetaan.

Or. fi

Tarkistus 921
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 922
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

hankintasopimuksen kohdetta ei ole 
mahdollista riittävän täsmällisesti ja täysin 
selvästi kuvata 3 kohdan mukaisesti. 
Tällaiseen mainintaan tai viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Or. en

Tarkistus 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Innovaatioiden ja talouskasvun edistämiseksi on tärkeää, että kaikki tarjoajat kilpailevat 
tasavertaisin edellytyksin. Syrjintä, myös teknologiaan tai tuotantopaikkaan perustuva 
syrjintä, olisi sallittava vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa. Kaikenlainen suosiminen, 
koskee se sitten tiettyjä teknologioita, liiketoimintamalleja, toimittajia tai tuotteiden 
alkuperää, jarruttaa innovaatioita ja kilpailua, minkä seurauksena julkiset elimet eivät voi 
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tarjouskilpailuissa valita niiden tarpeita parhaiten vastaavia ratkaisuja.

Tarkistus 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Teknisissä eritelmissä voidaan viitata 
tiettyyn valmistajaan tai tiettyä alkuperää 
oleviin tuotteisiin tai erityiseen 
menetelmään, tyyppeihin tai tiettyyn 
alkuperään tai tuotantoon vain 
poikkeustapauksissa ja vain, jos tämä on 
perusteltua hankintasopimuksen kohteen 
vuoksi. Tällaiseen mainintaan tai 
viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai 
vastaava".

Or. en

Tarkistus 925
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Teknisissä eritelmissä ei saa viitata 
tiettyyn valmistajaan tai tiettyä alkuperää 
oleviin tuotteisiin tai erityiseen 
menetelmään eikä tavaramerkkeihin, 
patentteihin, tyyppeihin tai tiettyyn 

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

alkuperään tai tuotantoon siten, että 
maininta suosisi tai sulkisi menettelystä 
pois tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotteita, 
paitsi jos tämä on perusteltua 
hankintasopimuksen kohteen vuoksi.

Maininta tai viittaus on poikkeuksellisesti 
sallittu:
a) siinä tapauksessa, että 
hankintasopimuksen kohdetta ei ole 
mahdollista riittävän täsmällisesti ja 
täysin selvästi kuvata 3 kohdan 
mukaisesti; tällaiseen mainintaan tai 
viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai 
vastaava";
b) kun se on hankintasopimuksen 
kannalta perusteltua ja kun maininta tai 
viittaus koskee menetelmän tai tuotannon 
sijaintia Euroopan unionin alueella.

Or. fr

Perustelu

Tarkennusten, jotka liittyvät tuotannon tai menetelmän sijaintiin Euroopan unionin alueella, 
täytyy voida olla mahdollisia, jos se on hankintasopimuksen kannalta perusteltua.

Tarkistus 926
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hankintaviranomainen käyttää 
mahdollisuutta viitata 3 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin eritelmiin, se ei 

5. Jos hankintaviranomainen käyttää 
mahdollisuutta viitata 3 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuihin eritelmiin, se ei 
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saa hylätä tarjousta sillä perusteella, että 
tarjotut rakennusurakat, tavarat ja palvelut 
eivät ole niiden eritelmien mukaisia, joihin 
se on viitannut, jos tarjoaja osoittaa 
tarjouksessaan millä tahansa
asianmukaisella tavalla, mukaan lukien 42 
artiklassa tarkoitettu näyttö, että sen 
ehdottamat ratkaisut täyttävät teknisissä 
eritelmissä määritellyt vaatimukset 
vastaavalla tavalla.

saa hylätä tarjousta sillä perusteella, että 
tarjotut rakennusurakat, tavarat ja palvelut 
eivät ole niiden eritelmien mukaisia, joihin 
se on viitannut, jos tarjoaja osoittaa 
tarjouksessaan asianmukaisella tavalla, 
mukaan lukien 42 artiklassa tarkoitettu 
näyttö, että sen ehdottamat ratkaisut 
täyttävät teknisissä eritelmissä määritellyt 
vaatimukset vastaavalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus vähentää hankintaviranomaisten rasitusta ja estää niiden 
tarjoajien syrjiminen, jotka käyttävät aikaa ja rahaa todistuksiin ja testausraportteihin. 
Todistustaakan näytön vastaavuudesta olisi oltava tarjoajalla, joka väittää sen olevan 
vastaavaa.

Tarkistus 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintaviranomainen käyttää 3 
kohdan a alakohdassa säädettyä 
mahdollisuutta laatia tekniset eritelmät 
suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten 
vaatimusten perusteella, se ei saa hylätä 
tarjousta rakennusurakoista, tavaroista tai 
palveluista, jotka ovat kansallisesti 
voimaan saatetun eurooppalaisen 
standardin, eurooppalaisen teknisen 
hyväksynnän, yhteisen teknisen eritelmän, 
kansainvälisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointielimen 
laatiman teknisen viitejärjestelmän 
mukaisia, jos nämä eritelmät koskevat 
suorituskykyä koskevia tai toiminnallisia 
vaatimuksia, jotka se on asettanut.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 928
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarjoajan on osoitettava tarjouksessaan 
millä tahansa asianmukaisella tavalla, 
mukaan luettuina 42 artiklassa tarkoitetut 
tavat, että standardin mukainen 
rakennusurakka, tavara tai palvelu täyttää 
hankintaviranomaisen suorituskykyä 
koskevat tai toiminnalliset vaatimukset.

Tarjoajan on osoitettava tarjouksessaan 
asianmukaisella tavalla, mukaan luettuina 
42 artiklassa tarkoitetut tavat, että 
standardin mukainen rakennusurakka, 
tavara tai palvelu täyttää 
hankintaviranomaisen suorituskykyä 
koskevat tai toiminnalliset vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on kyettävä sekä 
hankintamenettelyn että sopimuksen 
toteuttamisen aikana valvomaan ja 
seuraamaan, että vaatimukset täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 930
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset vahvistavat 40 Kun hankintaviranomaiset vahvistavat 
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artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin liittyviä
ympäristövaatimuksia taikka sosiaalisia tai 
muita vaatimuksia, ne voivat vaatia, että 
kyseisillä rakennusurakoilla, palveluilla tai 
tavaroilla on erityinen merkki, edellyttäen 
että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

teknisissä eritelmissä, 
hankintasopimuksen tekoperusteissa tai 
hankintasopimuksen toteuttamisen 
ehdoissa ympäristövaatimuksia taikka 
sosiaalisia tai muita vaatimuksia tai 
perusteita, ne voivat vaatia, että kyseisillä 
rakennusurakoilla, palveluilla tai tavaroilla 
on erityinen merkki osoituksena siitä, että 
ne ovat tällaisten vaatimusten tai 
perusteiden mukaisia, edellyttäen että 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 931
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset vahvistavat 40 
artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin liittyviä 
ympäristövaatimuksia taikka sosiaalisia tai 
muita vaatimuksia, ne voivat vaatia, että 
kyseisillä rakennusurakoilla, palveluilla tai 
tavaroilla on erityinen merkki, edellyttäen 
että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Kun hankintaviranomaiset vahvistavat 40 
artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin liittyviä 
ympäristövaatimuksia taikka sosiaalisia tai 
muita vaatimuksia, ne voivat vaatia, että 
kyseisillä rakennusurakoilla, palveluilla tai 
tavaroilla on erityinen merkki, todistus tai 
muu varmistusjärjestelmä, edellyttäen että 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset vahvistavat 40 Kun hankintaviranomaiset vahvistavat 40 
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artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin liittyviä 
ympäristövaatimuksia taikka sosiaalisia tai 
muita vaatimuksia, ne voivat vaatia, että 
kyseisillä rakennusurakoilla, palveluilla tai 
tavaroilla on erityinen merkki, edellyttäen 
että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin liittyviä 
ympäristövaatimuksia, ne voivat vaatia, 
että kyseisillä rakennusurakoilla, 
palveluilla tai tavaroilla on erityinen 
merkki, edellyttäen että kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 933
Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset vahvistavat 40 
artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin liittyviä 
ympäristövaatimuksia taikka sosiaalisia tai 
muita vaatimuksia, ne voivat vaatia, että 
kyseisillä rakennusurakoilla, palveluilla tai 
tavaroilla on erityinen merkki, edellyttäen 
että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Kun hankintaviranomaiset vahvistavat 40 
artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin liittyviä 
ympäristövaatimuksia taikka sosiaalisia tai 
muita vaatimuksia, ne voivat vaatia, että 
kyseisillä rakennusurakoilla, palveluilla tai 
tavaroilla on erityinen merkki, todistus tai 
muu varmistusjärjestelmä, edellyttäen että 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 934
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

a) merkille asetetut vaatimukset koskevat 
ainoastaan ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 

a) merkin saamisen edellytykseksi asetetut 
vaatimukset koskevat ainoastaan 
perusteita, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
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olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

Or. en

Tarkistus 935
Frank Engel

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

Komission teksti Tarkistus

a) merkille asetetut vaatimukset koskevat 
ainoastaan ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja
soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

a) merkille asetetut vaatimukset soveltuvat 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

Or. fr

Tarkistus 936
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

a) merkille asetetut vaatimukset koskevat 
ainoastaan ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

a) merkille, todistukselle tai muulle 
varmistusjärjestelmälle asetetut 
vaatimukset koskevat ainoastaan 
ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

Or. en
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Tarkistus 937
Anna Hedh

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

Komission teksti Tarkistus

a) merkille asetetut vaatimukset koskevat 
ainoastaan ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

a) merkille asetetut vaatimukset koskevat 
ainoastaan ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen tai 
hankintasopimuksen kohteen tuotantoon
ja soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

Or. en

Perustelu

Jos vaatimukset rajoitetaan vain ominaisuuksiin, jotka liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen, merkit eivät voi koskea esimerkiksi työympäristöä.

Tarkistus 938
Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

a) merkille asetetut vaatimukset koskevat 
ainoastaan ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

a) merkille, todistukselle tai muulle 
varmistusjärjestelmälle asetetut 
vaatimukset koskevat ainoastaan 
ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

Or. en
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Tarkistus 939
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) merkkiä koskevat vaatimukset, joiden 
on merkin saamiseksi täytyttävä,
perustuvat puolueettomasti todennettavissa 
oleviin ja syrjimättömiin perusteisiin;

Or. en

Tarkistus 940
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 941
Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

b) merkkiä koskevat vaatimukset laaditaan b) merkkiä, todistusta tai muuta 



PE492.859v01-00 110/177 AM\908712FI.doc

FI

tieteellisen tiedon pohjalta tai ne perustuvat 
muihin puolueettomasti todennettavissa 
oleviin ja syrjimättömiin perusteisiin;

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

Or. en

Tarkistus 942
Toine Manders

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) merkkiä koskevat vaatimukset ovat 
asianmukaisessa suhteessa 
hankintasopimuksen luonteeseen;

Or. nl

Tarkistus 943
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) merkit vahvistetaan avoimessa 
menettelyssä, jossa kaikilla asianomaisilla 
tahoilla, kuten viranomaisilla, kuluttajilla, 
valmistajilla, ammattiliitoilla,
vähittäiskaupan edustajilla,
ympäristöjärjestöillä ja yhteiskunnallisilla 
järjestöillä, on merkittävä rooli. 
Viranomaiset voivat osallistua 
menettelyyn, mutta se ei ole pakollista;

Or. en
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Tarkistus 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 945
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 948
Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) merkit, todistukset tai muut 
varmistusjärjestelmät vahvistetaan 
avoimessa menettelyssä, johon kaikki 
asianomaiset tahot, kuten viranomaiset, 
kuluttajat, valmistajat, vähittäiskaupan 
edustajat, ympäristöjärjestöt ja 
yhteiskunnalliset järjestöt, voivat
osallistua;

Or. en
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Tarkistus 949
Ádám Kósa

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 950
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

d) merkit ovat kaikkien asianomaisten 
osapuolten käytettävissä;

d) merkit, todistukset tai muut 
varmistusjärjestelmät ovat kaikkien 
asianomaisten osapuolten käytettävissä;

Or. en

Tarkistus 951
Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

d) merkit ovat kaikkien asianomaisten 
osapuolten käytettävissä;

d) merkit, todistukset tai muut 
varmistusjärjestelmät ovat kaikkien 
asianomaisten osapuolten käytettävissä;
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Or. en

Tarkistus 952
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

e) merkin saamisen edellytykseksi 
asetettavat vaatimukset laatii kolmas 
osapuoli, joka on riippumaton merkkiä 
hakevasta talouden toimijasta.

Or. en

Tarkistus 953
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

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

e) merkin, todistuksen tai muun 
varmistusjärjestelmän tarkistamisen ja 
todentamisen suorittaa kolmas osapuoli, 
joka on riippumaton kyseistä merkkiä, 
todistusta tai muuta varmistusjärjestelmää
hakevasta talouden toimijasta.

Or. en

Tarkistus 954
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

e) merkkiä, todistusta tai muuta 
varmistusjärjestelmää koskevat perusteet 
laatii kolmas osapuoli, joka on riippumaton
kyseistä merkkiä, todistusta tai muuta
varmistusjärjestelmää hakevasta talouden 
toimijasta.

Or. en

Tarkistus 955
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 956
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

e a) merkin, todistuksen tai muun 
varmistusjärjestelmän on tarjottava ja 
varmistettava mahdollisimman hyvä 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyvä 
vastuullisuus ja laatu, jotta vältetään 
merkintäjärjestelmän väärinkäyttö.

Or. en
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Tarkistus 957
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä. Sellaisten tuotteiden osalta, joilla 
ei ole merkkiä, hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

Sellaisten tuotteiden osalta, joilla ei ole 
merkkiä, hankintaviranomaiset voivat 
hyväksyä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muun asianmukaisen 
näytön. Sellaisten tuotteiden osalta, joilla 
ei ole merkkiä, hankintaviranomaiset 
voivat hyväksyä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muun asianmukaisen näytön, 
mutta vain siinä tapauksessa, että tällaiset 
todistukset eivät ole talouden toimijoiden 
käytettävissä tai toimijoiden ei ole 
mahdollista saada niitä asetettujen 
määräaikojen kuluessa.

Or. en

Tarkistus 958
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä. Sellaisten tuotteiden osalta, joilla 
ei ole merkkiä, hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä. Sellaisten tuotteiden osalta, joilla 
ei ole merkkiä, hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö 
vastaavuudesta.

Or. en
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Tarkistus 959
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä. Sellaisten tuotteiden osalta, 
joilla ei ole merkkiä, 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
myös valmistajan tekniset asiakirjat tai 
muu asianmukainen näyttö.

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä. Hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä muu asianmukainen näyttö 
tällaisten vaatimusten täyttymisestä, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos merkki 
ei ole kyseisen talouden toimijan 
käytettävissä tai se ei voi saada sitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa, 
edellyttäen, että se, ettei merkki ole 
toimijan käytettävissä, ei johdu kyseisestä 
talouden toimijasta. Jotta ei kuitenkaan 
syrjitä niitä tarjoajia, jotka sijoittavat 
todistuksiin ja testausraportteihin aikaa ja 
rahaa, vastuun vastaavuuden 
osoittamisesta olisi oltava tarjoajalla, joka 
väittää näytön olevan vastaavaa.

Or. en

Tarkistus 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 



PE492.859v01-00 118/177 AM\908712FI.doc

FI

merkillä. Sellaisten tuotteiden osalta, joilla 
ei ole merkkiä, hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

merkillä. Sellaisten tuotteiden osalta, joilla 
ei ole merkkiä, hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö. 
On tarjoajan vastuulla esittää näyttö 
vastaavuudesta pyydetyn merkin kanssa.

Or. fr

Tarkistus 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä. Sellaisten tuotteiden osalta, joilla 
ei ole merkkiä, hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä. Sellaisten tuotteiden osalta, joilla 
ei ole merkkiä, hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.
Etusijalle on asetettava sellaiset merkit, 
tekniset asiakirjat tai muu näyttö, joiden 
kehittämis-, sertifiointi- ja 
varmistamisprosessiin on osallistunut 
viranomaisia, ympäristöjärjestöjä ja 
yhteiskunnallisia organisaatioita.

Or. es

Tarkistus 962
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien Erityistä merkkiä, todistusta tai muuta 
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hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä. Sellaisten tuotteiden osalta, joilla 
ei ole merkkiä, hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

varmistusjärjestelmää vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä, todistuksella tai muulla 
varmistusjärjestelmällä. Sellaisten 
tuotteiden osalta, joilla ei ole merkkiä, 
todistusta tai muuta 
varmistusjärjestelmää, 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
myös valmistajan tekniset asiakirjat tai 
muu asianmukainen näyttö.

Or. en

Tarkistus 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä. Sellaisten tuotteiden osalta, 
joilla ei ole merkkiä, 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
myös valmistajan tekniset asiakirjat tai 
muu asianmukainen näyttö.

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä.

Or. en

Tarkistus 964
Philippe Juvin

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

Hankintaviranomaisen vaatimus 
erityisestä merkistä ei saa tähdätä 
tarjoajien syrjimiseen 
hankintamenettelyssä.

Or. fr

Perustelu

Turvautuminen merkkeihin sopimuksen tekoperusteiden määrittelyssä ja toteuttamisessa ei 
saa johtaa syrjiviin käytäntöihin, joilla tietyt tarjoajat pyritään asettamaan etusijalle toisiin 
nähden.

Tarkistus 965
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä. Sellaisten tuotteiden osalta, joilla 
ei ole merkkiä, hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

Erityistä merkkiä, todistusta tai muuta 
varmistusjärjestelmää vaativien 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
kaikki vastaavat merkit, joihin liittyvät 
vaatimukset ovat samat kuin 
hankintaviranomaisten mainitsemalla 
merkillä, todistuksella tai muulla 
varmistusjärjestelmällä. Sellaisten 
tuotteiden osalta, joilla ei ole merkkiä, 
todistusta tai muuta 
varmistusjärjestelmää, 
hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
myös valmistajan tekniset asiakirjat tai 
muu asianmukainen näyttö.

Or. en

Tarkistus 966
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 967
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 968
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat vaatia, että 
talouden toimijat esittävät tunnustetun 
laitoksen laatiman testausraportin tai 
tällaisen laitoksen antaman todistuksen 
näyttönä teknisten eritelmien
mukaisuudesta.

Hankintaviranomaiset voivat vaatia, että 
talouden toimijat esittävät tunnustetun 
laitoksen laatiman testausraportin tai 
tällaisen laitoksen antaman todistuksen 
näyttönä teknisissä eritelmissä, 
hankintasopimuksen tekoperusteissa tai 
hankintasopimuksen toteuttamisen 
ehdoissa asetettujen vaatimusten tai 
perusteiden mukaisuudesta.

Or. en

Tarkistus 969
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintaviranomaiset vaativat 
tunnustettujen laitosten antamien 
sellaisten todistusten esittämistä, joissa 
todistetaan tietyn teknisen eritelmän 
mukaisuus, hankintaviranomaisten on 
myös hyväksyttävä vastaavien muiden 
tunnustettujen laitosten antamat 
todistukset.

Jos hankintaviranomaiset vaativat tietyn 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen antamien todistusten 
esittämistä, hankintaviranomaisten on 
myös hyväksyttävä vastaavien muiden 
tunnustettujen laitosten antamat 
todistukset.

Or. en

Tarkistus 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä muu asianmukainen näyttö, 
jota ei tarkoiteta 1 kohdassa, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 1 
kohdassa tarkoitetut todistukset tai 
testausraportit eivät ole asianomaisen 
talouden toimijan käytettävissä tai 
toimijalle ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 971
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
muu asianmukainen näyttö, jota ei 
tarkoiteta 1 kohdassa, kuten valmistajan 
tekniset asiakirjat, jos 1 kohdassa 
tarkoitetut todistukset tai testausraportit 
eivät ole asianomaisen talouden toimijan 
käytettävissä tai toimijalle ei ole 
mahdollista saada niitä asetettujen 
määräaikojen kuluessa.

2. Hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
muu asianmukainen näyttö, jota ei 
tarkoiteta 1 kohdassa, kuten valmistajan 
tekniset asiakirjat, jos 1 kohdassa 
tarkoitetut todistukset tai testausraportit 
eivät ole asianomaisen talouden toimijan 
käytettävissä tai toimijalle ei ole 
mahdollista saada niitä asetettujen 
määräaikojen kuluessa, edellyttäen, että se, 
että todistukset tai testausraportit eivät ole 
toimijan käytettävissä, ei johdu kyseisestä 
talouden toimijasta. Jotta vähennetään 
hankintaviranomaisten rasitusta ja 
estetään niiden tarjoajien syrjiminen, 
jotka sijoittavat aikaa ja rahaa 
todistuksiin ja testausraportteihin, 
vastuun näytön vastaavuudesta olisi 
kuitenkin oltava tarjoajalla, joka väittää 
sen olevan vastaavaa.

Or. en
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Tarkistus 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
muu asianmukainen näyttö, jota ei 
tarkoiteta 1 kohdassa, kuten valmistajan 
tekniset asiakirjat, jos 1 kohdassa 
tarkoitetut todistukset tai testausraportit 
eivät ole asianomaisen talouden toimijan 
käytettävissä tai toimijalle ei ole 
mahdollista saada niitä asetettujen 
määräaikojen kuluessa.

2. Hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
muu asianmukainen ja vastaava näyttö, 
jota ei tarkoiteta 1 kohdassa, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 1 
kohdassa tarkoitetut todistukset tai 
testausraportit eivät ole asianomaisen 
talouden toimijan käytettävissä tai 
toimijalle ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

Or. en

Tarkistus 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
muu asianmukainen näyttö, jota ei 
tarkoiteta 1 kohdassa, kuten valmistajan 
tekniset asiakirjat, jos 1 kohdassa 
tarkoitetut todistukset tai testausraportit 
eivät ole asianomaisen talouden toimijan 
käytettävissä tai toimijalle ei ole 
mahdollista saada niitä asetettujen 
määräaikojen kuluessa.

2. Hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
muu asianmukainen näyttö, jota ei 
tarkoiteta 1 kohdassa, kuten valmistajan 
tekniset asiakirjat, jos 1 kohdassa 
tarkoitetut todistukset tai testausraportit 
eivät ole asianomaisen talouden toimijan 
käytettävissä tai toimijalle ei ole 
mahdollista saada niitä asetettujen 
määräaikojen kuluessa. Tällaisen näytön 
tueksi on annettava tieteellisiä, toteen 
näytettävissä olevia ja ei-syrjiviä tietoja.

Or. it
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Tarkistus 974
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on asetettava 
pyydettäessä muiden jäsenvaltioiden 
saataville tiedot, jotka liittyvät 40 artiklan 6 
kohdan, 41 artiklan ja tämän artiklan 1, 2 ja 
3 kohdan mukaisesti esitettyihin näyttöön 
ja asiakirjoihin, joilla osoitetaan teknisten 
vaatimusten mukaisuus. 
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisen on esitettävä nämä tiedot 88 
artiklan mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on asetettava 
pyydettäessä muiden jäsenvaltioiden 
saataville tiedot, jotka liittyvät 40 artiklan 6 
kohdan, 41 artiklan ja tämän artiklan 1, 2 ja 
3 kohdan mukaisesti esitettyihin näyttöön 
ja asiakirjoihin. Talouden toimijan 
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava nämä tiedot 
88 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 975
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintaviranomaisten on sallittava 
tarjoajien esittävän vaihtoehtoja, kunhan 
ne liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen. Jos hankintaviranomaiset 
eivät salli vaihtoehtoja, niiden on 
ilmoitettava siitä hankintailmoituksessa, tai 
jos tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä. Jos 
tätä ei tehdä, vaihtoehtoja ei voida hylätä.

Or. en

Tarkistus 976
Frank Engel, Andreas Schwab
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Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tarjoajat voivat esittää vaihtoehtoja ja 
alustavan ehdotuksen.

Or. fr

Tarkistus 977
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehto on vaihtoehtoinen tapa 
suunnitella, toteuttaa tai rahoittaa 
hankintasopimus. 

Or. fr

Tarkistus 978
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset voivat sallia
tarjoajien esittävän vaihtoehtoja. 

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

hankintaviranomaiset eivät halua sallia 
vaihtoehtojen esittämistä, niiden on 
ilmoitettava siitä hankintailmoituksessa, tai 
jos tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä. Jos 
tätä ei tehdä, vaihtoehdot on hyväksyttävä.

Or. en

Tarkistus 979
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintaviranomaiset voivat kieltää 
tarjoajia esittämästä vaihtoehtoja. 
Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
kieltävätkö ne vaihtoehtojen esittämisen. 
Jos tätä ei tehdä, vaihtoehdot hyväksytään.

Or. fr

Tarkistus 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset voivat sallia 
tarjoajien esittävän vaihtoehtoja. 
Hankintaviranomaisten on ilmoitettava
hankintailmoituksessa, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 

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

tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä toisin 
ilmoiteta. Jos tällaista ilmoitusta ei tehdä, 
vaihtoehdot on hyväksyttävä.

Or. en

Tarkistus 981
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehdot hyväksyvien 
hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankinta-asiakirjoissa 

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

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

Or. fr

Tarkistus 983
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 984
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Vaihtoehdot voidaan hyväksyä 
hankinta-asiakirjoissa, joissa määritellään
vähimmäisvaatimukset, jotka vaihtoehtojen 
on täytettävä, sekä niiden esittämiselle 
asetetut vaatimukset. Nämä 
vähimmäisvaatimukset ovat pakollisia, 
jotta varmistetaan, että vaihtoehdot eivät 
vaikuta hankintasopimuksen kohteeseen. 
Hankintaviranomainen voi hylätä minkä 
tahansa vaihtoehdon sillä perusteella, että 
se vaikuttaisi hankintasopimuksen 
kohteeseen. Hankintaviranomaisten on 
myös varmistettava, että valittuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita 
voidaan soveltaa kätevästi vaatimukset
täyttäviin vaihtoehtoihin sekä vaatimusten 
mukaisiin tarjouksiin, joissa ei ole kyse 
vaihtoehdoista.

Or. en

Tarkistus 985
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset ottavat huomioon 
ainoastaan vaaditut 
vähimmäisvaatimukset täyttävät 
vaihtoehdot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 987
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vaihtoehdot ovat yksi parhaista välineistä innovatiivisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien 
edistämiseksi. Niiden käyttöä olisi kannustettava eikä jarrutettava.
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Tarkistus 988
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 989
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Hankintasopimusten jakaminen osiin

1. Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen 
on hankintailmoituksessa tai 
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kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä selvitettävä näkemyksensä 
perusteet.

Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
rajataanko tarjoukset koskemaan vain 
yhtä tai useampaa osaa.

2. Vaikka on ilmoitettu mahdollisuudesta 
esittää tarjous kaikista osista, 
hankintaviranomaiset voivat rajoittaa 
niiden osien määrää, josta 
hankintasopimus voidaan tehdä tarjoajan 
kanssa, edellyttäen että enimmäismäärä 
ilmoitetaan hankintailmoituksessa tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä. Hankintaviranomaisten on 
määritettävä ja ilmoitettava hankinta-
asiakirjoissa eri osia koskevien 
hankintasopimusten tekemistä koskevat 
puolueettomat ja syrjimättömät perusteet 
tai säännöt niitä tapauksia vasten, joissa 
valittujen hankintasopimuksen 
tekoperusteiden soveltaminen johtaisi 
hankintasopimuksen tekemiseen yhden 
tarjoajan kanssa osista, joiden määrä olisi 
suurempi kuin ilmoitettu enimmäismäärä.

3. Jos saman tarjoajan kanssa voidaan 
tehdä hankintasopimus useammasta kuin 
yhdestä osasta, hankintaviranomaiset 
voivat ilmoittaa, että ne joko tekevät 
yhden hankintasopimuksen kullekin 
osalle tai yhden tai useamman 
hankintasopimuksen, joihin sisältyy 
useita osia tai kaikki osat.

Hankintaviranomaisten on mainittava 
hankinta-asiakirjoissa, varaavatko ne 
oikeuden käyttää tällaista valintaoikeutta 
ja jos ne varaavat tällaisen oikeuden, niin 
mitkä osat voidaan ryhmitellä yhteen 
hankintasopimukseen.

Hankintaviranomaisten on ensiksi 
määriteltävä tarjoukset, jotka täyttävät 
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parhaiten 66 artiklan mukaisesti kullekin 
yksittäiselle osalle vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet. Ne 
voivat tehdä hankintasopimuksen 
useammasta kuin yhdestä osasta sellaisen 
tarjoajan kanssa, jota ei ole sijoitettu 
ensimmäiseksi asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
yksittäisen osien osalta, edellyttäen että 66 
artiklan mukaisesti vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet 
täyttyvät paremmin asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
osien osalta. Hankintaviranomaisten on 
yksilöitävä hankinta-asiakirjoissa 
menetelmät, joita ne aikovat käyttää 
tällaisen vertailun tekemiseksi. 
Menetelmien on oltava avoimet, 
puolueettomat ja syrjimättömät.

4. Hankintaviranomaiset voivat vaatia, 
että kaikkien toimeksisaajien toiminta 
koordinoidaan sen talouden toimijan 
ohjauksessa, jonka kanssa on tehty 
hankintasopimus sellaisesta osasta, johon 
liittyy koko hankkeen koordinointi, tai 
hankintasopimus hankinnan 
keskeisimmistä osista.

Or. da

Tarkistus 990
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen 

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Jäsenvaltioiden on 
annettava kansallisella tasolla säädöksiä 
hankintasopimusten jakamisesta osiin.  
Hankintaviranomaisten on ilmoitettava
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
rajataanko tarjoukset koskemaan yhtä tai 
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on hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

useampaa osaa.

Or. en

Perustelu

Sopimuksen arvo määräytyy hankittavien tavaroiden, rakennusurakoiden tai palvelujen 
luonteen ja määrän perusteella. Se, miksi sopimuksen arvo on yli 500 000 euroa, on itsestään 
selvää sopimuksen kohteen mukaan. Tästä syystä se, että hankintaviranomaisten täytyy 
selittää ja perustella jokaisen suuremman hankintasopimuksen yhteydessä, miksi sopimuksen 
arvo on yli 500 000 euroa ja miksi sitä ei ole jaettu osiin, on tarpeeton hallinnollinen rasitus 
ja liiallinen velvollisuus.

Tarkistus 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen
on hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, 
hankintaviranomaisen on 
hankintailmoituksessa tai pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä päätöksestään 
jakaa tai olla jakamatta 
hankintasopimusta osiin.

Or. fr

Tarkistus 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

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

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen 
on hankintailmoituksessa tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä selvitettävä näkemyksensä 
perusteet.

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin.

Or. en

Tarkistus 993
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen 
on hankintailmoituksessa tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä selvitettävä näkemyksensä 
perusteet.

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa osiin.

Or. fr
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Tarkistus 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa osiin. Kun kyseessä ovat 
tavaroiden ja palvelujen 
hankintasopimukset, joiden arvo on
vähintään 500 000 euroa, tai 
rakennusurakoiden hankintasopimukset, 
joiden arvo on vähintään 10 000 000 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen on 
mainittava tämä hankintailmoituksessa tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi ei ole tarpeen mainita, että artiklassa tarkoitetaan sopimuksia, 
joiden arvo vastaa vähintään 4 artiklassa asetettuja kynnysarvoja, sillä se on itsestään selvää. 
Riittää, että mainitaan konkreettiset kynnysarvot, joiden olisi oltava erilaiset yhtäältä tavara-
ja palveluhankintoja koskevissa sopimuksissa ja toisaalta rakennusurakoita koskevissa 
sopimuksissa, sillä näillä sopimuksilla on perinteisesti eri kynnysarvot julkisia hankintoja 
koskevien direktiivien mukaisesti.

Tarkistus 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin, jotta helpotetaan 
pienten ja keskisuurten yritysten 
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vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen 
on hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

osallistumista julkisiin hankintoihin. Kun 
kyseessä ovat hankintasopimukset, joiden 
arvo vastaa vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 1 000 000:aa 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, 
hankintaviranomaisen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
perusteltava, miksi se ei jaa sopimusta 
osiin.

Or. en

Tarkistus 996
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

Kilpailun maksimoimiseksi 
hankintaviranomainen tekee sopimuksen 
erillisinä osina, paitsi jos hankinnan 
kohde ei mahdollista erillisten suoritusten 
yksilöimistä. Jos sopimusta ei voida jakaa 
osiin, koska hankinnan kohde siihen 
liittyvien palvelujen luonteen vuoksi tekee 
sen mahdottomaksi, 
hankintaviranomaisen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

Or. en

Tarkistus 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen 
on hankintailmoituksessa tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä selvitettävä näkemyksensä 
perusteet.

Mahdollisimman laajan kilpailun 
edistämiseksi hankintaviranomainen voi 
tehdä sopimuksen erillisissä osissa. Jos 
yksittäisessä tapauksessa on olemassa 
asiaperusteita osiin jakamista vastaan, voi 
hankintaviranomainen olla jakamatta 
sopimusta.

Or. de

Perustelu

Tällä alakohdalla hankintaviranomaisille sälytetään tarpeettomia hallinnollisia rasitteita, 
jotka on yksinkertaistamisen vuoksi poistettava.

Tarkistus 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

Jotta lisätään kilpailua ja autetaan pk-
yrityksiä osallistumaan julkisiin 
hankintoihin, julkista hankintaa koskevat 
sopimukset on jaettava homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin, jos tämä on 
sopimuksen luonteen huomioon ottaen 
asianmukaista. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
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vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

Or. en

Tarkistus 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen 
on hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, 
hankintaviranomainen selvittää
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
näkemyksensä perusteet, jotka koskevat 
päätöstä jakaa tai olla jakamatta 
hankintasopimuksia osiin..

Or. it

Tarkistus 1000
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, 
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hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen 
on hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

hankintaviranomaisen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä osiin jakamista tai jakamatta 
jättämistä koskevan päätöksensä
perusteet.

Or. en

Perustelu

Jakamalla sopimukset osiin helpotetaan pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, ja 
hankintaviranomaiset olisi velvoitettava ainakin harkitsemaan tätä vaihtoehtoa. Direktiivin 
olisi kuitenkin oltava neutraalimpi, eikä siinä saisi suosia sen paremmin sopimusten 
jakamista osiin kuin yhtä yhtenäistä sopimusta, sillä päätös on tehtävä tapauskohtaisesti 
ottaen huomioon tekniset ja taloudelliset tekijät.

Tarkistus 1001
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

Jotta lisätään kilpailua ja autetaan pk-
yrityksiä osallistumaan julkisiin 
hankintoihin, julkista hankintaa koskevat 
sopimukset voidaan hakaa homogeenisiin 
tai heterogeenisiin osiin, paitsi 
hankinnoissa, joissa 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin.

Or. en

Perustelu

On luonnollisesti tärkeää rohkaista hankintaviranomaisia jakamaan hankintasopimuksia 
osiin, jotta pk-yritysten olisi helpompi osallistua julkisia hankintoja koskeviin 
tarjouskilpailuihin. Osiin jakamisen ei kuitenkaan pidä olla pakollista, koska tällöin 
hankintaviranomainen voisi jakaa osiin hankintasopimuksen, jota ei pitäisi jakaa. Näin on 



PE492.859v01-00 142/177 AM\908712FI.doc

FI

usein esimerkiksi rakennusurakoita ja tietotekniikkaa koskevien sopimusten kohdalla..

Tarkistus 1002
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen 
on hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, 
hankintaviranomaisen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä osiin jakamista tai jakamatta 
jättämistä koskevan päätöksensä perusteet 
sen suhteen, onko sopimus mahdotonta 
jakaa teknisten, oikeudellisten tai 
taloudellisten seikkojen perusteella.
Tiettyjen sopimusten osalta jäsenvaltiot 
voivat määrittää osat, joihin sopimukset 
on pakollisesti jaettava.

Or. en

Tarkistus 1003
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
rajataanko tarjoukset koskemaan vain yhtä 
tai useampaa osaa.

Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
rajataanko hankintasopimus koskemaan 
vain yhtä tai useampaa osaa.
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Hankintaviranomaiset valitsevat vapaasti 
osien määrän ottaen huomioon erityisesti 
hankittavien urakoiden tekniset 
ominaisuudet, kyseessä olevan toimialan
rakenteen ja tarvittaessa tiettyihin 
ammatteihin sovellettavat säännöt.

Or. fr

Tarkistus 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
rajataanko tarjoukset koskemaan vain 
yhtä tai useampaa osaa.

Jos hankintaviranomainen rajaa 
tarjousmahdollisuuden koskemaan vain 
yhtä tai useampaa osaa, sen on 
ilmoitettava siitä hankintailmoituksessa,
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä tai hankinta-asiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa riittävältä velvoittaa hankintaviranomaiset ilmoittamaan hankintailmoituksessa tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa pyynnössä niiden päätöksestä jakaa sopimus osiin. 
Hankintaviranomaisilta ei pidä vaatia erityisiä selvityksiä perusteista. On epäselvää, mitä 
lisäarvoa tällainen vaatimus tuottaisi. Toisen alakohdan sanamuotoa on muutettu 
selventämisen vuoksi.

Tarkistus 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Vaikka on ilmoitettu mahdollisuudesta 
esittää tarjous kaikista osista, 
hankintaviranomaiset voivat rajoittaa 
niiden osien määrää, josta 
hankintasopimus voidaan tehdä tarjoajan 
kanssa, edellyttäen että enimmäismäärä 
ilmoitetaan hankintailmoituksessa tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä. Hankintaviranomaisten on 
määritettävä ja ilmoitettava hankinta-
asiakirjoissa eri osia koskevien 
hankintasopimusten tekemistä koskevat 
puolueettomat ja syrjimättömät perusteet 
tai säännöt niitä tapauksia vasten, joissa 
valittujen hankintasopimuksen 
tekoperusteiden soveltaminen johtaisi 
hankintasopimuksen tekemiseen yhden 
tarjoajan kanssa osista, joiden määrä olisi 
suurempi kuin ilmoitettu enimmäismäärä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hankintoja koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen.

Tarkistus 1006
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaikka on ilmoitettu mahdollisuudesta 
esittää tarjous kaikista osista, 
hankintaviranomaiset voivat rajoittaa
niiden osien määrää, josta hankintasopimus 
voidaan tehdä tarjoajan kanssa, edellyttäen 
että enimmäismäärä ilmoitetaan 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä. 
Hankintaviranomaisten on määritettävä ja 

2. Ehdokkaat eivät voi esittää erilaisia 
tarjouksia sen mukaan, kuinka monta 
osaa ne arvioivat todennäköisesti 
saavansa. Hankintaviranomaiset 
rajoittavat niiden osien määrää, josta 
hankintasopimus voidaan tehdä tarjoajan 
kanssa, edellyttäen että enimmäismäärä 
ilmoitetaan hankintailmoituksessa tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
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ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa eri osia 
koskevien hankintasopimusten tekemistä 
koskevat puolueettomat ja syrjimättömät 
perusteet tai säännöt niitä tapauksia 
varten, joissa valittujen 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
soveltaminen johtaisi 
hankintasopimuksen tekemiseen yhden 
tarjoajan kanssa osista, joiden määrä olisi 
suurempi kuin ilmoitettu enimmäismäärä.

pyynnössä Hankintaviranomaisten on 
määritettävä ja ilmoitettava hankinta-
asiakirjoissa eri osia koskevien 
hankintasopimusten tekemistä koskevat 
puolueettomat ja syrjimättömät perusteet 
tai säännöt.

Or. fr

Tarkistus 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos saman tarjoajan kanssa voidaan 
tehdä hankintasopimus useammasta kuin 
yhdestä osasta, hankintaviranomaiset 
voivat ilmoittaa, että ne joko tekevät 
yhden hankintasopimuksen kullekin 
osalle tai yhden tai useamman 
hankintasopimuksen, joihin sisältyy 
useita osia tai kaikki osat.

Poistetaan.

Hankintaviranomaisten on mainittava 
hankinta-asiakirjoissa, varaavatko ne 
oikeuden käyttää tällaista valintaoikeutta 
ja jos ne varaavat tällaisen oikeuden, niin 
mitkä osat voidaan ryhmitellä yhteen 
hankintasopimukseen.
Hankintaviranomaisten on ensiksi 
määriteltävä tarjoukset, jotka täyttävät 
parhaiten 66 artiklan mukaisesti kullekin 
yksittäiselle osalle vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet. Ne 
voivat tehdä hankintasopimuksen 
useammasta kuin yhdestä osasta sellaisen 
tarjoajan kanssa, jota ei ole sijoitettu 
ensimmäiseksi asianomaiseen 
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hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
yksittäisen osien osalta, edellyttäen että 66 
artiklan mukaisesti vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet 
täyttyvät paremmin asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
osien osalta. Hankintaviranomaisten on 
yksilöitävä hankinta-asiakirjoissa 
menetelmät, joita ne aikovat käyttää 
tällaisen vertailun tekemiseksi. 
Menetelmien on oltava avoimet, 
puolueettomat ja syrjimättömät.

Or. en

Perustelu

Hankintoja koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen.

Tarkistus 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos saman tarjoajan kanssa voidaan 
tehdä hankintasopimus useammasta kuin 
yhdestä osasta, hankintaviranomaiset 
voivat ilmoittaa, että ne joko tekevät 
yhden hankintasopimuksen kullekin 
osalle tai yhden tai useamman 
hankintasopimuksen, joihin sisältyy 
useita osia tai kaikki osat.

Poistetaan.

Hankintaviranomaisten on mainittava 
hankinta-asiakirjoissa, varaavatko ne 
oikeuden käyttää tällaista valintaoikeutta 
ja jos ne varaavat tällaisen oikeuden, niin 
mitkä osat voidaan ryhmitellä yhteen 
hankintasopimukseen.
Hankintaviranomaisten on ensiksi 
määriteltävä tarjoukset, jotka täyttävät 
parhaiten 66 artiklan mukaisesti kullekin 
yksittäiselle osalle vahvistetut 
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hankintasopimuksen tekoperusteet. Ne 
voivat tehdä hankintasopimuksen 
useammasta kuin yhdestä osasta sellaisen 
tarjoajan kanssa, jota ei ole sijoitettu 
ensimmäiseksi asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
yksittäisen osien osalta, edellyttäen että 66 
artiklan mukaisesti vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet 
täyttyvät paremmin asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
osien osalta. Hankintaviranomaisten on 
yksilöitävä hankinta-asiakirjoissa 
menetelmät, joita ne aikovat käyttää 
tällaisen vertailun tekemiseksi. 
Menetelmien on oltava avoimet,
puolueettomat ja syrjimättömät.

Or. en

Tarkistus 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos saman tarjoajan kanssa voidaan 
tehdä hankintasopimus useammasta kuin 
yhdestä osasta, hankintaviranomaiset 
voivat ilmoittaa, että ne joko tekevät 
yhden hankintasopimuksen kullekin 
osalle tai yhden tai useamman 
hankintasopimuksen, joihin sisältyy 
useita osia tai kaikki osat.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen tavoitteena on parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia
hankintasopimuksia. Artiklan 3 kohta voisi kuitenkin johtaa päinvastaiseen tulokseen, koska 
se voi johtaa hankintojen ryhmittymiseen poissulkien siten pk-yritykset.
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Tarkistus 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on mainittava 
hankinta-asiakirjoissa, varaavatko ne 
oikeuden käyttää tällaista valintaoikeutta 
ja jos ne varaavat tällaisen oikeuden, niin 
mitkä osat voidaan ryhmitellä yhteen 
hankintasopimukseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on mainittava 
hankinta-asiakirjoissa, varaavatko ne 
oikeuden käyttää tällaista valintaoikeutta ja 
jos ne varaavat tällaisen oikeuden, niin 
mitkä osat voidaan ryhmitellä yhteen 
hankintasopimukseen.

Hankintaviranomaisten on mainittava 
hankinta-asiakirjoissa, varaavatko ne 
oikeuden käyttää tällaista valintaoikeutta ja 
jos ne varaavat tällaisen oikeuden, niin 
mitkä osat voidaan ryhmitellä yhteen 
hankintasopimukseen. Jos tehdään yksi 
hankintasopimus, tämä ei saa rajoittaa 
kilpailua tai johtaa markkinoiden 
monopolisoitumiseen.

Or. en

Tarkistus 1012
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 3 kohta – 3 alakohta



AM\908712FI.doc 149/177 PE492.859v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on ensiksi 
määriteltävä tarjoukset, jotka täyttävät 
parhaiten 66 artiklan mukaisesti kullekin 
yksittäiselle osalle vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet. Ne 
voivat tehdä hankintasopimuksen 
useammasta kuin yhdestä osasta sellaisen 
tarjoajan kanssa, jota ei ole sijoitettu 
ensimmäiseksi asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
yksittäisen osien osalta, edellyttäen että 66 
artiklan mukaisesti vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet 
täyttyvät paremmin asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
osien osalta. Hankintaviranomaisten on 
yksilöitävä hankinta-asiakirjoissa 
menetelmät, joita ne aikovat käyttää 
tällaisen vertailun tekemiseksi. 
Menetelmien on oltava avoimet, 
puolueettomat ja syrjimättömät.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sopimuksen arvo määräytyy hankittavien tavaroiden, rakennusurakoiden tai palvelujen 
luonteen ja määrän perusteella. Se, miksi sopimuksen arvo on yli 500 000 euroa, on itsestään 
selvää sopimuksen kohteen mukaan. Tästä syystä se, että hankintaviranomaisten täytyy 
selittää ja perustella jokaisen suuremman hankintasopimuksen yhteydessä, miksi sopimuksen 
arvo on yli 500 000 euroa ja miksi sitä ei ole jaettu osiin, on tarpeeton hallinnollinen rasitus 
ja liiallinen velvollisuus.

Tarkistus 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on ensiksi 
määriteltävä tarjoukset, jotka täyttävät 

Poistetaan.
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parhaiten 66 artiklan mukaisesti kullekin 
yksittäiselle osalle vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet. Ne 
voivat tehdä hankintasopimuksen 
useammasta kuin yhdestä osasta sellaisen 
tarjoajan kanssa, jota ei ole sijoitettu 
ensimmäiseksi asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
yksittäisen osien osalta, edellyttäen että 66 
artiklan mukaisesti vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet 
täyttyvät paremmin asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
osien osalta. Hankintaviranomaisten on 
yksilöitävä hankinta-asiakirjoissa 
menetelmät, joita ne aikovat käyttää 
tällaisen vertailun tekemiseksi. 
Menetelmien on oltava avoimet, 
puolueettomat ja syrjimättömät.

Or. en

Tarkistus 1014
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintaviranomaiset voivat vaatia, 
että kaikkien toimeksisaajien toiminta 
koordinoidaan sen talouden toimijan 
ohjauksessa, jonka kanssa on tehty 
hankintasopimus sellaisesta osasta, johon 
liittyy koko hankkeen koordinointi, tai 
hankintasopimus hankinnan 
keskeisimmistä osista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sopimuksen arvo määräytyy hankittavien tavaroiden, rakennusurakoiden tai palvelujen 
luonteen ja määrän perusteella. Se, miksi sopimuksen arvo on yli 500 000 euroa, on itsestään 
selvää sopimuksen kohteen mukaan. Tästä syystä se, että hankintaviranomaisten täytyy 
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selittää ja perustella jokaisen suuremman hankintasopimuksen yhteydessä, miksi sopimuksen 
arvo on yli 500 000 euroa ja miksi sitä ei ole jaettu osiin, on tarpeeton hallinnollinen rasitus 
ja liiallinen velvollisuus.

Tarkistus 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintaviranomaiset voivat vaatia, 
että kaikkien toimeksisaajien toiminta 
koordinoidaan sen talouden toimijan 
ohjauksessa, jonka kanssa on tehty 
hankintasopimus sellaisesta osasta, johon 
liittyy koko hankkeen koordinointi, tai 
hankintasopimus hankinnan 
keskeisimmistä osista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hankintoja koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen.

Tarkistus 1016
Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

Keskushallintoa alemmalla tasolla 
toimivat hankintaviranomaiset voivat 
käyttää rajoitetuissa menettelyissä ja
tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä ennakkoilmoitusta 
kutsuna tarjouskilpailuun 24 artiklan 2 
kohdan mukaisesti, edellyttäen että 
tällainen ilmoitus täyttää kaikki seuraavat 

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
rajoitetuissa menettelyissä ja 
tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä ennakkoilmoitusta 
kutsuna tarjouskilpailuun 24 artiklan 2 
kohdan mukaisesti, edellyttäen että 
tällainen ilmoitus täyttää kaikki seuraavat 
edellytykset:
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edellytykset:

Or. en

Tarkistus 1017
Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

d a) talouden toimija on kirjattu 
noudattamatta jättämistä koskevaan 
rekisteriin, jonka perustamisesta 
säädetään 83 a artiklassa.

Or. en

Tarkistus 1018
Louis Grech

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa otettava 
käyttöön "kansalaisten 
valinnanmahdollisuuksien malli" julkisia 
hankintoja koskevissa tarjouskilpailuissa, 
etenkin niissä, jotka koskevat 
henkilökohtaisia palveluja, kuten 
ikääntyneiden kodinhoitopalveluja. 
Tämän avulla kansalaiset voisivat valita 
jonkin yksittäisen toimijan tarjoajista, 
jotka täyttävät laatuvaatimukset ja 
hyväksyvät tietyn hinnan 
(enimmäishinnan) ja joiden kanssa 
hankintaviranomainen tekee 
puitejärjestelyn. 

Or. en
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Tarkistus 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten, jotka ovat tehneet 
hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn, on 
lähetettävä hankintamenettelyn tuloksia 
koskeva jälki-ilmoitus 48 päivän kuluessa 
hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn 
tekemisestä.

Hankintaviranomaisten, jotka ovat tehneet 
hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn, on 
lähetettävä hankintamenettelyn tuloksia 
koskeva jälki-ilmoitus 14 päivän kuluessa 
hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn 
tekemisestä. Jos jälki-ilmoitus on 
puutteellinen tai epäjohdonmukainen, 
komissio ottaa yhteyttä 
hankintaviranomaiseen ja pyytää tätä 
täydentämään tai selventämään jälki-
ilmoitusta.

Or. en

Perustelu

TED-tietopankin tiedot eivät ole luotettavia, koska hankintaviranomaiset unohtavat usein 
lähettää jälki-ilmoitukset. Lyhentämällä määräaikaa tehostetaan tätä tiedonhankintakeinoa. 
Lisäksi jälki-ilmoitukset ovat käytännössä usein puutteellisia tai epäjohdonmukaisia eikä 
komissio ota yhteyttä hankintaviranomaisiin saadakseen niihin selvennystä. Tästä syystä olisi 
hyödyllistä velvoittaa komissio selvästi tarkistamaan tietojen täydellisyys ja 
johdonmukaisuus.

Tarkistus 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten, jotka ovat tehneet 
hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn, on 
lähetettävä hankintamenettelyn tuloksia 
koskeva jälki-ilmoitus 48 päivän kuluessa 
hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn 

Hankintaviranomaisten, jotka ovat tehneet 
hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn, on 
lähetettävä hankintamenettelyn tuloksia 
koskeva jälki-ilmoitus 48 päivän kuluessa 
hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn 
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tekemisestä. tekemisestä.

Liitteessä XVI B lueteltuja julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
osalta hankintaviranomaisten on 
mainittava ilmoituksessaan, saako sen 
julkaista. Komissio laatii julkisten 
palveluhankintojen osalta säännöt 
tällaisiin ilmoituksiin perustuvien 
tilastoselvitysten laatimisesta ja niiden
julkaisemisesta 91 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy A- ja B-palveluluokkiin jaottelua, joka otetaan uudelleen käyttöön.

Tarkistus 1021
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankintaviranomaisten on lähetettävä 
ilmoitus dynaamiseen 
hankintajärjestelmään perustuvan 
hankintamenettelyn tuloksista 48 päivän 
kuluessa kunkin hankintasopimuksen 
tekemisestä. Ne voivat kuitenkin ilmoittaa 
tulokset yhteen koottuina 
vuosineljänneksittäin. Tässä tapauksessa 
niiden on lähetettävä nämä yhteen kootut 
ilmoitukset 48 päivän kuluessa kunkin 
vuosineljänneksen päättymisestä.

3. Hankintaviranomaisten on lähetettävä 
ilmoitus dynaamiseen 
hankintajärjestelmään perustuvan 
hankintamenettelyn tuloksista 48 päivän 
kuluessa kunkin hankintasopimuksen 
tekemisestä.

Or. pt

Tarkistus 1022
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 46, 47 ja 48 artiklassa 
tarkoitettuja ilmoituksia ja niiden 
sisältämiä tietoja ei saa julkaista 
kansallisella tasolla ennen 49 artiklan 
mukaista julkaisemista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Byrokraattinen ja tarpeeton rasitus, joka aiheuttaa virheitä.

Tarkistus 1023
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaisten on asetettava 
hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, 
rajoituksetta, suoraan ja kokonaan 
kaikkien saataville sähköisessä muodossa 
siitä päivästä, jona ilmoitus on julkaistu 49 
artiklan mukaisesti tai jona kiinnostuksen 
vahvistamista koskeva pyyntö on lähetetty. 
Ilmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä on 
mainittava internetosoite, jossa asiakirja-
aineisto on saatavilla.

1. Hankintaviranomaisten on asetettava 
hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville sähköisessä 
muodossa siitä päivästä, jona ilmoitus on 
julkaistu 49 artiklan mukaisesti tai jona 
kiinnostuksen vahvistamista koskeva 
pyyntö on lähetetty. Erityisissä tilanteissa 
hankintaviranomaiset voivat pyytää 
tarjoajan nimeä, osoitetta tai muuta 
tarjoajan tunnistamiskeinoa.
Ilmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä on 
mainittava internetosoite, jossa asiakirja-
aineisto on saatavilla.

Or. en

Perustelu

Voi olla tarpeen varmentaa tarjoajan tiedot (nimi, osoite ja niin edelleen).
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Tarkistus 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaisten on asetettava 
hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, rajoituksetta, 
suoraan ja kokonaan kaikkien saataville 
sähköisessä muodossa siitä päivästä, jona 
ilmoitus on julkaistu 49 artiklan mukaisesti 
tai jona kiinnostuksen vahvistamista 
koskeva pyyntö on lähetetty. Ilmoituksessa 
tai kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä on mainittava internetosoite, 
jossa asiakirja-aineisto on saatavilla.

1. Hankintaviranomaisten on asetettava 
hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, rajoituksetta, 
suoraan ja kokonaan kaikkien saataville 
sähköisessä muodossa siitä päivästä, jona 
ilmoitus on julkaistu 49 artiklan mukaisesti 
tai jona kiinnostuksen vahvistamista 
koskeva pyyntö on lähetetty. Ilmoituksessa 
tai kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä on mainittava internetosoite, 
jossa asiakirja-aineisto on saatavilla.
Hankintaviranomainen voi asettaa 
asiakirjojen saamisen ehdoksi, että 
ehdokas ilmoittaa sille etukäteen nimensä, 
osoitteensa ja muut tiedot tai toimittaa 
sille vastaavat asiakirjat, joiden avulla 
ehdokkaan henkilöllisyys voidaan 
varmasti todeta.

Or. de

Perustelu

Hankintaviranomaisella on esimerkiksi turvallisuuden kannalta tärkeissä sopimuksissa 
perusteltu oikeus saada tietää, kuka hankinta-asiakirjoja pyytää.

Tarkistus 1025
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kyseiset lisätiedot on toimitettava 
kaikille tarjouskilpailuun osallistuville 
tarjoajille. 
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Or. es

Tarkistus 1026
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on pyydettävä 
rajoitetuissa menettelyissä, kilpailullisissa 
neuvottelumenettelyissä, 
innovaatiokumppanuuksissa ja 
tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä valittuja 
ehdokkaita samanaikaisesti ja kirjallisesti 
jättämään tarjouksensa tai jos on kyse 
kilpailullisesta neuvottelumenettelystä, 
osallistumaan vuoropuheluun.

Hankintaviranomaisten on pyydettävä 
rajoitetuissa menettelyissä ja 
tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä valittuja 
ehdokkaita samanaikaisesti ja kirjallisesti 
jättämään tarjouksensa.

Or. fr

Tarkistus 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
pyynnöissä on mainittava sähköinen osoite, 
jossa eritelmät tai hankekuvaus ja muut 
täydentävät asiakirjat on asetettu suoraan 
saataville sähköisessä muodossa. Lisäksi 
niissä on oltava liitteessä X esitetyt tiedot.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
pyynnöissä on mainittava sähköinen osoite, 
josta eritelmät tai hankekuvaus ja muut 
täydentävät asiakirjat ovat tarjoajien 
ladattavissa. Lisäksi niissä on oltava 
liitteessä X esitetyt tiedot.

Or. de

Perustelu

Selvennys siitä, että on riittävää asettaa tiedot saataville internetiin. Yksittäisille tarjoajille 
tiedottamisesta ei pitäisi säätää. Tarjoajien on otettava tässä asiassa itse vastuuta.
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Tarkistus 1028
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen on asianomaisen 
osapuolen pyynnöstä mahdollisimman 
pian ja joka tapauksessa 15 päivän 
kuluessa kirjallisen pyynnön 
vastaanottamisesta ilmoitettava

2. Hankintaviranomaisen on 
mahdollisimman pian 
hankintasopimuksen tekemisen, 
osallistumishakemuksen hylkäämisen tai 
tarjouksen hylkäämisen jälkeen ja joka 
tapauksessa 15 päivän kuluessa kirjallisen 
pyynnön vastaanottamisesta ilmoitettava

Or. es

Tarkistus 1029
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole 
vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
on todettu, ettei tarjous ole unionin tai 
kansallisen lainsäädännön sosiaali-, työ-
tai ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
tai työehtosopimusten, joita sovelletaan 
paikassa, jossa työ, palvelu tai tavara 
toteutetaan, tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen,
ja jos tällaiset velvoitteet liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen.

Or. en
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Tarkistus 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole 
vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
on todettu, ettei tarjous ole unionin tai 
kansallisen lainsäädännön sosiaali-, työ-
tai ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
tai liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Or. en

Perustelu

54 artiklan 2 kohdassa viitataan unionin lainsäädännön noudattamiseen. Sanamuoto on hyvin 
väljä ja siksi epäselvä. Lisäksi jo nykyisen direktiivin nojalla on mahdollista sulkea pois 
tarjoajat, jotka eivät toimi laillisesti. Tästä syystä tämä säännös on tarpeeton. Tällainen 
sääntely on turhaa, koska on itsestään selvää, että sekä tarjoajan että hankintaviranomaisen 
on noudatettava unionin lainsäädäntöä.

Tarkistus 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole 
vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole 
vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ-, tietosuoja-
tai ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
tai liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
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mukainen. mukainen.

Or. en

Tarkistus 1032
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole 
vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
on todettu, ettei tarjous ole kansallisen 
lainsäädännön ja unionin lainsäädännön 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen.

Or. de

Tarkistus 1033
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole 
vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole 
vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön ja kansallisten lakien, 
asetusten ja muiden sitovien määräysten
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen.



AM\908712FI.doc 161/177 PE492.859v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan viittaus asetuksiin rajoittuu unionin lainsäädäntöön tietyillä sääntelyn aloilla. 
Viittausta olisi laajennettava niin, että otetaan huomioon kansallinen lainsäädäntö ja 
työmarkkinoiden sääntelyjärjestelmät.

Tarkistus 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole 
vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
on todettu, ettei tarjous ole unionin 
lainsäädännön ja kansallisen 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Or. de

Perustelu

Tarjoajien on noudatettava EU:n lainsäädännön lisäksi myös kansallisia säännöksiä.

Tarkistus 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole 

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole 
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vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten
mukainen.

vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
niiden jäsenvaltioiden, joissa 
tuotantoprosessit tapahtuvat, työlaeissa ja 
-määräyksissä määriteltyjen koko 
toimitusketjun työoloja koskevien 
velvoitteiden sekä liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisten sopimusten mukainen sen 
mukaan, mikä on työntekijöiden kannalta 
edullisinta.

Tällaisia säännöksiä ovat muun muassa:
a) ILOn kahdeksassa keskeisessä 
yleissopimuksessa (järjestäytymisoikeus ja 
kollektiivinen neuvotteluoikeus, 
pakkotyön poistaminen, työmarkkinoilla 
ja ammatinharjoittamisen yhteydessä 
tapahtuva syrjintä, lapsityövoiman käyttö) 
määritellyt säännökset
b) työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
säännökset;
c) työaikaa koskevat säännökset;
d) palkkoja koskevat säännökset ja
e) sosiaaliturvaa koskevat säännökset.

Or. en

Tarkistus 1036
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää 
olla tekemättä hankintasopimusta 
parhaimman tarjouksen jättäneen tarjoajan 
kanssa, jos ne ovat todenneet, ettei tarjous 
ole vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 

2. Hankintaviranomaiset eivät saa tehdä 
hankintasopimusta parhaimman tarjouksen 
jättäneen tarjoajan kanssa, jos ne ovat 
selvän ja riittävän näytön perusteella 
todenneet, ettei tarjous ole vähintään 
vastaavalla tavalla unionin lainsäädännön 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
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sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen.

Or. en

Perustelu

Olisi todettava selvästi, että hankintaviranomaiset eivät saa tehdä sopimusta sellaisen 
ehdokkaan kanssa, joka rikkoo sosiaali-, työ- tai ympäristölainsäädäntöä.

Tarkistus 1037
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankintaviranomaiset voivat avoimissa 
menettelyissä päättää tarkastella 
tarjouksia ennen valintaperusteiden 
täyttymisen toteamista, edellyttäen että 
noudatetaan tämän jakson asiaa koskevia 
säännöksiä, mukaan luettuna sääntö, 
jonka mukaan hankintasopimusta ei saa 
tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi 
pitänyt sulkea pois menettelystä 55 
artiklan nojalla tai joka ei täytä 
hankintaviranomaisen tämän jakson 1 
alajakson mukaisesti vahvistamia 
valintaperusteita.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1038
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankintaviranomaiset voivat avoimissa 
menettelyissä päättää tarkastella 

Poistetaan.
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tarjouksia ennen valintaperusteiden 
täyttymisen toteamista, edellyttäen että 
noudatetaan tämän jakson asiaa koskevia 
säännöksiä, mukaan luettuna sääntö, 
jonka mukaan hankintasopimusta ei saa 
tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi 
pitänyt sulkea pois menettelystä 55 
artiklan nojalla tai joka ei täytä 
hankintaviranomaisen tämän jakson 1 
alajakson mukaisesti vahvistamia 
valintaperusteita.

Or. fr

Tarkistus 1039
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankintaviranomaiset voivat avoimissa 
menettelyissä päättää tarkastella tarjouksia 
ennen valintaperusteiden täyttymisen 
toteamista, edellyttäen että noudatetaan 
tämän jakson asiaa koskevia säännöksiä, 
mukaan luettuna sääntö, jonka mukaan 
hankintasopimusta ei saa tehdä sellaisen 
tarjoajan kanssa, joka olisi pitänyt sulkea 
pois menettelystä 55 artiklan nojalla tai 
joka ei täytä hankintaviranomaisen tämän 
jakson 1 alajakson mukaisesti vahvistamia 
valintaperusteita.

3. Hankintaviranomaiset voivat avoimissa 
menettelyissä päättää tarkastella tarjouksia 
ennen valintaperusteiden täyttymisen 
toteamista, edellyttäen että noudatetaan 
tämän jakson asiaa koskevia säännöksiä, 
mukaan luettuna sääntö, jonka mukaan 
hankintasopimusta ei saa tehdä sellaisen 
tarjoajan kanssa, joka olisi pitänyt sulkea 
pois menettelystä 55 artiklan nojalla tai 
joka ei täytä hankintaviranomaisen tämän 
jakson 1–2 alajakson mukaisesti 
vahvistamia valintaperusteita.

Or. en

Tarkistus 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 89 artiklan 
mukaisesti liitteen XI luettelon 
muuttamiseksi silloin, kun se on uusien 
kansainvälisten sopimusten tekemisen tai 
olemassa olevien kansainvälisten 
sopimusten muuttamisen vuoksi tarpeen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1041
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Velvollisuutta sulkea ehdokas tai tarjoaja 
pois julkista hankintaa koskevasta 
menettelystä on sovellettava myös, jos 
lainvoimaisella päätöksellä annettu tuomio 
on annettu yritysjohtajille tai muille 
henkilöille, joilla on ehdokasta tai 
tarjoajaa koskeva edustus-, päätös- tai 
valvontavalta.

Velvollisuutta sulkea ehdokas tai tarjoaja 
pois julkista hankintaa koskevasta 
menettelystä on sovellettava myös, jos 
lainvoimaisella päätöksellä annettu tuomio 
on annettu yritysjohtajille.

Or. en

Perustelu

Ellei tätä määritellä selvästi, se mahdollistaa väärinkäytön ja aiheuttaa oikeudellisia kiistoja.

Tarkistus 1042
Marc Tarabella, Salvatore Iacolino

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

Kun menettelystä poissulkemista koskevat 
perusteet esitetään kolmannen 
toimeksisaajan määrittelyn yhteydessä, ne 
määrittävät samalla tavalla yrityksen 
poissulkemisen hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelystä.

Or. it

Tarkistus 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimija on suljettava pois 
hankintamenettelystä, jos 
hankintaviranomainen on tietoinen 
lainvoimaisesta päätöksestä, jossa todetaan, 
että toimija on laiminlyönyt 
velvollisuutensa maksaa 
sijoittautumismaansa tai 
hankintaviranomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisia veroja tai 
sosiaaliturvamaksuja.

2. Talouden on suljettava pois 
hankintamenettelystä, jos 
hankintaviranomainen on tietoinen 
lainvoimaisesta päätöksestä, jossa todetaan, 
että toimija on laiminlyönyt 
velvollisuutensa maksaa veroja tai 
sosiaaliturvamaksuja tai muut sosiaalisiin 
olosuhteisiin ja työehtoihin, kuten 
työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
sosiaaliturvaan ja työoloihin, liittyvät 
velvoitteet, jotka annetaan EU:n ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
tavara toteutetaan; kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajatylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. de
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Tarkistus 1044
Marc Tarabella, Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimija on suljettava pois 
hankintamenettelystä, jos 
hankintaviranomainen on tietoinen 
lainvoimaisesta päätöksestä, jossa 
todetaan, että toimija on laiminlyönyt 
velvollisuutensa maksaa 
sijoittautumismaansa tai 
hankintaviranomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisia veroja tai 
sosiaaliturvamaksuja.

2. Julkisesta hankintamenettelystä 
suljetaan pois se talouden toimija, joka on
laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa 
sijoittautumismaansa tai 
hankintaviranomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisia veroja tai 
sosiaaliturvamaksuja.

Or. it

Tarkistus 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimija on suljettava pois 
hankintamenettelystä, jos 
hankintaviranomainen on tietoinen 
lainvoimaisesta päätöksestä, jossa todetaan, 
että toimija on laiminlyönyt 
velvollisuutensa maksaa 
sijoittautumismaansa tai 
hankintaviranomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisia veroja tai 
sosiaaliturvamaksuja.

2. Talouden toimija on suljettava pois 
hankintamenettelystä, jos

toimija on syyllistynyt vakaviin tai 
toistuviin lopullisesti todettuihin 
rikkomuksiin, jotka koskevat
sijoittautumismaansa tai 
hankintaviranomaisen jäsenvaltion 
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lainsäädännön mukaisia 
sosiaaliturvamaksuja;
toimija on syyllistynyt vakaviin tai 
toistuviin lopullisesti todettuihin 
rikkomuksiin, jotka koskevat 
sijoittautumismaansa tai 
hankintaviranomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisia veroja;

Or. it

Tarkistus 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten 
noudattaminen käsittää myös vastaavalla 
tavalla tapahtuvan noudattamisen;

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen työoikeuden säännösten 
toistuvasta rikkomisesta, mutta tämä 
koskee vain ensimmäisen vaiheen 
tarjoajia; 

Or. en

Tarkistus 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
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kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen;

kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen. Vain 
rikkomuksia, joista on jonkin unionin 
jäsenvaltion tai WTO:n GPA-sopimuksen 
allekirjoittajavaltion oikeusviranomaisen 
tai toimivaltaisen viranomaisen antama 
tuomio, voidaan käyttää tarjousten 
poissulkemisen perusteena tämän artiklan 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 1048
Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten 
noudattaminen käsittää myös vastaavalla 
tavalla tapahtuvan noudattamisen;

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta ja siitä on toimivaltaisen 
tuomioistuimen antama lainvoimainen 
tuomio;

Or. de

Perustelu

Kun otetaan huomioon oikeudellisten seurausten vakavuus – myös valinnaisten 
poissulkemisperusteiden puitteissa – olisi sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
säännösten rikkomisesta oltava tuomioistuimen antama lainvoimainen tuomio, jotta vältetään 
oikeudellinen epävarmuus ja mielivaltaiset päätökset. Toinen virke on epäselvästi muotoiltu, 
ja se olisi oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi poistettava.
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Tarkistus 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen;

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ-, tietosuoja- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen.

Or. en

Tarkistus 1050
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen;

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
kansallisesta lainsäädännöstä tai unionin 
lainsäädännöstä johtuvien sosiaali-, työ- ja
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
työehtosopimuksista johtuvien 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen;

Or. de
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Tarkistus 1051
Anna Hedh

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen;

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä tai kansallisista 
laeista, asetuksista ja muista sitovista 
määräyksistä johtuvien sukupuolten tasa-
arvoa koskevien, sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan viittaus asetuksiin rajoittuu unionin lainsäädäntöön tietyillä sääntelyn aloilla. 
Tätä viittausta olisi laajennettava niin, että otetaan huomioon kansallinen lainsäädäntö ja 
työmarkkinoiden sääntelyjärjestelmät.

Tarkistus 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä tai kansallisesta 
lainsäädännöstä johtuvien sosiaali-, työ-
tai ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
tai liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
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tapahtuvan noudattamisen; tapahtuvan noudattamisen;

Or. de

Tarkistus 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen;

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai niiden jäsenvaltioiden, 
joissa tuotantoprosessit tapahtuvat, 
työlaeissa ja -määräyksissä määriteltyjen 
koko toimitusketjun työoloja koskevien 
velvoitteiden sekä liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisten sopimusten rikkomisesta 
sen mukaan, mikä on työntekijöiden 
kannalta edullisinta.

Tällaisia säännöksiä ovat muun muassa:
a) ILOn kahdeksassa keskeisessä 
yleissopimuksessa (järjestäytymisoikeus ja 
kollektiivinen neuvotteluoikeus, 
pakkotyön poistaminen, työmarkkinoilla 
ja ammatinharjoittamisen yhteydessä 
tapahtuva syrjintä, lapsityövoiman käyttö) 
määritellyt säännökset
b) työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
säännökset;
c) työaikaa koskevat säännökset;
d) palkkoja koskevat säännökset ja 
e) sosiaaliturvaa koskevat säännökset. 
Unionin lainsäädännön tai kansainvälisten 
säännösten noudattaminen käsittää myös 
vastaavalla tavalla tapahtuvan 
noudattamisen;

Or. en
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Tarkistus 1054
Catherine Stihler

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla
tapahtuvan noudattamisen;

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä tai kansallisista 
laeista, asetuksista ja muista sitovista 
määräyksistä johtuvien sukupuolten tasa-
arvoa koskevien, sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen;

Or. en

Tarkistus 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Hankintaviranomaisen on suljettava 
pois julkista hankintaa koskevasta 
menettelystä kaikki talouden toimijat, jos 
niiden 71 artiklan mukaisesti ehdottama 
alihankkija täyttää jonkin 1, 2 ja 2 a 
(uusi) kohdissa ja 3 kohdan c tai 
d alakohdassa säädetyistä edellytyksistä. 

Or. de
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Tarkistus 1056
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

b) talouden toimijan osalta on käynnistetty 
maksukyvyttömyys- tai 
likvidaatiomenettelyjä, toimijan varoja 
hallinnoi selvitysmies tai tuomioistuin, 
toimija on sopinut järjestelystä velkojien 
kanssa, toimija on keskeyttänyt 
liiketoimintansa tai toimija on muun 
vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja 
kansallisiin määräyksiin perustuvan 
menettelyn alainen;

b) talouden toimijan osalta on käynnistetty 
maksukyvyttömyys- tai 
likvidaatiomenettelyjä, toimijan varoja 
hallinnoi selvitysmies tai tuomioistuin, 
toimija on keskeyttänyt liiketoimintansa tai 
toimija on muun vastaavan kansalliseen 
lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin 
perustuvan menettelyn alainen;

Or. en

Perustelu

Sitä yleistä tilannetta, että toimija on sopinut järjestelystä velkojien kanssa, ei sinänsä saa 
pitää poissulkemisperusteena.

Tarkistus 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

c) hankintaviranomainen pystyy 
osoittamaan millä tahansa tavalla, että 
talouden toimija on syyllistynyt muuhun 
ammatin harjoittamiseen liittyvään 
vakavaan virheeseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankintaviranomainen pystyy 
osoittamaan millä tahansa tavalla, että 
talouden toimija on syyllistynyt muuhun 
ammatin harjoittamiseen liittyvään 
vakavaan virheeseen;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Angesichts der schwerwiegenden Rechtsfolge des Ausschlusses von einer Vergabe - auch im 
Rahmen der fakultativen Ausschlussgründe - ist die Formulierung zu unbestimmt. Dies gilt 
umso mehr, als der Nachweis nach dem Kommissionsentwurf "mit jeglichen Mitteln" erbracht 
werden kann. The concept of “grave professional misconduct” is not defined objectively in 
the directive, while any decision to exclude an economic operator from a procurement 
procedure should be based on objective and measurable criteria and the discretion of the 
contracting authority should be limited.

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

Tarkistus 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) hankintaviranomainen pystyy 
osoittamaan millä tahansa tavalla, että 
talouden toimija on syyllistynyt muuhun 
kuin edellä a kohdassa tarkoitettuun 
ammatin harjoittamiseen liittyvään 
vakavaan virheeseen, esimerkiksi että 
talouden toimijan toimintaan on liittynyt 
merkittäviä tai toistuvia puutteita saman 
hankintaviranomaisen kanssa tehdyn 



PE492.859v01-00 176/177 AM\908712FI.doc

FI

yhden tai useamman samankaltaisen 
aikaisemman hankintasopimuksen 
toteuttamisessa.

Or. en

Perustelu

Kaksi erillistä poissulkemisperustetta c ja d kohdassa voidaan ymmärtää niin, että d kohdassa 
tarkoitetut tapaukset eivät ole c kohdassa tarkoitettuja ammatin harjoittamiseen liittyviä 
vakavia virheitä. Selkeyden vuoksi ehdotetaan c ja d kohdassa tarkoitettujen 
poissulkemisperusteiden yhdistämistä uudeksi c a kohdaksi.

Tarkistus 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

d) talouden toimijan toimintaan on 
liittynyt merkittäviä tai toistuvia puutteita 
saman hankintaviranomaisen kanssa 
tehdyn yhden tai useamman 
samankaltaisen aikaisemman 
hankintasopimuksen toteuttamisessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1061
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

d) talouden toimijan toimintaan on liittynyt 
merkittäviä tai toistuvia puutteita saman 
hankintaviranomaisen kanssa tehdyn yhden 
tai useamman samankaltaisen aikaisemman 
hankintasopimuksen toteuttamisessa.

d) talouden toimijan toimintaan on liittynyt 
merkittäviä tai toistuvia puutteita saman 
hankintaviranomaisen tai muiden 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyn 
yhden tai useamman samankaltaisen 
aikaisemman hankintasopimuksen 
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toteuttamisessa.

Or. fr


