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Tarkistus 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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 
tahallisuudesta tai huolimattomuudesta 
johtuvia merkittäviä tai toistuvia puutteita 
saman hankintaviranomaisen kanssa 
tehdyn yhden tai useamman 
samankaltaisen aikaisemman 
hankintasopimuksen toteuttamisessa.

Or. de

Tarkistus 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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 toimija on merkitty viralliseen 
noudattamatta jättämistä koskevaan 
rekisteriin 73 artiklan a kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1064
Anna Hedh
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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 yhden tai 
useamman samankaltaisen aikaisemman 
hankintasopimuksen toteuttamisessa.

Or. en

Perustelu

Poisto on tarpeen, jotta voidaan välttää toistuvat väärinkäyttötapaukset jäsenvaltiossa ja 
paikallishallinnoissa, jotka kaikki ovat osa julkista sektoria.

Tarkistus 1065
Cristian Silviu Buşoi

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 yhden tai 
useamman samankaltaisen aikaisemman 
hankintasopimuksen toteuttamisessa.

Or. en

Perustelu

On olemassa riski, että talouden toimija, joka ei ole täyttänyt sopimusvelvoitteitaan yhden 
hankintaviranomaisen kanssa, ei ehkä täytä niitä toisenkaan kanssa. Hankintaviranomaisten 
tulisi pystyä välttymään tältä, jos he ovat tietoisia näistä ongelmista.

Tarkistus 1066
António Fernando Correia de Campos
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Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) taloudellinen toimija on osallistunut 
39 artiklan 1 kohdassa mainittujen 
tutkimusten, lausuntojen tai kuulemisten 
valmisteluun.

Or. pt

Tarkistus 1067
Monica Luisa Macovei

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

Komission teksti Tarkistus

d a) eturistiriitaa ei voitaisi poistaa 
tehokkaasti, kuten 21 artiklan 3 kohdassa 
säädetään;

Or. en

Tarkistus 1068
Monica Luisa Macovei

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

Komission teksti Tarkistus

d b) talouden toimija ei toimita 
asianmukaisia omistajuustietoja, muun 
muassa alihankkijoistaan.

Or. en

Tarkistus 1069
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pystyäkseen soveltamaan ensimmäisen 
alakohdan d alakohdassa tarkoitettua 
poissulkemisperustetta, 
hankintaviranomaisten on vahvistettava 
sopimuksen toteuttamista koskeva 
arviointimenetelmä, joka perustuu 
puolueettomiin ja mitattavissa oleviin 
perusteisiin ja jota sovelletaan 
järjestelmällisesti, yhdenmukaisesti ja 
avoimesti. Kaikista sopimuksen 
toteuttamista koskevista arvioinneista on 
ilmoitettava asianomaiselle 
toimeksisaajalle, jolle on annettava 
tilaisuus vastustaa päätelmiä ja hankkia 
oikeussuojaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaisen menetelmän tarjoaminen on jäsenvaltioiden tehtävä. Pienet hankintaviranomaiset 
eivät siihen pysty.

Tarkistus 1070
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pystyäkseen soveltamaan ensimmäisen 
alakohdan d alakohdassa tarkoitettua 
poissulkemisperustetta, 
hankintaviranomaisten on vahvistettava 
sopimuksen toteuttamista koskeva 
arviointimenetelmä, joka perustuu 
puolueettomiin ja mitattavissa oleviin 
perusteisiin ja jota sovelletaan 
järjestelmällisesti, yhdenmukaisesti ja 

Poistetaan.



AM\908713FI.doc 7/165 PE492.860v01-00

FI

avoimesti. Kaikista sopimuksen 
toteuttamista koskevista arvioinneista on 
ilmoitettava asianomaiselle 
toimeksisaajalle, jolle on annettava 
tilaisuus vastustaa päätelmiä ja hankkia 
oikeussuojaa.

Or. de

Tarkistus 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pystyäkseen soveltamaan ensimmäisen 
alakohdan d alakohdassa tarkoitettua 
poissulkemisperustetta, 
hankintaviranomaisten on vahvistettava 
sopimuksen toteuttamista koskeva 
arviointimenetelmä, joka perustuu 
puolueettomiin ja mitattavissa oleviin 
perusteisiin ja jota sovelletaan 
järjestelmällisesti, yhdenmukaisesti ja 
avoimesti. Kaikista sopimuksen 
toteuttamista koskevista arvioinneista on 
ilmoitettava asianomaiselle 
toimeksisaajalle, jolle on annettava 
tilaisuus vastustaa päätelmiä ja hankkia 
oikeussuojaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pystyäkseen soveltamaan ensimmäisen Pystyäkseen soveltamaan ensimmäisen 
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alakohdan d alakohdassa tarkoitettua 
poissulkemisperustetta, 
hankintaviranomaisten on vahvistettava 
sopimuksen toteuttamista koskeva 
arviointimenetelmä, joka perustuu 
puolueettomiin ja mitattavissa oleviin 
perusteisiin ja jota sovelletaan 
järjestelmällisesti, yhdenmukaisesti ja 
avoimesti. Kaikista sopimuksen 
toteuttamista koskevista arvioinneista on 
ilmoitettava asianomaiselle 
toimeksisaajalle, jolle on annettava 
tilaisuus vastustaa päätelmiä ja hankkia 
oikeussuojaa.

alakohdan d alakohdassa tarkoitettua 
poissulkemisperustetta, 
hankintaviranomaisten täytyy pystyä 
osoittamaan, että talouden toimijan 
toiminnan puutteellisuudesta on olemassa 
lainvoimainen oikeuden päätös tai 
talouden toimijan tunnustuslausunto.

Or. de

Perustelu

Kyseisen 55 artiklan 3 kohdan d alakohdan säännökseen sisältyy mielivaltaisten päätösten ja 
vältettävissä olevien oikeudenkäyntien riski, jos säädöstekstissä ei vaadita tiettyjä todisteita, 
jotka hankintaviranomaisen on toimitettava ennen menettelystä poissulkemista. Tässä 
voitaisiin esimerkiksi vaatia, että hankintaviranomaisen on esitettävä toimeksisaajalle 
puutteellisesta toiminnasta annettu tuomio tai toimeksisaajan tunnustuslausunto. Myös 
virheen täytyisi olla tuottamuksellisesti tehty.

Tarkistus 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 
1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista 
tilanteista, voi esittää 
hankintaviranomaiselle näytön 
luotettavuudestaan siitä huolimatta, että 
asianmukainen poissulkemisperuste on 
olemassa.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tällaisen mahdollisuuden antaminen ehdokkaalle tai tarjoajalle saattaa pitkittää ja 
hankaloittaa menettelyä huomattavasti, sillä teoreettisesti mikä tahansa 
hankintaviranomaisen ehdokkaiden valintaa koskeva päätös voidaan asettaa kyseenalaiseksi 
tällä tavalla. Lisäksi tällaiset vapaaehtoiset toimenpiteet kasvattavat hankintaviranomaisen 
hallinnollista rasitusta, sillä hankintaviranomaisen on arvioitava ehdokkaiden ja tarjoajien 
toteuttamat toimenpiteet ottaen huomioon rangaistavan teon tai rikkomuksen vakavuuden ja 
niihin liittyvät erityiset olosuhteet.

Tarkistus 1074
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 
1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista 
tilanteista, voi esittää 
hankintaviranomaiselle näytön 
luotettavuudestaan siitä huolimatta, että 
asianmukainen poissulkemisperuste on 
olemassa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 1, 
2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, 
voi esittää hankintaviranomaiselle näytön 
luotettavuudestaan siitä huolimatta, että 
asianmukainen poissulkemisperuste on 
olemassa.

1. Ehdokas, tarjoaja tai alihankkija, joka 
on jossakin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista 
tilanteista, voi esittää 
hankintaviranomaiselle näytön 
luotettavuudestaan siitä huolimatta, että 
asianmukainen poissulkemisperuste on 
olemassa.
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Or. de

Tarkistus 1076
Salvatore Iacolino

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 1, 
2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, 
voi esittää hankintaviranomaiselle näytön
luotettavuudestaan siitä huolimatta, että 
asianmukainen poissulkemisperuste on 
olemassa.

1. Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 2 
ja 3 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, voi 
esittää hankintaviranomaiselle vahvistetun 
näytön luotettavuudestaan siitä huolimatta, 
että asianmukainen poissulkemisperuste on 
olemassa.

Or. it

Tarkistus 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten ehdokkaan tai tarjoajan on 
esitettävä näyttö siitä, että se on 
korvannut kaikki rangaistavasta teosta tai 
virheestä aiheutuneet vahingot, selvittänyt 
tosiasiat ja olosuhteet kattavasti 
toimimalla aktiivisesti yhteistyössä 
tutkintaviranomaisten kanssa ja 
toteuttanut konkreettiset tekniset sekä 
organisaatioon ja itseensä liittyvät 
toimenpiteet, jotka ovat 
tarkoituksenmukaiset estämään uudet 
rangaistavat teot tai rikkomukset. 
Hankintaviranomaisten on arvioitava 
ehdokkaiden ja tarjoajien toteuttamat 
toimenpiteet ottaen huomioon 
rangaistavan teon tai rikkomuksen 
vakavuuden ja niihin liittyvät erityiset 

Poistetaan.
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olosuhteet. Jos hankintaviranomainen 
pitää toimenpiteitä riittämättöminä, sen 
on perusteltava päätöksensä.

Or. en

Tarkistus 1078
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten ehdokkaan tai tarjoajan on 
esitettävä näyttö siitä, että se on 
korvannut kaikki rangaistavasta teosta tai 
virheestä aiheutuneet vahingot, selvittänyt 
tosiasiat ja olosuhteet kattavasti 
toimimalla aktiivisesti yhteistyössä 
tutkintaviranomaisten kanssa ja 
toteuttanut konkreettiset tekniset sekä 
organisaatioon ja itseensä liittyvät 
toimenpiteet, jotka ovat 
tarkoituksenmukaiset estämään uudet 
rangaistavat teot tai rikkomukset. 
Hankintaviranomaisten on arvioitava 
ehdokkaiden ja tarjoajien toteuttamat 
toimenpiteet ottaen huomioon 
rangaistavan teon tai rikkomuksen 
vakavuuden ja niihin liittyvät erityiset 
olosuhteet. Jos hankintaviranomainen 
pitää toimenpiteitä riittämättöminä, sen 
on perusteltava päätöksensä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tätä varten ehdokkaan tai tarjoajan on 
esitettävä näyttö siitä, että se on korvannut 
kaikki rangaistavasta teosta tai virheestä 
aiheutuneet vahingot, selvittänyt tosiasiat 
ja olosuhteet kattavasti toimimalla 
aktiivisesti yhteistyössä 
tutkintaviranomaisten kanssa ja toteuttanut 
konkreettiset tekniset sekä organisaatioon 
ja itseensä liittyvät toimenpiteet, jotka ovat 
tarkoituksenmukaiset estämään uudet 
rangaistavat teot tai rikkomukset.
Hankintaviranomaisten on arvioitava 
ehdokkaiden ja tarjoajien toteuttamat 
toimenpiteet ottaen huomioon rangaistavan
teon tai rikkomuksen vakavuuden ja niihin 
liittyvät erityiset olosuhteet. Jos 
hankintaviranomainen pitää toimenpiteitä 
riittämättöminä, sen on perusteltava 
päätöksensä.

Tätä varten ehdokkaan, tarjoajan tai 
alihankkijan on esitettävä näyttö siitä, että 
se on korvannut kaikki rangaistavasta 
teosta tai virheestä aiheutuneet vahingot, 
selvittänyt tosiasiat ja olosuhteet kattavasti 
toimimalla aktiivisesti yhteistyössä 
tutkintaviranomaisten kanssa ja toteuttanut 
konkreettiset tekniset sekä organisaatioon 
ja itseensä liittyvät toimenpiteet, jotka ovat 
tarkoituksenmukaiset estämään uudet 
rangaistavat teot tai rikkomukset.
Hankintaviranomaisten on arvioitava 
ehdokkaiden, tarjoajien tai alihankkijoiden
toteuttamat toimenpiteet ottaen huomioon 
rangaistavan teon tai rikkomuksen 
vakavuuden ja niihin liittyvät erityiset 
olosuhteet. Jos hankintaviranomainen pitää 
toimenpiteitä riittämättöminä, sen on 
perusteltava päätöksensä.

Or. de

Tarkistus 1080
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viranomaiset eivät ole velvoitettuja 
asettamaan kaikkia 2, 3 ja 4 kohdassa 
lueteltuja edellytyksiä, mutta ne eivät saa 
asettaa muita kuin näissä kohdissa 
lueteltuja vaatimuksia.

Viranomaiset eivät ole velvoitettuja 
asettamaan kaikkia 2, 3 ja 4 kohdassa 
lueteltuja edellytyksiä, mutta ne eivät saa 
asettaa muita kuin näissä kohdissa 
lueteltuja vaatimuksia, paitsi 
asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät 
rakennusurakan, palvelujen ja 
tavarahankintojen luonteeseen.

Or. en
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Tarkistus 1081
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on rajoitettava 
osallistumisedellytykset niihin 
edellytyksiin, joilla voidaan 
asianmukaisesti varmistaa, että 
ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeudelliset 
ja rahoitukselliset voimavarat sekä 
kaupalliset ja tekniset valmiudet toteuttaa 
tehtävänä oleva hankintasopimus. 
Kaikkien vaatimusten on liityttävä 
hankintasopimuksen kohteeseen ja oltava 
siihen nähden oikeasuhtaisia ottaen 
huomioon tarve varmistaa todellinen 
kilpailu.

Hankintaviranomaisten on rajoitettava 
osallistumisedellytykset niihin 
edellytyksiin, joilla voidaan 
asianmukaisesti varmistaa, että 
ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeudelliset 
ja rahoitukselliset voimavarat sekä 
kaupalliset ja tekniset valmiudet toteuttaa 
tehtävänä oleva hankintasopimus. Näin 
ollen tarjousta ei voida missään 
tapauksessa hylätä ainoastaan sillä 
perusteella, ettei se sisällä viittauksia 
aiempiin hankintasopimuksiin. Tätä 
voidaan käyttää lisäperusteena tarjousta 
arvioitaessa.
Kaikkien vaatimusten on liityttävä 
hankintasopimuksen kohteeseen ja oltava 
siihen nähden oikeasuhtaisia ottaen 
huomioon tarve varmistaa todellinen 
kilpailu.

Or. fr

Tarkistus 1082
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on rajoitettava 
osallistumisedellytykset niihin 
edellytyksiin, joilla voidaan 
asianmukaisesti varmistaa, että 
ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeudelliset 
ja rahoitukselliset voimavarat sekä 
kaupalliset ja tekniset valmiudet toteuttaa 
tehtävänä oleva hankintasopimus. Kaikkien 

Hankintaviranomaisten on rajoitettava 
osallistumisedellytykset niihin 
edellytyksiin, joilla voidaan 
asianmukaisesti varmistaa, että 
ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeudelliset 
ja rahoitukselliset voimavarat sekä 
kaupalliset ja tekniset valmiudet toteuttaa 
tehtävänä oleva hankintasopimus. Näin 
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vaatimusten on liityttävä 
hankintasopimuksen kohteeseen ja oltava 
siihen nähden oikeasuhtaisia ottaen 
huomioon tarve varmistaa todellinen 
kilpailu.

ollen tarjousta ei voida missään 
tapauksessa hylätä ainoastaan sillä 
perusteella, ettei se sisällä viittauksia 
aiempiin hankintasopimuksiin. Kaikkien 
vaatimusten on liityttävä 
hankintasopimuksen kohteeseen ja oltava 
siihen nähden oikeasuhtaisia ottaen 
huomioon tarve varmistaa todellinen 
kilpailu.

Or. fr

Tarkistus 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Riittävän taloudellisen ja 
rahoituksellisen tilanteen osalta 
hankintaviranomaiset voivat vaatia, että 
talouden toimijoiden rahoituksellinen ja 
taloudellinen kapasiteetti on riittävä. Tätä 
varten ne voivat vaatia, että talouden 
toimijoilla on tietty vuotuinen 
vähimmäisliikevaihto, johon kuuluu tietty 
vähimmäisliikevaihto hankintasopimuksen
kattamalla alalla ja riittävä 
ammatinharjoittajan vastuuvakuutus.

1. Hankintaviranomaiset eivät saa vaatia, 
että talouden toimijoilla on tietty vuotuinen 
vähimmäisliikevaihto, paitsi 
asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät 
rakennusurakan, palvelujen ja 
tavarahankintojen luonteeseen. 
Hankintaviranomaisen on mainittava 
tällaiset poikkeukselliset olosuhteet 
hankinta-asiakirjoissa. Tällaisessa 
tapauksessa vuotuinen 
vähimmäisliikevaihto saa olla enintään 
kaksi kertaa hankintasopimuksen 
arvioidun arvon suuruinen.

Or. en

Tarkistus 1084
Lara Comi

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

1. Riittävän taloudellisen ja 
rahoituksellisen tilanteen osalta 
hankintaviranomaiset voivat vaatia, että 
talouden toimijoiden rahoituksellinen ja 
taloudellinen kapasiteetti on riittävä. Tätä 
varten ne voivat vaatia, että talouden 
toimijoilla on tietty vuotuinen 
vähimmäisliikevaihto, johon kuuluu tietty 
vähimmäisliikevaihto hankintasopimuksen 
kattamalla alalla ja riittävä 
ammatinharjoittajan vastuuvakuutus.

1. Riittävän taloudellisen ja 
rahoituksellisen tilanteen osalta 
hankintaviranomaiset voivat vaatia, että 
talouden toimijoiden rahoituksellinen ja 
taloudellinen kapasiteetti on riittävä. Tätä 
varten ne voivat vaatia, että talouden 
toimijoilla on vähintään viideltä 
viimeiseltä vuodelta tietty vuotuinen 
vähimmäisliikevaihto, johon kuuluu tietty 
vähimmäisliikevaihto hankintasopimuksen 
kattamalla alalla ja riittävä 
ammatinharjoittajan vastuuvakuutus.

Or. it

Tarkistus 1085
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Riittävän taloudellisen ja 
rahoituksellisen tilanteen osalta 
hankintaviranomaiset voivat vaatia, että 
talouden toimijoiden rahoituksellinen ja 
taloudellinen kapasiteetti on riittävä. Tätä 
varten ne voivat vaatia, että talouden 
toimijoilla on tietty vuotuinen 
vähimmäisliikevaihto, johon kuuluu tietty 
vähimmäisliikevaihto hankintasopimuksen 
kattamalla alalla ja riittävä 
ammatinharjoittajan vastuuvakuutus.

1. Riittävän taloudellisen ja 
rahoituksellisen tilanteen osalta 
hankintaviranomaiset voivat vaatia, että 
talouden toimijoiden rahoituksellinen ja 
taloudellinen kapasiteetti on riittävä. Tätä 
varten ne voivat vaatia, että talouden 
toimijoilla on viimeisten kolmen vuoden 
aikana ollut tietty vuotuinen 
vähimmäisliikevaihto, johon kuuluu tietty 
vähimmäisliikevaihto hankintasopimuksen 
kattamalla alalla ja riittävä 
ammatinharjoittajan vastuuvakuutus.

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomaisten ei tulisi asettaa vuotuista vähimmäisliikevaihtoa koskevaa vaatimusta 
liian pitkälle ajalle, sillä se saattaisi rajoittaa talouden toimijoiden osallistumista.
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Tarkistus 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa olla 
enintään kolme kertaa 
hankintasopimuksen arvioidun arvon 
suuruinen, paitsi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa, jotka liittyvät 
rakennusurakan, palvelujen ja 
tavarahankintojen luonteeseen. 
Hankintaviranomaisen on mainittava 
tällaiset poikkeukselliset olosuhteet 
hankinta-asiakirjoissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa olla 
enintään kolme kertaa hankintasopimuksen 
arvioidun arvon suuruinen, paitsi 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät rakennusurakan, palvelujen 
ja tavarahankintojen luonteeseen. 
Hankintaviranomaisen on mainittava 
tällaiset poikkeukselliset olosuhteet 
hankinta-asiakirjoissa.

Vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa olla 
enintään hankintasopimuksen arvioidun 
arvon suuruinen, paitsi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa, jotka liittyvät 
rakennusurakan, palvelujen ja 
tavarahankintojen luonteeseen. 
Hankintaviranomaisen on mainittava 
tällaiset poikkeukselliset olosuhteet 
hankinta-asiakirjoissa.

Or. fr
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Tarkistus 1088
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa olla 
enintään kolme kertaa hankintasopimuksen 
arvioidun arvon suuruinen, paitsi 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät rakennusurakan, palvelujen 
ja tavarahankintojen luonteeseen. 
Hankintaviranomaisen on mainittava 
tällaiset poikkeukselliset olosuhteet 
hankinta-asiakirjoissa.

Kyseinen vuotuinen vähimmäisliikevaihto 
saa olla enintään kolme kertaa 
hankintasopimuksen arvioidun arvon 
suuruinen, paitsi asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa, jotka liittyvät 
rakennusurakan, palvelujen ja 
tavarahankintojen luonteeseen. 
Hankintaviranomaisen on mainittava 
tällaiset poikkeukselliset olosuhteet 
hankinta-asiakirjoissa.

Or. it

Tarkistus 1089
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa olla 
enintään kolme kertaa hankintasopimuksen 
arvioidun arvon suuruinen, paitsi 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät rakennusurakan, palvelujen 
ja tavarahankintojen luonteeseen. 
Hankintaviranomaisen on mainittava 
tällaiset poikkeukselliset olosuhteet 
hankinta-asiakirjoissa.

Vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa olla 
enintään kaksi kertaa hankintasopimuksen 
arvioidun arvon suuruinen, paitsi 
asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, 
jotka liittyvät rakennusurakan, palvelujen 
ja tavarahankintojen luonteeseen. 
Hankintaviranomaisen on mainittava 
tällaiset poikkeukselliset olosuhteet 
hankinta-asiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Liikevaihdon vaadittu vähimmäistaso ei saisi olla liian korkea, jotta se ei rajoita liikaa 
hankintasopimuksen tekomenettelyyn osallistuvien talouden toimijoiden määrää.
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Tarkistus 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintasopimus on jaettu osiin, tätä 
artiklaa sovelletaan kuhunkin erilliseen 
osaan. Hankintaviranomainen voi 
kuitenkin asettaa vuotuisen 
vähimmäisliikevaihdon niin, että se viittaa 
osien ryhmiin siinä tapauksessa, että 
valitun tarjoajan kanssa tehdään 
hankintasopimus useista samanaikaisesti 
toteutettavista eristä.

Jos hankintasopimus on jaettu osiin, tätä 
artiklaa sovelletaan kuhunkin erilliseen 
osaan.

Or. en

Tarkistus 1091
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintasopimus on jaettu osiin, tätä 
artiklaa sovelletaan kuhunkin erilliseen 
osaan. Hankintaviranomainen voi 
kuitenkin asettaa vuotuisen 
vähimmäisliikevaihdon niin, että se viittaa 
osien ryhmiin siinä tapauksessa, että 
valitun tarjoajan kanssa tehdään 
hankintasopimus useista samanaikaisesti 
toteutettavista eristä.

Jos hankintasopimus on jaettu osiin, tätä 
artiklaa sovelletaan kuhunkin erilliseen 
osaan. Hankintaviranomainen voi 
kuitenkin asettaa kyseisen vuotuisen 
vähimmäisliikevaihdon niin, että se viittaa 
osien ryhmiin siinä tapauksessa, että 
valitun tarjoajan kanssa tehdään 
hankintasopimus useista samanaikaisesti 
toteutettavista eristä.

Or. it
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Tarkistus 1092
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Teknisen ja ammatillisen pätevyyden 
osalta hankintaviranomaiset voivat vaatia, 
että talouden toimijoilla on tarvittava 
henkilöstö ja riittävästi teknisiä 
voimavaroja ja kokemusta 
hankintasopimuksen toteuttamiseksi 
asianmukaisia laatuvaatimuksia 
noudattaen. Hankintaviranomaiset voivat 
päätellä, etteivät talouden toimijat toteuta 
hankintasopimusta asianmukaisia 
laatuvaatimuksia noudattaen, jos 
hankintaviranomainen toteaa, että 
toimijoilla on eturistiriitoja, jotka voivat 
vaikuttaa kielteisesti hankintasopimuksen 
toteuttamiseen.

4. Teknisen ja ammatillisen pätevyyden 
osalta hankintaviranomaiset voivat vaatia, 
että talouden toimijoilla on tarvittava 
henkilöstö ja riittävästi teknisiä 
voimavaroja ja kokemusta 
hankintasopimuksen toteuttamiseksi 
asianmukaisia laatuvaatimuksia 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

On epäselvää, miten ei tarkemmin kuvatut "eturistiriidat" 2 kohdan merkityksessä voivat 
vaikuttaa kielteisesti hankintasopimuksen toteuttamiseen. Hankintaviranomaisen ei myöskään 
pitäisi tehdä arviointia yksin.

Tarkistus 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) ne täyttävät kussakin jäsenvaltiossa 
sovellettavat vammaisten henkilöiden 
työllistämistä koskevat säännökset;

Or. es
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Tarkistus 1094
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomainen voi pyytää
ehdokasta tai tarjoajaa missä tahansa 
menettelyn vaiheessa esittämään kaikki 
vaaditut asiakirjat tai osan niistä, jos tämä 
vaikuttaa tarpeelliselta menettelyn 
asianmukaisen kulun kannalta.

1. Hankintaviranomaisen on pyydettävä
ehdokasta tai tarjoajaa missä tahansa 
menettelyn vaiheessa esittämään kaikki 
vaaditut asiakirjat tai osan niistä, jos tämä 
vaikuttaa tarpeelliselta menettelyn 
asianmukaisen kulun kannalta.

Or. es

Tarkistus 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ilmoitukset ja todisteet, joita ei ole 
esitetty hankintaviranomaisen pyynnöstä 
huolimatta tarjouksen jättämisen 
määräajan päättymiseen mennessä, 
voidaan vaatia esittämään jälkikäteen 
määriteltävän lisämääräajan kuluessa.

Or. de

Perustelu

Virallisessa menettelyssä pitäisi voida tehdä pieniä muutoksia ja paranteluja. Näin 
hankintaviranomainen voisi vaatia yrityksiltä jälkikäteen puuttuvia asiakirjoja. Ilman 
tällaista säännöstä hankintaviranomaisen on itse viran puolesta suljettava pois sopivan ja 
tunnetun yrittäjän taloudellisesti edullisin tarjous, jos yksikin asiasta vastaavan 
hankintayksikön vaatima soveltuvuuden osoittava asiakirja puuttuu tai on puutteellinen.
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Tarkistus 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ehdokkaita ja tarjoajia ei saa vaatia 
toimittamaan uudelleen todistusta tai 
muuta asiakirjanäyttöä, joka on jo 
toimitettu samalle hankintaviranomaiselle 
edellisen neljän vuoden kuluessa 
aiemmassa menettelyssä ja joka on vielä 
voimassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Omien lausuntojen hyväksyminen alustavana näyttönä menettelyssä on hyvä tapa helpottaa 
pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintamenettelyihin. Se ei kuitenkaan saa häiritä 
menettelyn osapuolten velvoitteiden ja oikeuksien tasapainoa. Viranomaisilla tulisi olla 
mahdollisuus tarkistaa, täyttääkö ehdokas vaatimukset. Erityisesti hankintaviranomaisella on 
oltava oikeus pyytää tarjoajia tai ehdokkaita toimittamaan ajantasaiset todistukset myös siinä 
tapauksessa, että nämä ovat toimittaneet todistukset samalle hankintaviranomaiselle 
viimeisten neljän vuoden aikana. On tärkeää, että hankintaviranomaisella on ajantasaista 
tietoa ehdokkaan pätevyydestä.

Tarkistus 1097
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ehdokkaita ja tarjoajia ei saa vaatia 
toimittamaan uudelleen todistusta tai
muuta asiakirjanäyttöä, joka on jo 
toimitettu samalle hankintaviranomaiselle 
edellisen neljän vuoden kuluessa 
aiemmassa menettelyssä ja joka on vielä 
voimassa.

Ehdokkaita ja tarjoajia ei saa vaatia 
toimittamaan uudelleen todistusta tai 
muuta asiakirjanäyttöä, joka on jo 
toimitettu samalle hankintaviranomaiselle 
edellisen kahden vuoden kuluessa 
aiemmassa menettelyssä ja joka on vielä 
voimassa. Hankintaviranomaisella on 
kuitenkin oikeus vaatia uudempaa 
todistetta, jos voimassaolo 
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kyseenalaistetaan menettelyn aikana.

Or. en

Tarkistus 1098
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. e-Certis-järjestelmän käytöstä tulee 
pakollista ja hankintaviranomaiset ovat 
velvoitettuja vaatimaan ainoastaan sellaisia 
todistuksia tai sellaista muunlaista 
asiakirjanäyttöä, joka on saatavilla e-
Certis-järjestelmässä viimeistään kahden 
vuoden kuluttua 92 artiklan 1 kohdassa 
säädetystä päivämäärästä.

2. e-Certis-järjestelmän käytöstä tulee 
pakollista ja hankintaviranomaiset ovat 
velvoitettuja vaatimaan ainoastaan sellaisia 
todistuksia tai sellaista muunlaista 
asiakirjanäyttöä, joka on saatavilla e-
Certis-järjestelmässä viimeistään kahden 
vuoden kuluttua 92 artiklan 1 kohdassa 
säädetystä päivämäärästä, paitsi 
asianmukaisesti perustelluissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät 
rakennusurakan, palvelujen ja 
tavarahankintojen luonteeseen.

Or. en

Tarkistus 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

59 artikla Poistetaan.
Euroopan hankintapassi
1. Kansallisten viranomaisten on 
annettava kyseiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneen ja tarvittavat edellytykset 
täyttävän talouden toimijan pyynnöstä 
Euroopan hankintapassi. Euroopan 
hankintapassissa on oltava liitteessä XIII 
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vahvistetut tiedot, ja se on laadittava 
vakiomuotoisena. 
Komissiolla on valta antaa delegoituja 
säädöksiä 89 artiklan mukaisesti liitteen 
XIII muuttamiseksi teknisen kehityksen 
vuoksi tai hallinnollisista syistä. Komissio 
vahvistaa myös Euroopan hankintapassin 
vakiomuodon. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 91 
artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.
2. Passi annetaan yksinomaan sähköisenä 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 92 
artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä. 
3. Passin antavan viranomaisen on 
haettava asiaan liittyvät tiedot suoraan 
toimivaltaisilta viranomaisilta, paitsi siinä 
tapauksessa, että tämä on kielletty 
henkilötietojen suojaamista koskevissa 
kansallisissa säännöissä.
4. Kaikkien hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä Euroopan hankintapassi 
näyttönä passin soveltamisalaan 
kuuluvien osallistumisedellytysten 
täyttämisestä, eikä sitä saada asettaa 
kyseenalaiseksi ilman perusteluja. 
Perustelut voivat liittyä siihen, että passi 
on yli kuusi kuukautta vanha.
5. Jäsenvaltioiden on annettava pyynnöstä 
muiden jäsenvaltioiden käyttöön kaikki 
tiedot, jotka liittyvät Euroopan 
hankintapassin aitouteen ja sisältöön. 
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisen on esitettävä nämä tiedot 88 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Olisi riittävää hyväksyä muiden jäsenvaltioiden myöntämät passit, kuten nykyään tehdään 
hyväksyttyjen talouden toimijoiden luetteloiden ja niiden sertifiointien kanssa direktiivin 
2004/18 52 artiklan mukaisesti. Ei ole selvää, miksi passien tulisi olla pakollisia, kun 
viralliset luettelot ja sertifioinnit ovat vapaaehtoisia. Säännösten lisäarvo on kyseenalainen: 
kun hankintaviranomaisten on hyväksyttävä omat lausunnot alustavana näyttönä siitä, että 
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ehdokkaat täyttävät valintaperusteet, on turhaa ottaa käyttöön ylimääräisiä asiakirjoja, kuten 
Euroopan hankintapassi.

Tarkistus 1100
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Passi annetaan yksinomaan sähköisenä 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä.

2. Passi annetaan yksinomaan sähköisenä 
viimeistään neljän vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä.

Or. it

Tarkistus 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Passin antavan viranomaisen on haettava 
asiaan liittyvät tiedot suoraan 
toimivaltaisilta viranomaisilta, paitsi siinä 
tapauksessa, että tämä on kielletty 
henkilötietojen suojaamista koskevissa 
kansallisissa säännöissä.

3. Passin antavan viranomaisen on haettava 
asiaan liittyvät tiedot suoraan 
toimivaltaisilta viranomaisilta, paitsi siinä 
tapauksessa, että tämä on kielletty 
henkilötietojen suojaamista koskevissa 
kansallisissa säännöissä tai että tiedot 
voidaan saada vain talouden toimijalta 
itseltään. Näissä tapauksissa talouden 
toimijan on toimitettava tiedot 
viranomaiselle hankintapassin 
saamiseksi.

Or. en

Perustelu

Hankintapassi vähentää julkisia hankintoja koskevien menettelyjen liiketoimikustannuksia, 
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mutta sen tulisi sisältää muitakin tietoja kuin sellaisia, joita viranomaiset itse pystyvät
keräämään. Viranomaisten on pyydettävä talouden toimijalta tietoja, joita ei saa muualta.

Tarkistus 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankintapassissa on oltava liitteessä 
XIII luetellut tiedot ja valaehtoinen 
vakuutus siitä, että talouden toimija ei ole 
pyrkinyt eikä aio pyrkiä
a) vaikuttamaan sopimattomasti 
hankintaviranomaisen 
päätöksentekomenettelyyn tai saamaan 
luottamuksellisia tietoja, joiden avulla se 
voi saada sopimattomia etuja 
hankintamenettelyssä;
b) tekemään muiden ehdokkaiden tai 
tarjoajien kanssa sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on vääristää kilpailua;
c) tarkoituksellisesti antamaan 
harhaanjohtavia tietoja, jotka voivat 
vaikuttaa olennaisesti poissulkemista, 
valintaa ja hankintasopimuksen tekoa 
koskeviin päätöksiin.
Talouden toimijan on allekirjoitettava 
hankintapassi ja taattava näin sen tietojen 
oikeellisuus.

Or. en

Tarkistus 1103
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Kaikkien hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä Euroopan hankintapassi 
näyttönä passin soveltamisalaan kuuluvien 
osallistumisedellytysten täyttämisestä, eikä 
sitä saada asettaa kyseenalaiseksi ilman 
perusteluja. Perustelut voivat liittyä siihen, 
että passi on yli kuusi kuukautta vanha.

4. Kaikkien hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä Euroopan hankintapassi 
näyttönä passin soveltamisalaan kuuluvien 
osallistumisedellytysten täyttämisestä, eikä 
sitä saada asettaa kyseenalaiseksi ilman 
perusteluja. Perustelut voivat liittyä 
yksittäisen tapauksen luonteeseen tai
siihen, että passi on yli kuusi kuukautta 
vanha. Tällaisessa tilanteessa 
hankintaviranomaisella on oikeus vaatia 
uudempia tai muunlaisia todistuksia.

Or. en

Tarkistus 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikkien hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä Euroopan hankintapassi 
näyttönä passin soveltamisalaan kuuluvien 
osallistumisedellytysten täyttämisestä, eikä 
sitä saada asettaa kyseenalaiseksi ilman 
perusteluja. Perustelut voivat liittyä siihen, 
että passi on yli kuusi kuukautta vanha.

4. Kaikkien hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä Euroopan hankintapassi 
näyttönä passin soveltamisalaan kuuluvien 
osallistumisedellytysten täyttämisestä, eikä 
sitä saada asettaa kyseenalaiseksi ilman 
perusteluja. Perustelut voivat liittyä siihen, 
että passi on yli vuoden vanha.

Or. en

Perustelu

Hankintapassi tulisi myöntää yhdeksi vuodeksi. Passin sisältämät taloudelliset tiedot kertovat
yrityksen tilinpäätöksestä, joten näin vältyttäisiin tietojen toistamiselta kuuden kuukauden 
kuluttua. Mitä tulee passin sisältämien tietojen oikeellisuuteen suhteessa julkisen sektorin 
velkaan, talouden toimijan on toimitettava 22 artiklan c kohdan mukainen valaehtoinen 
vakuutus siitä, että se ei ole pyrkinyt eikä aio pyrkiä tarkoituksellisesti antamaan 
harhaanjohtavia tietoja.
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Tarkistus 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikkien hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä Euroopan hankintapassi 
näyttönä passin soveltamisalaan kuuluvien 
osallistumisedellytysten täyttämisestä, eikä 
sitä saada asettaa kyseenalaiseksi ilman 
perusteluja. Perustelut voivat liittyä siihen, 
että passi on yli kuusi kuukautta vanha.

4. Kaikkien hankintaviranomaisten on 
hyväksyttävä Euroopan hankintapassi 
näyttönä passin soveltamisalaan kuuluvien 
osallistumisedellytysten täyttämisestä, eikä 
sitä saada asettaa kyseenalaiseksi ilman 
perusteluja. Perustelut voivat liittyä siihen, 
että passi on yli vuoden vanha.

Or. en

Tarkistus 1106
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tarjoajalta voidaan evätä 
hankintapassi sosiaaliturvamaksujen 
laiminlyömisen vuoksi tai sillä 
perusteella, että talouden toimija on 
tuomittu tuomioistuimen lopullisella 
päätöksellä jostain rikkomuksesta, joka 
vaikuttaa toimijan ammatilliseen 
toimintaan, tai on syyllistynyt 
ammattitoiminnassaan vakavaan 
virheeseen.

Or. en

Tarkistus 1107
Sirpa Pietikäinen

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

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

2. Näyttö talouden toimijan taloudellisesta 
ja rahoituksellisesta tilanteesta sekä 
eläinten hyvinvointia koskevien sääntöjen 
ja vaatimusten noudattamisesta voidaan 
yleensä antaa yhdellä tai useammalla 
liitteessä XIV olevassa 1 osassa luetellulla 
asiakirjalla.

Or. en

Tarkistus 1108
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankintaviranomaisen on pyydettävä 
tarjoajia tai ehdokkaita toimittamaan 
todiste siitä, että ne ovat tarjousta 
laatiessaan ottaneet huomioon velvoitteet, 
jotka liittyvät siellä voimassa oleviin 
työsuhdeturvaa ja työoloja koskeviin 
säännöksiin, missä suorituksen on määrä 
tapahtua.

Or. en

Perustelu

Vastaa täysin julkisista hankinnoista annetun viimeisimmän yleisen direktiivin 2004/18/EY 
27 artiklan 2 kohdan säännöksiä. Ei ole mitään syytä poistaa tätä säännöstä ja sen 
käyttökelpoista selvennystä.

Tarkistus 1109
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Laadunvarmistusstandardit ja 
ympäristönhoitoa koskevat standardit

Laadunvarmistusstandardit, 
yhteiskunnalliset standardit sekä
ympäristönhoitoa ja eläinten hyvinvointia
koskevat standardit

Or. en

Tarkistus 1110
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos hankintaviranomaiset vaativat 
esitettäviksi riippumattomien laitosten 
antamia todistuksia siitä, että talouden 
toimija täyttää tiettyjen 
laadunvarmistusstandardien vaatimukset, 
mukaan luettuna vammaiskäyttö, niiden on 
viitattava alan eurooppalaisiin 
standardisarjoihin perustuviin 
laadunvarmistusjärjestelmiin, jotka 
tunnustetut laitokset ovat sertifioineet. 
Hankintaviranomaisten on tunnustettava 
muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten 
antamat vastaavat todistukset. Niiden on 
myös hyväksyttävä muu talouden 
toimijoiden toimittama näyttö vastaavien 
laadunvarmistustoimenpiteiden 
toteuttamisesta, jos tällaiset todistukset 
eivät ole toimijoiden käytettävissä tai 
toimijoiden ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

1. Jos hankintaviranomaiset vaativat 
esitettäviksi riippumattomien laitosten 
antamia todistuksia siitä, että talouden 
toimija täyttää tiettyjen 
laadunvarmistusstandardien vaatimukset, 
mukaan luettuna vammaiskäyttö, yhteisö-
ja solidaarisuustalous sekä eettisen 
kaupan vaatimukset, niiden on viitattava 
alan eurooppalaisiin standardisarjoihin 
perustuviin laadunvarmistusjärjestelmiin, 
jotka tunnustetut laitokset ovat 
sertifioineet. Hankintaviranomaisten on 
tunnustettava muissa jäsenvaltioissa 
sijaitsevien laitosten antamat vastaavat 
todistukset. Niiden on myös hyväksyttävä 
muu talouden toimijoiden toimittama 
näyttö vastaavien 
laadunvarmistustoimenpiteiden 
toteuttamisesta, jos tällaiset todistukset 
eivät ole toimijoiden käytettävissä tai 
toimijoiden ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

Or. en
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Tarkistus 1111
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos hankintaviranomaiset vaativat 
esitettäviksi riippumattomien laitosten 
antamia todistuksia siitä, että talouden 
toimija täyttää tiettyjen 
laadunvarmistusstandardien vaatimukset, 
mukaan luettuna vammaiskäyttö, niiden on 
viitattava alan eurooppalaisiin 
standardisarjoihin perustuviin 
laadunvarmistusjärjestelmiin, jotka 
tunnustetut laitokset ovat sertifioineet. 
Hankintaviranomaisten on tunnustettava 
muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten 
antamat vastaavat todistukset. Niiden on 
myös hyväksyttävä muu talouden 
toimijoiden toimittama näyttö vastaavien 
laadunvarmistustoimenpiteiden 
toteuttamisesta, jos tällaiset todistukset 
eivät ole toimijoiden käytettävissä tai 
toimijoiden ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

1. Jos hankintaviranomaiset vaativat 
esitettäviksi riippumattomien laitosten 
antamia todistuksia siitä, että talouden 
toimija täyttää tiettyjen 
laadunvarmistusstandardien vaatimukset, 
mukaan luettuna vammaiskäyttö, yhteisö-
ja solidaarisuustalous sekä eettisen 
kaupan vaatimukset, niiden on viitattava 
alan eurooppalaisiin standardisarjoihin 
perustuviin laadunvarmistusjärjestelmiin, 
jotka tunnustetut laitokset ovat 
sertifioineet, tai sidosryhmien välisiin 
kolmannen osapuolen todentamiin 
organisatorisiin varmistusjärjestelmiin. 
Hankintaviranomaisten on tunnustettava 
muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten 
antamat vastaavat todistukset. Niiden on 
myös hyväksyttävä muu talouden 
toimijoiden toimittama näyttö vastaavien 
laadunvarmistustoimenpiteiden 
toteuttamisesta, jos tällaiset todistukset 
eivät ole toimijoiden käytettävissä tai 
toimijoiden ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomaisella on täysi oikeus pyytää mahdollisilta tarjoajilta tietoja siitä, miten 
nämä aikovat täyttää hankintaviranomaisen laatiman sopimuksen tavoitteet. Kuten komissio 
on todennut tiedonannossaan "Reilu kauppa ja valtiosta riippumattomat kestävän kaupan 
varmistavat järjestelmät kestävän kehityksen edistäjinä" (COM(2009)0215), yksityiset, 
sidosryhmien väliset kolmannen osapuolen todentamat organisatoriset varmistusjärjestelmät 
ovat riittävän vakaita ja hyödyllisiä välineitä hankintaviranomaiselle.

Tarkistus 1112
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hankintaviranomaiset vaativat 
esitettäviksi riippumattomien laitosten 
antamia todistuksia siitä, että talouden 
toimija täyttää tiettyjen 
ympäristöjärjestelmien tai 
ympäristönhoitoa koskevien standardien 
vaatimukset, niiden on viitattava Euroopan 
unionin ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS) tai muihin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1221/200941 45 
artiklan mukaisesti tunnustettuihin 
ympäristöjärjestelmiin taikka alan 
eurooppalaisiin tai kansainvälisiin 
standardeihin perustuviin ympäristönhoitoa 
koskeviin standardeihin, jotka tunnustetut 
laitokset ovat sertifioineet. 
Hankintaviranomaisten on tunnustettava 
muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten 
antamat vastaavat todistukset. Niiden on 
myös hyväksyttävä muu talouden 
toimijoiden toimittama näyttö vastaavien 
ympäristönhoitotoimenpiteiden 
toteuttamisesta, jos mainittuja todistuksia 
ei ole toimijoiden käytettävissä tai 
toimijoiden ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

2. Jos hankintaviranomaiset vaativat 
esitettäviksi riippumattomien laitosten 
antamia todistuksia siitä, että talouden 
toimija täyttää tiettyjen 
ympäristöjärjestelmien tai 
ympäristönhoitoa koskevien standardien 
vaatimukset, niiden on viitattava Euroopan 
unionin ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS) tai muihin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1221/200941 45 
artiklan mukaisesti tunnustettuihin 
ympäristöjärjestelmiin taikka alan 
eurooppalaisiin tai kansainvälisiin 
standardeihin perustuviin ympäristönhoitoa 
koskeviin standardeihin, jotka tunnustetut 
laitokset ovat sertifioineet.
Hankintaviranomaisten on tunnustettava 
muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten 
antamat vastaavat todistukset. Niiden on 
myös hyväksyttävä muu talouden 
toimijoiden toimittama näyttö vastaavien 
ympäristönhoitotoimenpiteiden 
toteuttamisesta, jos mainittuja todistuksia 
ei ole toimijoiden käytettävissä tai 
toimijoiden ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa. Jotta ei 
syrjitä niitä tarjoajia, jotka sijoittavat 
todistuksiin tai testausraportteihin aikaa 
ja rahaa, vastuun vastaavuuden 
osoittamisesta tulee kuulua vastaavuutta 
vaativalle tarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 1113
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos hankintaviranomaiset vaativat 
esitettäviksi riippumattomien laitosten 
antamia todistuksia siitä, että talouden 
toimija täyttää tiettyjen 
ympäristöjärjestelmien tai 
ympäristönhoitoa koskevien standardien 
vaatimukset, niiden on viitattava Euroopan 
unionin ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS) tai muihin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1221/200941 45 
artiklan mukaisesti tunnustettuihin 
ympäristöjärjestelmiin taikka alan 
eurooppalaisiin tai kansainvälisiin 
standardeihin perustuviin ympäristönhoitoa 
koskeviin standardeihin, jotka tunnustetut 
laitokset ovat sertifioineet. 
Hankintaviranomaisten on tunnustettava 
muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten 
antamat vastaavat todistukset. Niiden on 
myös hyväksyttävä muu talouden 
toimijoiden toimittama näyttö vastaavien 
ympäristönhoitotoimenpiteiden 
toteuttamisesta, jos mainittuja todistuksia 
ei ole toimijoiden käytettävissä tai 
toimijoiden ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

2. Jos hankintaviranomaiset vaativat 
esitettäviksi riippumattomien laitosten 
antamia todistuksia siitä, että talouden 
toimija täyttää tiettyjen 
ympäristöjärjestelmien tai 
ympäristönhoitoa koskevien standardien 
vaatimukset, niiden on viitattava Euroopan 
unionin ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS) tai muihin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1221/200941 45 
artiklan mukaisesti tunnustettuihin 
ympäristöjärjestelmiin taikka alan 
eurooppalaisiin tai kansainvälisiin 
standardeihin perustuviin ympäristönhoitoa 
koskeviin standardeihin, jotka tunnustetut 
laitokset ovat sertifioineet. 
Hankintaviranomaisten on tunnustettava 
muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien laitosten 
antamat vastaavat todistukset. Palvelujen 
osalta tämä voi tarkoittaa 
ympäristömerkkiä, joka kattaa myös 
ympäristönhoitovaatimukset. Niiden on 
myös hyväksyttävä muu talouden 
toimijoiden toimittama näyttö vastaavien 
ympäristönhoitotoimenpiteiden 
toteuttamisesta, jos mainittuja todistuksia 
ei ole toimijoiden käytettävissä tai 
toimijoiden ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

Or. en

Tarkistus 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos hankintaviranomaiset vaativat 
esitettäviksi riippumattomien laitosten 
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antamia todistuksia tai vastaavaa näyttöä 
siitä, että talouden toimija täyttää 
liitteessä XI lueteltuihin Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) yleissopimuksiin 
liittyvät tiettyjen hallintajärjestelmien tai 
hallintaa koskevien standardien 
vaatimukset, jotka koskevat työoloja 
hankintaketjun eri vaiheissa, 
hankintaviranomaisten on viitattava 
osallistumiseen sidosryhmien välisiin 
hankkeisiin, joissa yritykset, 
ammattiyhdistykset ja/tai asiaan liittyvät 
kansalaisjärjestöt ovat edustettuina. 
Useiden sidosryhmien välisissä 
hankkeissa on oltava riippumaton 
jäsenten todentamisjärjestelmä liitteen XI 
vaatimusten noudattamisen takaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1115
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
pyydettäessä 88 artiklan mukaisesti muiden 
jäsenvaltioiden saataville tiedot, jotka 
liittyvät asiakirjoihin, jotka on esitetty 
osoituksena tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen laatu- ja 
ympäristöstandardien noudattamisesta.

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
pyydettäessä 88 artiklan mukaisesti muiden 
jäsenvaltioiden saataville tiedot, jotka 
liittyvät asiakirjoihin, jotka on esitetty 
osoituksena tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen laatu-, sosiaali- ja 
ympäristöstandardien noudattamisesta.

Or. en

Tarkistus 1116
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
pyydettäessä 88 artiklan mukaisesti muiden 
jäsenvaltioiden saataville tiedot, jotka 
liittyvät asiakirjoihin, jotka on esitetty 
osoituksena tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen laatu- ja 
ympäristöstandardien noudattamisesta.

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
pyydettäessä 88 artiklan mukaisesti muiden 
jäsenvaltioiden saataville tiedot, jotka 
liittyvät asiakirjoihin, jotka on esitetty 
osoituksena tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen laatu-, sosiaali- ja 
ympäristöstandardien sekä eläinten 
hyvinvointia koskevien standardien
noudattamisesta.

Or. en

Tarkistus 1117
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyse on rakennusurakka- ja 
palveluhankintasopimuksista sekä 
tavarahankintasopimuksiin liittyvistä 
kokoamis- ja asennustöistä, 
hankintaviranomaiset voivat vaatia, että 
tarjoaja itse toteuttaa tietyt kriittiset 
tehtävät tai, jos tarjoajina on 6 artiklassa 
tarkoitettu talouden toimijoiden 
ryhmittymä, joku ryhmittymään 
osallistuvista toimijoista toteuttaa kyseiset 
kriittiset tehtävät.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Niiden on ilmoitettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille sertifiointielimen tai 
virallisista luetteloista vastaavan elimen 
osoite, johon hakemukset on lähetettävä.

Niiden on ilmoitettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille näiden pyynnöstä 
sertifiointielimen tai virallisesta luettelosta
vastaavan elimen osoite.

Or. en

Tarkistus 1119
Monica Luisa Macovei

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden tulee julkaista verkossa 
luettelo talouden toimijoista, jotka on 
suljettu pois julkista hankintaa koskevasta 
menettelystä 55 artiklan 1, 2 ja 
3 kohdassa eritellyistä syistä, ja päivittää 
luetteloa säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 1120
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
63 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Hankintaviranomainen voi 
laadullista valintaa tehdessään hyödyntää 
ehdokkaiden arvostelu- ja 
luokittelujärjestelmää, jota voidaan 
käyttää tarjousten lopullisessa 
luokittelussa.

Or. fr
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Tarkistus 1121
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoitetuissa menettelyissä,
tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä, kilpailullisissa 
neuvottelumenettelyissä ja 
innovaatiokumppanuuksissa
hankintaviranomaiset voivat rajoittaa 
niiden valintaperusteet täyttävien 
ehdokkaiden määrää, joilta ne pyytävät 
tarjousta tai joita ne pyytävät osallistumaan 
kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn 
edellyttäen, että sopivia ehdokkaita on 
riittävä määrä.

1. Rajoitetuissa menettelyissä ja
tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä 
hankintaviranomaiset voivat rajoittaa 
niiden valintaperusteet täyttävien 
ehdokkaiden määrää, joilta ne pyytävät 
tarjousta tai joita ne pyytävät osallistumaan 
kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn 
edellyttäen, että sopivia ehdokkaita on 
riittävä määrä.

Or. fr

Tarkistus 1122
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoitetussa menettelyssä ehdokkaiden 
vähimmäismäärä on viisi. 
Tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä, kilpailullisissa 
neuvottelumenettelyissä ja 
innovaatiokumppanuuksissa ehdokkaiden 
vähimmäismäärä on kolme. Joka 
tapauksessa niiden ehdokkaiden 
lukumäärän, joille aiotaan esittää tarjous-
tai neuvottelupyyntö, on oltava riittävä, 
jotta varmistetaan todellinen kilpailu.

1. Rajoitetussa menettelyssä ehdokkaiden 
vähimmäismäärä on viisi. 
Tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä ehdokkaiden 
vähimmäismäärä on kolme. Joka 
tapauksessa niiden ehdokkaiden 
lukumäärän, joille aiotaan esittää tarjous-
tai neuvottelupyyntö, on oltava riittävä, 
jotta varmistetaan todellinen kilpailu.

Or. fr
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Tarkistus 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta yksittäisistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintaviranomaisten on tehtävä
hankintasopimus kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen perusteella.

Or. de

Perustelu

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen peruste on käytännössä osoittautunut 
hyväksi yläkäsitteeksi, jonka alle kuuluvat kaikki laadulliset, ekologiset ja sosiaaliset 
perusteet, kuten hinta ja kustannukset.
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Tarkistus 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 1126
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta yksittäisistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintaviranomaisten on käytettävä 
julkisten hankintasopimusten 
tekoperusteena kokonaistaloudellisesti 
edullisinta tarjousta. Kun julkinen 
hankintasopimus koskee tuotteita, 
erityisesti standardoituja tuotteita, 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
sopimusten tekoperusteena alinta hintaa.

Or. fr
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Tarkistus 1127
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta yksittäisistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintaviranomaisten on käytettävä 
julkisten hankintasopimusten 
tekoperusteena useita osatekijöitä, joiden 
avulla määritetään kokonaistaloudellisesti 
edullisin tarjous.

Or. fr

Tarkistus 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Komission teksti Tarkistus

a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous,

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

a) kokonaistaloudellisesti edullisin Poistetaan.



PE492.860v01-00 40/165 AM\908713FI.doc

FI

tarjous,

Or. de

Perustelu

Saman tarkistuksen esittäjän jatkotarkistus 66 artiklan 1 kohdan tarkistukseen.
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen peruste on yläkäsite, jonka alle kuuluvat 
kaikki laadulliset, ekologiset ja sosiaaliset perusteet, kuten hinta ja kustannukset.

Tarkistus 1130
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous,

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1131
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous,

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1132
Sirpa Pietikäinen

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

a) kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, a) kokonaistaloudellisesti edullisin, 
yhteiskunnan ja ympäristön kannalta 
suotuisin tarjous,

Or. en

Tarkistus 1133
Anna Hedh

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

Komission teksti Tarkistus

a) kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, a) kokonaistaloudellisesti edullisin, 
yhteiskunnan ja ympäristön kannalta 
suotuisin tarjous,

Or. en

Tarkistus 1134
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1136
Barbara Weiler

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Saman tarkistuksen esittäjän jatkotarkistus 66 artiklan 1 kohdan tarkistukseen.
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen peruste on yläkäsite, jonka alle kuuluvat 
kaikki laadulliset, ekologiset ja sosiaaliset perusteet, kuten hinta ja kustannukset.

Tarkistus 1138
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1139
Evelyne Gebhardt

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1140
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1141
Toine Manders

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 1143
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. b) alin hinta ainoastaan, mikäli muita 
hankintasopimuksen tekoperusteita ei 
objektiivisesti tarkasteltuna ole 
käytettävissä, erityisesti standardoitujen 
tuotteiden osalta, sillä ne eivät eroa 
toisistaan merkittävästi koostumuksensa 
tai ominaisuuksiensa perusteella.

Or. en

Perustelu

Vaikka kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tulisi olla ratkaiseva 
hankintasopimuksen tekoperuste useimmissa tapauksissa, alhaisimman hinnan peruste tulisi 
säilyttää standardoitujen tuotteiden osalta.

Tarkistus 1144
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. da

Tarkistus 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan 
hankintaviranomaisen niin halutessa 
arvioida ainoastaan hinnan perusteella 
tai kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan 
hankintaviranomaisen niin halutessa 
arvioida ainoastaan hinnan perusteella 
tai kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Saman tarkistuksen esittäjän jatkotarkistus 66 artiklan 1 kohdan tarkistukseen.
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen peruste on yläkäsite, jonka alle kuuluvat 
kaikki laadulliset, ekologiset ja sosiaaliset perusteet, kuten hinta ja kustannukset.

Tarkistus 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan 
hankintaviranomaisen niin halutessa 
arvioida ainoastaan hinnan perusteella 
tai kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1148
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan 
hankintaviranomaisen niin halutessa 
arvioida ainoastaan hinnan perusteella 
tai kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1149
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan 
hankintaviranomaisen niin halutessa 
arvioida ainoastaan hinnan perusteella tai
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Kustannukset voidaan 
hankintaviranomaisen niin halutessa 
arvioida kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan 
hankintaviranomaisen niin halutessa
arvioida ainoastaan hinnan perusteella 
tai kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Kustannukset arvioidaan
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Or. de

Tarkistus 1151
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan lisäksi 
muita kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyviä seuraavanlaisia 
perusteita:

Or. da

Tarkistus 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen kannalta 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
hinnan tai kustannusten lisäksi muita 
kyseisen hankintasopimuksen kohteeseen 
liittyviä seuraavanlaisia perusteita:

2. Hankintaviranomaisen kannalta 
1 kohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin voi kuulua hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
perusteita.

Kustannukset arvioidaan 
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Pitkälle standardoitujen tuotteiden ja 
palvelujen osalta määräävin sopimuksen 
tekoperuste on hinta.
Muita perusteita voivat olla seuraavat:
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Or. fr

Tarkistus 1153
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

2. Hankintaviranomaisen kannalta 
1 kohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Or. en

Tarkistus 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

2. Hankintaviranomaisen kannalta 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan.
Näihin perusteisiin on kuuluttava hinnan 
tai kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
laadullisia, ekologisia ja sosiaalisia
perusteita:

Or. de
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Perustelu

Saman tarkistuksen esittäjän jatkotarkistus 66 artiklan 1 kohdan tarkistukseen.
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen peruste on yläkäsite, jonka alle kuuluvat 
kaikki laadulliset, ekologiset ja sosiaaliset perusteet, kuten hinta ja kustannukset.

Tarkistus 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 
kohdan b alakohdassa tarkoitetun hinnan 
tai kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan
sikäli kuin mahdollista 2 artiklan 22 
kohdassa määritellyn elinkaaren 
rahallisen arvon määrittämisen mukaan. 
Näihin perusteisiin voi kuulua 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Or. en

Tarkistus 1156
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava muita 
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b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

kyseisen hankintasopimuksen kohteeseen 
liittyviä seuraavanlaisia perusteita:

Or. de

Tarkistus 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava hinnan 
lisäksi muita kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyviä seuraavanlaisia 
perusteita:

Or. en

Tarkistus 1158
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin, 
yhteiskunnan ja ympäristön kannalta 
suotuisin tarjous määritellään kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyvien 
perusteiden mukaan. Näihin perusteisiin on 
kuuluttava 1 kohdan b alakohdassa 
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hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

tarkoitetun hinnan tai kustannusten lisäksi 
muita kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyviä seuraavanlaisia 
perusteita:

Or. en

Tarkistus 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen kannalta 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

2. Hankintaviranomaisen kannalta 
1 kohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava hinnan 
tai kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
perusteita.

Kustannukset arvioidaan 
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin. Pitkälle 
standardoitujen tuotteiden ja palvelujen 
osalta määräävin sopimuksen tekoperuste 
on hinta. Muita perusteita voivat olla 
seuraavat:

Or. fr

Tarkistus 1160
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin, 
yhteiskunnan ja ympäristön kannalta 
suotuisin tarjous määritellään kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyvien 
perusteiden mukaan. Näihin perusteisiin on 
kuuluttava 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun hinnan tai kustannusten lisäksi 
muita kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen tai kohteen tuotantoon liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Or. en

Tarkistus 1161
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 
kohdan b alakohdassa tarkoitetun hinnan 
tai kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin voi kuulua 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Or. nl

Tarkistus 1162
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava hinnan 
lisäksi muita kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyviä seuraavanlaisia 
perusteita:

Or. en

Tarkistus 1163
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komission teksti Tarkistus

a) ihmisarvoiset työolot, terveys ja 
turvallisuus työpaikalla, 
työehtosopimuksen noudattaminen;

Or. it

Tarkistus 1164
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat sekä sosiaaliset ja 
innovatiiviset näkökohdat;
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Or. en

Tarkistus 1165
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
innovatiivisen luonteen ja
ympäristönäkökohdat, kuten 
lähihankintojen kustannustehokkuuden;

Or. en

Tarkistus 1166
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat, innovatiivisen 
luonteen ja lyhyet kuljetusmatkat;

Or. de

Perustelu

Näiden lisäperusteiden huomioiminen tuottaa hankintaviranomaiselle uutta laadullista 
lisäarvoa  tietyille tuotteille tai palveluille. Lisäarvo syntyy siitä, että lyhyiden
kuljetusmatkojen ansiosta tavarat ja palvelut voivat yleensä päätyä nopeammin 
hankintaviranomaiselle ja sen tarpeisiin voidaan vastata nopeammin ja joustavammin. Silloin 
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voidaan myös samanaikaisesti parantaa kestävästi ympäristöstandardeja (lyhyemmät 
kuljetusreitit ja varastointiajat, vähemmän päästöjä).

Tarkistus 1167
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) suorituskyky, joka kattaa ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden tason sekä 
suorituskyvyn sosiaalisten vaikutusten 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat ja innovatiiviset 
näkökohdat, huollon ja teknisen tuen 
sekä toimitusehdot (toimituspäivä, 
toimitusprosessi ja toimitus- tai 
toteutusaika);

Or. en

Perustelu

Perusteiden (muut kuin hinta tai kustannukset) luettelo, joka voidaan ottaa huomioon, ei ole 
tyhjentävä, ja sen on tultava selväksi artiklan sanamuodosta.

Tarkistus 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat ja sosiaaliset 
näkökohdat sekä innovatiivisen luonteen;

Or. en

Tarkistus 1171
Toine Manders

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Tarkistus 1172
Ian Hudghton

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat ja innovatiivisen 
luonteen sekä sosioekonomisen 
vaikutuksen, silloin kun se on kestävän 
talouden kasvun edistämiseksi yleisten 
poliittisten syiden nojalla perusteltua;

Or. en

Perustelu

Kun kestävän talouden kasvun edistämiseksi on yleisten poliittisten syiden nojalla perustelua, 
hankintaviranomaisten tulisi voida soveltaa myös sosioekonomiseen vaikutukseen liittyviä 
perusteita määrittääkseen, mikä tarjous tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen vaatimuksen 
täyttämiseksi. Yhdessä lainsäädäntöehdotuksen olemassa olevien säännösten kanssa tämä 
tarkistus ei antaisi suoraa etua paikallisille tarjoajille, mutta ei myöskään syrjisi muita.

Tarkistus 1173
Catherine Stihler
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Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat ja innovatiivisen 
luonteen sekä sosioekonomisen 
vaikutuksen, silloin kun se on kestävän 
talouden kasvun edistämiseksi yleisten 
poliittisten syiden nojalla perusteltua;

Or. en

Tarkistus 1174
Louis Grech

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat ja innovatiivisen 
luonteen, paikallisen koulutuksen 
tukemisen, paikallisen tukiketjun, 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja reilua 
kauppaa koskevat näkökohdat sekä 
sitoumuksen palkata sopimuksen 
toteuttamiseen kohderyhmien jäseniä, 
kuten pitkäaikaistyöttömiä, nuoria ja 
vammaisia;

Or. en

Tarkistus 1175
Anna Hedh
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Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) elinkaariprosessiin liittyvät perusteet;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään laajentamaan hankintaviranomaisten mahdollisuuksia pyytää 
sisällyttämään hankintasopimuksen tekoperusteisiin sosiaalisia perusteita ja 
ympäristöperusteita.

Tarkistus 1176
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

a a) 67 artiklan mukaiset 
elinkaarikustannukset;

Or. en

Perustelu

Elinkaarikustannusten pitäisi pikemminkin olla yksi tapa, jolla kokonaistaloudellisesti 
edullisin tarjous määritetään, eikä sen vaihtoehto.

Tarkistus 1177
Toine Manders

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

Komission teksti Tarkistus

a a) innovatiiviset ominaisuudet mukaan 
lukien paras käytettävissä oleva tekniikka;
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Or. nl

Tarkistus 1178
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään laajentamaan hankintaviranomaisten mahdollisuuksia pyytää 
sisällyttämään hankintasopimuksen tekoperusteisiin sosiaalisia perusteita ja 
ympäristöperusteita.

Tarkistus 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) palvelusopimusten ja 
rakennusurakoiden suunnittelua 
koskevien sopimusten osalta voidaan 
ottaa huomioon sopimuksen toteutukseen 
osoitetun henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus, jolloin kyseistä 
henkilöstöä ei hankintasopimuksen 
tekemisen jälkeen saa vaihtaa ilman 
hankintaviranomaisen suostumusta, 
koska hankintayksikön on varmistettava, 
että organisointi ja laatu säilyvät 

Poistetaan.
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vastaavina vaihdoksista huolimatta;

Or. de

Perustelu

Järjestely, jonka mukaan toimeksisaajan henkilöstöä ei hankintasopimuksen teon jälkeen saa 
vaihtaa ilman toimeksiantajan suostumusta luvalla ja tämän on varmistettava, että 
organisaatio ja laatu säilyvät vastaavina vaihdoksista huolimatta, johtaisi huomattaviin 
byrokraattisiin rasitteisiin ja mahdollisesti työoikeuteen liittyviin vaikeuksiin erityisesti pk-
yritysten kohdalla. Lisäksi tämä järjestely olisi soveltuvuusperusteiden ja hankintasopimuksen 
tekoperusteiden erottamisen vastaista.

Tarkistus 1180
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) palvelusopimusten ja rakennusurakoiden 
suunnittelua koskevien sopimusten osalta 
voidaan ottaa huomioon sopimuksen 
toteutukseen osoitetun henkilöstön 
organisointi, pätevyys ja kokemus, jolloin 
kyseistä henkilöstöä ei 
hankintasopimuksen tekemisen jälkeen saa 
vaihtaa ilman hankintaviranomaisen 
suostumusta, koska hankintayksikön on 
varmistettava, että organisointi ja laatu 
säilyvät vastaavina vaihdoksista 
huolimatta;

b) palvelusopimusten ja rakennusurakoita, 
erityisesti rakennusurakoiden suunnittelua,
koskevien sopimusten osalta voidaan ottaa 
huomioon sopimuksen toteutukseen 
osoitetun henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus, jolloin kyseistä 
henkilöstöä ei hankintasopimuksen 
tekemisen jälkeen saa vaihtaa ilman 
hankintaviranomaisen suostumusta, koska 
hankintayksikön on varmistettava, että 
organisointi ja laatu säilyvät vastaavina 
vaihdoksista huolimatta;

Or. en

Perustelu

Tämän tulisi olla hankintaviranomaisen päätettävissä. Esimerkiksi vanhojen rakennusten 
entisöinnissä nämä perusteet ovat yhtä tärkeitä kuin rakennusurakoiden suunnittelussa.

Tarkistus 1181
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) palvelusopimusten ja 
rakennusurakoiden suunnittelua 
koskevien sopimusten osalta voidaan 
ottaa huomioon sopimuksen toteutukseen 
osoitetun henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus, jolloin kyseistä 
henkilöstöä ei hankintasopimuksen 
tekemisen jälkeen saa vaihtaa ilman 
hankintaviranomaisen suostumusta, 
koska hankintayksikön on varmistettava, 
että organisointi ja laatu säilyvät 
vastaavina vaihdoksista huolimatta;

b) elinkaariominaisuudet;

b a) sopimuksen toteutukseen osoitetun 
henkilöstön organisointi, pätevyys ja 
kokemus;

b b) turvallisuus tai mitat, mukaan lukien 
menettelyt, jotka koskevat 
laadunvarmistusta, termistöä, tunnuksia, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, 
merkitsemistä, etiketöintiä ja 
käyttöohjeita;
b c) säännöt, jotka liittyvät suunnitteluun 
ja kustannuslaskentaan, testaukseen ja 
tarkastukseen, sekä työn 
hyväksymisehdot, rakennusmenetelmät ja 
-tekniikat sekä kaikki muut tekniset 
edellytykset, jotka hankintaviranomaisen 
on mahdollista määrätä yleisen tai 
erityisen sääntelyn puitteissa ja jotka 
liittyvät valmiiseen työhön ja 
materiaaleihin tai näiden osiin.

Or. en

Tarkistus 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) palvelusopimusten ja 
rakennusurakoiden suunnittelua 
koskevien sopimusten osalta voidaan ottaa 
huomioon sopimuksen toteutukseen 
osoitetun henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus, jolloin kyseistä 
henkilöstöä ei hankintasopimuksen 
tekemisen jälkeen saa vaihtaa ilman 
hankintaviranomaisen suostumusta, koska 
hankintayksikön on varmistettava, että 
organisointi ja laatu säilyvät vastaavina 
vaihdoksista huolimatta;

b) aina, kun henkilöstön laatu on 
ratkaisevan tärkeässä asemassa 
sopimuksen suorittamisen kannalta,
voidaan ottaa huomioon sopimuksen 
toteutukseen osoitetun henkilöstön 
organisointi, pätevyys ja kokemus, jolloin 
kyseistä henkilöstöä ei 
hankintasopimuksen tekemisen jälkeen saa 
vaihtaa ilman hankintaviranomaisen 
suostumusta;

Or. en

Perustelu

Henkilöstön pätevyyttä ja kokemusta koskevat perusteet pitäisi ottaa huomioon vain 
esimerkiksi luonteeltaan älyllisissä palveluissa, joissa tietyn henkilön pätevyys ja kokemus on 
ratkaisevan tärkeässä asemassa korkealaatuisen palvelun saavuttamisessa. Jos perusteet on 
kuitenkin suunniteltu kaikenlaisia palveluita varten, pitäisi ainakin selventää, että perusteita 
voidaan soveltaa, jos henkilöstön pätevyys ja kokemus ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa 
tietyn korkealaatuisen palvelun saavuttamisessa.

Tarkistus 1183
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) palvelusopimusten ja rakennusurakoiden 
suunnittelua koskevien sopimusten osalta 
voidaan ottaa huomioon sopimuksen 
toteutukseen osoitetun henkilöstön 
organisointi, pätevyys ja kokemus, jolloin 
kyseistä henkilöstöä ei 
hankintasopimuksen tekemisen jälkeen saa 
vaihtaa ilman hankintaviranomaisen 
suostumusta, koska hankintayksikön on 
varmistettava, että organisointi ja laatu 
säilyvät vastaavina vaihdoksista 

b) palvelusopimusten ja rakennusurakoiden 
suunnittelua koskevien sopimusten osalta 
voidaan ottaa huomioon sopimuksen 
toteutukseen osoitetun henkilöstön 
organisointi, pätevyys ja kokemus sekä
alihankkijan kapasiteetti, valmiudet ja 
ammatillinen toiminta, jolloin kyseistä 
henkilöstöä ei hankintasopimuksen 
tekemisen jälkeen saa vaihtaa eikä 
alihankintaa saa siirtää edelleen ilman 
hankintaviranomaisen suostumusta, koska 
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huolimatta; hankintayksikön on varmistettava, että 
organisointi ja laatu säilyvät vastaavina 
vaihdoksista tai alihankinnan 
siirtämisestä huolimatta;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään antamaan hankintaviranomaisille parempi mahdollisuus ottaa 
alihankinta huomioon..

Tarkistus 1184
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) palvelusopimusten ja rakennusurakoiden 
suunnittelua koskevien sopimusten osalta 
voidaan ottaa huomioon sopimuksen 
toteutukseen osoitetun henkilöstön 
organisointi, pätevyys ja kokemus, jolloin 
kyseistä henkilöstöä ei 
hankintasopimuksen tekemisen jälkeen saa 
vaihtaa ilman hankintaviranomaisen 
suostumusta, koska hankintayksikön on 
varmistettava, että organisointi ja laatu
säilyvät vastaavina vaihdoksista 
huolimatta;

b) palvelusopimusten ja rakennusurakoiden 
suunnittelua koskevien sopimusten osalta 
voidaan ottaa huomioon sopimuksen 
toteutukseen osoitetun henkilöstön 
pätevyys ja kokemus, jolloin kyseistä 
henkilöstöä ei hankintasopimuksen 
tekemisen jälkeen saa vaihtaa ilman 
hankintaviranomaisen suostumusta, koska 
hankintayksikön on varmistettava, että 
pätevyys ja kokemus säilyvät vastaavina 
vaihdoksista huolimatta;

Or. en

Tarkistus 1185
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 1186
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Otettaessa hankintaan liittymättömiä perusteita huomioon hankintojen yhteydessä niiden on 
liityttävä läheisesti hankintasopimuksen kohteeseen. Tämän kanssa on ristiriidassa 
tuotantoprosessien huomioon ottaminen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
määrittämisessä.

Tarkistus 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1188
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1189
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) rakennusurakan, toimitusten tai 
palvelujen tuotannossa tai suorittamisessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 22 kohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa käytetty 
prosessi, joka on määritelty 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Hyvin monimutkainen sanamuoto – tarpeeton.

Tarkistus 1190
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

Näihin perusteisiin voi kuulua 
tuotantoprosessiin suoraan osallistuvaa 
henkilöstöä koskevia perusteita, kuten 
kohtuulliset työolot, jotka kattavat 
tuotantoon osoitetun henkilöstön palkan, 
sosiaaliturvan, työterveyden ja 
-turvallisuuden, yhtäläiset mahdollisuudet 
ja sukupuolten tasa-arvon, vähäosaisten 
henkilöiden tai heikossa asemassa oleviin 
ryhmiin kuuluvien henkilöiden 
työllistäminen sekä tuotantoprosessiin 
osallistuvien työntekijöiden 
koulutusmahdollisuudet.
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Or. en

Tarkistus 1191
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Hankintaviranomainen voi myös 
sisällyttää tarvittavan hintaelementin 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteeseen määrittämällä 
kiinteän hinnan tai kustannuksen, jonka 
pohjalta talouden toimijat kilpailevat 
pelkän laadun perusteella.

Or. en

Tarkistus 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komission teksti Tarkistus

d a) sosiaaliset perusteet, kuten 
ihmisarvoisten työolojen huomioon 
ottaminen, terveyttä ja turvallisuutta 
koskevat määräykset, 
työmarkkinaneuvottelut, sukupuolten 
tasa-arvo (esim. samapalkkaisuus, työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittaminen), 
integroituminen yhteiskuntaan 
vammaisten, vähäosaisten tai 
haavoittuvassa asemassa olevien (kuten 
pitkäaikaistyöttömien, romanien, 
maahanmuuttajien tai nuorten ja 
iäkkäiden työntekijöiden) 
työllistymismahdollisuudet mukaan 
luettuina, työpaikalla tapahtuvaan 
ammatilliseen koulutukseen pääsy, 
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käyttäjien osallistuminen ja konsultaatio, 
kohtuuhintaisuus, ihmisoikeudet 
huomioiva ja eettinen kauppa;

Or. de

Tarkistus 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) työoloihin liittyvät ominaisuudet, 
joiden tavoitteena on suojella 
työntekijöiden terveyttä tai edistää 
heikossa asemassa olevien tai vammaisten 
henkilöiden sosiaalista integroitumista 
sopimuksen täytäntöönpanosta vastaavien 
henkilöiden osalta.

Or. es

Tarkistus 1194
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) sosiaaliset kriteerit, kuten 
esimerkiksi sukupuolten välinen 
tasapaino, sosiaalinen osallistaminen, 
vammaisille, epäedullisessa tai 
haavoittuvassa asemassa oleville 
henkilöille tarjoutuvat 
työllistymismahdollisuudet mukaan 
luettuina, ammatilliseen koulutukseen 
osallistumisen mahdollisuus työpaikalla, 
käyttäjien kuuleminen ja osallistuminen, 
taloudellisten resurssien saatavuus;
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Or. it

Tarkistus 1195
Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) sosiaaliset kriteerit.

Or. da

Tarkistus 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
tietyntyyppiset hankintasopimukset on 
tehtävä 1 kohdan a alakohdassa ja 2 

Poistetaan.



PE492.860v01-00 72/165 AM\908713FI.doc

FI

kohdassa tarkoitetun 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella.

Or. de

Tarkistus 1198
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1199
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintasopimuksen tekoperusteet 
eivät saa antaa hankintaviranomaiselle 
rajoittamatonta valinnanvapautta. Niillä 
on varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus ja niihin on liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat 
tarjoajan esittämien tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen. Hankintaviranomaisten on 
tarjoajien toimittamien tietojen 
perusteella tosiasiallisesti tarkistettava, 
täyttävätkö tarjoajat hankintasopimuksen 
tekoperusteet.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

66 artiklan 4 kohta on epäselvä eikä sillä olen mitään oikeudellista lisätodistusvoimaa. On 
epäselvää, mitä komissio haluaa säännellä näillä kummallakin lauseella, koska niiden 
sisällön kattavat jo yleinen sääntöjen kiertämisen kieltäminen ja avoimuusperiaate. Siksi 
kohta on poistettava yksinkertaistamisen ja oikeusturvan parantamisen vuoksi.

Tarkistus 1201
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintasopimuksen tekoperusteet eivät 
saa antaa hankintaviranomaiselle 
rajoittamatonta valinnanvapautta. Niillä 
on varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus ja niihin on liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittämien tietojen tosiasiallisen 

4. Hankintasopimuksen tekoperusteisiin on 
liityttävä vaatimuksia, jotka mahdollistavat 
tarjoajan esittämien tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen;
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tarkistamisen. Hankintaviranomaisten on 
tarjoajien toimittamien tietojen 
perusteella tosiasiallisesti tarkistettava, 
täyttävätkö tarjoajat hankintasopimuksen 
tekoperusteet.

Or. en

Tarkistus 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintasopimuksen tekoperusteet eivät 
saa antaa hankintaviranomaiselle 
rajoittamatonta valinnanvapautta. Niillä
on varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus ja niihin on liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan
esittämien tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen. Hankintaviranomaisten on 
tarjoajien toimittamien tietojen perusteella 
tosiasiallisesti tarkistettava, täyttävätkö 
tarjoajat hankintasopimuksen 
tekoperusteet.

4. Hankintasopimuksen tekoperusteet 
liittyvät sopimuksen kohteeseen (tämä ei 
sulje pois tuotteiden tai palveluiden 
näkymättömiä tunnusmerkkejä, kuten 
elinkaaren tunnusmerkkejä 22 artiklan 
a kohdan (uusi) mukaisesti); niillä on 
varmistettava todellisen ja reilun kilpailun 
mahdollisuus ja niihin on liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittämien tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen. Hankintaviranomaisten on 
tarjoajien toimittamien tietojen perusteella 
tosiasiallisesti tarkistettava, täyttävätkö 
tarjoajat hankintasopimuksen 
tekoperusteet.

Or. de

Tarkistus 1203
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintasopimuksen tekoperusteet eivät 
saa antaa hankintaviranomaiselle 

4. Hankintasopimuksen tekoperusteet eivät 
saa antaa hankintaviranomaiselle 
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rajoittamatonta valinnanvapautta. Niillä on 
varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus ja niihin on liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittämien tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen. Hankintaviranomaisten on 
tarjoajien toimittamien tietojen 
perusteella tosiasiallisesti tarkistettava, 
täyttävätkö tarjoajat hankintasopimuksen 
tekoperusteet.

rajoittamatonta valinnanvapautta. Hinta-
laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseen käytettävien 
hankintasopimuksen tekoperusteiden on

a) liityttävä hankintasopimuksen 
kohteeseen;
b) varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus; ja
c) sisällettävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittämien tietojen 
tosiasiallisen tarkistamisen.

Or. en

Tarkistus 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Luonteeltaan immateriaalisten 
palvelujen kohdalla hankintasopimus 
tehdään yleensä a) alakohdan 1 
alakohdassa säädetyn perusteen 
mukaisesti; alhaisimman hinnan 
perustetta voidaan asianmukaisen 
perustelun pohjalta käyttää yksinomaan 
niissä tapauksissa, joissa palvelut eivät ole 
monimuotoisia, ne ovat toistuvia ja ne 
eivät edellytä monialaisten valmiuksien 
osoittamista.

Or. it
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Tarkistus 1205
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1206
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 1207
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisessa tapauksessa 
hankintaviranomaisen on täsmennettävä 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan 
tarjouksen löytämiseen käytettävän kunkin 
perusteen suhteellinen painotus 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
hankinta-asiakirjoissa tai, jos on kyse 
kilpailullisesta neuvottelumenettelystä, 
hankekuvauksessa.

Or. en

Tarkistus 1208
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Elinkaarikustannuksiin lasketaan 
tarkoituksenmukaisessa määrin seuraavat 
kustannukset tuotteen, palvelun tai 
rakennusurakan elinkaaren aikana 2 
artiklan 22 kohdassa määritellysti:

1. Elinkaarikustannuksiin lasketaan 
tarkoituksenmukaisessa määrin osittain tai 
kokonaan seuraavat 
hankintaviranomaiselle tai muille
käyttäjille tuotteen, palvelun tai 
rakennusurakan elinkaaren aikana
aiheutuvat kustannukset 2 artiklan 22 
kohdassa määritellysti: 

Or. en

Perustelu

Elinkaarikustannusten tulisi alkaa hankintahetkestä ja rajoittua sisäisiin kustannuksiin. 
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Ulkoisten kustannusten määrää on vaikea arvioida, eivätkä elinkaarikustannukset saisi 
aiheuttaa uusia esteitä tavaroiden ja palvelujen vapaalle liikkumiselle sisämarkkinoilla. 
Ulkoisia kustannuksia ei siksi tule sisällyttää elinkaarikustannuksiin.

Tarkistus 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sisäiset kustannukset, hankinnoista 
aiheutuvat kustannukset mukaan luettuina, 
kuten tuotantokustannukset, 
energiankulutuksen ja huoltokustannusten
kaltaiset käyttökustannukset ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset elinkaaren 
lopun kustannukset, sekä

a) sisäiset kustannukset, hankinnoista 
aiheutuvat kustannukset mukaan luettuina, 
energiankulutuksen ja muiden resurssien 
käytön kaltaiset käyttökustannukset, 
huoltokustannukset ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset elinkaaren 
lopun kustannukset, sekä

Or. en

Perustelu

On pantava merkille, että elinkaarikustannuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tämä 
peruste ei saisi aiheuttaa rasituksia pk-yrityksille, joille saattaa koitua kustannuksia ja 
hallinnollisia rasituksia tuotteen elinkaarikustannusten ilmoittamisesta. Käytännössä 
ongelmia voi syntyä myös siitä, että kustannusten määrittämiseen voidaan käyttää erilaista 
menetelmiä.

Tarkistus 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sisäiset kustannukset, hankinnoista 
aiheutuvat kustannukset mukaan 
luettuina, kuten tuotantokustannukset, 
energiankulutuksen ja 
huoltokustannusten kaltaiset 
käyttökustannukset ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset elinkaaren 

a) käyttöön liittyvät sisäiset kustannukset, 
kuten huollon ja resurssitehokkuuden 
(sekä energiatehokkuuden) kustannukset,
elinkaaren lopun kierrätys- ja 
noutokustannukset sekä sopimuksen 
suorittamiseen liittyvien sosiaalisten 
vaikutusten kustannukset. Sisäisiin 
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lopun kustannukset, sekä kustannuksiin kuuluvat myös tehokkaan 
suunnittelun kustannuksiin ja 
prosessikustannuksiin, kuten sähköisten 
välineiden käyttöön, liittyvät näkökohdat.

Or. en

Tarkistus 1211
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sisäiset kustannukset, hankinnoista 
aiheutuvat kustannukset mukaan luettuina, 
kuten tuotantokustannukset, 
energiankulutuksen ja huoltokustannusten 
kaltaiset käyttökustannukset ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset elinkaaren 
lopun kustannukset, sekä

a) sisäiset kustannukset, hankinnoista 
aiheutuvat kustannukset mukaan luettuina, 
kuten tuotantokustannukset, 
energiankulutuksen ja huoltokustannusten 
kaltaiset käyttökustannukset ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset elinkaaren 
lopun kustannukset

Or. en

Tarkistus 1212
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sisäiset kustannukset, hankinnoista 
aiheutuvat kustannukset mukaan 
luettuina, kuten tuotantokustannukset, 
energiankulutuksen ja 
huoltokustannusten kaltaiset 
käyttökustannukset ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset 
elinkaaren lopun kustannukset, sekä

a) hankinnoista aiheutuvat kustannukset,

Or. en
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Tarkistus 1213
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

a a) käyttökustannukset, kuten energian 
ja muiden resurssien kulutus,

Or. en

Tarkistus 1214
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

a b) huoltokustannukset,

Or. en

Tarkistus 1215
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

a c) nouto- ja kierrätyskustannusten 
kaltaiset elinkaaren lopun kustannukset,

Or. en

Tarkistus 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ulkoisten kustannusten määrää on vaikea arvioida, eivätkä elinkaarikustannukset saisi 
aiheuttaa uusia esteitä tavaroiden ja palvelujen vapaalle liikkumiselle sisämarkkinoilla. 
Ulkoisia kustannuksia ei siksi tule sisällyttää elinkaarikustannuksiin.

Tarkistus 1217
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) suoraan tuotteen elinkaareen liittyvät 
ulkoiset ympäristökustannukset 
edellyttäen, että niiden rahallinen arvo 
voidaan määrittää ja tarkistaa.

Or. en

Tarkistus 1219
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) suoraan elinkaareen liittyvät ulkoiset 
ympäristökustannukset verot mukaan 
luettuina edellyttäen, että niiden rahallinen 
arvo voidaan määrittää ja tarkistaa; näihin 
voivat kuulua kasvihuonekaasupäästöjen ja 
muiden epäpuhtauspäästöjen kustannukset 
sekä muut ilmastonmuutoksen 
lieventämisen kustannukset.

Or. es

Tarkistus 1220
Heide Rühle

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

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

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

Or. en

Tarkistus 1221
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos hankintaviranomaiset arvioivat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, niiden on 
ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa 
elinkaarikustannusten laskennassa 
käytettävä menetelmä ja tarjottava kaikille 
tarjoajille menetelmä 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. 
Käytettävän menetelmän on täytettävä 
seuraavat edellytykset:

Or. en

Tarkistus 1222
Jürgen Creutzmann

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

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

2. Jos hankintaviranomaiset käyttävät 
elinkaarikustannusmallia, niiden on 
ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa tiedot, 
jotka tarjoajien on toimitettava, ja 
menetelmä, jota hankintaviranomainen 
käyttää elinkaarikustannusten 
määrittämiseen kyseisten tietojen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 1223
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

a) se on laadittu tieteellisen tiedon 
pohjalta tai se perustuu muihin 
puolueettomasti todennettavissa oleviin ja 
syrjimättömiin perusteisiin;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olisi kohtuutonta sisällyttää tähän direktiiviin yksityiskohtaisia säännöksiä 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmästä, jos elinkaarikustannukset rajoitetaan 
hankintahetkestä alkaviin sisäisiin kustannuksiin, kuten yllä esitetään. Koska sisäiset 
kustannukset voidaan laskea suhteellisen helposti asiatietojen pohjalta, 
hankintaviranomaisille tulisi antaa mahdollisuus käyttää omaa menetelmäänsä (joka täytyy 
julkistaa).

Tarkistus 1224
Heide Rühle

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

a) se on laadittu tieteellisen tiedon 
pohjalta tai se perustuu muihin
puolueettomasti todennettavissa oleviin ja 
syrjimättömiin perusteisiin;

a) se perustuu puolueettomasti 
todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin 
perusteisiin;

Or. en

Tarkistus 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

a) se on laadittu tieteellisen tiedon pohjalta 
tai se perustuu muihin puolueettomasti 
todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin 
perusteisiin;

a) se on laadittu tiiviissä yhteistyössä 
sidosryhmien, kuten teollisuuden, kanssa, 
ja se perustuu tieteelliseen tietoon tai 
muihin puolueettomasti todennettavissa 
oleviin ja syrjimättömiin perusteisiin;

Or. en

Tarkistus 1226
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) se on laadittu toistuvaa tai jatkuvaa 
soveltamista varten;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös sulkisi pois mahdollisuuden käyttää yksilöityjä menetelmiä, jotka soveltuvat 
tiettyyn yhteen sopimukseen, mikä on mahdollista nykyisten direktiivien mukaan.
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Tarkistus 1227
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

b) se on laadittu toistuvaa tai jatkuvaa 
soveltamista varten;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olisi kohtuutonta sisällyttää tähän direktiiviin yksityiskohtaisia säännöksiä 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmästä, jos elinkaarikustannukset rajoitetaan 
hankintahetkestä alkaviin sisäisiin kustannuksiin, kuten yllä esitetään. Koska sisäiset 
kustannukset voidaan laskea suhteellisen helposti asiatietojen pohjalta, 
hankintaviranomaisille tulisi antaa mahdollisuus käyttää omaan menetelmäänsä (joka täytyy 
julkistaa).

Tarkistus 1228
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

c) se on kaikkien asianomaisten 
osapuolten saatavilla ja käytettävissä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olisi kohtuutonta sisällyttää tähän direktiiviin yksityiskohtaisia säännöksiä 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmästä, jos elinkaarikustannukset rajoitetaan 
hankintahetkestä alkaviin sisäisiin kustannuksiin, kuten yllä esitetään. Koska sisäiset 
kustannukset voidaan laskea suhteellisen helposti asiatietojen pohjalta, 
hankintaviranomaisille tulisi antaa mahdollisuus käyttää omaan menetelmäänsä (joka täytyy 
julkistaa).
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Tarkistus 1229
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kohtuullisen huolellisesti toimivat 
talouden toimijat, myös kolmansien 
maiden toimijat, pystyvät toimittamaan 
vaaditut tiedot kohtuullisin ponnistuksin.

Or. en

Tarkistus 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kohtuullisen huolellisesti toimivat 
talouden toimijat pystyvät toimittamaan 
vaaditut tiedot kohtuullisin ponnistuksin,

Or. en

Tarkistus 1231
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on annettava 
talouden toimijoiden, kolmansista maista 
tulevat talouden toimijat mukaan 
luettuina, soveltaa erilaista menetelmää 
tarjouksensa elinkaarikustannusten 
määrittämiseksi edellyttäen, että ne 
osoittavat tämän menetelmän olevan a, b 

Poistetaan.
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ja c alakohdassa vahvistettujen 
vaatimusten mukainen ja vastaavan 
hankintaviranomaisen ilmoittamaa 
menetelmää.

Or. en

Tarkistus 1232
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on annettava 
talouden toimijoiden, kolmansista maista 
tulevat talouden toimijat mukaan 
luettuina, soveltaa erilaista menetelmää 
tarjouksensa elinkaarikustannusten 
määrittämiseksi edellyttäen, että ne 
osoittavat tämän menetelmän olevan a, b 
ja c alakohdassa vahvistettujen 
vaatimusten mukainen ja vastaavan 
hankintaviranomaisen ilmoittamaa 
menetelmää.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olisi kohtuutonta sisällyttää tähän direktiiviin yksityiskohtaisia säännöksiä 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmästä, jos elinkaarikustannukset rajoitetaan 
hankintahetkestä alkaviin sisäisiin kustannuksiin, kuten yllä esitetään. Koska sisäiset 
kustannukset voidaan laskea suhteellisen helposti asiatietojen pohjalta, 
hankintaviranomaisille tulisi antaa mahdollisuus käyttää omaan menetelmäänsä (joka täytyy 
julkistaa).

Tarkistus 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Liitteessä XV on luettelo tällaisista 
säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 89 artiklan 
mukaisesti tämän luettelon 
päivittämiseksi, kun tällaiset muutokset 
osoittautuvat tarpeellisiksi uuden 
lainsäädännön antamisen tai edellä 
tarkoitetun lainsäädännön kumoamisen 
tai muuttamisen perusteella.

Or. de

Perustelu

Kehotus elinkaarikustannusten ottamisesta huomioon hankintasopimuksia tehtäessä on hyvä 
asia. Oikeudellinen velvoite kuitenkin liittyy tulevaisuudessa käytettävään 
laskentamenetelmään, jota ei vielä ole määritetty, ja se on nyt ennakoimattomuuden vuoksi 
hylättävä.

Tarkistus 1234
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siinä tapauksessa, että 
elinkaarikustannusten laskemiseen 
hyväksytään yhteinen menetelmä unionin 
säädöksellä, alakohtaisen lainsäädännön 
nojalla annettavat delegoidut säännökset 

Poistetaan.
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mukaan luettuina, sitä on sovellettava 
silloin, kun elinkaarikustannukset 
sisältyvät 66 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin.

Or. nl

Tarkistus 1235
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olisi kohtuutonta sisällyttää tähän direktiiviin yksityiskohtaisia säännöksiä 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmästä, jos elinkaarikustannukset rajoitetaan 
hankintahetkestä alkaviin sisäisiin kustannuksiin, kuten yllä esitetään. Koska sisäiset 
kustannukset voidaan laskea suhteellisen helposti asiatietojen pohjalta, 
hankintaviranomaisille tulisi antaa mahdollisuus käyttää omaan menetelmäänsä (joka täytyy 
julkistaa).

Tarkistus 1236
Heide Rühle

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

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

3. Kaikkien elinkaarikustannusten 
laskemiseen käytettävien yhteisten 
menetelmien, jotka hyväksytään unionin 
säädöksellä, alakohtaisen lainsäädännön 
nojalla tai osana EU:n teknistä eritelmää, 
on täytettävä 2 kohdassa esitetyt 
vaatimukset, ja ne voidaan sisällyttää 66 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1237
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komission tulee laatia delegoitujen 
säännösten tai alakohtaisen 
lainsäädännön kautta yhteinen 
elinkaarikustannusten 
laskemismenetelmä tuotteille, joissa 
taloudellisten säästöjen tai ympäristön 
parantamisen mahdollisuus on suuri.
Siinä tapauksessa, että 
elinkaarikustannusten laskemiseen 
hyväksytään yhteinen menetelmä unionin 
säädöksellä, alakohtaisen lainsäädännön 
nojalla annettavat delegoidut säännökset 
mukaan luettuina, sitä on sovellettava 
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silloin, kun elinkaarikustannukset 
sisältyvät 66 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin.

Or. en

Tarkistus 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Siinä tapauksessa, että 
elinkaarikustannusten laskemiseen 
käytettävä yhteinen menetelmä, joka 
kattaa muun muassa ympäristöön 
kohdistuvat ulkoisvaikutukset, on tehty 
pakolliseksi unionin säädöksellä, sitä on 
sovellettava silloin, kun 
elinkaarikustannukset sisältyvät 66 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin.

Or. en

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että elinkaarikustannusten laskemiseen käytettävä yhteinen 
menetelmä hyväksytään unionin säädöksellä ja että komissio voi vain päivittää liitettä XV. 
Asetuksen 67 artiklan 3 kohdan toisesta alakohdasta pitäisi käydä selväksi, että sillä 
siirretään komissiolle ainoastaan oikeus antaa delegoituja säädöksiä liitteen XV 
päivittämiseksi. Se ei saa missään tapauksessa olla perusta, jonka nojalla komissio antaa 
delegoituja säädöksiä, joilla elinkaarikustannusten laskentamenetelmästä tehdään pakollinen.

Tarkistus 1239
Wim van de Camp

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

Liitteessä XV on luettelo tällaisista 
säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 89 artiklan 
mukaisesti tämän luettelon 
päivittämiseksi, kun tällaiset muutokset 
osoittautuvat tarpeellisiksi uuden 
lainsäädännön antamisen tai edellä 
tarkoitetun lainsäädännön kumoamisen 
tai muuttamisen perusteella.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 1240
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XV on luettelo tällaisista 
säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 89 artiklan 
mukaisesti tämän luettelon 
päivittämiseksi, kun tällaiset muutokset 
osoittautuvat tarpeellisiksi uuden 
lainsäädännön antamisen tai edellä 
tarkoitetun lainsäädännön kumoamisen 
tai muuttamisen perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olisi kohtuutonta sisällyttää tähän direktiiviin yksityiskohtaisia säännöksiä 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmästä, jos elinkaarikustannukset rajoitetaan 
hankintahetkestä alkaviin sisäisiin kustannuksiin, kuten yllä esitetään. Koska sisäiset 
kustannukset voidaan laskea suhteellisen helposti asiatietojen pohjalta, 
hankintaviranomaisille tulisi antaa mahdollisuus käyttää omaan menetelmäänsä (joka täytyy 
julkistaa).
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Tarkistus 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XV on luettelo tällaisista 
säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 89 artiklan 
mukaisesti tämän luettelon päivittämiseksi, 
kun tällaiset muutokset osoittautuvat 
tarpeellisiksi uuden lainsäädännön 
antamisen tai edellä tarkoitetun 
lainsäädännön kumoamisen tai 
muuttamisen perusteella.

Liitteessä XV on luettelo tällaisista 
säädöksistä. Siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 89 artiklan 
mukaisesti tämän luettelon päivittämiseksi, 
kun tällaiset muutokset osoittautuvat 
tarpeellisiksi uuden lainsäädännön 
antamisen tai edellä tarkoitetun 
lainsäädännön kumoamisen tai 
muuttamisen perusteella.

Or. en

Tarkistus 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XV on luettelo tällaisista 
säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 89 artiklan 
mukaisesti tämän luettelon 
päivittämiseksi, kun tällaiset muutokset 
osoittautuvat tarpeellisiksi uuden 
lainsäädännön antamisen tai edellä 
tarkoitetun lainsäädännön kumoamisen 
tai muuttamisen perusteella.

Liitteessä XV on luettelo tällaisista 
säädöksistä.

Or. en
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Tarkistus 1243
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
68 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hankintasopimuksen tekemisen estävät 
tekijät

Julkisesta hankinnasta luopuminen

Or. fr

Tarkistus 1244
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset eivät saa tehdä 
sopimusta parhaan tarjouksen esittäneen 
tarjoajan kanssa, jos jokin seuraavista 
ehdoista täyttyy:

Hankintaviranomaiset voivat vapaasti 
päättää olla jatkamatta julkista 
hankintamenettelyä. Julkisesta 
hankinnasta luopumista koskeva päätös 
on perusteltava ja ilmoitettava kaikille 
ehdokkaille ja tarjoajille.
Joka tapauksessa hankintaviranomaiset
eivät saa tehdä sopimusta parhaan 
tarjouksen esittäneen tarjoajan kanssa, jos 
jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

Or. fr

Tarkistus 1245
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla

Komission teksti Tarkistus

69 artikla Poistetaan.
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Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset
1. Hankintaviranomaisen on vaadittava, 
että talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
50 prosenttia alhaisempi kuin muiden 
tarjoajien keskimääräinen hinta tai 
kustannukset;
b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
20 prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;
c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi.
2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaiset voivat pyytää myös 
niitä koskevia selityksiä.
3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut selitykset voivat koskea 
erityisesti seuraavia seikkoja:
a) rakennusmenetelmän, tuotteiden 
valmistusmenetelmän tai palvelun 
suorittamisen taloudellisia näkökohtia;
b) valittuja teknisiä ratkaisuja tai 
poikkeuksellisen edullisia, tarjoajaa 
suosivia urakan toteuttamisen tai 
tuotteiden toimittamisen taikka palvelun 
suorittamisen ehtoja;
c) tarjoajan ehdottamien 
rakennusurakoiden, tuotteiden tai 
palvelujen omintakeisuutta;
d) unionin lainsäädännön sosiaali-, työ-
tai ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
noudattamista vähintään vastaavalla 
tavalla tai, tapauksen mukaan, yhtäläisen 
suojan tason varmistavien muiden 
säännösten noudattamista;
e) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.
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4. Hankintaviranomaisen on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen. Se voi 
hylätä tarjoajan vain siinä tapauksessa, 
ettei hinnan tai laskutettavien 
kustannusten alhainen taso ole näytön 
mukaan perusteltu, kun otetaan 
huomioon 3 kohdassa tarkoitetut tekijät. 
Hankintaviranomaisten on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole 
unionin lainsäädännön sosiaali- ja 
työoikeudellisten tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.
5. Jos hankintaviranomainen toteaa, että 
tarjous on poikkeuksellisen alhainen 
tarjoajan saaman valtiontuen takia, 
kyseinen tarjous voidaan hylätä 
pelkästään tästä syystä vasta tarjoajan 
kuulemisen jälkeen, jos tämä ei pysty 
hankintaviranomaisen vahvistamassa 
riittävässä ajassa näyttämään toteen, että 
kyseinen tuki on perustamissopimuksen 
107 artiklan mukaan sisämarkkinoille 
soveltuvaa. Jos hankintaviranomainen 
hylkää tarjouksen näissä olosuhteissa, sen 
on ilmoitettava asiasta komissiolle.
6. Jäsenvaltioiden on 88 artiklan 
mukaisesti saatettava pyynnöstä muiden 
jäsenvaltioiden saataville kaikki 3 
kohdassa lueteltujen yksityiskohtien 
osalta esitettyjä näyttöjä ja asiakirjoja 
koskevat tiedot.

Or. en

Tarkistus 1246
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
50 prosenttia alhaisempi kuin muiden 
tarjoajien keskimääräinen hinta tai 
kustannukset;
b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
20 prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;
c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi.

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 1247
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos tiettyä hankintasopimusta varten 
jätetyt tarjoukset vaikuttavat suoritukseen 
nähden poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaisen on, ennen kuin se 
voi hylätä tarjoukset, pyydettävä 
kirjallisesti tiedot olennaisiksi 
katsomistaan tarjouksen pääkohdista.
Tällaiset tiedot voivat koskea erityisesti:

Or. nl
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Tarkistus 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintaviranomaisen on vaadittava, 
että talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos vähintään 
yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Perustelu

Ei näyttäisi olevan asianmukaista vaatia kaikkien edellytysten täyttämistä sen toteamiseksi, 
että hinta on poikkeuksellisen alhainen. Usein riittää, että hinta on poikkeuksellisen alhainen 
pelkästään näistä tilanteista yhden perusteella.

Tarkistus 1249
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintaviranomaisen on vaadittava, 
että talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos esitetään 
vähintään viisi tarjousta, vaihtoehtoisesti:

Or. it

Tarkistus 1250
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintaviranomaisen on vaadittava, 
että talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos yksi 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Tarkistus 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Mainittu arvioitujen kustannusten alitus on laskettava 30 prosenttiin muiden tarjoajien 
keskimääräisestä hinnasta.

Tarkistus 1252
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) rakennusmenetelmän, tuotteiden 
valmistusmenetelmän tai palvelun 
suorittamisen taloudellisia näkökohtia;

Or. nl
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Tarkistus 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1254
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 1255
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 1256
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 1257
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) hinta tai laskutettava kustannus on yli 25
prosenttia alhaisempi kuin muiden 
tarjoajien keskimääräinen hinta tai 
kustannukset;

Or. en

Tarkistus 1258
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hinta tai laskutettava kustannus on yli 50
prosenttia alhaisempi kuin muiden 

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

tarjoajien keskimääräinen hinta tai 
kustannukset;

Or. en

Perustelu

Nämä ehdot täyttävät tilanteet ovat hyvin harvinaisia. Ehtojen on oltava löysemmät, jotta 
artikla voi täyttää tavoitteensa.

Tarkistus 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tarjouksessa ilmoitettu hinta tai 
kustannus on vähintään 40 prosenttia 
alhaisempi kuin hankintaviranomaisen 
kohtuullisen huolellisesti arvioima hinta 
tai kustannus, jossa on otettu verot 
asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 1260
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
20 prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 1261
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
20 prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;

b) valittuja teknisiä ratkaisuja ja/tai 
poikkeuksellisen edullisia, tarjoajan 
käytettävissä olevia urakan toteuttamisen, 
tuotteiden toimittamisen tai palvelun 
suorittamisen ehtoja;

Or. nl

Tarkistus 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hinta tai laskutettava kustannus on yli
20 prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;

b) tarjouksessa ilmoitettu hinta tai 
kustannus on vähintään 20 prosenttia 
alhaisempi kuin toiseksi edullisimman 
tarjouksen hinta tai kustannukset;

Or. en

Tarkistus 1263
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 20
prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;

b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 10
prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;
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Or. en

Tarkistus 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei vaikuta asianmukaiselta vaatia, että poikkeuksellisen alhaisen hinnan toteamiseen 
tarvitaan viisi tarjousta.

Tarkistus 1265
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi. Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1266
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi. Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Hintaselitystä olisi vaadittava jo vähintään kolmen jätetyn tarjouksen jälkeen.

Tarkistus 1268
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi. c) tarjoajan ehdottaman rakennusurakan, 
tuotteiden tai palvelujen omintakeisuutta;

Or. nl

Tarkistus 1269
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 1270
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Nämä ehdot täyttävät tilanteet ovat hyvin harvinaisia. Ehtojen on oltava löysemmät, jotta 
artikla voi täyttää tavoitteensa.

Tarkistus 1271
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c a ja c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) siellä voimassa olevien työsuojelua ja 
työoloja koskeviin säännöksiin liittyvien 
velvoitteiden noudattamista, missä 
suorituksen on määrä tapahtua;
c b) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.

Or. nl

Tarkistus 1272
Barbara Weiler

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

(c a) hinta on alhaisempi kuin kansalliset 
lakisääteiset tai työehtosopimuksen 
mukaiset vähimmäispalkat palkanlisät ja 
sosiaaliturvamaksut mukaan luettuina.

Or. de

Tarkistus 1273
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaiset voivat pyytää myös 
niitä koskevia selityksiä.

2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaiset ovat velvoitettuja 
pyytämään myös niitä koskevia selityksiä.

Or. de

Tarkistus 1274
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaiset voivat pyytää myös 
niitä koskevia selityksiä.

2. Hankintaviranomainen tarkistaa 
tarjoajaa kuullen tarjouksen pääkohdat 
ottamalla huomioon toimitetun näytön.

Or. nl

Tarkistus 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaiset voivat pyytää myös 
niitä koskevia selityksiä.

2. Hankintaviranomaiset voivat pyytää 
myös selityksiä tarjouksessa ilmoitetusta 
hinnasta tai kustannuksista, kun muut 
kuin 1 kohdassa ilmoitetut ehdot täyttyvät, 
esimerkiksi, jos tarjouksessa ilmoitettu 
hinta tai kustannus on huomattavasti 
alhaisempi kuin muissa tarjouksissa 
ilmoitetut hinnat tai kustannukset tai 
hankintaviranomaisen arvioima hinta tai 
kustannukset, ja mahdollisuus siihen, että 
hinta on poikkeuksellisen alhainen, on 
erittäin suuri.

Or. en

Perustelu

Näyttää olevan asianmukaista, että hankintaviranomaiset voivat pyytää selitystä 
arvioidakseen, onko hinta poikkeuksellisen alhainen myös muissa kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuissa tilanteissa. Lisäksi on asianmukaista antaa esimerkkejä kyseisistä 
ylimääräisistä tapauksista.

Tarkistus 1276
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hankintaviranomaiset ottavat 
huomioon työlainsäädännön 
noudattamisen sellaisten palveluja 
koskevien hankintamenettelyjen osalta, 
joihin liittyy henkilöllinen sijaantulo ja 
jotka on tarkoitettu yrityksille, jotka 
toimivat työvoimavaltaisilla aloilla, joiden 
yhteenlaskettu arvo on vähäinen. 
Epätavallisiksi tai suhteettomiksi 
tarjouksiksi katsotaan kaikki tarjoukset, 
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joiden arvo on pienempi kuin 
työehtosopimuksissa määritellyt 
työkustannukset ja muut työhön liittyvät 
kustannukset tai työlainsäädännössä 
säädetty vähimmäismäärä.

Or. es

Tarkistus 1277
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut selitykset voivat koskea 
erityisesti seuraavia seikkoja:

3. Jos hankintaviranomainen toteaa, että 
tarjous on poikkeuksellisen alhainen 
tarjoajan saaman valtiontuen takia, 
kyseinen tarjous voidaan hylätä 
pelkästään tästä syystä vasta tarjoajan 
kuulemisen jälkeen, ja jos tämä ei pysty 
hankintaviranomaisen vahvistamassa 
riittävässä ajassa näyttämään toteen, että 
kyseessä oleva tuki on myönnetty 
laillisesti. Jos hankintaviranomainen 
hylkää tarjouksen näissä olosuhteissa, sen 
on ilmoitettava asiasta komissiolle.

a) rakennusmenetelmän, tuotteiden 
valmistusmenetelmän tai palvelun 
suorittamisen taloudellisia näkökohtia;
b) valittuja teknisiä ratkaisuja tai 
poikkeuksellisen edullisia, tarjoajaa 
suosivia urakan toteuttamisen tai 
tuotteiden toimittamisen taikka palvelun 
suorittamisen ehtoja;
c) tarjoajan ehdottamien 
rakennusurakoiden, tuotteiden tai 
palvelujen omintakeisuutta;
d) unionin lainsäädännön sosiaali-, työ-
tai ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
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noudattamista vähintään vastaavalla 
tavalla tai, tapauksen mukaan, yhtäläisen 
suojan tason varmistavien muiden 
säännösten noudattamista;
e) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.

Or. nl

Perustelu

Poikkeuksellisen alhaiseen tarjoukseen liittyvä varmistusvelvollisuus aiheuttaa 
hankintaviranomaisille ja taloudellisille toimijoille lisää taakkaa.

Tarkistus 1278
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut selitykset voivat koskea 
erityisesti seuraavia seikkoja:

3. Jos tiettyä sopimusta varten jätetyt 
tarjoukset vaikuttavat suoritettavaan 
palveluun nähden poikkeuksellisen 
alhaisilta, hankintaviranomaisen on, 
ennen kuin se voi hylätä tarjouksen, 
pyydettävä kirjallisesti asianmukaisina 
pitämänsä täsmennykset tarjouksen eri 
osista.
Kyseiset selitykset voivat koskea erityisesti 
seuraavia seikkoja:

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 1279
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) valittuja teknisiä ratkaisuja tai
poikkeuksellisen edullisia, tarjoajaa 
suosivia urakan toteuttamisen tai tuotteiden 
toimittamisen taikka palvelun 
suorittamisen ehtoja;

b) valittuja teknisiä ratkaisuja ja/tai
poikkeuksellisen edullisia, tarjoajaa 
suosivia urakan toteuttamisen tai tuotteiden 
toimittamisen taikka palvelun 
suorittamisen ehtoja;

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) unionin lainsäädännön
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
niiden velvoitteiden noudattamista, jotka 
liittyvät sosiaalisiin ja työelämää 
koskeviin ehtoihin, kuten terveyteen ja 
turvallisuuteen työpaikoilla, 
sosiaaliturvaan ja työolosuhteisiin, 
sellaisina kuin ne on määritelty EU:n 
lainsäädännössä, kansallisissa laeissa, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa sekä liitteessä XIV 
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä, jotka ovat voimassa 
suorituspaikassa (kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajatylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa), tai, tapauksen mukaan, 
yhtäläisen suojan tason varmistavien 
muiden säännösten noudattamista;

Or. de
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Tarkistus 1281
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) niiden työsuojelua ja työolosuhteita 
koskevien säännösten noudattamista, jotka 
ovat voimassa suorituspaikassa;

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 1282
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 1283
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) siellä voimassa olevien työsuojelua ja 
työoloja koskeviin säännöksiin liittyvien
velvoitteiden noudattamista, missä 
suorituksen on määrä tapahtua;

Or. en

Tarkistus 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) unionin lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka kansallisissa työlaeissa ja 
-määräyksissä ja liitteessä XI luetelluissa
kansainvälisissä yleissopimuksissa 
säädettyjen työolosuhteita 
tuotantoprosessien koko toimitusketjussa 
koskevien velvoitteiden noudattamista, sen 
mukaan mikä on suotuisinta 
työntekijöille. Näihin säännöksiin 
sisältyvät muun muassa
i) ILOn kahdeksassa keskeisessä 
yleissopimuksessa (järjestäytymisoikeus ja 
kollektiivinen neuvotteluoikeus, 
pakkotyön poistaminen, työmarkkinoilla 
ja ammatinharjoittamisen yhteydessä 
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tapahtuva syrjintä, lapsityövoiman käyttö) 
määritellyt säännökset
ii) työterveys ja -turvallisuus
iii) työaika
iv) palkka
v) sosiaaliturva

Or. en

Tarkistus 1285
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintaviranomaisen on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen. Se voi 
hylätä tarjoajan vain siinä tapauksessa, 
ettei hinnan tai laskutettavien 
kustannusten alhainen taso ole näytön 
mukaan perusteltu, kun otetaan 
huomioon 3 kohdassa tarkoitetut tekijät.

Poistetaan.

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

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.
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Tarkistus 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintaviranomaisen on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen. Se voi 
hylätä tarjoajan vain siinä tapauksessa, 
ettei hinnan tai laskutettavien 
kustannusten alhainen taso ole näytön 
mukaan perusteltu, kun otetaan 
huomioon 3 kohdassa tarkoitetut tekijät.

4. Hankintaviranomaisen on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen.

Or. en

Tarkistus 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköiden on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska 
tarjouksessa ilmoitettu hinta tai 
kustannukset eivät kata julkisen 
hankintasopimuksen kohteena olevan 
tuotteen valmistuskustannuksia, palvelun 
toimituskustannuksia tai rakennusurakan 
toteuttamiskustannuksia taloudelliset 
olosuhteet huomioon ottaen ja erityisesti, 
jos se ei ole unionin lainsäädännön
sosiaali- ja työoikeudellisten tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Or. en
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Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi hankintaviranomaiset olisi velvoitettava hylkäämään tarjous, josta 
ne toteavat, että siinä ilmoitettu hinta ei kata talouden toimijalle koituvia kustannuksia. On 
korostettava, että poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset – erityisesti ne, joilla ei taata julkisen 
hankintasopimuksen kohteena olevien tuotteiden valmistamisesta, palvelujen toimittamisesta 
tai rakennusurakoiden toteuttamisesta koituvien kustannusten takaisin saamista – ovat yksi 
tärkeimmistä tekijöistä, jotka saattavat vaarantaa julkisten hankintasopimusten toteuttamisen 
ja olla yleisen edun vastaisia.

Tarkistus 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintaviranomaisten on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole 
unionin lainsäädännön sosiaali- ja 
työoikeudellisten, tietosuojalakiin 
liittyvien tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen.

Or. en

Tarkistus 1289
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole 
unionin lainsäädännön sosiaali- ja 

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

lakien, asetusten ja muiden sitovien 
määräysten sosiaali- ja työoikeudellisten 
tai ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
tai liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköiden on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole 
unionin lainsäädännön sosiaali- ja 
työoikeudellisten tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
kansallisissa työlaeissa ja -määräyksissä 
ja liitteessä XI luetelluissa
kansainvälisissä yleissopimuksissa 
säädettyjen työolosuhteita 
tuotantoprosessien koko toimitusketjussa 
koskevien velvoitteiden mukainen, sen 
mukaan mikä on suotuisinta 
työntekijöille.
Näihin säännöksiin sisältyvät muun 
muassa
a) ILOn kahdeksassa keskeisessä 
yleissopimuksessa (järjestäytymisoikeus ja 
kollektiivinen neuvotteluoikeus, 
pakkotyön poistaminen, työmarkkinoilla 
ja ammatinharjoittamisen yhteydessä 
tapahtuva syrjintä, lapsityövoiman käyttö) 
määritellyt säännökset;
b) työterveys ja -turvallisuus;
c) työaika;
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d) palkka;
e) sosiaaliturva.

Or. en

Tarkistus 1291
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on hylättävä 
tarjous myös silloin, jos ne ovat todenneet, 
että hinta tai laskutettavat kustannukset 
ovat poikkeuksellisen alhaiset suhteessa 
tarjoajalle aiheutuviin kustannuksiin ja 
että tarjouksen hyväksyminen vahvistaisi 
tarjoajan markkina-asemaa tavalla, joka 
johtaisi kilpailun vääristymiseen 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 1292
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hankintaviranomainen toteaa, että 
tarjous on poikkeuksellisen alhainen 
tarjoajan saaman valtiontuen takia, 
kyseinen tarjous voidaan hylätä pelkästään 
tästä syystä vasta tarjoajan kuulemisen 
jälkeen, jos tämä ei pysty 
hankintaviranomaisen vahvistamassa 
riittävässä ajassa näyttämään toteen, että 
kyseinen tuki on perustamissopimuksen 
107 artiklan mukaan sisämarkkinoille 
soveltuvaa. Jos hankintaviranomainen 

5. Jos hankintaviranomainen toteaa, että 
tarjous on poikkeuksellisen alhainen 
tarjoajan saaman valtiontuen takia, 
kyseinen tarjous voidaan hylätä pelkästään 
tästä syystä vasta tarjoajan kuulemisen 
jälkeen, jos tämä ei pysty 
hankintaviranomaisen vahvistamassa 
riittävässä ajassa näyttämään toteen, että 
kyseinen tuki on myönnetty laillisesti. Jos 
hankintaviranomainen hylkää tarjouksen 
näissä olosuhteissa, sen on ilmoitettava 
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hylkää tarjouksen näissä olosuhteissa, sen 
on ilmoitettava asiasta komissiolle.

asiasta komissiolle.

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 1293
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Hankintaviranomaiset tekevät 
päätöksen sulkea automaattisesti pois 
sellaiset tarjoukset, joihin sovelletaan yli 
50 prosentin alennuksia kaikkien 
esitettyjen tarjousten keskihinnasta.

Or. it

Tarkistus 1294
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Hankintaviranomaiset tekevät 
päätöksen sulkea automaattisesti pois 
sellaiset tarjoukset, joihin sovelletaan yli 
40 prosentin alennuksia kaikkien 
esitettyjen tarjousten keskihinnasta.

Or. it
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Tarkistus 1295
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on 88 artiklan 
mukaisesti saatettava pyynnöstä muiden 
jäsenvaltioiden saataville kaikki 3 
kohdassa lueteltujen yksityiskohtien 
osalta esitettyjä näyttöjä ja asiakirjoja 
koskevat tiedot.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 1296
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos hankintaviranomainen aikoo 
tarjoajan selvitysten tarkistamisen jälkeen 
hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen 
tarjouksen, joka sisältää unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita 
ja/tai palveluja ja jossa sitoumusten 
piiriin kuulumattomien tavaroiden tai 
palvelujen arvo on yli 50 prosenttia 
tarjoukseen sisältyvien tavaroiden ja 
palvelujen kokonaisarvosta, sen on 
tiedotettava tästä toisille tarjoajille 
kirjallisesti sekä ilmoitettava syyt 
poikkeuksellisen alhaiselle hinnalle tai 
veloitettaville kustannuksille.
Hankintaviranomainen voi kuitenkin 
jättää ilmoittamatta kaikki tiedot, jos 
niiden ilmoittaminen estäisi lain 
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soveltamisen tai olisi yleisen edun 
vastaista tai vahingoittaisi 
julkisoikeudellisten tai yksityisten 
yritysten laillisia kaupallisia etuja tai voisi 
haitata niiden välistä rehellistä kilpailua.

Or. en

Tarkistus 1297
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
69 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

69 a artikla
Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset

1. Jos tiettyä hankintasopimusta varten 
jätetyt tarjoukset vaikuttavat hankittaviin 
tavaroihin, urakkaan tai palveluun 
nähden poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaisen on, ennen kuin se 
voi hylätä tarjoukset, pyydettävä 
kirjallisesti tiedot olennaisiksi 
katsomistaan tarjouksen pääkohdista. 
Tällaiset tiedot voivat koskea erityisesti
a) rakennusmenetelmän, tuotteiden 
valmistusmenetelmän tai palvelun 
suorittamisen taloudellisia näkökohtia;
b) valittuja teknisiä ratkaisuja ja/tai 
poikkeuksellisen edullisia, tarjoajan 
käytettävissä olevia urakan toteuttamisen, 
tuotteiden toimittamisen tai palvelun 
suorittamisen ehtoja;
c) tarjoajan ehdottamien 
rakennusurakoiden, tuotteiden tai 
palvelujen omintakeisuutta;
d) siellä voimassa olevien työsuojelua ja 
työoloja koskeviin säännöksiin liittyvien 
velvoitteiden noudattamista, missä 
suorituksen on määrä tapahtua;
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e) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.
2. Hankintaviranomainen tarkistaa 
kyseiset pääkohdat tarjoajaa kuullen ja 
ottaen huomioon toimitetun näytön.
3. Jos tarjoukset vaikuttavat 
poikkeuksellisen alhaisilta muista syistä, 
hankintaviranomaiset voivat pyytää myös 
niitä koskevia tietoja.
4. Jos hankintaviranomainen toteaa, että 
tarjous on poikkeuksellisen alhainen 
tarjoajan saaman valtiontuen takia, 
kyseinen tarjous voidaan hylätä 
pelkästään tästä syystä vasta tarjoajan 
kuulemisen jälkeen ja jos tämä ei pysty 
hankintaviranomaisen vahvistamassa 
riittävässä ajassa näyttämään toteen, että 
kyseessä oleva tuki on myönnetty 
laillisesti. Jos hankintaviranomainen 
hylkää tarjouksen näissä olosuhteissa, sen 
on ilmoitettava asiasta komissiolle.

Or. en

Perustelu

Tämä on nykyisen direktiivin 2004/18/EY 55 artikla, eikä sitä ole tarvetta muuttaa. 3 kohta 
perustuu ehdotetun direktiivin COM(2011)0896 lopullinen 68 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
69 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

69 a artikla
Kolmansista maista peräisin olevia 

tuotteita sisältävät tarjoukset
1. Tätä artiklaa sovelletaan tarjouksiin, 
jotka sisältävät sellaisista kolmansista 
maista peräisin olevia tuotteita, joiden 
kanssa unioni ei ole tehnyt monen- tai 
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kahdenvälistä sopimusta, jolla 
varmistetaan unionin yrityksille 
yhdenvertainen ja todellinen pääsy näiden 
kolmansien maiden markkinoille. Tämä ei 
rajoita unionin tai sen jäsenvaltioiden 
velvoitteita kolmansia maita kohtaan.
2. Hankintaviranomaiset voivat vaatia 
tarjoajia toimittamaan tiedot tarjouksen 
sisältämien tavaroiden ja palvelujen 
alkuperästä ja niiden arvosta. Tavaroita 
koskevaa hankintasopimusta varten tehty 
tarjous voidaan hylätä, jos kolmansista 
maista peräisin olevien, yhteisön 
tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 
1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/92 mukaisesti määriteltyjen 
tuotteiden osuus on yli 50 prosenttia 
tarjoukseen sisältyvien tuotteiden tai 
palveluiden kokonaisarvosta, seuraavin 
edellytyksin.
3. Komissio harkitsee 
hankintaviranomaisten pyynnöstä, 
hyväksyykö se sen, että tarjoukset, jotka 
sisältävät unionin ulkopuolelta peräisin 
olevia tavaroita tai palveluja, suljetaan 
pois sellaisten hankintasopimusten 
tekomenettelyistä, joiden ennakoitu arvo 
ilman arvonlisäveroa (alv) on vähintään 
5 000 000 euroa, jos sellaisten tavaroiden 
tai palveluiden arvo, jotka ovat peräisin 
maasta, jonka kanssa unioni ei ole tehnyt 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia 
sisältävää kansainvälistä sopimusta 
julkisten palvelujen alalla, tai sellaisten 
tavaroiden tai palveluiden arvo, jotka ovat 
peräisin maasta, jonka kanssa unioni on 
tehnyt tällaisen sopimuksen mutta johon 
kyseistä sopimusta ei sovelleta, on yli 
50 prosenttia tarjouksen muodostavien 
tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta.
4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettuja 
hankintasopimuksia varten komissio 
antaa suunnitellun poissulkemisen 
hyväksymistä koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
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tarkastelumenettelyä noudattaen.
5. Antaessaan 4 kohdan mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä komissio 
hyväksyy suunnitellun poissulkemisen 
seuraavissa tapauksissa:
a) kun kansainvälinen sopimus, joka 
koskee unionin ja sen maan pääsyä 
toistensa markkinoille julkisten 
hankintojen alalla, josta tavarat ja/tai 
palvelut ovat peräisin, sisältää unionin 
nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan;
b) kun a alakohdassa tarkoitettua 
sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa 
käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
joiden vuoksi unionin ja kolmannen 
maan välisessä markkinoiden 
avaamisessa ei ole olennaista 
vastavuoroisuutta.
Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen 
vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, 
jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 
EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen.
Antaessaan 6 kohdan mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä komissio ei 
hyväksy suunniteltua poissulkemista, jos 
sillä rikottaisiin unionin kansainvälisissä 
sopimuksissaan tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia.
6. Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komissio 
tutkii,
a) missä määrin kyseisen maan julkisia 
hankintoja koskevalla lainsäädännöllä 
varmistetaan julkisia hankintoja 
koskevien kansainvälisten standardien 
mukainen avoimuus ja estetään unionin 
tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä;
b) missä määrin viranomaiset ja/tai 
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yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 
omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 
talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.
7. Hankintasopimukset, joilla rikotaan 
komission täytäntöönpanosäädöksiä, jotka 
on annettu 4 kohdan nojalla 
hankintaviranomaisten ilmoitettua 
tarjousten suunnitellusta 
poissulkemisesta, julistetaan direktiivissä 
2007/66/EY tarkoitetulla tavalla 
pätemättömiksi.

Or. en

Tarkistus 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
69 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

69 a artikla
Kolmansista maista peräisin olevia 

tuotteita sisältävät tarjoukset
1. Tätä artiklaa sovelletaan tarjouksiin, 
jotka sisältävät sellaisista kolmansista 
maista peräisin olevia tuotteita, joiden 
kanssa unioni ei ole tehnyt monen- tai 
kahdenvälistä sopimusta, jolla 
varmistetaan unionin yrityksille 
yhdenvertainen ja todellinen pääsy näiden 
kolmansien maiden markkinoille. Tämä ei 
rajoita unionin tai sen jäsenvaltioiden 
velvoitteita kolmansia maita kohtaan.
2. Tavaroita koskevaa hankintasopimusta 
varten tehty tarjous voidaan hylätä, jos 
kolmansista maista peräisin olevien, 
yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä 
lokakuuta 1992 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92[1] 
mukaisesti määriteltyjen tuotteiden osuus 
on yli 50 prosenttia tarjoukseen 
sisältyvien tuotteiden kokonaisarvosta. 
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Tätä artiklaa sovellettaessa 
televerkkolaitteissa käytettäviä 
ohjelmistoja pidetään tuotteina.
3. Jollei toisesta alakohdasta muuta 
johdu, kahden tai useamman tarjouksen 
ollessa 66 artiklassa säädettyjen 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
mukaan samanarvoisia, etusijalle on 
asetettava se tarjous, jota ei voida hylätä 2 
kohdan mukaisesti. Tarjousten hintoja on 
pidettävä tämän artiklan mukaisesti 
samanarvoisina, jos niiden hintaero on 
enintään kolme prosenttia.
Tarjousta ei kuitenkaan saa ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti asettaa etusijalle, 
jos sen hyväksyminen velvoittaisi 
hankintayksikön hankkimaan jo olemassa 
oleviin laitteisiin verrattuna teknisiltä 
ominaisuuksiltaan erilaisia laitteita, mikä 
johtaisi yhteensopimattomuuteen tai 
käyttöön taikka ylläpitoon liittyviin 
teknisiin vaikeuksiin tai suhteettomiin 
kustannuksiin.
4. Kun tätä artiklaa sovellettaessa 
määritetään 2 kohdassa tarkoitettujen 
kolmansista maista peräisin olevien 
tuotteiden osuutta, huomioon ei oteta 
niitä kolmansia maita, joihin sovelletaan 
tämän direktiivin säännöksiä 1 kohdan 
mukaisesti neuvoston päätöksellä.
5. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen, ensimmäisen kerran tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeisen vuoden 
jälkipuoliskolla, niiden monen- tai 
kahdenvälisten neuvottelujen 
edistymisestä, jotka koskevat unionin 
yritysten pääsyä kolmansien maiden 
markkinoille tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, näiden 
neuvottelujen mahdollisista tuloksista 
sekä kaikkien tehtyjen sopimusten 
käytännön toteuttamisesta.
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
tällaisen kehityksen perusteella muuttaa 
tämän artiklan säännöksiä tavallista 
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lainsäätämisjärjestystä noudattaen.
[1] EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

Or. en

Tarkistus 1300
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
69 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

69 a artikla
Kolmansista maista peräisin olevia 

tuotteita sisältävät tarjoukset
1. Tätä artiklaa sovelletaan tarjouksiin, 
jotka sisältävät sellaisista kolmansista 
maista peräisin olevia tuotteita tai 
palveluja, joiden kanssa unioni ei ole 
tehnyt monen- tai kahdenvälistä 
sopimusta, jolla varmistetaan unionin 
yrityksille yhdenvertainen ja todellinen 
pääsy näiden kolmansien maiden 
markkinoille. Sitä sovelletaan myös 
tarjouksiin, jotka sisältävät sellaisista 
kolmansista maista peräisin olevia 
tuotteita tai palveluja, joihin kohdistuu 
Euroopan markkinoille pääsyä koskeva 
varauma, joka perustuu unionin tekemiin 
julkisia hankintoja koskeviin 
kansainvälisiin sopimuksiin 
(kahdenväliset vapaakauppasopimukset 
tai julkisia hankintoja koskevat 
monenväliset sopimukset). Tämä ei rajoita 
unionin tai sen jäsenvaltioiden velvoitteita 
kolmansia maita kohtaan.
2. Hankintaviranomaiset pyytävät 
tarjoajia toimittamaan tarjoukseensa 
sisältyvien tuotteiden ja palvelujen 
alkuperää sekä niiden arvoa koskevat 
tiedot. Yritysten omat lausunnot on 
hyväksyttävä alustavana näyttönä. 
Hankintaviranomainen voi missä tahansa 
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menettelyn vaiheessa pyytää toimittamaan 
kaikki vaaditut asiakirjat tai osan niistä. 
Tavaroita koskevaa hankintasopimusta 
varten tehty tarjous voidaan hylätä, jos 
kolmansista maista peräisin olevien, 
yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä 
lokakuuta 1992 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 mukaisesti 
määriteltyjen tuotteiden arvo on yli 
50 prosenttia tarjoukseen sisältyvien 
tuotteiden tai palvelujen kokonaisarvosta. 
Tätä artiklaa sovellettaessa 
televerkkolaitteissa käytettäviä 
ohjelmistoja pidetään tuotteina.
3. Jollei toisesta alakohdasta muuta 
johdu, kahden tai useamman tarjouksen 
ollessa 76 artiklassa säädettyjen 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
mukaan samanarvoisia, etusijalle on 
asetettava se tarjous, jota ei voida hylätä 
2 kohdan mukaisesti. Tarjousten hintoja 
on pidettävä tämän artiklan mukaisesti 
samanarvoisina, jos niiden hintaero on 
enintään 3 prosenttia.
Tarjousta ei kuitenkaan saa ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti asettaa etusijalle, 
jos sen hyväksyminen velvoittaisi 
hankintayksikön hankkimaan jo olemassa 
oleviin laitteisiin verrattuna teknisiltä 
ominaisuuksiltaan erilaisia laitteita, mikä 
johtaisi yhteensopimattomuuteen tai 
käyttöön taikka ylläpitoon liittyviin 
teknisiin vaikeuksiin tai suhteettomiin 
kustannuksiin.
4. Kun tätä artiklaa sovellettaessa 
määritetään 2 kohdassa tarkoitettujen 
kolmansista maista peräisin olevien 
tuotteiden ja palvelujen osuutta, 
huomioon ei oteta niitä kolmansia maita, 
joihin sovelletaan tämän direktiivin 
säännöksiä 1 kohdan mukaisesti 
neuvoston päätöksellä.
5. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen, ensimmäisen kerran tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeisen vuoden 
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jälkipuoliskolla, niiden monen- tai 
kahdenvälisten neuvottelujen 
edistymisestä, jotka koskevat unionin 
yritysten pääsyä kolmansien maiden 
markkinoille tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, näiden 
neuvottelujen mahdollisista tuloksista 
sekä kaikkien tehtyjen sopimusten 
käytännön toteuttamisesta.
Tämän edistymisen perusteella Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat muuttaa 
tämän artiklan säännöksiä tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Ennen toissijaisuusperiaatetta koskevan asetuksen hyväksymistä on syytä pitää nykyiset 
julkista hankintaa koskevat säännökset voimassa.

Tarkistus 1301
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
69 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

69 a artikla
Jos hankintaviranomainen aikoo 
hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen 
tarjouksen, joka sisältää unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia 
rakennusurakoita, tavaroita tai palveluja 
ja jossa sitoumusten piiriin 
kuulumattomien rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia tarjouksen muodostavien 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen kokonaisarvosta, sen on 
22 a artiklan mukaisesti ilmoitettava tästä 
kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, 
minkä vuoksi perittävät hinnat tai 
kustannukset ovat poikkeuksellisen 
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alhaisia.
Tarjous, joka on peräisin kolmannesta 
maasta, jota kansainvälinen sopimus ei 
velvoita, hylätään automaattisesti, kun 
laskutettavat kustannukset ovat yli 
30 prosenttia alhaisemmat kuin muiden 
tarjoajien keskimääräiset kustannukset.

Or. fr

Tarkistus 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Ehdotus direktiiviksi
69 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

96 b artikla
Suhteet kolmansiin maihin 

rakennusurakoita, hankintoja ja palveluja 
koskevien hankintasopimusten osalta

1. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
komissiolle yleisistä vaikeuksista, joita 
niiden yritykset ovat tosiasiallisesti tai 
oikeudellisesti kohdanneet ja joista ne 
ovat raportoineet pyrkiessään 
sopimuspuoliksi palveluhankintoja 
koskeviin sopimuksiin kolmansissa 
maissa.
2. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä ja sen jälkeen 
määräajoin kertomuksen 
palveluhankintojen avautumisesta 
kolmansissa maissa sekä näiden maiden 
kanssa käytävien asiaa koskevien 
neuvottelujen edistymisestä erityisesti 
Maailman kauppajärjestön puitteissa.
3. Komissio yrittää saada asianomaisen 
kolmannen maan korjaamaan tilanteen, 
jos se toteaa 2 kohdassa tarkoitettujen 
kertomusten tai muiden tietojen 
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perusteella, että palveluja koskevia 
hankintasopimuksia tehtäessä jokin 
kolmas maa
a) ei tarjoa unionin yrityksille vastaavaa 
todellista pääsyä markkinoille kuin 
unionissa tarjotaan näiden kolmansien 
maiden yrityksille; tai
b) ei myönnä unionin yrityksille 
kansallista kohtelua tai samoja 
kilpailumahdollisuuksia kuin kotimaisille 
yrityksille; tai
c) myöntää muiden kolmansien maiden 
yrityksille edullisemman kohtelun kuin 
unionin yrityksille.
4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle vaikeuksista, joita niiden 
yritykset ovat tosiasiallisesti tai 
oikeudellisesti kohdanneet ja joista ne 
ovat raportoineet pyrkiessään 
sopimuspuoliksi hankintasopimuksiin 
kolmansissa maissa, ja jotka johtuvat 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
noudattamatta jättämisestä.
5. Komissio voi milloin tahansa 3 ja 
4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
ehdottaa, että neuvosto päättäisi 
keskeyttää palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekemisen tai rajoittaa sitä 
päätöksessä määrättäväksi ajaksi
a) kyseisen kolmannen maan 
lainsäädännön alaisuuteen kuuluvien 
yritysten kanssa;
b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
yrityksien sidosyritysten kanssa, joiden 
kotipaikka on Euroopan unionissa, mutta 
joilla ei ole suoraa ja todellista yhteyttä 
jäsenvaltion talouteen;
c) yritysten kanssa, jotka tekevät 
tarjouksia, jotka koskevat kyseisestä 
kolmannesta maasta peräisin olevia 
palveluja.
Neuvosto ratkaisee asian 
määräenemmistöllä mahdollisimman 
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nopeasti.
Komissio voi ehdottaa näitä toimenpiteitä 
omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion 
pyynnöstä.
6. Tämä artikla ei rajoita erityisesti 
Maailman kauppajärjestön puitteissa 
tehdyistä julkisia hankintoja koskevista 
kansainvälisistä sopimuksista johtuvia 
unionin velvoitteita kolmansia maita 
kohtaan.

Or. en

Tarkistus 1303
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
69 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

69 b artikla
Suhteet kolmansiin maihin 

rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja 
koskevien hankintasopimusten osalta

1. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
komissiolle yleisistä vaikeuksista, joita 
niiden yritykset ovat tosiasiallisesti tai 
oikeudellisesti kohdanneet ja joista ne 
ovat raportoineet pyrkiessään 
sopimuspuoliksi rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja koskeviin 
hankintasopimuksiin kolmansissa maissa.
2. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle määräajoin 
kertomuksen rakennusurakoita, tavaroita 
ja palveluja koskevien hankintojen 
avautumisesta kolmansissa maissa sekä 
näiden maiden kanssa käytävien asiaa 
koskevien neuvottelujen edistymisestä 
erityisesti Maailman kauppajärjestössä.
3. Komissio yrittää saada asianomaisen 
kolmannen maan korjaamaan tilanteen, 
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jos se toteaa 2 kohdassa tarkoitettujen 
kertomusten tai muiden tietojen 
perusteella, että rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja koskevia 
hankintasopimuksia tehtäessä jokin 
kolmas maa:
a) ei tarjoa unionin yrityksille vastaavaa 
todellista pääsyä markkinoille kuin 
unionissa tarjotaan näiden kolmansien 
maiden yrityksille;
b) ei myönnä unionin yrityksille 
kansallista kohtelua tai samoja 
kilpailumahdollisuuksia kuin kotimaisille 
yrityksille tai
c) myöntää muiden kolmansien maiden 
yrityksille edullisemman kohtelun kuin 
unionin yrityksille.
4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle vaikeuksista, joita niiden 
yritykset ovat tosiasiallisesti tai 
oikeudellisesti kohdanneet ja joista ne 
ovat raportoineet pyrkiessään 
sopimuspuoliksi rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja koskeviin 
hankintasopimuksiin kolmansissa maissa, 
ja jotka johtuvat liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen työoikeuden määräysten 
noudattamatta jättämisestä.
5. Komissio voi milloin tahansa 3 ja 
4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
ehdottaa, että neuvosto päättäisi 
keskeyttää rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja koskevien hankintasopimusten 
tekemisen tai rajoittaa sitä päätöksessä 
määrättäväksi ajaksi:
a) kyseisen kolmannen maan 
lainsäädännön alaisuuteen kuuluvien 
yritysten kanssa;
b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
yrityksien sidosyritysten kanssa, joiden 
kotipaikka on unionissa, mutta joilla ei 
ole suoraa ja todellista yhteyttä 
jäsenvaltion talouteen;
c) yritysten kanssa, jotka tekevät 
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tarjouksia, jotka koskevat kyseisestä 
kolmannesta maasta peräisin olevia
rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja.
Neuvosto ratkaisee asian 
määräenemmistöllä mahdollisimman 
nopeasti.
Komissio voi ehdottaa näitä toimenpiteitä 
omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion 
pyynnöstä.
6. Tämä artikla ei rajoita erityisesti 
Maailman kauppajärjestön puitteissa 
tehdyistä julkisia hankintoja koskevista 
kansainvälisistä sopimuksista johtuvia 
unionin velvoitteita kolmansia maita 
kohtaan.

Or. fr

Perustelu

Ennen toissijaisuusperiaatetta koskevan asetuksen hyväksymistä on syytä pitää nykyiset 
julkista hankintaa koskevat säännökset voimassa.

Tarkistus 1304
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

70 artikla Poistetaan.
Hankintasopimuksen toteuttamisen ehdot
Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista 
koskevia erityisehtoja, jos niistä 
ilmoitetaan tarjouskilpailukutsussa tai 
eritelmissä. Nämä ehdot voivat erityisesti 
koskea sosiaali- tai ympäristönäkökohtia.
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
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aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka 
voisivat merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. de

Perustelu

Otettaessa hankintaan liittymättömiä perusteita huomioon hankintojen yhteydessä niiden on 
liityttävä läheisesti hankintasopimuksen kohteeseen. Mahdollisuus asettaa 
hankintasopimuksen toteuttamiselle erityisiä ehtoja, jotka voivat koskea erityisesti sosiaali- ja 
ympäristönäkökohta, voisi johtaa siihen, että hankintaviranomainen ei vahvistaisi tiettyjä 
66 artiklan sisältämiä sosiaali- ja ympäristönäkökohtiin liittyviä ehtoja ja siinä mainittuja 
sopimuksentekoperusteita.

Tarkistus 1305
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka 
voisivat merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä ja 
sen toteuttamista koskevia erityisehtoja, jos 
niistä ilmoitetaan tarjouskilpailukutsussa 
tai eritelmissä. Nämä ehdot voivat 
erityisesti koskea sosiaali- tai 
ympäristönäkökohtia.

Or. en

Tarkistus 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Ehdotus direktiiviksi
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Nämä 
ehdot voivat erityisesti koskea sosiaali- tai 
ympäristönäkökohtia. Niihin voi myös 
sisältyä vaatimus, jonka mukaan talouden 
toimijoiden on varauduttava korvaamaan 
sellaiset hinnanvaihtelusta aiheutuviin 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit 
(suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia.

Or. de

Perustelu

On itsestään selvää, että yrityksillä on hinnankorotuksen riski. 70 artiklan 3 kohdasta saa sen 
vaikutelman, että niiden on otettava tämä riski vain silloin, kun vain hankintaviranomainen 
on sen vahvistanut hankintasopimuksen toteuttamisen erityisehdoissa. Tämän seurauksena 
jokaiseen tarjouskilpailuun olisi otettava mukaan vastaava maininta.

Tarkistus 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat sisältää taloudellisia, 
innovatiivisia, ympäristöön liittyviä tai 
sosiaalisia näkökohtia. Niihin voi myös 
sisältyä vaatimus, jonka mukaan talouden 
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korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

toimijoiden on varauduttava korvaamaan 
sellaiset hinnanvaihtelusta aiheutuviin 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit 
(suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.
Mikään kyseisistä erityisehdoista ei saa 
kuitenkaan heikentää yhteyttä 
hankintasopimuksen kohteeseen.

Or. en

Tarkistus 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Nämä 
ehdot voivat erityisesti koskea sosiaali- tai 
ympäristönäkökohtia. Niihin voi myös 
sisältyä vaatimus, jonka mukaan talouden 
toimijoiden on varauduttava korvaamaan 
sellaiset hinnanvaihtelusta aiheutuviin 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit 
(suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä.
Näihin ehtoihin sisältyy sellaisten 
velvoitteiden noudattaminen, jotka 
liittyvät sosiaalisiin ja työelämää 
koskeviin ehtoihin, terveyteen ja 
turvallisuuteen työpaikoilla, 
sosiaaliturvaan ja työolosuhteisiin, 
sellaisina kuin ne on määritelty EU:n 
lainsäädännössä, kansallisissa laeissa, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa sekä liitteessä XIV 
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä, jotka ovat voimassa 
suorituspaikassa. Näitä velvoitteita 
sovelletaan myös rajatylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa. Nämä ehdot voivat 
erityisesti koskea sosiaali- tai 
ympäristönäkökohtia. Niihin voi myös 
sisältyä vaatimus, jonka mukaan talouden 
toimijoiden on varauduttava korvaamaan 
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sellaiset hinnanvaihtelusta aiheutuviin 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit 
(suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. de

Tarkistus 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat sisältää sosiaali- tai 
ympäristönäkökohtia, ja niihin voi myös 
sisältyä sosiaali- ja työsuhdeturva ja 
työllisyysehto, joita sovelletaan siellä, 
missä rakennusurakka, palvelu tai 
tavaranhankinta toteutetaan, kansallisen 
lainsäädännön ja/tai työehtosopimusten 
tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisten työoikeuden säännösten 
mukaisesti. Niihin voi myös sisältyä 
vaatimus, jonka mukaan talouden 
toimijoiden on varauduttava korvaamaan 
sellaiset hinnanvaihtelusta aiheutuviin 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit 
(suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde
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Ehdotus direktiiviksi
70 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä ja ne 
ovat suoraan merkityksellisiä 
hankintasopimuksen kattamien 
urakoiden, tavaroiden tai palveluiden 
kannalta. Näihin ehtoihin voi sisältyä 
vaatimus, jonka mukaan talouden 
toimijoiden on varauduttava korvaamaan 
sellaiset hinnanvaihtelusta aiheutuviin 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit 
(suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 1311
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka 
voisivat merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

1. Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä.

2. Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
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sosiaali- tai ympäristönäkökohtia.

3. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
taloudellisia toimijoita koskevia 
korvausmuotoja odottamattomien 
hinnannousujen tapauksessa tarjouksen 
esittämisen yhteydessä.

Or. it

Tarkistus 1312
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät
riskit (suojautumisstrategia), jotka 
voisivat merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (käyttämällä erilaisia 
suojautumisstrategioita, myös 
hinnanvahvistamiskaavoja), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 1313
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa Hankintayksiköt voivat vahvistaa 
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hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
työttömien ja nuorten 
koulutustoimenpiteitä. Niihin voi myös 
sisältyä vaatimus, jonka mukaan talouden 
toimijoiden on varauduttava korvaamaan 
sellaiset hinnanvaihtelusta aiheutuviin 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit 
(suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 1314
Ádám Kósa

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
johdanto-osan 41 kappaleessa 
tarkoitettuja sosiaali- tai 
ympäristönäkökohtia. Niihin voi myös 
sisältyä vaatimus, jonka mukaan talouden 
toimijoiden on varauduttava korvaamaan 
sellaiset hinnanvaihtelusta aiheutuviin 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit 
(suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 1315
Mitro Repo
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Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat edellyttää 
hankintasopimukseen otettavaksi sellaisia 
työehtoja ja -oloja koskevia vaatimuksia, 
jotka sisältyvät ILO:n 
yleissopimukseen 94.

Or. fi

Tarkistus 1316
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomainen voi myös 
edellyttää, että hankintasopimukseen 
sisältyy Kansainvälisen Työjärjestön 
I.L.O:n yleissopimuksen nro 94 
tarkoittamia työlausekkeita.

Or. fi

Tarkistus 1317
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
70 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 a artikla
Veroihin, ympäristönsuojeluun, 
työsuojelua koskeviin säännöksiin ja 
työoloihin liittyvät velvoitteet
1. Hankintayksikkö voi ilmoittaa tai 
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jäsenvaltio voi velvoittaa sen 
ilmoittamaan sopimusasiakirjoissa, miltä 
toimielimeltä tai toimielimiltä ehdokas tai 
tarjoaja voi saada tarvittavat tiedot niistä 
veroihin, ympäristönsuojeluun, 
työsuojelua koskeviin säännöksiin ja 
työoloihin liittyvistä velvoitteista, joista 
yleensä sovelletaan sillä alueella, jolla 
rakennusurakoita suoritetaan tai 
palveluja tarjotaan, ja joita sovelletaan 
kyseisessä paikassa suoritettaviin 
rakennusurakoihin tai tarjottaviin 
palveluihin hankintasopimuksen 
toteutuksen aikana.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
toimittavan hankintaviranomaisen on 
pyydettävä tarjoajia tai sopimuksen 
tekomenettelyn ehdokkaita ilmoittamaan, 
että ne ovat tarjousta laatiessaan ottaneet 
huomioon rakennustöiden 
suorittamispaikkakunnalla ja palvelujen 
tarjoamispaikkakunnalla yleensä 
sovellettavat työsuojelua koskeviin 
säännöksiin ja työoloihin liittyvät 
velvoitteet.
3. Jäsenvaltiot, joilla on ilmiantosuoja 
julkisen sektorin työntekijöille (julkisella 
sektorilla), voivat pyytää, että vastaava 
suoja annetaan talouden toimijan 
palkkaamalle työntekijälle, jos talouden 
toimija suorittaa julkisesti rahoitettuja 
palveluja.

Or. en

Perustelu

Toistaa pienin muutoksin julkisia hankintoja koskevan nykyisen direktiivin (EY 2004/18) 27 
artiklan. Tätä tärkeää artiklaa ei saa poistaa. Ilmiantosuojaa on kunnioitettava 
jäsenvaltioissa, joissa on tai joissa halutaan ottaa käyttöön tällaiset oikeudet tai säännökset. 

Tarkistus 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Ehdotus direktiiviksi
71 artikla

Komission teksti Tarkistus

71 artikla Poistetaan.
Alihankinta
1. Hankintaviranomainen voi pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään 
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille 
sekä ehdotetut alihankkijat.
2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.
3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

Or. de

Perustelu

Tarjoajan ja alihankkijan välinen suhde kuuluu kansallisen sopimuslainsäädännön 
soveltamisalaan eikä siihen pitäisi puuttua. Tämä säännös aiheuttaa epäselvän oikeudellisen 
tilanteen, koska jos alihankkija saa työstään maksun hankintaviranomaiselta, ei ole silloin 
enää alihankkija vaan muuttuu toimeksisaajaksi. Säännös voisi poistaa 
hankintaviranomaiselta mahdollisuuden pidättää maksu odottaessaan hankintasopimuksen 
asianmukaista toteuttamista.

Tarkistus 1319
Riikka Manner
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Ehdotus direktiiviksi
71 artikla

Komission teksti Tarkistus

71 artikla Poistetaan.
Alihankinta
1. Hankintaviranomainen voi pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään 
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille 
sekä ehdotetut alihankkijat.
2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.
3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

Or. en

Perustelu

Koska päätoimeksisaaja on aina vastuussa kaikkien velvoitteidensa täyttämisestä 
sopimuksesta vastaavalle yksikölle, yksiköllä ei ole syytä pyytää tarjoajaa yksilöimään sitä 
sopimuksen osaa, jonka se saattaa antaa alihankintana kolmansille. Tällaisenaan ehdotusta 
on mahdoton soveltaa käytännössä. Sopimuksesta vastaava yksikkö ei voi määrittää 
asianomaisten palvelujen, tavaroiden tai urakoiden alihankintahintaa, koska tämä on 
päätoimeksisaajan liikesalaisuus.

Tarkistus 1320
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomainen voi pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään 
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat.

1. Hankintaviranomainen voi pyytää 
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat. Kun tarvitaan 
erityistä asiantuntemusta ja/tai laitteita, 
päätoimeksisaajan tulisi nimetä 
alihankkijat hankintasopimuksissa.

Or. en

Tarkistus 1321
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomainen voi pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat.

1. Hankintaviranomaisen on pyydettävä
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä haluaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat, ja antaa
alihankkijoita koskevat tiedot, mukaan 
luettuna näiden nimet, yhteystiedot ja 
oikeudelliset edustajat. Kaikki muutokset 
alihankintaketjussa on ilmoitettava 
hankintaviranomaiselle viipymättä.
Jos muutosta ehdotetaan, myös jos uusi 
alihankkija osallistuu alihankintaketjuun, 
pääurakoitsijan on ilmoitettava tämän 
nimi, yhteystiedot ja oikeudelliset 
edustajat. Alihankintaketjun toimijat 
noudattavat tämän direktiivin säännöksiä 
ja hankinta-asiakirjoissa vahvistettuja 
ehtoja ja takaavat, että sopimukseen 
liittyvät tehtävät suoritetaan 
tarjouskilpailussa annetun määritelmän 
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mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomainen voi pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat.

1. Hankintaviranomaisen on pyydettävä
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat, ja että tarjoaja 
antaa alihankkijoita koskevat tiedot, 
mukaan luettuna näiden nimet, 
yhteystiedot ja oikeudelliset edustajat.
Talouden toimijan on ilmoitettava 
mahdollisista muutoksista 
alihankintaketjussa, ja 
hankintaviranomaisen on hyväksyttävä 
muutokset. Jos ehdotettuun muutokseen 
liittyy myös uuden alihankkijan 
osallistuminen, päätoimeksisaajan on 
ilmoitettava tämän nimi, yhteystiedot ja 
oikeudelliset edustajat.
Alihankintaketjuun kuuluvien toimijoiden 
on varmistettava tämän direktiivin 
säännösten ja hankinta-asiakirjassa 
vahvistettujen edellytysten noudattaminen 
ja taattava tarjouksessa määritettyjen 
hankintasopimukseen liittyvien tehtävien 
hoitaminen.

Or. en

Tarkistus 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel



AM\908713FI.doc 149/165 PE492.860v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomainen voi pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään 
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat.

1. Hankintaviranomainen pyytää tai 
jäsenvaltio velvoittaa sen pyytämään 
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat ja toimittaa 
alihankkijoiden tiedot nimi, osoite ja 
laillinen edustaja mukaan lukien.
Hankintaviranomaiselle on ilmoitettava 
kaikista muutoksista alihankintaa 
koskevassa sopimuksentekoketjussa ja 
kaikista uusista alihankkijoista mukaan 
lukien nimi, osoite ja laillinen edustaja.

Or. de

Tarkistus 1324
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomainen voi pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään 
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat.

1. Hankintaviranomainen voi pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään 
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat.
Hankintaviranomaiset voivat kieltää 
alihankkijat, jotka eivät tuo lisäarvoa tai 
jotka aiheuttavat teknisen, oikeudellisen 
tai taloudellisen riskin. 
Hankintaviranomaiset voivat osoittaa 
tarjousasiakirjassa osan, jota ei saa
teettää alihankintana. Hankinta-
asiakirjoissa esitetään tämän rajoituksen 
syyt.
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Or. en

Tarkistus 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on rajattava tarjoajan 
mahdollisuus tehdä 
alihankintasopimuksia julkisten 
hankintasopimusten osalta enintään 
kolmeen peräkkäiseen alihankkijaan. 
Hankintaviranomaiset voivat asettaa 
lisärajoituksia alihankinnoille 
alihankkijoiden tai peräkkäisten 
alihankkijoiden määrän osalta tai 
alihankintaketjuun tehtävien muutosten 
osalta, tai ne voivat määrätä, että mitään 
hankintasopimuksen osaa ei saa siirtää 
alihankintana kolmansille osapuolille.

Or. en

Tarkistus 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Perusteet alihankkijoiden käytölle on 
esitettävä hankinta-asiakirjoissa; niiden 
on perustuttava teknisiin analyyseihin 
eikä tavoitteena saa olla työkustannusten 
alentaminen.

Or. de
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Tarkistus 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Syyt alihankkijoiden käyttöön on 
ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa, ja 
niiden on perustuttava yksinomaan 
teknisiin seikkoihin eikä sellaisen asiaan 
liittyvän lainsäädännön ja velvoitteiden 
kiertämiseen, joita sovelletaan siellä, 
missä työ, palvelu tai tavaranhankinta 
toteutetaan;

Or. en

Tarkistus 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Poistetaan.

Or. fr



PE492.860v01-00 152/165 AM\908713FI.doc

FI

Tarkistus 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomaisten alihankkijoille osoittamat suorat maksut rikkovat sopimusvapautta 
koskevaa oikeudellista periaatetta ja poistavat vaikutusvallan, joka päätoimittajilla on 
toimitusketjussaan alihankkijalle ulkoistetun tuotteen tai palvelun oikea-aikaisen ja 
laadukkaan toimittamisen osalta.

Tarkistus 1330
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 

Poistetaan.
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Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Toimeksisaajan ja alihankkijan välinen suhde on sopimusoikeuden perusosa. Ehdotus johtaa 
tilanteisiin, joissa alihankkijat yrittävät saada maksun suoraan hankintaviranomaiselta, mikä 
riistää viranomaiselta sen oikeuden kieltäytyä maksamasta toimeksisaajalle 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevista pätevistä syistä.

Tarkistus 1331
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1332
Marc Tarabella
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Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

2. Jäsenvaltiot rajaavat tarjoajan 
mahdollisuuden käyttää alihankkijoita 
julkisen hankintasopimuksen toteutuksen 
yhteydessä enintään kolmeen 
peräkkäiseen alihankkijaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet pääurakoitsijalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
pääurakoitsija voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Or. fr

Tarkistus 1333
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 

2. Jäsenvaltiot säätävät, että alihankkijat 
voivat pyytää hankintaviranomaista 
maksamaan niille suoraan 
tavarantoimituksista, rakennusurakoista ja 
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rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii.
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

palveluista, joita ne ovat toimittaneet 
päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii.
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Or. de

Tarkistus 1334
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

2. Jäsenvaltiot säätävät 
lainsäädännössään sellaisesta 
mahdollisuudesta, että alihankkijat voivat 
pyytää hankintaviranomaista maksamaan 
niille suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Or. it

Tarkistus 1335
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

2. Jäsenvaltiot säätävät 
lainsäädännössään sellaisesta 
mahdollisuudesta, että alihankkijat voivat 
pyytää hankintaviranomaista maksamaan 
niille suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Or. it

Tarkistus 1336
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioita vaaditaan ottamaan 
käyttöön mekanismeja, jotka takaavat sen, 
että jos alihankkijalle ei makseta suoraan, 
päätoimeksisaaja ei saa järjestää 
alihankkijalle epäsuotuisampia 
olosuhteita kuin mistä 
hankintaviranomainen ja 
päätoimeksisaaja ovat sopineet.

Or. de

Tarkistus 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
hankintaviranomainen voi sulkea 
menettelystä pois tarjouksessa ilmoitetun 
alihankkijan jos
i) alihankkija ei täytä tarjouksessa 
esitettyjä valintaperusteita
ii) alihankkija ei pysty suorittamaan 
asianmukaisesti osaansa sopimuksesta.
Menettelyyn osallistumisen ehdot ja 
alihankkijan valmiudet täyttää 
asianmukaisesti oma osansa sopimuksesta 
arvioidaan oikeassa suhteessa 
alihankkijalle osoitettuun sopimuksen 
osaan 55 ja 56 artiklassa tarkoitettujen 
laadullisten valintaperusteiden 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomaisilla olisi oltava enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa tarjouskilpailun 
voittaneen tarjoajan alihankintaan. Niillä pitäisi erityisesti olla mahdollisuudet tarkistaa 
ehdotettujen alihankkijoiden soveltuvuus ja pätevyys. Kaikkien tätä koskevien vaatimusten 
pitäisi olla suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Tarkistus 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Epäselvä.
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Tarkistus 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 1340
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 1341
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.
Hankintaviranomainen voidaan velvoittaa 
pyytämään, että alihankkija noudattaa 
unionin lainsäädännön sosiaali- ja 
työoikeudellisia tai ympäristöoikeudellisia 
velvoitteita tai liitteessä XI lueteltuja 
kansainvälisen sosiaali- ja 
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ympäristöoikeuden säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 1342
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Syyt alihankkijoiden käyttämiselle on 
esitettävä hankinta-asiakirjoissa ja ne on 
perusteltava tiukasti teknisillä 
näkökohdilla. Alihankkijoiden 
käyttämisen syynä ei saa olla voimassa 
olevan lainsäädännön ja niiden 
velvoitteiden kiertäminen, joita 
sovelletaan rakennusurakoiden, 
palvelujen ja tavaroiden hankintaan.
Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita
rakennushankkeen valvojan ja 
alihankkijoiden vastuuta.

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
alihankintaketjua koskevasta 
yhteisvastuujärjestelmästä.

Or. fr

Tarkistus 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 1344
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
päätoimeksisaajan ja alihankkijan
vastuuta.

Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
alihankintaketjun 
yhteisvastuujärjestelmä.
Pääasiallinen talouden toimija ja julkisen 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvat alihankkijat ovat yhteisesti 
vastuussa vastuista, joita aiheutuu siinä 
tapauksessa, että alihankkija ei noudata 
perusoikeuksia, terveyttä ja turvallisuutta 
koskevia vaatimuksia, sosiaalisia sääntöjä 
ja normeja, työsuhde- ja työehtoja, 
työterveyttä ja -turvallisuutta sekä 
sosiaaliturvaa koskevia vaatimuksia, jotka 
esitetään EU:n ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä, asetuksissa ja 
hallinnollisissa määräyksissä, 
työehtosopimuksissa ja sopimuksissa sekä 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja joita 
sovelletaan siellä, missä rakennusurakka, 
palvelu tai tavaranhankinta toteutetaan.
Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa 
lainsäädännössä tiukemmista 
vastuuvaatimuksista.

Or. en

Tarkistus 1346
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pääasiallinen talouden toimija ja 
kaikki julkisen hankintasopimuksen 
mukaiseen rakennusurakkaan 
osallistuvat alihankkijat vastaavat yhdessä 
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siitä, jos alihankkija ei kunnioita 
perusoikeuksia, terveyttä ja turvallisuutta 
koskevia vaatimuksia, sosiaalihuoltoa 
koskevia sääntöjä ja normeja, työsuhdetta 
ja työoloja koskevia vaatimuksia, 
työterveyteen ja -turvallisuuteen tai 
sosiaaliturvaan liittyviä vaatimuksia, ja 
jos alihankkija ei noudata kaikkia 
unionin lainsäädännön säännöksiä, 
kaikkia jäsenvaltion lakeja ja asetuksia tai 
hallinnollisia määräyksiä, 
työehtosopimuksia ja hankintasopimuksia 
ja liitteessä XI lueteltuja kansainvälisiä 
yleissopimuksia, joita sovelletaan siinä 
ympäristössä, jossa rakennusurakka 
toteutetaan tai jossa palveluja ja tavaroita 
tarjotaan. 
kyseisiä velvoitteita sovelletaan myös rajat 
ylittävissä tapauksissa, joissa yhden 
jäsenvaltion työntekijät tarjoavat 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa. 
Hankintaviranomaisen on määrättävä 
pääurakoitsijan kanssa tekemässään 
sopimuksessa ja päätoimeksisaajan ja 
kaikkien alihankkijoiden on määrättävä 
alihankintaketjun muiden 
alihankkijoiden kanssa tekemissään 
sopimuksissa, että jos heillä on syytä 
uskoa, että niiden lähin alihankkija 
rikkoo toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
sääntöjä, lähimmän alihankkijan on 
ryhdyttävä välittömiin toimiin tilanteen 
korjaamiseksi ja ellei näin tehdä, 
kyseinen sopimus on irtisanottava. 
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa kansallisessa 
lainsäädännössään tiukempia 
vastuusääntöjä.

Or. fr

Tarkistus 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankintaviranomaisten on 
varmistettava, että hyväksyttyjen 
tarjoajien on hankintasopimuksen 
perusteella noudatettava 
hankintasopimuksen toteuttamisen 
aikana siinä jäsenvaltiossa, jossa sopimus 
suoritetaan, voimassa olevia pakollisia 
oikeudellisia, sääntelyyn liittyviä tai 
hallinnollisia säännöksiä.
Jos hyväksytty tarjoaja toteuttaa osan 
rakennusurakasta, tavaranhankinnasta 
tai palveluista alihankintana ja jos 
tuomioistuin tai jokin toinen 
toimivaltainen viranomainen toteaa, että 
jokin alihankkija rikkoo sopimuksen 
toteuttamisen aikana ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä, 
hyväksytyn tarjoajan on toteutettava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja korjaavia 
sopimukseen perustuvia seuraamuksia 
kyseistä/kyseisiä 
alihankkijaa/alihankkijoita kohtaan.
Jos hyväksytty tarjoaja ei ole noudattanut 
ensimmäisessä ja/tai toisessa alakohdassa 
esitettyjä velvoitteita kolmen kuukauden 
kuluessa tuomioistuimen tai jonkin toisen 
toimivaltaisen viranomaisen 
alkuperäisestä päätöksestä, 
hankintaviranomaisen on vietävä asia 
tuomioistuimen tai jonkin toisen 
toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi 
asianmukaisia seuraamuksia koskevaa 
päätöstä varten.

Or. en

Perustelu

Tällä ehdotuksella pyritään ottamaan huomioon esittelijän huolet sovellettavista laeista, jotka 
vaikuttavat päätoimeksisaajan velvoitteisiin ja koko toimitusketjun aikaisiin velvoitteisiin, ja 
varmistamaan, että nämä uudet säännöt vastaavat edelleen sopimusvapauden 
perusperiaatteita ja että niitä ei käytetä väärin.
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Tarkistus 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 1349
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hankintasopimukseen sen 
voimassaoloaikana tehtyä muutosta ei 
pidetä merkittävänä, jos tavaroiden ja 
palvelujen kehittäminen ja innovaatioiden 
edistäminen vaatii sopimuspuolten 
joustavaa yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 1350
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintasopimukseen sen 
voimassaoloaikana tehtyä muutosta 
pidetään 1 kohdassa tarkoitettuna 

2. Rajoittamatta 3 ja 4 kohdan säännösten 
soveltamista, muutosta pidetään joka 
tapauksessa merkittävänä, jos yksi 
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merkittävänä muutoksena, jos 
hankintasopimus on sen seurauksena 
huomattavasti erilainen alun perin 
tehtyyn sopimukseen verrattuna.
Rajoittamatta 3 ja 4 kohdan säännösten 
soveltamista, muutosta pidetään joka 
tapauksessa merkittävänä, jos yksi 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. fr

Tarkistus 1351
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintasopimukseen sen 
voimassaoloaikana tehtyä muutosta 
pidetään 1 kohdassa tarkoitettuna 
merkittävänä muutoksena, jos 
hankintasopimus on sen seurauksena 
huomattavasti erilainen alun perin tehtyyn 
sopimukseen verrattuna. Rajoittamatta 3 ja 
4 kohdan säännösten soveltamista, 
muutosta pidetään joka tapauksessa 
merkittävänä, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:
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hankintasopimus on sen seurauksena 
huomattavasti erilainen alun perin tehtyyn 
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