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Tarkistus 1352
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 2 kohta – -a ja -a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) muutoksella muutetaan 
hankintasopimuksen luonnetta;
-a a) muutos koskee sopimuskumppanin 
vaihtoa;

Or. fr

Perustelu

Voimassa olevien hankintasopimusten muuttamiseen liittyviä säännöksiä on täydennettävä 
(hankintasopimuksen luonteen muuttuminen on joka tapauksessa merkittävä muutos) ja 
selkeytettävä (nykyinen 3 kohta sisällytetään 2 kohtaan yksinkertaistamisen vuoksi, koska 
sekin koskee merkittävää muutosta).

Tarkistus 1353
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toisen tarjoajan tarjouksesta tulee 
kokonaistaloudellisesti edullisempi 
hankintasopimuksen muutoksen jälkeen;

b) toisen tarjoajan tarjouksesta tulee 
kokonaistaloudellisesti edullisempi
hankintasopimuksen muutoksen jälkeen 
sopimuksen tekemisen yhteydessä 
määritellyn mukaisesti;

Or. es
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Tarkistus 1354
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muutos laajentaa hankintasopimusta 
kattamaan huomattavasti enemmän 
tavaranhankintoja, palveluja tai 
rakennusurakoita kuin mitä se alun perin 
kattoi.

c) muutoksella muutetaan 
hankintasopimuksen kohdetta siten, että 
se kattaa huomattavasti enemmän 
tavaranhankintoja, palveluja tai 
rakennusurakoita kuin mitä se alun perin 
kattoi.

Or. fr

Tarkistus 1355
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sopimuskumppanin vaihtamista 
pidetään 1 alakohdassa tarkoitettuna 
merkittävänä muutoksena.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämän kohdan poistaminen on yhdenmukainen 72 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen 
kanssa (uusi c b kohta). Tarkistuksella selkeytetään alkuperäistä tekstiä..

Tarkistus 1356
Heide Rühle

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

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen tai 
maksukyvyttömyyden seurauksena 
kokonaan tai osittain toiselle talouden 
toimijalle, joka täyttää alun perin 
vahvistetut laatua koskevat valintaperusteet 
edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita suuria 
muutoksia hankintasopimukseen eikä tällä 
pyritä kiertämään tämän direktiivin 
soveltamista.

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen tai 
maksukyvyttömyyden seurauksena 
kokonaan tai osittain toiselle talouden 
toimijalle, joka täyttää alun perin 
vahvistetut laatua koskevat valintaperusteet 
edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita suuria 
muutoksia hankintasopimukseen eikä tällä 
pyritä kiertämään tämän direktiivin 
soveltamista, tai mikäli 
hankintaviranomainen ottaa haltuun 
päätoimeksisaajan allekirjoitusoikeuden 
jäsenvaltion säännösten nojalla 
71 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Artiklan 4 ja 6 kohta eivät ole johdonmukaisia, ja oikeudellisen epävarmuuden luomisen 
välttämiseksi olisi pysyteltävä direktiivin 2004/18/EY sanamuodossa, joka vastaa 6 kohtaa, ja 
poistettava 72 artiklan 4 kohta..

Tarkistus 1357
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen tai 
maksukyvyttömyyden seurauksena 
kokonaan tai osittain toiselle talouden 
toimijalle, joka täyttää alun perin 
vahvistetut laatua koskevat valintaperusteet 
edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita suuria 
muutoksia hankintasopimukseen eikä tällä 

Edellä olevan 2 kohdan -a a alakohtaa ei 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen,
yhtiöltä toiselle tapahtuvan varallisuuden 
siirron tai sopimuskumppanin
maksukyvyttömyyden seurauksena 
tapahtuvan haltuunoton vuoksi kokonaan 
tai osittain toiselle talouden toimijalle, joka 
täyttää alun perin vahvistetut laatua 
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pyritä kiertämään tämän direktiivin 
soveltamista.

koskevat valintaperusteet edellyttäen, ettei 
tästä aiheudu muita suuria muutoksia 
käyttöoikeussopimukseen eikä tällä pyritä 
kiertämään tämän direktiivin soveltamista.

Or. fr

Tarkistus 1358
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen tai 
maksukyvyttömyyden seurauksena 
kokonaan tai osittain toiselle talouden 
toimijalle, joka täyttää alun perin 
vahvistetut laatua koskevat valintaperusteet 
edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita suuria 
muutoksia hankintasopimukseen eikä tällä 
pyritä kiertämään tämän direktiivin 
soveltamista.

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen tai 
maksukyvyttömyyden seurauksena tai 
sopimuslausekkeen perusteella kokonaan 
tai osittain toiselle talouden toimijalle, joka 
täyttää alun perin vahvistetut laatua 
koskevat valintaperusteet edellyttäen, ettei 
tästä aiheudu muita suuria muutoksia 
hankintasopimukseen eikä tällä pyritä 
kiertämään tämän direktiivin soveltamista.

Or. es

Tarkistus 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
myöskään siinä tapauksessa, että 
hankintaviranomainen vaihtuu 
sopimuksen pysyessä voimassa.

Or. de
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Perustelu

Pitkään jatkuvien sopimusten yhteydessä hankintaviranomaiselle voi tulla tarve siirtää 
voimassa oleva sopimus yhteisymmärryksessä toimeksisaajan kanssa esimerkiksi toiselle 
yhteisölle tai tytäryhtiölle uutena hankintaviranomaisena. Tätä ei pitäisi katsoa julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen säännöksissä tarkoitetuksi suureksi muutokseksi.

Tarkistus 1360
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 
kohdassa tarkoitettuna merkittävänä 
muutoksena, jos sen arvo ei ylitä 4 
artiklassa vahvistettuja kynnysarvoja ja 
arvo on vähemmän kuin 5 prosenttia 
alkuperäisen hankintasopimuksen 
hinnasta, edellyttäen ettei muutos vaikuta 
hankintasopimuksen yleiseen 
luonteeseen. Jos muutoksia tehdään 
peräkkäin useampia, arvo arvioidaan 
peräkkäisten muutosten kumulatiivisen 
arvon perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Artiklan 4 ja 6 kohta eivät ole johdonmukaisia, ja oikeudellisen epävarmuuden luomisen 
välttämiseksi olisi pysyteltävä direktiivin 2004/18/EY sanamuodossa, joka vastaa 6 kohtaa, ja 
poistettava 72 artiklan 4 kohta.

Tarkistus 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei joka tapauksessa
pidetä 1 kohdassa tarkoitettuna 
merkittävänä muutoksena, jos sen arvo ei 
ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
10 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. de

Perustelu

Sopimuksen arvon nousu viidellä prosentilla on liian matala, koska silloin lähes kaikki pienet 
muutokset luokiteltaisiin merkittäviksi muutoksiksi. Etenkin julkisten rakennusurakoiden 
osalta kyseinen arvon nousu johtaisi suhteettomaan byrokratiaan. Arvon nousu 10 prosentilla 
vaikuttaa käytännössä paljon realistisemmalta.

Tarkistus 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
15 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.
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Or. fr

Tarkistus 1363
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja tai arvo on vähemmän kuin 
10 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. fr

Tarkistus 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo on vähemmän kuin 20 prosenttia
alkuperäisen hankintasopimuksen hinnasta, 
edellyttäen ettei muutos vaikuta 
hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Jos muutoksia tehdään peräkkäin 
useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten 
muutosten kumulatiivisen arvon 
perusteella.
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kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. en

Tarkistus 1365
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen ajankohtaistetusta 
hinnasta, edellyttäen ettei muutos vaikuta 
hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Jos muutoksia tehdään peräkkäin 
useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten 
muutosten kumulatiivisen arvon 
perusteella.

Or. fr

Perustelu

Alkuperäisen hankintasopimuksen ajankohtaistetun hinnan huomioon ottaminen vaikuttaisi 
oikeudenmukaisemmalta vertailukohdalta.

Tarkistus 1366
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
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sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

sen arvo on vähemmän kuin 10 prosenttia
alkuperäisen hankintasopimuksen hinnasta, 
edellyttäen ettei muutos vaikuta 
hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Jos muutoksia tehdään peräkkäin 
useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten 
muutosten kumulatiivisen arvon 
perusteella.

Or. es

Tarkistus 1367
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
5 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 20 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. it

Tarkistus 1368
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
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rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
5 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 10 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. it

Tarkistus 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
15 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. en

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tunnusti vuonna 2010, että kymmenen prosentin lisäys ei 
edellytä uutta hankintamenettelyä (5.10.2000, asia C-337/98, Euroopan yhteisöjen komissio 
v. Ranskan tasavalta). Kynnysarvon asettamisella viiteen prosenttiin estettäisiin kaikki 
hankintasopimusten muutokset niiden voimassaoloaikana. Se johtaisi ongelmallisiin 
seurauksiin hankintasopimusten toteuttamisessa. Sitä vastoin 15 prosentin kynnysarvossa 
otetaan huomioon kansallisessa ja EU:n oikeuskäytännössä kehitetyt ratkaisut ja pyritään 
välttämään väärinkäytöksiä hankintasääntöjen soveltamisessa.
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Tarkistus 1370
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
15 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. en

Perustelu

Kynnysarvoa olisi muutettava 15 prosenttiin, joka vastaa nykyistä oikeuskäytäntöä, jotta 
hankintaviranomaiselle ja toimeksisaajalle voidaan antaa liikkumavaraa, jonka avulla ne 
voivat vastata muuttuviin olosuhteisiin.

Tarkistus 1371
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hankintasopimusten muutoksia ei pidetä 
1 alakohdassa tarkoitettuina merkittävinä 
muutoksina, jos hankinta-asiakirjoissa on 
niitä koskevat selkeät, täsmälliset ja 
yksiselitteiset tarkistuslausekkeet tai -
vaihtoehdot. Näissä lausekkeissa on 
ilmoitettava mahdollisten muutosten tai 

5. Hankintasopimusten muutoksia ei pidetä 
1 alakohdassa tarkoitettuina merkittävinä 
muutoksina, jos hankinta-asiakirjoissa on 
niitä koskevat selkeät, täsmälliset ja 
yksiselitteiset tarkistuslausekkeet ja 
-vaihtoehdot sekä hinnan tarkistuslauseke 
tai hintojen vahvistamisehtoihin liittyvät 
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vaihtoehtojen soveltamislaajuus ja luonne 
sekä olosuhteet, joissa lausekkeita voidaan 
käyttää. Ne eivät saa koskea muutoksia tai 
vaihtoehtoja, jotka muuttaisivat 
hankintasopimuksen yleistä luonnetta.

lausekkeet. Näissä lausekkeissa on 
ilmoitettava mahdollisten muutosten tai 
vaihtoehtojen soveltamislaajuus ja luonne 
sekä olosuhteet, joissa lausekkeita voidaan
käyttää. Ne eivät saa koskea muutoksia tai 
vaihtoehtoja, jotka muuttaisivat 
hankintasopimuksen yleistä luonnetta.

Or. fr

Tarkistus 1372
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hankintasopimusten muutoksia ei pidetä 
1 alakohdassa tarkoitettuina merkittävinä 
muutoksina, jos hankinta-asiakirjoissa on 
niitä koskevat selkeät, täsmälliset ja 
yksiselitteiset tarkistuslausekkeet tai -
vaihtoehdot. Näissä lausekkeissa on 
ilmoitettava mahdollisten muutosten tai 
vaihtoehtojen soveltamislaajuus ja luonne 
sekä olosuhteet, joissa lausekkeita voidaan 
käyttää. Ne eivät saa koskea muutoksia tai 
vaihtoehtoja, jotka muuttaisivat 
hankintasopimuksen yleistä luonnetta.

5. Hankintasopimusten muutoksia ei pidetä 
1 alakohdassa tarkoitettuina merkittävinä 
muutoksina, jos hankinta-asiakirjoissa on 
niitä koskevat selkeät, täsmälliset ja 
yksiselitteiset tarkistuslausekkeet tai –
vaihtoehdot tai jos muutokset ovat 
seurausta viranomaisten tai 
hankintayksikköjen toimittamissa 
sopimusasiakirjoissa olevista virheistä tai 
puutteista. Näissä lausekkeissa on 
ilmoitettava mahdollisten muutosten tai 
vaihtoehtojen soveltamislaajuus ja luonne 
sekä olosuhteet, joissa lausekkeita voidaan 
käyttää. Ne eivät saa koskea muutoksia tai 
vaihtoehtoja, jotka muuttaisivat 
hankintasopimuksen yleistä luonnetta.

Or. es

Tarkistus 1373
Philippe Juvin

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

c) hinta ei nouse enemmän kuin 50 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen arvosta.

c) hinta ei nouse enemmän kuin 50 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen ajantasaistetusta 
arvosta.

Or. fr

Perustelu

Alkuperäisen hankintasopimuksen ajankohtaistetun hinnan huomioon ottaminen vaikuttaisi 
oikeudenmukaisemmalta vertailukohdalta.

Tarkistus 1374
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Hankintaviranomaiset eivät saa hakea 
muutosta hankintasopimukseen 
seuraavissa tapauksissa:

7. Hankintaviranomaiset eivät saa hakea 
muutosta hankintasopimukseen, jos 
muutoksen tarkoituksena on korvata 
hinnannousuun liittyviä riskejä, joiden 
varalta toimeksisaaja on suojautunut.

a) jos muutoksen tarkoituksena on korjata 
toimeksisaajan suorituksessa esiintyneitä 
puutteita tai niiden seurauksia, jotka 
voidaan korjata panemalla 
sopimusvelvoitteet täytäntöön;
b) jos muutoksen tarkoituksena on korvata 
hinnannousuun liittyviä riskejä, joiden 
varalta toimeksisaaja on suojautunut.

Or. en

Perustelu

Poistetaan a kohta, koska se on ongelmallinen – hankintaviranomainen ei pysty luopumaan 
helposti toimeksisaajan suorituksen puutteista johtuvista vaateista uuden hankintamenettelyn 
välttämiseksi.
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Tarkistus 1375
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Hankintaviranomaiset eivät saa hakea 
muutosta hankintasopimukseen
seuraavissa tapauksissa:

7. Hankintaviranomaiset eivät voi vedota 
tämän artiklan säännöksiin 
hankintasopimuksen muutoksen osalta
seuraavissa tapauksissa:

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään direktiiviehdotuksen epäselvää muotoilua.

Tarkistus 1376
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos muutoksen tarkoituksena on korjata 
toimeksisaajan suorituksessa esiintyneitä 
puutteita tai niiden seurauksia, jotka 
voidaan korjata panemalla 
sopimusvelvoitteet täytäntöön;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Monitahoisissa hankkeissa hankintasopimuksen toteuttamiseksi tehtävät pragmaattiset 
muutokset estettäisiin. Hankintaviranomainen olisi pakotettu panemaan täytäntöön 
oikeusteitse toimeksisaajan – yksittäisissä tapauksissa mahdolliset epätarkoituksenmukaiset 
tai jopa teknisesti mahdottomat – sopimusvelvoitteet, jotka hankintaviranomainen yleensä 
ainoastaan arvioi puutteeksi (ja jotka toimeksisaaja kiistää). Tämä johtaisi oikeudelliseen 
epävarmuuteen ja viivästyksiin hankintasopimuksen toteuttamisessa.
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Tarkistus 1377
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaisilla on sovellettavan 
kansallisen sopimuslainsäädännön 
mukaisin ehdoin mahdollisuus irtisanoa 
hankintasopimus sen voimassaoloaikana, 
jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaisilla on sovellettavan 
kansallisen sopimuslainsäädännön 
mukaisin ehdoin mahdollisuus irtisanoa 
hankintasopimus sen voimassaoloaikana, 
jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Tarkistus 1378
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaisilla on sovellettavan 
kansallisen sopimuslainsäädännön 
mukaisin ehdoin mahdollisuus irtisanoa 
hankintasopimus sen voimassaoloaikana, 
jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallista sopimuslainsäädäntöä 
noudatetaan, kun julkinen 
hankintasopimus irtisanotaan. 
Jäsenvaltiot voivat, antaessaan 
sovellettavan kansallisen 
sopimuslainsäädännön mukaisin ehdoin 
hankintaviranomaisille mahdollisuuden
irtisanoa hankintasopimus sen 
voimassaoloaikana, vaatia, että jokin 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Tarkistus 1379
Philippe Juvin

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

a) edellä olevassa 11 artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta 11 artiklan 4 
kohdan mukaisesti, koska 
oikeushenkilössä, jonka kanssa 
hankintasopimus on tehty, on yksityistä 
osakkuutta;

a) edellä olevassa 11 artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta 11 artiklan
mukaisesti, koska oikeushenkilössä, jonka 
kanssa hankintasopimus on tehty, on 
yksityistä osakkuutta;

Or. fr

Perustelu

Tätä julkisten hankintasopimusten peruuttamista koskevaa säännöstä ei ole perusteltua 
rajoittaa vain viranomaisten välistä yhteistyötä koskeviin sopimuksiin (11 artiklan 4 kohta). 
Sitä olisi sovellettava kaikkiin 11 artiklassa tarkoitettuihin tapauksiin (julkinen, julkinen ja 
yksityinen).

Tarkistus 1380
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankintasopimuksen muutos edellyttää 
72 artiklassa tarkoitettua uuden 
hankintasopimuksen tekemistä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1381
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan unionin tuomioistuin toteaa 
perussopimuksen 258 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, ettei jäsenvaltio ole täyttänyt 

Poistetaan.
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sille perussopimusten mukaan kuuluvia 
velvoitteita sen vuoksi, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle kuuluva 
hankintaviranomainen on tehnyt kyseisen 
hankintasopimuksen noudattamatta 
perussopimusten ja tämän direktiivin 
mukaisia velvoitteitaan.

Or. en

Tarkistus 1382
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan unionin tuomioistuin toteaa 
perussopimuksen 258 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, ettei jäsenvaltio ole täyttänyt 
sille perussopimusten mukaan kuuluvia 
velvoitteita sen vuoksi, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle kuuluva 
hankintaviranomainen on tehnyt kyseisen 
hankintasopimuksen noudattamatta 
perussopimusten ja tämän direktiivin 
mukaisia velvoitteitaan.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan unionin tuomioistuin toteaa 
perussopimuksen 258 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, ettei jäsenvaltio ole täyttänyt 
sille perussopimusten mukaan kuuluvia 
velvoitteita sen vuoksi, että kyseiselle 

c) Euroopan unionin tuomioistuin toteaa 
perussopimuksen 258 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, ettei jäsenvaltio ole täyttänyt 
sille perussopimusten mukaan kuuluvia 
velvoitteita sen vuoksi, että kyseiselle 



PE492.869v01-00 20/172 AM\908760FI.doc

FI

jäsenvaltiolle kuuluva 
hankintaviranomainen on tehnyt kyseisen 
hankintasopimuksen noudattamatta 
perussopimusten ja tämän direktiivin 
mukaisia velvoitteitaan.

jäsenvaltiolle kuuluva 
hankintaviranomainen on tehnyt kyseisen 
hankintasopimuksen noudattamatta 
perussopimusten ja tämän direktiivin 
mukaisia velvoitteitaan. Toimeksisaaja, 
joka ei tiennyt hankintaviranomaisen 
menettelyvirheestä, voi vaatia korvausta 
tälle irtisanomisesta aiheutuneesta 
vahingosta.

Or. de

Perustelu

Toimeksisaajan, joka ei tiennyt hankintaviranomaisen menettelyvirheestä, pitäisi voida vaatia 
korvausta toiminnasta, jota tämä on suorittanut luottaessaan sopimuksen jatkuvuuteen, eli 
tälle aiheutuneesta vahingosta.

Tarkistus 1384
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos tarjoajasta riippumattomien 
peräkkäisten muutosten vuoksi julkisen 
hankintasopimuksen toteuttamisesta tulee 
mahdotonta kohtuuttomien investointien 
sitomista lukuun ottamatta, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tarjoajat voivat sovellettavassa 
kansallisessa sopimuslainsäädännössä 
määritettyjen ehtojen nojalla
a) hakea korvausta kaikista 
lisäpalveluista, joita tarvitaan 
hankintasopimuksen toteuttamiseen;
b) vaatia sopimuksen irtisanomista.

Or. en
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Tarkistus 1385
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos sopimuspuoli ei ole tehnyt 
virhettä, jäsenvaltioiden on varmistettava 
oikeus korvaukseen, kun 
hankintaviranomainen päättää irtisanoa 
tai sen on irtisanottava julkinen 
hankintasopimus sen voimassaoloaikana.

Or. en

Tarkistus 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
73 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

73 a artikla
Jäsenvaltiot voivat käyttää laajaa 
harkintavaltaa palveluntarjoajien 
valinnan järjestämisessä tavalla, jonka ne 
katsovat tarkoituksenmukaisimmaksi; ne 
voivat vapaasti suorittaa itse 
sosiaalipalveluja ja muita erityispalveluja 
tai järjestää niiden suorittamisen muulla 
tavalla, joka ei esiinny julkisia hankintoja 
koskevan sopimuksenteon yhteydessä, 
mikäli kyseisellä järjestelmällä taataan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
perusperiaatteiden noudattaminen.

Or. de

Tarkistus 1387
Sirpa Pietikäinen



PE492.869v01-00 22/172 AM\908760FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
73 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

73 a artikla
Mikäli hankintasopimuksen sisältöä 
rikotaan ja mikäli talouden toimija ei ole 
pystynyt täyttämään 
hankintasopimuksessa määritettyjä 
velvoitteita, julkisten viranomaisten on 
määritettävä ja asetettava 
hankintasopimuksen markkina-arvon 
mukaiset seuraamukset 
sopimusrikkomusten estämiseksi 
tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
73 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

73 a artikla
Hankintasopimuksen toteuttamisen 
valvonta ja noudattamatta jättämistä 

koskeva rekisteri
1. Hankintaviranomaiset voivat valvoa 
hankintasopimuksen toimeksisaajan 
suoritusta, ja ne voivat toteuttaa 
sopimuskauden tarkoituksenmukaisissa 
vaiheissa toteutusta koskevan arvioinnin, 
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 esittää päätelmistä 
vastalause kohtuullisen ajan kuluessa ja 
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käyttää oikeussuojakeinoja.
2. Kun 1 kohdan mukainen arviointi on 
tehty ja sopimuksen saaneen talouden
toimijan tai talouden toimijan nimittämän 
alihankkijan toiminnassa on havaittu 
merkittäviä tai toistuvia puutteita eikä 
talouden toimija ole esittänyt päätelmistä 
vastalausetta tai talouden toimijan 
esittämiä vastalauseita ei ole vahvistettu 
oikeussuojakeinojen käytöllä, 
hankintaviranomaisen on ilmoitettava 
asiasta ja arvioinnin yksityiskohdista 84 ja 
88 artiklassa tarkoitetuille valvonta- ja 
hallintoviranomaisille.
3. Siinä tapauksessa talouden toimija 
kirjataan noudattamatta jättämistä 
koskevaan viralliseen rekisteriin, jota 
hallinnoivat 84 ja 88 artiklassa tarkoitetut 
valvonta- ja hallintoviranomaiset.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat tutustua 
helposti noudattamatta jättämistä 
koskevaan viralliseen rekisteriin ja saada 
tämän artiklan soveltamiseen liittyviä 
tietoja ja apua 84, 87 ja 88 artiklassa 
tarkoitettujen valvonta- ja 
hallintoviranomaisten tarjoaman avun 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 1389
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla

Komission teksti Tarkistus

74 artikla Poistetaan.
Sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
palveluja koskevien sopimusten 
tekeminen
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Liitteessä XVI luetellut sosiaalipalveluja 
ja muita erityisiä palveluja koskevat 
sopimukset on tehtävä tämän luvun 
säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri 
tai suurempi kuin 4 artiklan d kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

Or. da

Tarkistus 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla

Komission teksti Tarkistus

74 artikla Poistetaan.
Sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
palveluja koskevien sopimusten 
tekeminen
Liitteessä XVI luetellut sosiaalipalveluja 
ja muita erityisiä palveluja koskevat 
sopimukset on tehtävä tämän luvun 
säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri 
tai suurempi kuin 4 artiklan d kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy A- ja B-palvelujen välisen eron uudelleenkäyttöönottoon.

Tarkistus 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
palveluja koskevien sopimusten tekeminen

Sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
palveluja koskevien sopimusten tekeminen 
ja niihin osallistuminen

Or. es

Tarkistus 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XVI luetellut sosiaalipalveluja ja 
muita erityisiä palveluja koskevat 
sopimukset on tehtävä tämän luvun 
säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 4 artiklan d kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

Liitteessä XVI luetellut sosiaalipalveluja ja 
muita erityisiä palveluja koskevat julkiset 
sopimukset on tehtävä tämän luvun 
säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 4 artiklan d kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

Or. en

Perustelu

Luettava yhdessä sosiaalipalveluja ja muita erityisiä palveluja koskevasta kompromissista 
tehtyjen tarkistusten kanssa, jotta B osan palveluja ei oteta uudelleen käyttöön ja poistetaan 
kyseinen osio.

Tarkistus 1393
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XVI luetellut sosiaalipalveluja ja 
muita erityisiä palveluja koskevat 
sopimukset on tehtävä tämän luvun 

Liitteessä XVI B luetellut sosiaalipalveluja 
ja muita erityisiä palveluja koskevat 
sopimukset on tehtävä tämän luvun 
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säännösten mukaisesti, jos
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 4 artiklan d kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 4 artiklan d kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

Or. fr

Tarkistus 1394
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XVI luetellut sosiaalipalveluja ja 
muita erityisiä palveluja koskevat 
sopimukset on tehtävä tämän luvun 
säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 4 artiklan d kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

Rajoittamatta jäsenvaltioiden ja/tai 
julkisten viranomaisten vapautta tarjota 
itse sosiaalisia palveluja ja muita erityisiä 
palveluja tai järjestää niiden tarjoaminen 
siten, ettei se edellytä julkisten 
hankintasopimusten tekemistä, liitteessä 
XVI luetellut sosiaalipalveluja ja muita 
erityisiä palveluja koskevat sopimukset on 
tehtävä tämän luvun säännösten 
mukaisesti, jos hankintasopimusten arvo on 
yhtä suuri tai suurempi kuin 4 artiklan d 
kohdassa vahvistettu kynnysarvo.

Or. fr

Tarkistus 1395
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XVI luetellut sosiaalipalveluja ja 
muita erityisiä palveluja koskevat 
sopimukset on tehtävä tämän luvun 
säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 4 artiklan d kohdassa

Rajoittamatta jäsenvaltioiden ja/tai 
julkisten viranomaisten vapautta tarjota 
itse liitteessä XVI lueteltuja sosiaalisia 
palveluja ja muita erityisiä palveluja tai 
järjestää niiden tarjoaminen siten, ettei se 
edellytä julkisten hankintasopimusten 



AM\908760FI.doc 27/172 PE492.869v01-00

FI

vahvistettu kynnysarvo. tekemistä, liitteessä XVI luetellut 
sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
palveluja koskevat sopimukset on tehtävä 
tämän luvun säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 4 artiklan d kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

Or. en

Tarkistus 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
74 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

74 a artikla
Jäsenvaltiot voivat päättää, että vain 
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt voivat 
osallistua sellaisiin sosiaalipalveluja 
koskeviin hankintamenettelyihin, joiden 
pääasiallisena tavoitteena on panna 
täytäntöön hankintamenettelyn kohteena 
oleviin sosiaalipalveluihin liittyviä 
ohjelmia tai joiden sosiaalisena 
tavoitteena on suojella sellaisten 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluvien henkilöiden oikeuksia, joille 
hankintamenettelyn kohteena olevat 
sosiaalipalvelut on osoitettu.
Voittoa tavoittelemattomiksi yhteisöiksi 
luokitellaan kaikki toimijat, jotka 
sijoittavat uudelleen vähintään 70 
prosenttia kaikista taloudellisen 
toiminnan harjoittamisesta saamistaan 
voitoista harjoittamansa toiminnan tai 
tarjoamiensa palvelujen kehittämiseen.

Or. es
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Tarkistus 1397
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla

Komission teksti Tarkistus

75 artikla Poistetaan.
Ilmoitusten julkaiseminen
1. Kun hankintaviranomaiset aikovat 
tehdä hankintasopimuksia 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
hankintailmoituksella.
2. Kun hankintaviranomaiset ovat tehneet 
hankintasopimuksen 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
annettava tulokset tiedoksi jälki-
ilmoituksella.
3.
Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa H ja I osassa 
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden 
mukaisesti.
Komissio vahvistaa vakiolomakkeet. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
91 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.
4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 49 
artiklan mukaisesti.

Or. da

Tarkistus 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla
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Komission teksti Tarkistus

75 artikla Poistetaan.
Ilmoitusten julkaiseminen
1. Kun hankintaviranomaiset aikovat 
tehdä hankintasopimuksia 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
hankintailmoituksella.
2. Kun hankintaviranomaiset ovat tehneet 
hankintasopimuksen 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
annettava tulokset tiedoksi jälki-
ilmoituksella.
3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa H ja I osassa 
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden 
mukaisesti.
Komissio vahvistaa vakiolomakkeet. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
91 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.
4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 49 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy A- ja B-palvelujen välisen eron uudelleenkäyttöönottoon.

Tarkistus 1399
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintaviranomaiset aikovat 
tehdä hankintasopimuksia 74 artiklassa 

Poistetaan.
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tarkoitetuista palveluista, niiden on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
hankintailmoituksella.

Or. en

Tarkistus 1400
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintaviranomaiset aikovat 
tehdä hankintasopimuksia 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
hankintailmoituksella.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Ennakkoilmoitus ja pakollinen julkaiseminen lisäävät velvoitteita nykyiseen tilanteeseen 
verrattuna. Velvoitteilla lisätään hallinnollista taakkaa. Avoimuus varmistetaan jo 
tämänhetkisillä hankintatoimintojen julkaisua koskevilla velvoitteilla.

Tarkistus 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintaviranomaiset aikovat 
tehdä hankintasopimuksia 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
hankintailmoituksella.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

74 artiklassa tarkoitetut sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut ovat täysin paikallisia, eikä 
niistä voida tehdä helposti rajatylittäviä tarjouksia niiden luonteen vuoksi. Uudet määräykset 
sosiaalipalvelujen ja muiden erityispalvelujen etukäteen ilmoittamisesta johtavat 
lisäbyrokratiaan, joka ei ole kohtuullista tälle palvelukategorialle. Avoimuus voidaan 
varmistaa jo nykyisin sovellettavalla jälkikäteen ilmoittamisella.

Tarkistus 1402
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintaviranomaiset aikovat 
tehdä hankintasopimuksia 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
hankintailmoituksella.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintaviranomaiset aikovat tehdä 
hankintasopimuksia 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
hankintailmoituksella.

1. Kun hankintaviranomaiset aikovat tehdä 
hankintasopimuksia 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
ilmoitettava aikomuksestaan jollakin 
seuraavista tavoista:
a) hankintailmoituksella, jossa on 
liitteessä VI olevassa H osassa tarkoitetut 
tiedot, vakiolomakkeiden mukaisesti;
b) ennakkoilmoituksella, joka julkaistaan 
pysyvästi 49 artiklan mukaisesti ja joka 
sisältää liitteessä VI olevassa I osassa 
esitetyt tiedot. Ennakkoilmoituksessa 
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viitataan nimenomaan palveluihin, jotka 
ovat tehtävien hankintasopimusten 
kohteena. Siinä ilmoitetaan, että 
hankintasopimukset tehdään 
julkaisematta muita ilmoituksia, ja 
kehotetaan asiasta kiinnostuneita 
talouden toimijoita ilmaisemaan 
kiinnostuksensa kirjallisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tärkein tarkistuksista, joissa ehdotetaan kompromissia sosiaalipalveluista ja 
muista erityisistä palveluista B osan palvelujen uudelleenkäyttöönoton välttämiseksi. 
Tarkistus on luettava yhdessä ehdotetun kynnysarvon korottamisen kanssa.

Tarkistus 1404
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun hankintaviranomaiset ovat tehneet 
hankintasopimuksen 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
annettava tulokset tiedoksi jälki-
ilmoituksella.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon).

Or. nl

Tarkistus 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun hankintaviranomaiset ovat tehneet 
hankintasopimuksen 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 

2. Kun hankintaviranomaiset ovat tehneet 
hankintasopimuksen 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
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annettava tulokset tiedoksi jälki-
ilmoituksella.

annettava tulokset tiedoksi jälki-
ilmoituksella, joka sisältää liitteessä VI 
olevassa J osassa tarkoitetut tiedot 
vakiolomakkeiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on osa ehdotettua kompromissia sosiaalipalveluista, jotta B osan palvelujen 
uudelleenkäyttöönotto voidaan välttää.

Tarkistus 1406
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa H ja I osassa
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden 
mukaisesti.

3. Edellä olevassa 2 kohdassa
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa I osassa tarkoitetut 
tiedot.

Or. en

Tarkistus 1407
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa H ja I osassa 
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden 
mukaisesti.

3. Edellä olevassa 1 kohdassa
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa H ja I osassa 
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden 
mukaisesti.

Or. nl
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Tarkistus 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa H ja I osassa 
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden 
mukaisesti.

3. Komissio vahvistaa edellä olevassa 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetut vakiolomakkeet. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
91 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on osa sosiaalisista palveluista ja muista erityisistä palveluista ehdotettua 
kompromissia.

Tarkistus 1409
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa H ja I osassa 
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden
mukaisesti.

3. Edellä olevassa 2 kohdassa
tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava 
liitteessä VI tarkoitetut tiedot 
vakiolomakkeen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa H ja I osassa 
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden 
mukaisesti.

3. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetuissa 
ilmoituksissa on oltava liitteessä VI 
olevassa H ja I osassa tarkoitetut tiedot 
vakiolomakkeiden mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Jatkoa saman laatijan 75 artiklan 1 kohtaan ehdottamalle tarkistukselle.

Tarkistus 1411
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa H ja I osassa 
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden 
mukaisesti.

3. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetuissa 
ilmoituksissa on oltava liitteessä VI 
olevassa H ja I osassa tarkoitetut tiedot 
vakiolomakkeiden mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 1412
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa vakiolomakkeet. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
91 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1413
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa vakiolomakkeet. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
91 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa vakiolomakkeet. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
91 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa vakiolomakkeet.
Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 

Poistetaan.
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91 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut ovat täysin paikallisia, eikä niistä voida tehdä helposti 
rajatylittäviä tarjouksia niiden luonteen vuoksi. Viranomaisten on kunnioitettava EU:n 
avoimuuden ja tasavertaisen kohtelun periaatteita tarjotessaan kyseisiä palveluja 
kansallisissa järjestelmissään. Uudet määräykset sosiaalipalvelujen etukäteen ilmoittamisesta 
johtavat lisäbyrokratiaan, joka ei ole kohtuullista tälle palvelukategorialle.

Tarkistus 1416
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa vakiolomakkeet.
Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
91 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1417
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 49 
artiklan mukaisesti.

4. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetut 
ilmoitukset on julkaistava 49 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Palvelujen erityiskohtelu on perusteltua vain silloin, kun sitä sovelletaan kaikkiin 
samanlaisiin palveluihin, oikeudellisiin palveluihin, jolloin perustana olevia samoja 
luottamuksellisuuden periaatteita ei tule syrjiä.

Tarkistus 1418
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 49 
artiklan mukaisesti.

4. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
ilmoitukset on julkaistava 49 artiklan 
mukaisesti.

Or. nl

Tarkistus 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 49 
artiklan mukaisesti.

4. Tässä artiklassa tarkoitetut ilmoitukset 
on julkaistava 49 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on osa sosiaalipalveluista ja muista erityisistä palveluista ehdotettua 
kompromissiratkaisua, jonka avulla vältetään B osan palvelujen uudelleenkäyttöönotto.

Tarkistus 1420
Cornelis de Jong



AM\908760FI.doc 39/172 PE492.869v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 49 
artiklan mukaisesti.

4. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettu 
ilmoitus on julkaistava 49 artiklan 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 49 
artiklan mukaisesti.

4. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetut 
ilmoitukset on julkaistava 49 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Jatkoa saman laatijan 75 artiklan 1 kohtaan ehdottamalle tarkistukselle.

Tarkistus 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 49 
artiklan mukaisesti.

4. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetut 
ilmoitukset on julkaistava 49 artiklan 
mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 1423
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla

Komission teksti Tarkistus

76 artikla Poistetaan.
Hankintasopimusten teossa noudatettavat 
periaatteet
1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, 
että varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus 
ottaa huomioon kyseisiä palveluja 
koskevat erityispiirteet.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus 
ja kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä 
innovointi. Jäsenvaltiot voivat myös 
säätää, ettei palveluntarjoajaa valita 
pelkästään palvelujen suorittamisen 
hinnan perusteella.

Or. da

Tarkistus 1424
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla

Komission teksti Tarkistus

76 artikla Poistetaan.
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Hankintasopimusten teossa noudatettavat 
periaatteet
1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, 
että varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus 
ottaa huomioon kyseisiä palveluja 
koskevat erityispiirteet.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus 
ja kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä 
innovointi. Jäsenvaltiot voivat myös 
säätää, ettei palveluntarjoajaa valita 
pelkästään palvelujen suorittamisen 
hinnan perusteella.

Or. nl

Perustelu

Sosiaalipalveluja tarjotaan usein paikallisesti ja niihin ei liity rajat ylittäviä vaikutuksia. 
Uudet EU:n ja kansallisen tason velvoitteet aiheuttavat hankintaviranomaisille ja 
palveluntarjoajille tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla

Komission teksti Tarkistus

76 artikla Poistetaan.
Hankintasopimusten teossa noudatettavat 
periaatteet
1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
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asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, 
että varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus 
ottaa huomioon kyseisiä palveluja 
koskevat erityispiirteet.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus 
ja kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä 
innovointi. Jäsenvaltiot voivat myös 
säätää, ettei palveluntarjoajaa valita 
pelkästään palvelujen suorittamisen 
hinnan perusteella.

Or. de

Perustelu

Sosiaalipalvelut ovat paikallisia, eikä niistä voida tehdä helposti rajatylittäviä tarjouksia 
niiden luonteen vuoksi. Yksinkertaistamisen ja joustavuuden pitäisi olla etusijalla etenkin 
sosiaalipalvelujen ja muiden erityispalvelujen alalla, ja uusia byrokraattisia esteitä pitäisi 
välttää. Jälkikäteen ilmoittaminen on tässä yhteydessä kohtuullinen ja riittävä menettely 
avoimuuden ja tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi.

Tarkistus 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla

Komission teksti Tarkistus

76 artikla Poistetaan.
Hankintasopimusten teossa noudatettavat 
periaatteet
1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
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hankintasopimusten tekemiseksi siten, 
että varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus 
ottaa huomioon kyseisiä palveluja 
koskevat erityispiirteet.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus 
ja kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä 
innovointi. Jäsenvaltiot voivat myös 
säätää, ettei palveluntarjoajaa valita 
pelkästään palvelujen suorittamisen 
hinnan perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy A- ja B-palvelujen välisen eron uudelleenkäyttöönottoon.

Tarkistus 1427
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, 
että varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus 
ottaa huomioon kyseisiä palveluja 
koskevat erityispiirteet.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1428
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, 
että varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus 
ottaa huomioon kyseisiä palveluja 
koskevat erityispiirteet.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, että 
varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus ottaa 
huomioon kyseisiä palveluja koskevat 
erityispiirteet.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
kansalliset säännöt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi sen 
varmistamiseksi, että 
hankintaviranomaiset noudattavat
avoimuuden ja talouden toimijoiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteita. 
Jäsenvaltiot voivat vapaasti määrittää 
sovellettavat menettelysäännöt, mikäli 
kyseisillä säännöillä annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus ottaa 
huomioon kyseisiä palveluja koskevat 
erityispiirteet.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus on luettava yhdessä sosiaalipalveluja ja muita erityisiä palveluja koskevasta 
kompromissista tehtyjen niiden tarkistusten kanssa, jotka on tehty B osan palvelujen 
uudelleenkäyttöönoton välttämiseksi.

Tarkistus 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, että 
varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus 
ottaa huomioon kyseisiä palveluja 
koskevat erityispiirteet.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
säännöt tämän luvun soveltamisalaan 
kuuluvien hankintasopimusten tekemiseksi 
ja otettava huomioon avoimuuden ja 
talouden toimijoiden yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteet. Säännöissä on 
otettava huomioon kyseisiä palveluja 
koskevat erityispiirteet.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 76 artiklan sanamuotoa on selkeytettävä.

Tarkistus 1431
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, että 

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, että 
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varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus ottaa 
huomioon kyseisiä palveluja koskevat 
erityispiirteet.

varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus ottaa 
huomioon kyseisiä palveluja koskevat 
erityispiirteet. Jäsenvaltiot voivat myös 
säätää, että hankintaviranomaiset voivat 
halutessaan rajoittaa sosiaali- ja 
terveydenhuoltopalvelujen toimittamista 
koskevaan tarjousmenettelyyn 
osallistumisen voittoa tavoittelemattomille 
järjestöille. Hankintailmoituksessa on 
viitattava tähän säännökseen.

Or. fr

Tarkistus 1432
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.
Jäsenvaltiot voivat myös säätää, ettei 
palveluntarjoajaa valita pelkästään 
palvelujen suorittamisen hinnan 
perusteella.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.

Or. en

Tarkistus 1433
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi. 
Jäsenvaltiot voivat myös säätää, ettei 
palveluntarjoajaa valita pelkästään 
palvelujen suorittamisen hinnan 
perusteella.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ottavat huomioon 
tarpeen varmistaa palvelujen korkea laatu, 
jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä, ettei 
palveluntarjoajaa valita pelkästään 
palvelujen suorittamisen hinnan 
perusteella, vaan niiden on otettava 
huomioon edellä mainitut 
sosiaalipalvelujen laatu- ja 
kestävyysperusteet. Hankintaviranomaiset 
voivat myös viitata vapaaehtoisessa 
eurooppalaisessa sosiaalipalvelujen 
laatukehyksessä esitettyihin perusteisiin. 
Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat päättää 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tarjousmenettelyyn osallistumisen 
rajoittamisesta voittoa tavoittelemattomiin 
järjestöihin, jos kunkin käyttäjäluokan 
erityiset tarpeet sitä edellyttävät.

Or. en

Tarkistus 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.
Jäsenvaltiot voivat myös säätää, ettei 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
korkea laatu, jatkuvuus, esteettömyys, 
kohtuuhintaisuus, saatavuus ja kattavuus, 
eri käyttäjäryhmien erityistarpeet, mukaan 
luettuina epäsuotuisassa ja heikossa 
asemassa olevat ryhmät, käyttäjien 
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palveluntarjoajaa valita pelkästään 
palvelujen suorittamisen hinnan 
perusteella.

osallistuminen ja vaikutusvallan lisääminen 
sekä innovointi. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä, ettei palveluntarjoajaa valita 
pelkästään palvelujen suorittamisen hinnan 
perusteella, vaan ottamalla huomioon 
edellä mainitut sosiaalipalvelujen laatua 
ja kestävyyttä koskevat perusteet.

Or. de

Tarkistus 1435
Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat laatia 
henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen 
hoidon, henkilön valinnan, hoidon 
jatkuvuuden ja laadun periaatteiden 
mukaisesti malleja, jotka takaavat näiden 
palvelujen tarjoamisen jatkuvuuden 
niiden toimijoiden osalta, jotka ovat 
tarjonneet palveluja niiden käyttäjille 
ennen tämän direktiivin julkaisemista ja 
jotka tekevät palvelujen tarjoamiseen 
liittyviä sopimuksia direktiivin 
julkaisemisen jälkeen.

Or. es

Tarkistus 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden ja/tai 
hankintaviranomaisten pitäisi varmistaa, 
että talouden täyttävät velvollisuudet, 
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jotka liittyvät sosiaalisiin ehtoihin ja 
työehtoihin 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 XI 
tarkoitetuissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä, jotka ovat voimassa 
suorituspaikassa; nämä velvollisuudet on 
täytettävä myös rajatylittävissä 
tapauksissa, joissa jostakin jäsenvaltiosta 
olevat työntekijät suorittavat palveluja 
toisessa jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 1437
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
liitteessä XVI lueteltujen 
sosiaalipalvelujen ja muiden erityisten 
palvelujen toteuttamisesta vastaa tietyn 
tyyppinen talouden toimija.

Or. en

Perustelu

Sen estämiseksi, että sosiaalipalveluista vastaa sellainen yritys, joka tavoittelee vain voittoa 
eikä edistä ihmisten hoitoa, jäsenvaltioiden pitäisi voida säätää, että tietyn tyyppinen yritys 
vastaa sosiaalipalveluista.

Tarkistus 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot varmistavat, että 
hankintaviranomaiset ovat täysin 
maksukykyisiä talouden toimijoita 
kohtaan ja että hankintaviranomaiset 
muodostavat etukäteen 
tarkoituksenmukaisen takausvälineen 
toimijan saatavien turvaamiseksi.

Or. it

Perustelu

Ei ole hyväksyttävää, että viranomaisten maksukyvyttömyys yksityisyritysten suorittamia 
rakennusurakoita ja tarjoamia palveluita kohtaan pitkittyy. Voitaisiin ottaa käyttöön sellainen 
takausväline, joka takaisi talouden toimijalle kuuluvien palkkioiden maksamisen sen jälkeen, 
kun se on saanut rakennusurakan päätökseen.

Tarkistus 1439
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
71 artiklassa tarkoitettua alihankintaa 
koskevia määräyksiä noudatetaan.

Or. de

Tarkistus 1440
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Liitteessä XVI lueteltuja 
sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
palveluja koskevissa 
hankintasopimuksissa 
hankintaviranomaiset voivat vaatia 
talouden toimijoita jälleeninvestoimaan 
tiettyyn operaatioon samasta operaatiosta 
saadun voiton tai hyväksyä tarjoajiksi 
ainoastaan voittoa tavoittelemattomia 
yksiköitä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan, että hankintaviranomaisilla on oikeus esittää vaatimuksia, joilla 
varmistetaan, että sosiaalipalveluihin tarkoitetut veronmaksajien varat myös käytetään tähän 
tarkoitukseen silloinkin, kun viranomaiset käyttävät julkisia hankintoja eivätkä pelkästään 
julkisen puolen toimia.

Tarkistus 1441
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
55 artiklassa tarkoitettuja 
poissulkemisperusteita sovelletaan.

Or. de

Tarkistus 1442
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 d kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 d. Palveluntarjoajien valinnan 
yhteydessä jäsenvaltiot voivat harkita 
käyttävänsä varattuja 
hankintasopimuksia 17 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 1443
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. Hankintaviranomaiset voivat varata 
erityiset sopimukset sosiaalipalvelujen 
suorittamiseen erikoistuneita 
yleishyödyllisiä järjestöjä varten, kun 
avoimuuden ja yhdenvertaisen kohtelun 
perusperiaatteet otetaan huomioon.

Or. de

Tarkistus 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos suunnittelukilpailun tuloksia 
koskevan tiedon julkaiseminen estäisi lain 
soveltamista, olisi muuten yleisen edun 
vastaista tai vaarantaisi tietyn julkisen tai 
yksityisen yrityksen oikeutettuja 
kaupallisia etuja taikka voisi haitata 
palvelujen suorittajien välistä rehellistä 
kilpailua, tällaista tietoa ei tarvitse 

Suunnittelukilpailun tuloksia koskevat 
tiedot julkaistaan, ellei julkaisu estä lain 
soveltamista tai ole muuten yleisen edun 
vastaista.
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julkaista.

Or. en

Tarkistus 1445
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
3 a osasto (uusi)

Komission teksti Tarkistus

III a OSASTO
JULKISTEN 
KÄYTTÖOIKEUSURAKOIDEN ALAA 
KOSKEVAT SÄÄNNÖT
[Erityissäännöksiä lisätään myöhemmin 
kompromissitarkistusten avulla]

Or. de

Perustelu

Erityissäännöksiä lisätään myöhemmin kompromissitarkistusten avulla

Tarkistus 1446
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
3 b osasto (uusi)

Komission teksti Tarkistus

III b OSASTO
JULKISTEN 
KÄYTTÖOIKEUSPALVELUJEN ALAA 
KOSKEVAT SÄÄNNÖT
(…) artikla
Sovellettavat määräykset
Käyttöoikeuspalveluihin sovelletaan 
vastaavasti tämän direktiivin 
käyttöoikeusurakoita koskevia 
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määräyksiä.

Or. de

Perustelu

Tässä yhteydessä on keskusteltava siitä, pitäisikö käyttöoikeusurakoita ja -palveluja koskevat 
määräykset sisällyttää hankintojen koordinointia koskevaan direktiiviin oikeusjärjestyksen 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Käyttöoikeusurakoita koskevien määräysten 
vastaavanlainen soveltaminen ei ole mahdollista kaikissa tapauksissa, ja tästä pitäisi 
keskustella.

Erityissäännöksiä lisätään myöhemmin kompromissitarkistusten avulla.

Tarkistus 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
4 osasto – otsikko

Komission teksti Tarkistus

HALLINTOTAPA TÄYTÄNTÖÖNPANO, RAPORTOINTI 
JA HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta.

Tarkistus 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos talouden toimijan tai sopimusta 
varten nimetyn alihankkijan osalta on 
ilmennyt huomattavia tai pysyviä 
puutteita sopimuksen oleellisten ehtojen 
suorittamisessa, hankintaviranomaisen on 
ilmoitettava valvontaelimelle ja 
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hallintoviranomaiselle 84 ja 88 artiklan 
mukaisesti tosiasiat ja tarpeelliset 
yksityiskohdat.

Or. de

Tarkistus 1449
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat saada tämän 
artiklan soveltamiseen liittyviä tietoja ja 
apua helposti 84 ja 88 artiklassa 
säädetyltä valvontaelimeltä ja 
hallintoviranomaiselta.

Or. de

Tarkistus 1450
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston direktiivin 89/665/ETY 
mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava 
tämän direktiivin asianmukainen 
soveltaminen tehokkain, helposti 
saatavilla olevin ja avoimin mekanismein, 
joilla täydennetään 
hankintaviranomaisten tekemien 
päätösten muutoksenhakua varten 
käytössä olevaa järjestelmää.

Poistetaan.

Or. nl



PE492.869v01-00 56/172 AM\908760FI.doc

FI

Perustelu

On tarpeetonta, että direktiivissä mainitaan, että sitä on sovellettava asianmukaisesti.

Tarkistus 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston direktiivin 89/665/ETY 
mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava 
tämän direktiivin asianmukainen 
soveltaminen tehokkain, helposti 
saatavilla olevin ja avoimin mekanismein, 
joilla täydennetään 
hankintaviranomaisten tekemien 
päätösten muutoksenhakua varten 
käytössä olevaa järjestelmää.

1. Asianmukaisen ja tehokkaan 
täytäntöönpanon takaamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksi 
tai useampi viranomainen tai rakenne 
suorittaa vähintään tässä artiklassa 
esitetyt tehtävät. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikki viranomaiset tai 
rakenteet, jotka ovat toimivaltaisia 
kyseisten tehtävien suorittamiseen.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta.

Tarkistus 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisen hankinnan sääntöjen 
soveltamista valvotaan myös unionin 
osarahoittamien hankkeiden 
täytäntöönpanossa, jotta uhat unionin 
taloudellisille eduille voidaan havaita. 
Tätä valvontaa käytetään hankinnan 
mahdollisten petosta, korruptiota, 
eturistiriitaa ja muita vakavia 
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sääntöjenvastaisuuksia koskevien 
tapausten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi 
ja niistä raportoimiseksi asianmukaisesti.
Jos valvontaviranomaiset tai -rakenteet 
havaitsevat erityisiä rikkomuksia tai 
järjestelmällisiä ongelmia, niille on 
annettava valtuudet viedä kyseiset 
ongelmat kansallisten 
auditointiviranomaisten, tuomioistuinten 
tai oikeuslaitosten tai muiden 
asianmukaisten viranomaisten tai 
rakenteiden, kuten oikeusasiamiehen, 
kansallisten parlamenttien tai niiden 
valiokuntien, käsiteltäväksi.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta.

Tarkistus 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä olevan 2 kohdan mukaisten 
valvontatoimien tulokset annetaan 
julkisesti saataville asianmukaisten 
viestintävälineiden avulla. Jäsenvaltioiden 
on erityisesti julkaistava vähintään joka 
toinen vuosi katsaus useimmin 
esiintyvistä epäasianmukaisen 
soveltamisen tai oikeudellisen 
epävarmuuden lähteistä, mukaan lukien 
mahdolliset rakenteelliset tai toistuvat 
ongelmat sääntöjen soveltamisessa, 
jäljempänä mahdolliset petosta ja muuta 
sääntöjenvastaista käyttäytymistä 
koskevat tapaukset.
Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kansallisista kestävän hankinnan 
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toimistaan komissiolle joka toinen vuosi 
yleiskatsaus, jossa kuvataan 
asiaankuuluvat kansalliset 
toimintasuunnitelmat ja aloitteet ja niiden 
käytännön täytäntöönpano, mikäli se on 
tiedossa. Niiden on myös ilmoitettava pk-
yritysten onnistumisaste julkisissa 
hankinnoissa; jos se on alle 50 prosenttia 
pk-yrityksille myönnettyjen 
hankintasopimusten arvosta, 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava, onko 
niillä käytössä aloitteita kyseisen 
onnistumisasteen nostamiseksi.
Saatujen tietojen perusteella komission on 
laadittava säännöllisesti kertomus 
kyseisten toimien täytäntöönpanosta ja 
parhaista käytännöistä sisämarkkinoilla.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta.

Tarkistus 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Kaikille henkilöille tai elimille, joilla 
ei ole käytössään tarkistusmenettelyjä 
neuvoston direktiivin 89/665/ETY 
mukaisesti, on annettava mahdollisuus 
ilmoittaa kyseisen direktiivin 
mahdollisista rikkomisista toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai elimelle, jonka on 
otettava asianmukaisesti huomioon kaikki 
riittävästi perustellut valitukset ja 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen 
valtuuksien ja toimivallan mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta.

Tarkistus 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionin julkisia hankintoja koskevan 
lainsäädännön tulkinnasta ja 
soveltamisesta on saatavilla ohjausta 
veloituksetta, jotta hankintaviranomaisia 
ja talouden toimijoita voidaan avustaa 
unionin julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen asianmukaisessa 
soveltamisessa.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta.

Tarkistus 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, jäsenvaltioiden on nimettävä 
unionin lainsäädännön soveltamista ja 
unionin talousarvion toteuttamista 
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käsittelevä yhteyspiste komission kanssa 
tehtävää yhteistyötä varten Euroopan 
unionin perustamisesta tehdyn 
sopimuksen 17 artiklan ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
317 artiklan perusteella.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta.

Tarkistus 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 f. Hankintaviranomaisten on 
säilytettävä ainakin hankintasopimuksen 
keston ajan jäljennöksiä tehdyistä 
hankintasopimuksista, joiden arvo on 
vähintään
(a) 1 000 000 euroa julkisissa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;
b) 10 000 000 euroa julkisissa 
rakennusurakkasopimuksissa.
Niiden on annettava nämä 
hankintasopimukset saataville kaikkien 
asiakirjojen saantia ja tietosuojaa 
koskevien sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta.
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Tarkistus 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
83 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

83 a artikla
Noudattamatta jättämistä koskeva 

rekisteri
1. Jos talouden toimija rikkoo sopimuksen 
ehtoja sekä erityisesti sosiaali- ja 
työsuhdeturvaa, työoloja ja alihankintaa 
koskevia ehtoja, hänet on kirjattava 
julkisen hankinnan sääntöjen 
noudattamatta jättämistä koskevaan 
rekisteriin.
2. Direktiivin 84 ja 88 artiklassa 
tarkoitetut valvonta- ja 
hallintoviranomaiset käsittelevät ja 
päivittävät säännöllisesti noudattamatta 
jättämistä koskevaa rekisteriä. 
Hankintaviranomaisilla on oltava oikeus 
ja velvollisuus tutustua rekisteriin ennen 
julkista hankintaa koskevan sopimuksen 
tekemistä.

Or. en

Tarkistus 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
83 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

83 a artikla
Noudattamatta jättämistä koskeva 
rekisteri
Jos talouden toimija rikkoo sopimuksessa 
määritettyjä ehtoja, etenkin 
sosiaaliturvaan, työllisyyden suojeluun, 
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työehtoihin ja alihankintaan liittyviä 
ehtoja, tämä lisätään noudattamatta 
jättämistä koskevaan rekisteriin.
Noudattamatta jättämistä koskevaan 
rekisteriin lisääminen on 
poissulkemisperuste.

Or. de

Tarkistus 1460
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla

Komission teksti Tarkistus

84 artikla Poistetaan.
Julkinen valvonta
1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
riippumaton elin, joka vastaa 
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 
'valvontaelin'. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nimeämisestä komissiolle.
Tällaisen valvonnan on kohdistuttava 
kaikkiin hankintaviranomaisiin.
2. Täytäntöönpanotoimintoihin
osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset on 
organisoitava niin, että eturistiriidoilta 
vältytään. Julkisen valvonnan 
järjestelmän on oltava läpinäkyvä. Tätä 
varten kaikki ohjeet ja lausunnot sekä 
vuosikertomus, jossa kuvataan tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, on 
julkaistava. 
Vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
a) viitteellinen tieto pienten ja 
keskisuurten yritysten saamista julkisista 
hankinnoista; jos tehdyistä sopimuksista 
vähemmän kuin 50 prosenttia on tehty pk-
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yritysten kanssa, kertomuksessa on 
analysoitava tilanteeseen johtaneita syitä;
b) yleiskatsaus kestävien 
hankintapolitiikkojen täytäntöönpanosta, 
myös menettelyistä, joissa otetaan 
huomioon ympäristönsuojeluun, 
sosiaaliseen osallistamiseen 
(vammaiskäyttö mukaan luettuna) tai 
innovoinnin lisäämiseen liittyvät 
näkökohdat;
c) tiedot tämän artiklan 3–5 artiklan 
mukaisesti unionin talousarvioon 
vaikuttavien hankintasääntöjen 
rikkomisten seurannasta ja jatkotoimista;
d) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavista tapauksista. 
3. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:
a) seuraa, kuinka hankintaviranomaiset 
ja erityisesti yhteishankintayksiköt 
soveltavat julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä ja niihin liittyviä käytäntöjä;
b) antaa oikeudellista neuvontaa 
hankintaviranomaisille julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen ja 
periaatteiden tulkinnasta sekä julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta erityistapauksissa;
c) antaa omasta aloitteestaan lausuntoja 
ja ohjeita yleisesti kiinnostavista 
kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
tulkintaan ja soveltamiseen, usein 
kysytyistä asioista ja systeemisistä 
vaikeuksista julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen soveltamisessa tämän 
direktiivin säännökset ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen; 
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d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red 
flag) indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia;
e) kiinnittää kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;
f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintaviranomaisille, jotka ovat 
velvoitettuja ottamaan sen huomioon 
päätöksissään tai selittämään, miksi 
analyysiä ei ole otettu huomioon, jos ne 
toimivat analyysin vastaisesti;
g) seuraa, minkälaisia päätöksiä 
kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset 
tekevät Euroopan unionin 
tuomioistuimen perussopimuksen 267 
artiklan mukaisesti antamien tuomioiden 
perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin yhteisrahoittamiin hankkeisiin 
liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
vahvistamisesta; valvontaelimen on aina 
ilmoitettava Euroopan 
petostentorjuntavirastolle kaikista julkisia 
hankintamenettelyjä koskevien unionin 
sääntöjen rikkomisista, jos nämä liittyvät 
suoraan tai välillisesti Euroopan unionin 
rahoittamiin hankintasopimuksiin. 
Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 89/665/ETY perusteella 
perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.
Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
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tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.
4. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja unionin talousarvion 
toteuttamista Euroopan unionin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 17 
artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 317 artiklan 
perusteella. Sen on raportoitava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 
tekemistä. 
Komissio voi erityisesti siirtää 
valvontaelimelle yksittäistapausten 
käsittelyn, jos hankintasopimusta ei vielä 
ole tehty tai muutoksenhakumenettely 
voidaan vielä toteuttaa. Se voi myös antaa 
valvontaelimen tehtäväksi seurantatoimet, 
joita tarvitaan niiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon varmistamiseen, joihin 
jäsenvaltio on sitoutunut, jotta komission 
toteama julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen ja periaatteiden 
rikkominen saadaan korjattua.
Komissio voi vaatia, että valvontaelin 
analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio 
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja noudattamaan 
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valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
unionin sääntöjä rikotaan.
5. Valvontaelimen toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen 
varmistamiseksi, että 
hankintaviranomaisten päätökset ovat 
tämän direktiivin ja perussopimuksen 
yleisten periaatteiden mukaisia, eivät 
korvaa eivätkä estä komission 
institutionaalista asemaa 
perussopimuksen valvojana. Kun 
komissio päättää 4 kohdan mukaisesti 
siirtää yksittäistapauksen käsittelyn, se 
pidättää itselleen myös oikeuden puuttua 
käsittelyyn perussopimuksella sille 
annettujen toimivaltuuksien mukaisesti.
6. Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään
a) 1 000 000 euroa julkisissa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;
b) 10 000 000 euroa julkisissa 
rakennusurakkasopimuksissa.
7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset. 
Joidenkin hankintasopimuksen osien 
saanti voidaan evätä, jos niiden 
paljastaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi muuten yleisen edun vastaista, 
haittaisi julkisten tai yksityisten 
taloudellisten toimijoiden oikeutettuja 
kaupallisia etuja taikka voisi haitata 
niiden välistä rehellistä kilpailua.
Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
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annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 45 päivää 
pyynnön esittämispäivästä.
Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa 
minkäänlaista suoraa tai välillistä 
yhteyttä kyseiseen hankkeeseen. 
Tiedonsaajille olisi annettava 
mahdollisuus julkistaa tiedot.
8. Edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuun vuosikertomukseen on 
liitettävä yhteenveto kaikista toimista, 
joita valvontaelin on toteuttanut 1–7 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Nämä artiklat aiheuttavat tarpeettomia hallinnollisia rasituksia. Jäsenvaltioiden on 
järjestettävä sisäinen hallintonsa. Jäsenvaltiot voivat päättää valvontaelimen (84 artikla) 
perustamisesta ilman EU:n sääntelyä. Direktiivin 84 artikla on vastoin 
toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla

Komission teksti Tarkistus

84 artikla Poistetaan.
Julkinen valvonta
1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
riippumaton elin, joka vastaa 
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 
'valvontaelin'. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nimeämisestä komissiolle.
Tällaisen valvonnan on kohdistuttava 
kaikkiin hankintaviranomaisiin.
2. Täytäntöönpanotoimintoihin
osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset on 
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organisoitava niin, että eturistiriidoilta 
vältytään. Julkisen valvonnan 
järjestelmän on oltava läpinäkyvä. Tätä 
varten kaikki ohjeet ja lausunnot sekä 
vuosikertomus, jossa kuvataan tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, on 
julkaistava. 
Vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
a) viitteellinen tieto pienten ja 
keskisuurten yritysten saamista julkisista 
hankinnoista; jos tehdyistä sopimuksista 
vähemmän kuin 50 prosenttia on tehty pk-
yritysten kanssa, kertomuksessa on 
analysoitava tilanteeseen johtaneita syitä;
b) yleiskatsaus kestävien 
hankintapolitiikkojen täytäntöönpanosta, 
myös menettelyistä, joissa otetaan 
huomioon ympäristönsuojeluun, 
sosiaaliseen osallistamiseen 
(vammaiskäyttö mukaan luettuna) tai 
innovoinnin lisäämiseen liittyvät 
näkökohdat;
c) tiedot tämän artiklan 3–5 artiklan 
mukaisesti unionin talousarvioon 
vaikuttavien hankintasääntöjen 
rikkomisten seurannasta ja jatkotoimista;
d) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavista tapauksista. 
3. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:
a) seuraa, kuinka hankintaviranomaiset 
ja erityisesti yhteishankintayksiköt 
soveltavat julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä ja niihin liittyviä käytäntöjä;
b) antaa oikeudellista neuvontaa 
hankintaviranomaisille julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen ja 
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periaatteiden tulkinnasta sekä julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta erityistapauksissa;
c) antaa omasta aloitteestaan lausuntoja 
ja ohjeita yleisesti kiinnostavista 
kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
tulkintaan ja soveltamiseen, usein 
kysytyistä asioista ja systeemisistä 
vaikeuksista julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen soveltamisessa tämän 
direktiivin säännökset ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen; 
d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red 
flag) indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia;
e) kiinnittää kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;
f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintaviranomaisille, jotka ovat 
velvoitettuja ottamaan sen huomioon 
päätöksissään tai selittämään, miksi 
analyysiä ei ole otettu huomioon, jos ne 
toimivat analyysin vastaisesti;
g) seuraa, minkälaisia päätöksiä 
kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset 
tekevät Euroopan unionin 
tuomioistuimen perussopimuksen 267 
artiklan mukaisesti antamien tuomioiden 
perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin yhteisrahoittamiin hankkeisiin 
liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
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vahvistamisesta; valvontaelimen on aina 
ilmoitettava Euroopan 
petostentorjuntavirastolle kaikista julkisia 
hankintamenettelyjä koskevien unionin 
sääntöjen rikkomisista, jos nämä liittyvät 
suoraan tai välillisesti Euroopan unionin 
rahoittamiin hankintasopimuksiin. 
Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 89/665/ETY perusteella 
perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.
Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.
4. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja unionin talousarvion 
toteuttamista Euroopan unionin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 17 
artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 317 artiklan 
perusteella. Sen on raportoitava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 
tekemistä. 
Komissio voi erityisesti siirtää 
valvontaelimelle yksittäistapausten 
käsittelyn, jos hankintasopimusta ei vielä 
ole tehty tai muutoksenhakumenettely 
voidaan vielä toteuttaa. Se voi myös antaa 
valvontaelimen tehtäväksi seurantatoimet, 
joita tarvitaan niiden toimenpiteiden 
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täytäntöönpanon varmistamiseen, joihin 
jäsenvaltio on sitoutunut, jotta komission 
toteama julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen ja periaatteiden 
rikkominen saadaan korjattua.
Komissio voi vaatia, että valvontaelin 
analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio 
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja noudattamaan 
valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
unionin sääntöjä rikotaan.
5. Valvontaelimen toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen 
varmistamiseksi, että 
hankintaviranomaisten päätökset ovat 
tämän direktiivin ja perussopimuksen 
yleisten periaatteiden mukaisia, eivät 
korvaa eivätkä estä komission 
institutionaalista asemaa 
perussopimuksen valvojana. Kun 
komissio päättää 4 kohdan mukaisesti 
siirtää yksittäistapauksen käsittelyn, se 
pidättää itselleen myös oikeuden puuttua 
käsittelyyn perussopimuksella sille 
annettujen toimivaltuuksien mukaisesti.
6. Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään
a) 1 000 000 euroa julkisissa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;
b) 10 000 000 euroa julkisissa 
rakennusurakkasopimuksissa.
7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
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on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset. 
Joidenkin hankintasopimuksen osien 
saanti voidaan evätä, jos niiden 
paljastaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi muuten yleisen edun vastaista, 
haittaisi julkisten tai yksityisten 
taloudellisten toimijoiden oikeutettuja 
kaupallisia etuja taikka voisi haitata 
niiden välistä rehellistä kilpailua.
Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 45 päivää 
pyynnön esittämispäivästä.
Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa 
minkäänlaista suoraa tai välillistä 
yhteyttä kyseiseen hankkeeseen. 
Tiedonsaajille olisi annettava 
mahdollisuus julkistaa tiedot.
8. Edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuun vuosikertomukseen on 
liitettävä yhteenveto kaikista toimista, 
joita valvontaelin on toteuttanut 1–7 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta. Tarkistuksella poistetaan koko julkista valvontaa 
koskeva 84 artikla. Toimeksiannon antamisella yhdelle ainoalle kansalliselle valvontaelimelle 
kussakin jäsenvaltiossa rikottaisiin toissijaisuusperiaatetta, ja sen perustaminen olisi 
mahdotonta jäsenvaltioissa, joissa on alueellisia viranomaisia tai liittovaltiorakenteita.

Tarkistus 1462
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tällaisen valvonnan on kohdistuttava 
kaikkiin hankintaviranomaisiin.

2. Täytäntöönpanotoimintoihin 
osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset on 
organisoitava niin, että eturistiriidoilta 
vältytään. Julkisen valvonnan 
järjestelmän on oltava läpinäkyvä. Tätä 
varten kaikki ohjeet ja lausunnot sekä 
vuosikertomus, jossa kuvataan tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, on 
julkaistava. 

Vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
tiedot:

a) viitteellinen tieto pienten ja 
keskisuurten yritysten saamista julkisista 
hankinnoista; jos tehdyistä sopimuksista 
vähemmän kuin 50 prosenttia on tehty pk-
yritysten kanssa, kertomuksessa on 
analysoitava tilanteeseen johtaneita syitä;

b) yleiskatsaus kestävien 
hankintapolitiikkojen täytäntöönpanosta, 
myös menettelyistä, joissa otetaan 
huomioon ympäristönsuojeluun, 
sosiaaliseen osallistamiseen 
(vammaiskäyttö mukaan luettuna) tai 
innovoinnin lisäämiseen liittyvät 
näkökohdat;

c) tiedot tämän artiklan 3–5 artiklan 
mukaisesti unionin talousarvioon
vaikuttavien hankintasääntöjen 
rikkomisten seurannasta ja jatkotoimista;

d) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
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lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavista tapauksista.

3. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:

a) seuraa, kuinka hankintaviranomaiset 
ja erityisesti yhteishankintayksiköt 
soveltavat julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä ja niihin liittyviä käytäntöjä;

b) antaa oikeudellista neuvontaa 
hankintaviranomaisille julkisia 
hankintoja koskevien sääntö jen  ja 
periaatteiden tulkinnasta sekä julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta erityistapauksissa;

c) antaa omasta aloitteestaan lausuntoja 
ja ohjeita yleisesti kiinnostavista 
kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
tulkintaan ja soveltamiseen, usein 
kysytyistä asioista ja systeemisistä 
vaikeuksista julkisia hankintoja koskevien 
s ä ä n t ö j e n  soveltamisessa tämän 
direktiivin säännökset ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen;
d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red 
flag) indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia;
e) kiinnittää kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;
f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
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soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintaviranomaisille, jotka ovat 
velvoitettuja ottamaan sen huomioon 
päätöksissään tai selittämään, miksi 
analyysiä ei ole otettu huomioon, jos ne 
toimivat analyysin vastaisesti;
g) seuraa, minkälaisia päätöksiä 
kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset 
tekevät Euroopan unionin 
tuomioistuimen perussopimuksen 267 
artiklan mukaisesti antamien tuomioiden 
perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin yhteisrahoittamiin hankkeisiin 
liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
vahvistamisesta; valvontaelimen on aina 
ilmoitettava Euroopan 
petostentorjuntavirastolle kaikista julkisia 
hankintamenettelyjä koskevien unionin 
sääntöjen rikkomisista, jos nämä liittyvät 
suoraan tai välillisesti Euroopan unionin 
rahoittamiin hankintasopimuksiin. 
Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 89/665/ETY perusteella 
perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.
Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.
4. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
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soveltamista ja unionin talousarvion 
toteuttamista Euroopan unionin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 17 
artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 317 artiklan 
perusteella. Sen on raportoitava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 
tekemistä. 
Komissio voi erityisesti siirtää 
valvontaelimelle yksittäistapausten 
käsittelyn, jos hankintasopimusta ei vielä 
ole tehty tai muutoksenhakumenettely 
voidaan vielä toteuttaa. Se voi myös antaa 
valvontaelimen tehtäväksi seurantatoimet, 
joita tarvitaan niiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon varmistamiseen, joihin 
jäsenvaltio on sitoutunut, jotta komission 
toteama julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen ja periaatteiden 
rikkominen saadaan korjattua.
Komissio voi vaatia, että valvontaelin 
analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio 
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja noudattamaan 
valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
unionin sääntöjä rikotaan.
5. Valvontaelimen toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen 
varmistamiseksi, että 
hankintaviranomaisten päätökset ovat 
tämän direktiivin ja perussopimuksen 
yleisten periaatteiden mukaisia, eivät 
korvaa eivätkä estä komission 
institutionaalista asemaa 
perussopimuksen valvojana. Kun 
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komissio päättää 4 kohdan mukaisesti 
siirtää yksittäistapauksen käsittelyn, se 
pidättää itselleen myös oikeuden puuttua 
käsittelyyn perussopimuksella sille 
annettujen toimivaltuuksien mukaisesti.
6. Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään
a) 1 000 000 euroa julkisissa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;
b) 10 000 000 euroa julkisissa 
rakennusurakkasopimuksissa.
7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset. 
Joidenkin hankintasopimuksen osien 
saanti voidaan evätä, jos niiden 
paljastaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi muuten yleisen edun vastaista, 
haittaisi julkisten tai yksityisten 
taloudellisten toimijoiden oikeutettuja 
kaupallisia etuja taikka voisi haitata 
niiden välistä rehellistä kilpailua.
Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 45 päivää 
pyynnön esittämispäivästä.
Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa 
minkäänlaista suoraa tai välillistä 
yhteyttä kyseiseen hankkeeseen. 
Tiedonsaajille olisi annettava 
mahdollisuus julkistaa tiedot.
8. Edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuun vuosikertomukseen on 
liitettävä yhteenveto kaikista toimista, 
joita valvontaelin on toteuttanut 1–7 
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kohdan mukaisesti.

Or. nl

Perustelu

Vaatimus siitä, että perustetaan kansallisia valvontaelimiä ja että niille on toimitettava kaikki 
tehdyt hankintasopimukset, on selkeästi ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa. On 
luotettava enemmän hankintaviranomaisten demokraattiseen valvontaan. Lisäksi nämä 
säännökset aiheuttavat lisää hallinnollista taakkaa hankintaviranomaisille.

Tarkistus 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla

Komission teksti Tarkistus

84 artikla Poistetaan.
Julkinen valvonta
1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
riippumaton elin, joka vastaa 
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 
'valvontaelin'. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nimeämisestä komissiolle.
Tällaisen valvonnan on kohdistuttava 
kaikkiin hankintaviranomaisiin.
2. Täytäntöönpanotoimintoihin
osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset on 
organisoitava niin, että eturistiriidoilta 
vältytään. Julkisen valvonnan 
järjestelmän on oltava läpinäkyvä. Tätä 
varten kaikki ohjeet ja lausunnot sekä 
vuosikertomus, jossa kuvataan tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, on 
julkaistava. 
Vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
a) viitteellinen tieto pienten ja 
keskisuurten yritysten saamista julkisista 
hankinnoista; jos tehdyistä sopimuksista 
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vähemmän kuin 50 prosenttia on tehty pk-
yritysten kanssa, kertomuksessa on 
analysoitava tilanteeseen johtaneita syitä;
b) yleiskatsaus kestävien 
hankintapolitiikkojen täytäntöönpanosta, 
myös menettelyistä, joissa otetaan 
huomioon ympäristönsuojeluun, 
sosiaaliseen osallistamiseen 
(vammaiskäyttö mukaan luettuna) tai 
innovoinnin lisäämiseen liittyvät 
näkökohdat;
c) tiedot tämän artiklan 3–5 artiklan 
mukaisesti unionin talousarvioon 
vaikuttavien hankintasääntöjen 
rikkomisten seurannasta ja jatkotoimista;
d) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavista tapauksista. 
3. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:
a) seuraa, kuinka hankintaviranomaiset 
ja erityisesti yhteishankintayksiköt 
soveltavat julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä ja niihin liittyviä käytäntöjä;
b) antaa oikeudellista neuvontaa 
hankintaviranomaisille julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen ja 
periaatteiden tulkinnasta sekä julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta erityistapauksissa;
c) antaa omasta aloitteestaan lausuntoja 
ja ohjeita yleisesti kiinnostavista 
kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
tulkintaan ja soveltamiseen, usein 
kysytyistä asioista ja systeemisistä 
vaikeuksista julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen soveltamisessa tämän 
direktiivin säännökset ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen asiaa koskeva 
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oikeuskäytäntö huomioon ottaen; 
d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red 
flag) indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia;
e) kiinnittää kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;
f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintaviranomaisille, jotka ovat 
velvoitettuja ottamaan sen huomioon 
päätöksissään tai selittämään, miksi 
analyysiä ei ole otettu huomioon, jos ne 
toimivat analyysin vastaisesti;
g) seuraa, minkälaisia päätöksiä 
kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset 
tekevät Euroopan unionin 
tuomioistuimen perussopimuksen 267 
artiklan mukaisesti antamien tuomioiden 
perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin yhteisrahoittamiin hankkeisiin 
liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
vahvistamisesta; valvontaelimen on aina 
ilmoitettava Euroopan 
petostentorjuntavirastolle kaikista julkisia 
hankintamenettelyjä koskevien unionin 
sääntöjen rikkomisista, jos nämä liittyvät 
suoraan tai välillisesti Euroopan unionin 
rahoittamiin hankintasopimuksiin. 
Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 89/665/ETY perusteella 
perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.
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Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.
4. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja unionin talousarvion 
toteuttamista Euroopan unionin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 17 
artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 317 artiklan 
perusteella. Sen on raportoitava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 
tekemistä. 
Komissio voi erityisesti siirtää 
valvontaelimelle yksittäistapausten 
käsittelyn, jos hankintasopimusta ei vielä 
ole tehty tai muutoksenhakumenettely 
voidaan vielä toteuttaa. Se voi myös antaa 
valvontaelimen tehtäväksi seurantatoimet, 
joita tarvitaan niiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon varmistamiseen, joihin 
jäsenvaltio on sitoutunut, jotta komission 
toteama julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen ja periaatteiden 
rikkominen saadaan korjattua.
Komissio voi vaatia, että valvontaelin 
analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
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kansalliset viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja noudattamaan 
valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
unionin sääntöjä rikotaan.
5. Valvontaelimen toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen 
varmistamiseksi, että 
hankintaviranomaisten päätökset ovat 
tämän direktiivin ja perussopimuksen 
yleisten periaatteiden mukaisia, eivät 
korvaa eivätkä estä komission 
institutionaalista asemaa 
perussopimuksen valvojana. Kun 
komissio päättää 4 kohdan mukaisesti 
siirtää yksittäistapauksen käsittelyn, se 
pidättää itselleen myös oikeuden puuttua 
käsittelyyn perussopimuksella sille 
annettujen toimivaltuuksien mukaisesti.
6. Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään
a) 1 000 000 euroa julkisissa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;
b) 10 000 000 euroa julkisissa 
rakennusurakkasopimuksissa.
7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset. 
Joidenkin hankintasopimuksen osien 
saanti voidaan evätä, jos niiden 
paljastaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi muuten yleisen edun vastaista, 
haittaisi julkisten tai yksityisten 
taloudellisten toimijoiden oikeutettuja 
kaupallisia etuja taikka voisi haitata 
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niiden välistä rehellistä kilpailua.
Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 45 päivää 
pyynnön esittämispäivästä.
Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa 
minkäänlaista suoraa tai välillistä 
yhteyttä kyseiseen hankkeeseen. 
Tiedonsaajille olisi annettava 
mahdollisuus julkistaa tiedot.
8. Edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuun vuosikertomukseen on 
liitettävä yhteenveto kaikista toimista, 
joita valvontaelin on toteuttanut 1–7 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksella lisätään huomattavasti jäsenvaltioiden hallinnollisia rasituksia. Se 
vaikuttaa myös jäsenvaltioiden sisäisiin hallintojärjestelyihin. Päätökset toimista, joiden 
toteuttamisella taataan direktiivin asianmukainen soveltaminen, ja siitä vastaavista 
laitoksista, olisi jätettävä jäsenvaltioiden harkintaan.

Tarkistus 1464
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tällaisen valvonnan on kohdistuttava 
kaikkiin hankintaviranomaisiin.
2. Täytäntöönpanotoimintoihin
osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset on 
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organisoitava niin, että eturistiriidoilta 
vältytään. Julkisen valvonnan 
järjestelmän on oltava läpinäkyvä. Tätä 
varten kaikki ohjeet ja lausunnot sekä 
vuosikertomus, jossa kuvataan tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, on 
julkaistava.
Vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
a) viitteellinen tieto pienten ja 
keskisuurten yritysten saamista julkisista 
hankinnoista; jos tehdyistä sopimuksista 
vähemmän kuin 50 prosenttia on tehty pk-
yritysten kanssa, kertomuksessa on 
analysoitava tilanteeseen johtaneita syitä;
b) yleiskatsaus kestävien 
hankintapolitiikkojen täytäntöönpanosta, 
myös menettelyistä, joissa otetaan 
huomioon ympäristönsuojeluun, 
sosiaaliseen osallistamiseen 
(vammaiskäyttö mukaan luettuna) tai 
innovoinnin lisäämiseen liittyvät 
näkökohdat;
c) tiedot tämän artiklan 3–5 artiklan 
mukaisesti unionin talousarvioon 
vaikuttavien hankintasääntöjen 
rikkomisten seurannasta ja jatkotoimista;

d) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavista tapauksista.

3. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:

a) seuraa, kuinka hankintaviranomaiset 
ja erityisesti yhteishankintayksiköt 
soveltavat julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä ja niihin liittyviä käytäntöjä;
b) antaa oikeudellista neuvontaa 
hankintaviranomaisille julkisia 
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hankintoja koskevien sääntöjen ja 
periaatteiden tulkinnasta sekä julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta erityistapauksissa;
c) antaa omasta aloitteestaan lausuntoja 
ja ohjeita yleisesti kiinnostavista 
kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
tulkintaan ja soveltamiseen, usein 
kysytyistä asioista ja systeemisistä 
vaikeuksista julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen soveltamisessa tämän 
direktiivin säännökset ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen;

d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red 
flag) indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia;

e) kiinnittää kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;
f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintaviranomaisille, jotka ovat 
velvoitettuja ottamaan sen huomioon 
päätöksissään tai selittämään, miksi 
analyysiä ei ole otettu huomioon, jos ne 
toimivat analyysin vastaisesti;
g) seuraa, minkälaisia päätöksiä 
kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset 
tekevät Euroopan unionin 
tuomioistuimen perussopimuksen 267 
artiklan mukaisesti antamien tuomioiden 
perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin yhteisrahoittamiin hankkeisiin 
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liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
vahvistamisesta; valvontaelimen on aina 
ilmoitettava Euroopan 
petostentorjuntavirastolle kaikista julkisia 
hankintamenettelyjä koskevien unionin 
sääntöjen rikkomisista, jos nämä liittyvät 
suoraan tai välillisesti Euroopan unionin 
rahoittamiin hankintasopimuksiin.
Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 89/665/ETY perusteella 
perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.
Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.
5. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja unionin talousarvion 
toteuttamista Euroopan unionin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 17 
artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 317 artiklan 
perusteella. Sen on raportoitava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 
tekemistä.
Komissio voi erityisesti siirtää 
valvontaelimelle yksittäistapausten 
käsittelyn, jos hankintasopimusta ei vielä 
ole tehty tai muutoksenhakumenettely 
voidaan vielä toteuttaa. Se voi myös antaa 
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valvontaelimen tehtäväksi seurantatoimet, 
joita tarvitaan niiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon varmistamiseen, joihin 
jäsenvaltio on sitoutunut, jotta komission 
toteama julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen ja periaatteiden 
rikkominen saadaan korjattua.
Komissio voi vaatia, että valvontaelin 
analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio 
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja noudattamaan 
valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
unionin sääntöjä rikotaan.
6. Valvontaelimen toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen 
varmistamiseksi, että 
hankintaviranomaisten päätökset ovat 
tämän direktiivin ja perussopimuksen 
yleisten periaatteiden mukaisia, eivät 
korvaa eivätkä estä komission 
institutionaalista asemaa 
perussopimuksen valvojana. Kun 
komissio päättää 4 kohdan mukaisesti 
siirtää yksittäistapauksen käsittelyn, se 
pidättää itselleen myös oikeuden puuttua 
käsittelyyn perussopimuksella sille 
annettujen toimivaltuuksien mukaisesti.
6. Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään
a) 1 000 000 euroa julkisissa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;
b) 10 000 000 euroa julkisissa 
rakennusurakkasopimuksissa.
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7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset.
Joidenkin hankintasopimuksen osien 
saanti voidaan evätä, jos niiden 
paljastaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi muuten yleisen edun vastaista, 
haittaisi julkisten tai yksityisten 
taloudellisten toimijoiden oikeutettuja 
kaupallisia etuja taikka voisi haitata 
niiden välistä rehellistä kilpailua.
Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 45 päivää 
pyynnön esittämispäivästä.
Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa 
minkäänlaista suoraa tai välillistä 
yhteyttä kyseiseen hankkeeseen.
Tiedonsaajille olisi annettava 
mahdollisuus julkistaa tiedot.
8. Edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuun vuosikertomukseen on 
liitettävä yhteenveto kaikista toimista, 
joita valvontaelin on toteuttanut 1–7 
kohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 1465
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla

Komission teksti Tarkistus

84 artikla Poistetaan.
Julkinen valvonta



AM\908760FI.doc 89/172 PE492.869v01-00

FI

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
riippumaton elin, joka vastaa 
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 
'valvontaelin'. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nimeämisestä komissiolle.
Tällaisen valvonnan on kohdistuttava 
kaikkiin hankintaviranomaisiin.
2. Täytäntöönpanotoimintoihin
osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset on 
organisoitava niin, että eturistiriidoilta 
vältytään. Julkisen valvonnan 
järjestelmän on oltava läpinäkyvä. Tätä 
varten kaikki ohjeet ja lausunnot sekä 
vuosikertomus, jossa kuvataan tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, on 
julkaistava. 
Vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
a) viitteellinen tieto pienten ja 
keskisuurten yritysten saamista julkisista 
hankinnoista; jos tehdyistä sopimuksista 
vähemmän kuin 50 prosenttia on tehty pk-
yritysten kanssa, kertomuksessa on 
analysoitava tilanteeseen johtaneita syitä;
b) yleiskatsaus kestävien 
hankintapolitiikkojen täytäntöönpanosta, 
myös menettelyistä, joissa otetaan 
huomioon ympäristönsuojeluun, 
sosiaaliseen osallistamiseen 
(vammaiskäyttö mukaan luettuna) tai 
innovoinnin lisäämiseen liittyvät 
näkökohdat;
c) tiedot tämän artiklan 3–5 artiklan 
mukaisesti unionin talousarvioon 
vaikuttavien hankintasääntöjen 
rikkomisten seurannasta ja jatkotoimista;
d) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
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vaikuttavista tapauksista. 
3. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:
a) seuraa, kuinka hankintaviranomaiset 
ja erityisesti yhteishankintayksiköt 
soveltavat julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä ja niihin liittyviä käytäntöjä;
b) antaa oikeudellista neuvontaa 
hankintaviranomaisille julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen ja 
periaatteiden tulkinnasta sekä julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta erityistapauksissa;
c) antaa omasta aloitteestaan lausuntoja 
ja ohjeita yleisesti kiinnostavista 
kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
tulkintaan ja soveltamiseen, usein 
kysytyistä asioista ja systeemisistä 
vaikeuksista julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen soveltamisessa tämän 
direktiivin säännökset ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen; 
d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red 
flag) indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia;
e) kiinnittää kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;
f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintaviranomaisille, jotka ovat 
velvoitettuja ottamaan sen huomioon 
päätöksissään tai selittämään, miksi 
analyysiä ei ole otettu huomioon, jos ne 
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toimivat analyysin vastaisesti;
g) seuraa, minkälaisia päätöksiä 
kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset 
tekevät Euroopan unionin 
tuomioistuimen perussopimuksen 267 
artiklan mukaisesti antamien tuomioiden 
perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin yhteisrahoittamiin hankkeisiin 
liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
vahvistamisesta; valvontaelimen on aina 
ilmoitettava Euroopan 
petostentorjuntavirastolle kaikista julkisia 
hankintamenettelyjä koskevien unionin 
sääntöjen rikkomisista, jos nämä liittyvät 
suoraan tai välillisesti Euroopan unionin 
rahoittamiin hankintasopimuksiin. 
Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 89/665/ETY perusteella 
perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.
Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.
4. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja unionin talousarvion 
toteuttamista Euroopan unionin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 17 
artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 317 artiklan 
perusteella. Sen on raportoitava 
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komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 
tekemistä. 
Komissio voi erityisesti siirtää 
valvontaelimelle yksittäistapausten 
käsittelyn, jos hankintasopimusta ei vielä 
ole tehty tai muutoksenhakumenettely 
voidaan vielä toteuttaa. Se voi myös antaa 
valvontaelimen tehtäväksi seurantatoimet, 
joita tarvitaan niiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon varmistamiseen, joihin 
jäsenvaltio on sitoutunut, jotta komission 
toteama julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen ja periaatteiden 
rikkominen saadaan korjattua.
Komissio voi vaatia, että valvontaelin 
analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio 
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja noudattamaan 
valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
unionin sääntöjä rikotaan.
5. Valvontaelimen toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen 
varmistamiseksi, että 
hankintaviranomaisten päätökset ovat 
tämän direktiivin ja perussopimuksen 
yleisten periaatteiden mukaisia, eivät 
korvaa eivätkä estä komission 
institutionaalista asemaa 
perussopimuksen valvojana. Kun 
komissio päättää 4 kohdan mukaisesti 
siirtää yksittäistapauksen käsittelyn, se 
pidättää itselleen myös oikeuden puuttua 
käsittelyyn perussopimuksella sille 
annettujen toimivaltuuksien mukaisesti.
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6. Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään
a) 1 000 000 euroa julkisissa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;
b) 10 000 000 euroa julkisissa 
rakennusurakkasopimuksissa.
7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset. 
Joidenkin hankintasopimuksen osien 
saanti voidaan evätä, jos niiden 
paljastaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi muuten yleisen edun vastaista, 
haittaisi julkisten tai yksityisten 
taloudellisten toimijoiden oikeutettuja 
kaupallisia etuja taikka voisi haitata 
niiden välistä rehellistä kilpailua.
Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 45 päivää 
pyynnön esittämispäivästä.
Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa 
minkäänlaista suoraa tai välillistä 
yhteyttä kyseiseen hankkeeseen. 
Tiedonsaajille olisi annettava 
mahdollisuus julkistaa tiedot.
8. Edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettuun vuosikertomukseen on 
liitettävä yhteenveto kaikista toimista, 
joita valvontaelin on toteuttanut 1–7 
kohdan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Toimeksiannon antamisella yhdelle ainoalle kansalliselle valvontaelimelle kussakin 
jäsenvaltiossa rikottaisiin toissijaisuusperiaatetta, ja sen perustaminen olisi mahdotonta 
jäsenvaltioissa, joissa on alueellisia viranomaisia tai liittovaltiorakenteita.

Tarkistus 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava
täytäntöönpanotoimintojen valvonta ja 
koordinointi.

Or. fr

Tarkistus 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän 
direktiivin asianmukainen 
täytäntöönpano ja sen demokraattinen, 
tilinpitoon liittyvä ja oikeudellinen 
valvonta. Jäsenvaltiot voivat päättää, 
haluavatko ne nimittää yhden 
riippumattoman elimen, joka vastaa 
toimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, vai haluavatko ne jättää 
valvonnan olemassa oleville elimille, jotka 
jo vastaavat hankintaviranomaisten 
demokraattisesta, tilinpitoon liittyvästä ja 
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oikeudellisesta valvonnasta. 
Jos jäsenvaltio päättää olla nimittämättä 
yhtä riippumatonta valvontaelintä, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
a) kunnanhallituksille, alueellisille 
valtuustoille ja kansallisille parlamenteille 
annetaan täysimääräiset valmiudet 
seurata hankintaviranomaisia ja vastata 
niiden demokraattisesta valvonnasta; 
b) paikallisten, alueellisten ja kansallisten 
viranomaisten tarkastamisesta vastaaville 
tarkastajille annetaan täysimääräiset 
valmiudet seurata ja tarkastaa 
hankintaviranomaisia;
c) oikeuslaitokselle annetaan 
täysimääräiset valmiudet vastata 
hankintaviranomaisten oikeudellisesta 
valvonnasta.

Or. en

Tarkistus 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 1469
Toine Manders
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Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Tarkistus 1470
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
täytäntöönpanotoimintojen valvonta ja 
koordinointi. Kaikissa tilanteissa on 
noudatettava sellaisten jäsenvaltioiden 
kilpailullista rakennetta, joissa on 
yhdistetty hallinnollinen rakenne tai 
hajautettu rakenne. Jäsenvaltioiden on 
nimitettävä valtion rakenteeseensa 
parhaiten mukautuvat elimet. 

Or. es

Tarkistus 1471
Monica Luisa Macovei

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tilastot ja katsaus 30 artiklassa 
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tarkoitetun neuvottelumenettelyn, josta ei 
ilmoiteta ennakolta, käytöstä, mukaan 
lukien luettelo talouden toimijoista, joiden 
kanssa on tehty sopimus julkisista 
hankinnoista tämän menettelyn 
perusteella, ja perusteista, joita 
menettelyssä käytettiin;

Or. en

Tarkistus 1472
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta yhteisrahoitettaviin 
hankkeisiin vaikuttavista tapauksista.

d) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta yhteisrahoitettaviin 
hankkeisiin vaikuttavista tapauksista, sekä 
mahdollisuuksien mukaan toimivaltaisen 
hallinto-, lainvalvonta- tai 
oikeusviranomaisen käsittelemän asian 
tulokset.

Or. en

Tarkistus 1473
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta yhteisrahoitettaviin 

d) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta yhteisrahoitettaviin 
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hankkeisiin vaikuttavista tapauksista. hankkeisiin vaikuttavista tapauksista.
Nämä tiedot on kerättävä yhteisten 
muuttujien ja menetelmän mukaisesti, 
jotta EU:n tasolla saadaan aikaan 
yhtenäiset hankintatietokannat ja -tilastot, 
joiden avulla voidaan tehdä tieteellisiä 
vertailuja unionin eri jäsenvaltioiden 
julkisista hankinnoista.

Or. en

Tarkistus 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:

3. Toimivaltaiset viranomaiset vastaavat
seuraavista tehtävistä:

Or. fr

Tarkistus 1475
Pablo Arias Echeverría

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

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:

3. Valvontamekanismien avulla on 
taattava seuraavien tehtävien 
suorittaminen:

Or. es

Tarkistus 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) seuraa, kuinka hankintaviranomaiset ja 
erityisesti yhteishankintayksiköt soveltavat 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja 
niihin liittyviä käytäntöjä;

a) seuraa, kuinka hankintaviranomaiset ja 
erityisesti yhteishankintayksiköt soveltavat 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja 
talouden toimijan, jonka kanssa sopimus 
on tehty, ja tämän alihankkijoiden 
toteuttamaan sosiaaliturvaan, työllisyyden 
suojeluun ja työehtoihin liittyviä sääntöjä
ja niihin liittyviä käytäntöjä;

Or. de

Tarkistus 1477
Monica Luisa Macovei

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

Komission teksti Tarkistus

d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red flag) 
indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia sääntöjenvastaisuuksia;

d) ottaa käyttöön ja soveltaa yhteistyössä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa
kattavia ja tehokkaita varoittavien 
merkkien (red flag) 
indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia sääntöjenvastaisuuksia;
tähän on myös sisällyttävä riskikartoitus, 
jossa määritetään hankintaviranomaisten 
herkät asemat sekä ulkoiset ja sisäiset 
valvontaelimet, julkisten 
hankintamenettelyjen toimet, joissa 
riskejä on havaittu ja herkät alat ja/tai 
hankkeet. Varoittavien merkkien 
indikaattorit ja riskikartoitus on 
päivitettävä säännöllisesti;

Or. en
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Tarkistus 1478
Monica Luisa Macovei

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

Komission teksti Tarkistus

d a) laatii vakavien 
sääntöjenvastaisuuksien 
ilmoittamismenettelyt, joilla taataan myös 
tiedonantajan pysyminen 
tuntemattomana;

Or. en

Tarkistus 1479
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

d a) laatii kattavan ja kannekelpoisen 
varoittavien merkkien 
indikaattorijärjestelmän ja soveltaa sitä
i) havaitakseen ja estääkseen 
hankintasopimukset, joilla saatetaan 
edistää monopolistisia ja oligopolistisia 
rakenteita ja markkinoita;
ii) estääkseen tosiasiallisesti ja 
tehokkaasti hankintasopimukset ja 
-menettelyt, joilla heikennetään pk-
yritysten ja paikallisyritysten 
mahdollisuuksia osallistua 
tarjouskilpailuihin ja saada 
hankintasopimuksia;
iii) estääkseen sen, että loppukäyttäjiltä 
viedään oikeus valintaan ja kuulemiseen;

Or. en
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Tarkistus 1480
Monica Luisa Macovei

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

Komission teksti Tarkistus

d b) keskittää tiedot petos-, lahjonta- ja 
eturistiriitatapauksista sekä muista 
vakavista sääntöjenvastaisuuksista sekä 
mahdollisuuksien mukaan toimivaltaisen 
hallinto-, lainvalvonta- tai 
oikeusviranomaisten niistä toteuttamasta 
seurannasta;

Or. en

Tarkistus 1481
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) varmistaa yhteistyössä 
lainvalvontaelinten kanssa 
hankintaviranomaisten ja sisäisten 
valvontaelinten virkailijoiden 
erikoiskoulutuksen petosten, korruption, 
eturistiriitojen ja muiden vakavien 
sääntöjenvastaisuuksien havaitsemisesta;

Or. en

Tarkistus 1482
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d d alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d d) varmistaa 55 artiklan 1, 2 ja 
3 kohdan nojalla julkiseen hankintaan 
osallistumisesta poissuljettujen talouden 
toimijoiden säännöllisesti päivitetyn 
luettelon julkaisemisen;

Or. en

Tarkistus 1483
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

e a) antaa kansalaisjärjestöille oikeuden 
seurata ihmisten, joiden 
oikeustoimikelpoisuus tai muut 
kelpoisuudet ovat rajoitettuja, puolesta 
sitä, että niiden tavaroiden ja palvelujen 
laatu, joita tarjotaan ihmisille, joiden 
oikeustoimikelpoisuus tai muut 
kelpoisuudet ovat rajoitettuja, vastaa 
EU:n perusoikeuksia ja 
hankintasopimuksessa määritettyjä 
teknisiä eritelmiä ja hankintasopimuksen 
tekoperusteita sekä kunkin 
käyttäjäryhmän erityistarpeisiin 
vastaamista koskevia vaatimuksia, ja 
raportoida siitä.

Or. en

Tarkistus 1484
Sergio Gaetano Cofferati

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

f a. tutkii sellaisilta 
hankintaviranomaisilta saamansa 
kertomukset, jotka aikovat soveltaa 
neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta;

Or. it

Tarkistus 1485
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komission teksti Tarkistus

g a) hallinnoi noudattamatta jättämistä 
koskevaa virallista rekisteriä 73a artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1486
Phil Prendergast

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

Komission teksti Tarkistus

g a) avustaa hankintavirastoja ja 
-viranomaisia ottamaan henkilöstöään 
varten sisäiset ilmiantomenettelyt sen 
varmistamiseksi, että
– kaikkia henkilöstön jäseniä (mukaan 
lukien tilapäiset ja sopimussuhteiset 
työntekijät, harjoittelijat ja 
neuvonantajat), jotka tekevät 
vilpittömässä mielessä ilmoituksen mistä 
tahansa aineellisesta väärinkäytöksestä, 
suojellaan kaikilta kosto- tai 
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häirintätoimilta tai vahingollisilta toimilta
– ilmiantajia koskeva luottamuksellisuus 
säilytetään, elleivät he itse yksiselitteisesti 
luovu siitä
– ilmoitusten tekemistä varten annetaan 
saataville asianmukaisia mekanismeja, 
kuten neuvontapuhelimia ja 
verkkolomakkeita
– ilmiantajalla, jota kohtaan on suoritettu 
kostotoimenpiteitä, on oikeus 
oikeudenmukaiseen kuulemiseen 
puolueettomalla foorumilla, ja hänelle 
myönnetään täysimääräinen korvaus; 
kostotoimenpiteet suorittaneita 
rangaistaan asianmukaisesti
– ilmoitukset tutkitaan huolellisesti ja 
tarvittaessa ryhdytään 
korjaustoimenpiteisiin, ja ilmiantajat 
voivat halutessaan osallistua näihin 
menettelyihin
– johtajien on todistettava, että kaikki 
ilmiantajaa vastaan toteutetut toimet 
johtuivat muista syistä kuin 
ilmiantamisesta
– vilpittömässä mielessä tehtyjä 
virheellisiä ilmoituksia suojellaan; 
ilmoituksia, jotka voidaan todistaa 
vilpillisessä mielessä tehdyiksi, ei suojella
– johdolle ja henkilöstölle olisi annettava 
asianmukainen koulutus ilmiantajaa 
koskevista oikeuksista, toimintatavoista ja 
menettelyistä
– riippumattomien elinten olisi valvottava 
ja arvioitava ilmiantajaa koskevia 
menettelytapoja säännöllisesti
– valittujen virkailijoiden, 
kansalaisjärjestöjen, tiedotusvälineiden ja 
muiden asiaankuuluvien osapuolten 
ulkopuolista ilmiantamista suojellaan, jos 
sisäiset kanavat eivät toimi tai niitä ei ole 
olemassa

Or. en
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Tarkistus 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat viedä 
asian sen tuomioistuimen käsiteltäväksi, 
joka kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.

Or. fr
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Tarkistus 1489
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.

Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimille toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.

Or. es

Tarkistus 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja unionin talousarvion 
toteuttamista Euroopan unionin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 17 
artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 317 artiklan 
perusteella. Sen on raportoitava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 

4. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, toimivaltaisten viranomaisten on 
toimittava komission erityisenä 
yhteyspisteenä valvoessaan unionin 
lainsäädännön soveltamista ja unionin 
talousarvion toteuttamista Euroopan 
unionin perustamisesta tehdyn sopimuksen 
17 artiklan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 
artiklan perusteella. Sen on raportoitava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 
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tekemistä. tekemistä.

Or. fr

Tarkistus 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi erityisesti siirtää 
valvontaelimelle yksittäistapausten 
käsittelyn, jos hankintasopimusta ei vielä 
ole tehty tai muutoksenhakumenettely 
voidaan vielä toteuttaa. Se voi myös antaa 
valvontaelimen tehtäväksi seurantatoimet, 
joita tarvitaan niiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon varmistamiseen, joihin 
jäsenvaltio on sitoutunut, jotta komission 
toteama julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen ja periaatteiden 
rikkominen saadaan korjattua.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vaatia, että valvontaelin 
analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio 
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat 

Poistetaan.
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velvoitettuja noudattamaan 
valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
unionin sääntöjä rikotaan.

Or. fr

Tarkistus 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valvontaelimen toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen varmistamiseksi, 
että hankintaviranomaisten päätökset ovat 
tämän direktiivin ja perussopimuksen 
yleisten periaatteiden mukaisia, eivät 
korvaa eivätkä estä komission 
institutionaalista asemaa perussopimuksen 
valvojana. Kun komissio päättää 4 kohdan 
mukaisesti siirtää yksittäistapauksen 
käsittelyn, se pidättää itselleen myös 
oikeuden puuttua käsittelyyn 
perussopimuksella sille annettujen 
toimivaltuuksien mukaisesti.

5. Toimivaltaisten viranomaisten
toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen varmistamiseksi, 
että hankintaviranomaisten päätökset ovat 
tämän direktiivin ja perussopimuksen 
yleisten periaatteiden mukaisia, eivät 
korvaa eivätkä estä komission 
institutionaalista asemaa perussopimuksen 
valvojana. Kun komissio päättää 4 kohdan 
mukaisesti siirtää yksittäistapauksen 
käsittelyn, se pidättää itselleen myös 
oikeuden puuttua käsittelyyn 
perussopimuksella sille annettujen 
toimivaltuuksien mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hankintaviranomaisten on toimitettava Poistetaan.



AM\908760FI.doc 109/172 PE492.869v01-00

FI

tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään
a) 1 000 000 euroa julkisissa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;
b) 10 000 000 euroa julkisissa 
rakennusurakkasopimuksissa.

Or. de

Perustelu

Kattava julkaisupakko johtaisi siihen, että tietyt sopimukset olisi julkaistava pienimpiä 
liiketoimintaan liittyviä yksityiskohtia myöten ja siten niissä oleva tietotaito eli 
liikesalaisuudet olisi annettava käytettäväksi mahdollisesti jopa jättäen huomioimatta 
kolmansien osapuolten salassapitoa koskevat säännökset. Näin ei kuitenkaan saavutettaisi 
lisää avoimuutta, koska hankintamenettely päättyy tarjouksen hyväksymiseen.

Tarkistus 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään

6. Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
toimivaltaisille viranomaisille, kun 
sopimuksen arvo on vähintään

Or. fr

Tarkistus 1496
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 1 000 000 euroa julkisissa a) 800 000 euroa julkisissa 
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tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;

tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;

Or. en

Tarkistus 1497
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 1 000 000 euroa julkisissa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;

a) 250 000 euroa julkisissa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;

Or. en

Tarkistus 1498
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 10 000 000 euroa julkisissa 
rakennusurakkasopimuksissa.

b) 5 000 000 euroa julkisissa 
rakennusurakkasopimuksissa.

Or. en

Tarkistus 1499
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 10 000 000 euroa julkisissa 
rakennusurakkasopimuksissa.

b) 1 000 000 euroa julkisissa 
rakennusurakkasopimuksissa.
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Or. en

Tarkistus 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset.
Joidenkin hankintasopimuksen osien 
saanti voidaan evätä, jos niiden 
paljastaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi muuten yleisen edun vastaista, 
haittaisi julkisten tai yksityisten 
taloudellisten toimijoiden oikeutettuja 
kaupallisia etuja taikka voisi haitata 
niiden välistä rehellistä kilpailua.

Poistetaan.

Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 45 päivää 
pyynnön esittämispäivästä.
Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa 
minkäänlaista suoraa tai välillistä 
yhteyttä kyseiseen hankkeeseen.
Tiedonsaajille olisi annettava 
mahdollisuus julkistaa tiedot.

Or. de

Perustelu

Hankintamenettelyä koskevan riidan yhteydessä käytettävissä olevat oikeudet tutustua 
asiakirjoihin ja jo erittäin kattavien tiedonvapautta koskevien lakien mukaiset lisäoikeudet 
riittävät oikein hyvin.



PE492.869v01-00 112/172 AM\908760FI.doc

FI

Tarkistus 1501
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset. 
Joidenkin hankintasopimuksen osien saanti 
voidaan evätä, jos niiden paljastaminen 
estäisi lain soveltamista tai olisi muuten 
yleisen edun vastaista, haittaisi julkisten tai 
yksityisten taloudellisten toimijoiden 
oikeutettuja kaupallisia etuja taikka voisi 
haitata niiden välistä rehellistä kilpailua.

7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava pyynnöstä rajoituksetta, 
maksutta, suoraan ja kokonaan kaikkien 
saataville 6 kohdassa tarkoitetut tehdyt 
hankintasopimukset. Joidenkin 
hankintasopimuksen osien saanti voidaan 
evätä ainoastaan, jos niiden paljastaminen 
estäisi lain soveltamista tai olisi muuten 
yleisen edun vastaista, haittaisi julkisten tai 
yksityisten taloudellisten toimijoiden 
oikeutettuja kaupallisia etuja taikka voisi 
haitata niiden välistä rehellistä kilpailua.
Hankintasopimusten joidenkin osien 
saannin epääminen näillä perusteilla on 
perusteltava asianmukaisesti ja perustelut 
on julkaistava.

Or. en

Tarkistus 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 

7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, toimivaltaisten 
viranomaisten on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
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kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset. 
Joidenkin hankintasopimuksen osien saanti 
voidaan evätä, jos niiden paljastaminen 
estäisi lain soveltamista tai olisi muuten 
yleisen edun vastaista, haittaisi julkisten tai 
yksityisten taloudellisten toimijoiden 
oikeutettuja kaupallisia etuja taikka voisi 
haitata niiden välistä rehellistä kilpailua.

kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset. 
Joidenkin hankintasopimuksen osien saanti 
voidaan evätä, jos niiden paljastaminen
estäisi lain soveltamista tai olisi muuten 
yleisen edun vastaista, haittaisi julkisten tai 
yksityisten taloudellisten toimijoiden 
oikeutettuja kaupallisia etuja taikka voisi 
haitata niiden välistä rehellistä kilpailua.

Or. fr

Tarkistus 1503
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset. 
Joidenkin hankintasopimuksen osien 
saanti voidaan evätä, jos niiden 
paljastaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi muuten yleisen edun vastaista, 
haittaisi julkisten tai yksityisten 
taloudellisten toimijoiden oikeutettuja 
kaupallisia etuja taikka voisi haitata niiden 
välistä rehellistä kilpailua.

7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
kerättävä ja tarjottava rajoituksetta, 
maksutta, suoraan ja kokonaan kaikkien 
saataville kaikkia tarjousmenettelyjä 
koskevat kaikki asiakirjat. Erityiset 
menettelyasiakirjat, kuten 
hankintasopimukset, hankintasopimuksen 
muutokset ja kaikkia tehtyjä 
hankintasopimuksia koskevat tarkastukset 
on myös annettava julkisesti saataville.
Joidenkin kyseisten tietojen osien saanti 
voidaan kieltää, jos niiden paljastaminen 
estäisi lain soveltamista tai olisi muuten 
yleisen edun vastaista, haittaisi julkisten tai 
yksityisten taloudellisten toimijoiden 
oikeutettuja kaupallisia etuja taikka voisi 
haitata niiden välistä rehellistä kilpailua.

Or. en
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Tarkistus 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettuun 
vuosikertomukseen on liitettävä yhteenveto 
kaikista toimista, joita valvontaelin on 
toteuttanut 1–7 kohdan mukaisesti.

8. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettuun 
vuosikertomukseen on liitettävä yhteenveto 
kaikista toimista, joita toimivaltaiset 
viranomaiset ovat toteuttaneet 1–7 kohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Erilliset kertomukset menettelyistä 
hankintasopimusten tekemisessä

Erillinen raportointi

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).

Tarkistus 1506
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on laadittava 
jokaisesta hankintasopimuksesta tai 
puitejärjestelystä ja jokaisesta dynaamisen 

Hankintaviranomaisten on laadittava 
jokaisesta kynnysarvon ylittävästä 
hankinnasta, riippumatta siitä, onko se 
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hankintajärjestelmän perustamisesta 
kirjallinen selvitys, josta on ilmettävä 
ainakin

hankintasopimus vai puitejärjestely, ja 
jokaisesta dynaamisen 
hankintajärjestelmän perustamisesta 
kirjallinen selvitys, josta on ilmettävä 
ainakin

Or. en

Tarkistus 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hyväksyttyjen ehdokkaiden tai tarjoajien 
nimet sekä näiden valinnan perustelut;

b) soveltuvin osin laatuun perustuvan 
valinnan ja/tai määrän vähentämisen 
tulokset 64 ja 65 artiklan mukaisesti eli
i) valittujen ehdokkaiden tai tarjoajien 
nimet sekä näiden valinnan perustelut;

ii) hylättyjen ehdokkaiden tai tarjoajien 
nimet sekä näiden hylkäämisen 
perustelut;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).

Tarkistus 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hylättyjen ehdokkaiden tai tarjoajien 
nimet sekä näiden hylkäämisen perusteet;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi). Tämän alakohdan teksti on siirretty 
b alakohtaan.

Tarkistus 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi,
tämän tarjouksen valinnan perustelut ja, jos 
tiedossa, se osuus sopimuksesta tai 
puitejärjestelystä, jonka sopimuspuoleksi 
valittu tarjoaja mahdollisesti aikoo antaa 
alihankintana kolmansille;

e) sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi 
ja tämän tarjouksen valinnan perustelut;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi). Komission alun perin d alakohdassa 
ehdottamalla vaatimuksella alihankinnan prosentuaalisesta arvosta lisättäisiin tarpeettomia 
hallinnollisia rasituksia, ja päätoimeksisaajan/-tarjoajan olisi usein vaikeaa tietää sitä alusta 
alkaen (ja siten sitä olisi vaikeaa toimittaa hankintaviranomaiselle).

Tarkistus 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi, 
tämän tarjouksen valinnan perustelut ja, jos 
tiedossa, se osuus sopimuksesta tai 
puitejärjestelystä, jonka sopimuspuoleksi 
valittu tarjoaja mahdollisesti aikoo antaa 
alihankintana kolmansille;

e) sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi, 
tämän tarjouksen valinnan perustelut ja, jos 
tiedossa, se osuus sopimuksesta tai 
puitejärjestelystä, jonka sopimuspuoleksi 
valittu tarjoaja mahdollisesti aikoo antaa 
alihankintana kolmansille, ja tiedot 
alihankkijasta mukaan luettuna tämän 
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nimi, osoite ja laillinen edustaja;

Or. de

Tarkistus 1511
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kilpailullisen neuvottelumenettelyn 
osalta XX artiklassa tarkoitetut 
olosuhteet, jotka oikeuttavat tämän 
menettelyn noudattamiseen;

Or. en

Tarkistus 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarvittaessa todetut eturistiriidat ja 
niiden johdosta toteutetut toimenpiteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mikäli 48 artiklan mukaisesti laaditussa 
jälki-ilmoituksessa on tässä kohdassa 
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vaaditut tiedot, hankintaviranomaiset 
voivat viitata kyseiseen ilmoitukseen.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).

Tarkistus 1514
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on pidettävä kirjaa 
kaikkien hankintamenettelyjen 
edistymisestä, olivat ne sitten sähköisiä tai 
muita menettelyjä. Tätä varten niiden on 
pidettävä kirjaa kaikista 
hankintamenettelyn vaiheista, myös 
viestinnästä talouden toimijoiden kanssa 
ja sisäisistä pohdinnoista, 
tarjouskilpailujen valmistelusta, 
mahdollisesta vuoropuhelusta tai 
neuvottelusta sekä tarjoajan valinnasta ja 
hankintasopimuksen tekemisestä.

Hankintaviranomaisten on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sähköisessä 
muodossa toteutettujen 
sopimuksentekomenettelyjen kulun 
dokumentoimiseksi.

Or. en

Tarkistus 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on pidettävä kirjaa 
kaikkien hankintamenettelyjen 
edistymisestä, olivat ne sitten sähköisiä tai 
muita menettelyjä. Tätä varten niiden on 

Hankintaviranomaisten on pidettävä kirjaa 
kaikkien hankintamenettelyjen 
edistymisestä, olivat ne sitten sähköisiä tai 
muita menettelyjä. Tätä varten niiden on 
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pidettävä kirjaa kaikista
hankintamenettelyn vaiheista, myös 
viestinnästä talouden toimijoiden kanssa ja 
sisäisistä pohdinnoista, tarjouskilpailujen 
valmistelusta, mahdollisesta 
vuoropuhelusta tai neuvottelusta sekä 
tarjoajan valinnasta ja hankintasopimuksen 
tekemisestä.

varmistettava, että niillä on käytössään 
riittävät asiakirjat kaikissa
hankintamenettelyn vaiheissa tehtyjen 
päätösten perustelemiseksi, esimerkiksi 
asiakirjat viestinnästä talouden toimijoiden 
kanssa ja sisäisistä pohdinnoista, 
tarjouskilpailujen valmistelusta, 
mahdollisesta vuoropuhelusta tai 
neuvottelusta sekä tarjoajan valinnasta ja 
hankintasopimuksen tekemisestä.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).

Tarkistus 1516
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on pidettävä kirjaa 
kaikkien hankintamenettelyjen 
edistymisestä, olivat ne sitten sähköisiä tai 
muita menettelyjä. Tätä varten niiden on 
pidettävä kirjaa kaikista 
hankintamenettelyn vaiheista, myös 
viestinnästä talouden toimijoiden kanssa 
ja sisäisistä pohdinnoista, 
tarjouskilpailujen valmistelusta, 
mahdollisesta vuoropuhelusta tai 
neuvottelusta sekä tarjoajan valinnasta ja 
hankintasopimuksen tekemisestä.

Hankintaviranomaisten on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sähköisessä 
muodossa toteutettujen 
hankintamenettelyjen edistymisen
dokumentoimiseksi.

Or. nl

Perustelu

Direktiivin 2004/18/EY 43 artiklassa tarkoitetun kirjallisiin selvityksiin perustuvan 
järjestelmän on oltava etusijalla ehdotettuun säännökseen nähden. Lisäksi uudet säännökset 
lisäävät hallinnollista taakkaa.



PE492.869v01-00 120/172 AM\908760FI.doc

FI

Tarkistus 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on pidettävä kirjaa 
kaikkien hankintamenettelyjen 
edistymisestä, olivat ne sitten sähköisiä tai 
muita menettelyjä. Tätä varten niiden on 
pidettävä kirjaa kaikista 
hankintamenettelyn vaiheista, myös 
viestinnästä talouden toimijoiden kanssa ja 
sisäisistä pohdinnoista, tarjouskilpailujen 
valmistelusta, mahdollisesta 
vuoropuhelusta tai neuvottelusta sekä 
tarjoajan valinnasta ja hankintasopimuksen 
tekemisestä.

Hankintaviranomaisten on pidettävä kirjaa 
kaikkien hankintamenettelyjen 
edistymisestä, olivat ne sitten sähköisiä tai 
muita menettelyjä. Tätä varten niiden on 
pidettävä kirjaa kaikista 
hankintamenettelyn vaiheista, myös 
viestinnästä talouden toimijoiden kanssa, 
tarjouskilpailujen valmistelusta, 
mahdollisesta vuoropuhelusta tai 
neuvottelusta sekä tarjoajan valinnasta ja 
hankintasopimuksen tekemisestä.

Or. en

Tarkistus 1518
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on pidettävä kirjaa 
kaikkien hankintamenettelyjen 
edistymisestä, olivat ne sitten sähköisiä tai 
muita menettelyjä. Tätä varten niiden on 
pidettävä kirjaa kaikista 
hankintamenettelyn vaiheista, myös 
viestinnästä talouden toimijoiden kanssa ja 
sisäisistä pohdinnoista, tarjouskilpailujen 
valmistelusta, mahdollisesta 
vuoropuhelusta tai neuvottelusta sekä 
tarjoajan valinnasta ja hankintasopimuksen 
tekemisestä.

Hankintaviranomaisten on pidettävä kirjaa 
kaikkien hankintamenettelyjen 
edistymisestä, olivat ne sitten sähköisiä tai 
muita menettelyjä. Tätä varten niiden on 
pidettävä kirjaa kaikista 
hankintamenettelyn vaiheista, myös 
viestinnästä talouden toimijoiden kanssa, 
tarjouskilpailujen valmistelusta, 
mahdollisesta vuoropuhelusta tai 
neuvottelusta sekä tarjoajan valinnasta ja 
hankintasopimuksen tekemisestä.
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Or. en

Tarkistus 1519
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kertomus tai sen pääkohdat on annettava
tiedoksi komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle niiden pyynnöstä.

Kertomus tai sen pääkohdat on annettava 
tiedoksi komissiolle tämän pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kertomus tai sen pääkohdat on annettava 
tiedoksi komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle niiden pyynnöstä.

Kertomus tai sen pääkohdat on annettava 
tiedoksi komissiolle tai 83 artiklassa 
tarkoitetuille kansallisille viranomaisille 
tai rakenteille niiden pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).

Tarkistus 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kertomus tai sen pääkohdat on annettava 
tiedoksi komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle niiden pyynnöstä.

Kertomus tai sen pääkohdat on annettava 
tiedoksi komissiolle tai toimivaltaiselle 
kansalliselle elimelle niiden pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 1522
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kertomus tai sen pääkohdat on annettava 
tiedoksi komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle niiden pyynnöstä.

Kertomus tai sen pääkohdat on annettava 
tiedoksi komissiolle tämän pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 1523
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tilastotietojen kerääminen jäsenvaltioiden toimittamien kertomusten avulla on epäluotettavaa 
ja saa aikaan byrokratiaa ja kustannuksia. Direktiivin 86 artiklan tarkoituksena on 
ehdotuksen 48 artiklan nojalla TED-tietokantaan kerättyjen tietojen ristiintarkastaminen. 
Sekä TED-tiedot että kansallisten kertomusten tiedot ovat kuitenkin hyvin usein 
epätäydellisiä. Ristiintarkastamisen sijasta olisi vahvistettava enemmän TED-osion 
tilastotietojen keräämistä ja kansallisia kertomuksia koskeva osio olisi hylättävä kokonaan.

Tarkistus 1525
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Ehdotettu säännös olisi poistettava. Tämä säännös aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista 
taakkaa.

Tarkistus 1526
Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansalliset kertomukset ja luettelot 
hankintaviranomaisista

Kansallinen raportointi

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).

Tarkistus 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinten, jotka on perustettu tai nimetty 
84 artiklan mukaisesti, on toimitettava 
komissiolle vuosittain vakiolomakkeen 
mallin mukaan täytäntöönpano- ja 
tilastokertomus viimeistään seuraavan 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vuosittain vakiolomakkeen 
mallin mukaan tilastokertomus viimeistään 
seuraavan vuoden 31 päivänä lokakuuta.
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vuoden 31 päivänä lokakuuta.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).

Tarkistus 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elinten, jotka on perustettu tai nimetty 
84 artiklan mukaisesti, on toimitettava 
komissiolle vuosittain vakiolomakkeen
mallin mukaan täytäntöönpano- ja 
tilastokertomus viimeistään seuraavan 
vuoden 31 päivänä lokakuuta.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten
on toimitettava komissiolle vuosittain 
vakiolomakkeen mallin mukaan 
täytäntöönpano- ja tilastokertomus 
viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä 
lokakuuta.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella luodaan kohtuuttomia velvoitteita jäsenvaltioille. Etenkään täydellisen luettelon 
toimittaminen komissiolle jäsenvaltion kaikista hankintaviranomaisista ei ole mahdollista. 
Käytännössä hankintaviranomaisten määrä on huomattava (joissakin jäsenvaltioissa se voi 
olla tuhansia), ja se muuttuu joka vuosi hallinnon rakenteellisten muutosten vuoksi.

Tarkistus 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) täydellinen ja ajantasainen luettelo 
kaikista keskushallinnon viranomaisista, 
keskushallintoa alemmalla tasolla 
toimivista hankintaviranomaisista ja 
julkisoikeudellisista laitoksista, 

Poistetaan.
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hankintasopimuksia tai puitesopimuksia 
tekevät keskushallintoa alemmalla tasolla 
toimivat viranomaiset ja 
hankintaviranomaisten yhteenliittymät 
mukaan luettuina, sekä kunkin 
viranomaisen oma tunnistusnumero, jos 
sellaisesta säädetään kansallisessa 
lainsäädännössä; luettelo on ryhmiteltävä 
viranomaistyypeittäin;

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella luodaan kohtuuttomia velvoitteita jäsenvaltioille. Etenkään täydellisen luettelon 
toimittaminen komissiolle jäsenvaltion kaikista hankintaviranomaisista ei ole mahdollista. 
Käytännössä hankintaviranomaisten määrä on huomattava (joissakin jäsenvaltioissa se voi 
olla tuhansia), ja se muuttuu joka vuosi hallinnon rakenteellisten muutosten vuoksi.

Tarkistus 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) täydellinen ja ajantasainen luettelo 
kaikista keskushallinnon viranomaisista, 
keskushallintoa alemmalla tasolla 
toimivista hankintaviranomaisista ja 
julkisoikeudellisista laitoksista, 
hankintasopimuksia tai puitesopimuksia 
tekevät keskushallintoa alemmalla tasolla 
toimivat viranomaiset ja 
hankintaviranomaisten yhteenliittymät 
mukaan luettuina, sekä kunkin 
viranomaisen oma tunnistusnumero, jos 
sellaisesta säädetään kansallisessa 
lainsäädännössä; luettelo on ryhmiteltävä 
viranomaistyypeittäin;

a) luettelo kaikista keskushallinnon 
viranomaisista, keskushallintoa alemmalla 
tasolla toimivista hankintaviranomaisista ja 
julkisoikeudellisista laitoksista, jotka ovat 
tehneet hankintasopimuksia tai 
puitesopimuksia kyseisen vuoden aikana, 
sekä kunkin viranomaisen oma 
tunnistusnumero, jos sellaisesta säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä; luettelo on 
ryhmiteltävä viranomaistyypeittäin;

Or. en
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Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).

Tarkistus 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) täydellinen ja ajantasainen luettelo 
yhteishankintayksiköistä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella luodaan kohtuuttomia velvoitteita jäsenvaltioille. Etenkään täydellisen luettelon 
toimittaminen komissiolle jäsenvaltion kaikista hankintaviranomaisista ei ole mahdollista. 
Käytännössä hankintaviranomaisten määrä on huomattava (joissakin jäsenvaltioissa se voi 
olla tuhansia), ja se muuttuu joka vuosi hallinnon rakenteellisten muutosten vuoksi.

Tarkistus 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) täydellinen ja ajantasainen luettelo 
yhteishankintayksiköistä;

b) luettelo yhteishankintayksiköistä, jotka 
ovat tehneet julkisia hankintasopimuksia 
tai puitesopimuksia kyseisen vuoden 
aikana;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).
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Tarkistus 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) kaikista tämän direktiivin 4 artiklassa 
säädetyt kynnysarvot ylittävistä 
hankintasopimuksista:

c) kaikista tämän direktiivin 4 artiklassa 
säädetyt kynnysarvot ylittävistä 
hankintasopimuksista, arvio kyseisen 
vuoden aikana tehtyjen 
hankintasopimusten määrästä ja arvosta 
ryhmiteltynä kunkin viranomaistyypin 
osalta menettelyn mukaan sekä 
rakennusurakka-, tavaranhankinta- ja 
palvelusopimusten mukaan;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).

Tarkistus 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tehtyjen hankintasopimusten 
lukumäärä ja arvo ryhmiteltynä kunkin 
viranomaistyypin osalta menettelyn 
mukaan sekä CPV-nimikkeistön tasoilla 
määritettyjen rakennusurakka-, 
tavaranhankinta- ja palvelusopimusten 
mukaan;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).
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Tarkistus 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) jos hankintasopimukset on tehty 
neuvottelumenettelyllä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, i alakohdassa tarkoitetut tiedot 
ryhmitellään lisäksi 30 artiklassa 
tarkoitettujen olosuhteiden mukaan ja 
niissä täsmennetään tehtyjen sopimusten 
lukumäärä ja arvo kunkin jäsenvaltion ja 
kolmannen maan osalta, josta 
sopimuksen tehnyt toimeksisaaja on 
peräisin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).

Tarkistus 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikista tämän direktiivin 4 artiklassa 
säädetyt kynnysarvot alittavista 
hankintasopimuksista, jotka kuuluisivat
tämän direktiivin soveltamisalaan, jos 
niiden arvo ylittäisi kynnysarvon, tehtyjen 
hankintasopimusten lukumäärä ja arvo 
ryhmiteltynä kunkin viranomaistyypin 
osalta.

d) tämän direktiivin 4 artiklassa säädetyt 
kynnysarvot alittavasta hankinnasta, joka 
kuuluisi tämän direktiivin soveltamisalaan, 
jos sen arvo ylittäisi kynnysarvon, arvio 
hankinnan yhteenlasketusta 
kokonaisarvosta kyseisen vuoden osalta.
Tämä arvio voi erityisesti perustua 
kansallisten julkaisuvaatimusten 
mukaisesti saatavilla oleviin tietoihin.

Or. en
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Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).

Tarkistus 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on annettava komission 
käyttöön tiedot institutionaalista 
järjestelyistään, jotka koskevat tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa, sekä 
kansallisista aloitteista, joilla pyritään 
antamaan ohjeita julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen 
täytäntöönpanosta tai avustamaan siinä 
taikka vastaamaan näiden sääntöjen 
täytäntöönpanossa esiintyviin ongelmiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).

Tarkistus 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on annettava komission 
käyttöön tiedot institutionaalista 
järjestelyistään, jotka koskevat tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa, sekä 
kansallisista aloitteista, joilla pyritään 
antamaan ohjeita julkisia hankintoja 

Poistetaan.
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koskevien unionin sääntöjen 
täytäntöönpanosta tai avustamaan siinä 
taikka vastaamaan näiden sääntöjen 
täytäntöönpanossa esiintyviin ongelmiin.

Or. en

Perustelu

Artiklan 4 kohta ei vaikuta tarpeelliselta.

Tarkistus 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vahvistaa vakiolomakkeen 1 
kohdassa tarkoitettua vuotuista 
täytäntöönpano- ja tilastokertomusta
varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 91 artiklassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

5. Komissio vahvistaa vakiolomakkeen 1 
kohdassa tarkoitettua vuotuista 
tilastokertomusta varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 91 
artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (raportointi).

Tarkistus 1542
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
86 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

86 a artikla
Tilastovelvoitteet ja tilastokertomuksen 

sisältö
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1. Jäsenvaltioiden on annettava komission 
käyttöön tiedot institutionaalista 
järjestelyistään, jotka koskevat tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa, sekä 
kansallisista aloitteista, joilla pyritään 
antamaan ohjeita julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen 
täytäntöönpanosta tai avustamaan siinä 
taikka vastaamaan näiden sääntöjen 
täytäntöönpanossa esiintyviin ongelmiin.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuun kertomukseen on 
sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot 
kaikista tämän direktiivin 4 artiklassa 
säädetyt kynnysarvot ylittävistä 
hankintasopimuksista:
i) tehtyjen hankintasopimusten 
lukumäärä ja arvo ryhmiteltynä kunkin 
viranomaistyypin osalta menettelyn 
mukaan sekä CPV-nimikkeistön tasoilla 
määritettyjen rakennusurakka-, 
tavaranhankinta- ja palvelusopimusten 
mukaan;
ii) jos hankintasopimukset on tehty 
neuvottelumenettelyllä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, i alakohdassa tarkoitetut tiedot 
ryhmitellään lisäksi 30 artiklassa 
tarkoitettujen olosuhteiden mukaan ja 
niissä täsmennetään tehtyjen sopimusten 
lukumäärä ja arvo kunkin jäsenvaltion ja 
kolmannen maan osalta, josta 
sopimuksen tehnyt toimeksisaaja on 
peräisin.
Ensimmäisen kohdan a alakohdan tiedot 
ryhmitellään mahdollisuuksien mukaan 
seuraavasti:
a) käytetyt hankintamenettelyt; sekä
b) kunkin menettelyn osalta CPV-
nimikkeistön luokkien avulla kuvatut 
liitteessä II esitetyt rakennusurakat ja 
liitteessä XVI esitetyt tuotteet ja palvelut;
c) sen taloudellisen toimijan kansallisuus, 
jonka kanssa sopimus on tehty.
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Jos hankintasopimukset on tehty 
neuvottelumenettelyllä, ensimmäisen 
kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot 
ryhmitellään lisäksi 27 ja 30 artiklassa 
tarkoitettujen olosuhteiden mukaan ja 
niissä täsmennetään tehtyjen sopimusten 
lukumäärä ja arvo kunkin jäsenvaltion ja 
kolmannen maan osalta, josta 
sopimuksen tehnyt urakoitsija on 
peräisin.
3. Kunkin muun kuin liitteessä I mainitun 
hankintaviranomaisen luokan osalta 
tilastoselvityksessä on täsmennettävä 
ainakin:
a) tehtyjen hankintasopimusten 
lukumäärä ja arvo 1 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti ryhmiteltynä;
b) julkisia hankintoja koskevan 
sopimuksen sisältämien poikkeusten 
nojalla tehtyjen hankintasopimusten 
kokonaisarvo.
4. Tilastoselvityksessä on täsmennettävä 
kaikki muut GPA-sopimuksen mukaan 
vaadittavat tilastotiedot. Ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
määritettävä 91 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1543
Monica Luisa Macovei

Ehdotus direktiiviksi
86 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

86 a artikla
Oikeussuoja ja seuraamukset

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
tehokkaita ja oikea-aikaisia 
oikeussuojamekanismeja ja tehokkaita, 
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ennaltaehkäiseviä ja oikeasuhteisia 
seuraamuksia petoksen, korruption, 
eturistiriitojen ja muiden vakavien 
sääntöjenvastaisuuksien varalta. Näissä 
tapauksissa sovellettavaan oikeussuojaan 
ja seuraamuksiin on sisällyttävä kyseisten 
julkisten hankintasopimusten peruminen 
ja vahingonkorvausvastuu.

Or. en

Tarkistus 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla

Komission teksti Tarkistus

87 artikla Poistetaan.
Tuki hankintaviranomaisille ja yrityksille
1. Jäsenvaltioiden on tarjottava teknisen 
tuen rakenteet, jotta 
hankintaviranomaiset saavat oikeudellisia 
ja taloudellisia neuvoja, ohjeita ja tukea 
hankintamenettelyjen valmisteluun ja 
toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että jokainen 
hankintaviranomainen voi saada pätevää 
tukea ja neuvoja yksittäisissä 
kysymyksissä.
2. Talouden toimijoiden, etenkin pk-
yritysten, julkisten hankintojen 
markkinoille pääsyn parantamiseksi ja 
tämän direktiivin säännösten 
virheettömän ymmärtämisen 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että saatavilla on 
tarkoituksenmukaista tukea, esimerkiksi 
sähköisin välinein tai olemassa olevia 
yritystukiverkostoja käyttäen.
3. Erityistä hallinnollista tukea on oltava 
saatavilla talouden toimijoille, jotka 
aikovat osallistua hankintamenettelyyn 
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toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisen tuen on 
katettava vähintään hallinnolliset 
vaatimukset kyseisessä jäsenvaltiossa ja 
mahdolliset sähköisiin hankintoihin 
liittyvät velvoitteet.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kiinnostuneet talouden toimijat saavat 
helposti asianmukaiset tiedot niistä 
veroihin, ympäristönsuojeluun sekä 
sosiaali- ja työlainsäädäntöön liittyvistä 
velvoitteista, jotka ovat voimassa siinä 
jäsenvaltiossa, sillä alueella tai sillä 
paikkakunnalla, jossa/jolla 
rakennusurakoita suoritetaan tai 
palveluja tarjotaan, ja joita sovelletaan 
kyseisessä paikassa suoritettaviin 
rakennusurakoihin tai tarjottaviin 
palveluihin hankintasopimuksen 
toteutuksen aikana.
4. Edellä olevan 1, 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat nimetä 
yhden elimen taikka useamman elimen tai 
hallintorakenteen. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava riittävä koordinointi näiden 
elinten ja rakenteiden välillä.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (tuki hankintaviranomaisille ja yrityksille), 
ehdotetaan 87 artiklan poistamista. Komission ehdotuksia olisi tuettava 
kustannustehokkuuden osoittavalla selkeällä tapauksella, ja näillä yksityiskohtaisilla 
ehdotuksilla rikottaisiin myös toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Jäsenvaltioiden on 
kuitenkin selkeästi kannettava julkisessa hankinnassa vastuunsa pk-yrityksiä koskevasta 
Pienet ensin -periaatteesta. Tätä ehdotetaan johdanto-osassa.

Tarkistus 1545
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Hankintaviranomaisten tuen järjestäminen kansallisella tasolla on jäsenvaltioiden omassa 
harkintavallassa. Jos säännöt olisivat yksinkertaisempia, niin tarve julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen selityksille olisi todennäköisesti pienempi.

Tarkistus 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla

Komission teksti Tarkistus

87 artikla Poistetaan.
Tuki hankintaviranomaisille ja yrityksille
1. Jäsenvaltioiden on tarjottava teknisen 
tuen rakenteet, jotta 
hankintaviranomaiset saavat oikeudellisia 
ja taloudellisia neuvoja, ohjeita ja tukea 
hankintamenettelyjen valmisteluun ja 
toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että jokainen 
hankintaviranomainen voi saada pätevää 
tukea ja neuvoja yksittäisissä 
kysymyksissä.
2. Talouden toimijoiden, etenkin pk-
yritysten, julkisten hankintojen 
markkinoille pääsyn parantamiseksi ja 
tämän direktiivin säännösten 
virheettömän ymmärtämisen 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että saatavilla on 
tarkoituksenmukaista tukea, esimerkiksi 
sähköisin välinein tai olemassa olevia 
yritystukiverkostoja käyttäen.
3. Erityistä hallinnollista tukea on oltava 
saatavilla talouden toimijoille, jotka 
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aikovat osallistua hankintamenettelyyn 
toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisen tuen on 
katettava vähintään hallinnolliset 
vaatimukset kyseisessä jäsenvaltiossa ja 
mahdolliset sähköisiin hankintoihin 
liittyvät velvoitteet.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kiinnostuneet talouden toimijat saavat 
helposti asianmukaiset tiedot niistä 
veroihin, ympäristönsuojeluun sekä 
sosiaali- ja työlainsäädäntöön liittyvistä 
velvoitteista, jotka ovat voimassa siinä 
jäsenvaltiossa, sillä alueella tai sillä 
paikkakunnalla, jossa/jolla 
rakennusurakoita suoritetaan tai 
palveluja tarjotaan, ja joita sovelletaan 
kyseisessä paikassa suoritettaviin 
rakennusurakoihin tai tarjottaviin 
palveluihin hankintasopimuksen 
toteutuksen aikana.
4. Edellä olevan 1, 2 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat nimetä 
yhden elimen taikka useamman elimen tai 
hallintorakenteen. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava riittävä koordinointi näiden 
elinten ja rakenteiden välillä.

Or. en

Tarkistus 1547
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava teknisen 
tuen rakenteet, jotta hankintaviranomaiset 
saavat oikeudellisia ja taloudellisia 
neuvoja, ohjeita ja tukea 
hankintamenettelyjen valmisteluun ja 
toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että jokainen 
hankintaviranomainen voi saada pätevää 

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava teknisen 
tuen rakenteet, jotta hankintaviranomaiset 
saavat oikeudellisia ja taloudellisia tietoja, 
ohjeita ja tukea hankintamenettelyjen 
valmisteluun ja toteuttamiseen. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
jokainen hankintaviranomainen voi saada 
pätevää tukea ja tietoja yksittäisissä 
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tukea ja neuvoja yksittäisissä 
kysymyksissä.

kysymyksissä

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään kohtaa. Sanamuoto voitaisiin tulkita oikeudelliseksi neuvonnaksi, 
mutta jäsenvaltioiden tehtävänä ei ole antaa oikeudellista neuvontaa EU:n asetuksista.

Tarkistus 1548
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava teknisen
tuen rakenteet, jotta hankintaviranomaiset 
saavat oikeudellisia ja taloudellisia 
neuvoja, ohjeita ja tukea 
hankintamenettelyjen valmisteluun ja 
toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että jokainen 
hankintaviranomainen voi saada pätevää 
tukea ja neuvoja yksittäisissä 
kysymyksissä.

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava tuen 
rakenteet, jotta hankintaviranomaiset 
saavat oikeudellisia ja taloudellisia 
neuvoja, ohjeita ja tukea 
hankintamenettelyjen valmisteluun ja 
toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että jokainen 
hankintaviranomainen voi saada pätevää 
tukea ja neuvoja yksittäisissä 
kysymyksissä. Jäsenvaltiot voivat myös
käyttää ulkoisia asiantuntijapalveluita 
täydentämään ohjelmaansa ja 
hankkeenhallintataitojaan ja 
-valmiuksiaan.

Or. en

Tarkistus 1549
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 1, 2 ja 3 kohdan Poistetaan.
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soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat nimetä 
yhden elimen taikka useamman elimen tai 
hallintorakenteen. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava riittävä koordinointi näiden 
elinten ja rakenteiden välillä.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla aiheuttaa tarpeettomia hallinnollisia rasituksia. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
sisäinen hallintonsa. Jäsenvaltiot voivat päättää valvontaelimen (84 artikla) perustamisesta 
ilman EU:n sääntelyä. Direktiivin 84 artikla on vastoin toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
88 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava toisilleen 
vastavuoroista apua ja otettava käyttöön 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten, jotta tiedonvaihto 40, 
41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 ja 69 
artiklassa tarkoitetuista asioista 
varmistetaan. Niiden on taattava 
vaihdettavien tietojen luottamuksellisuus.

1. Jäsenvaltioiden on annettava toisilleen 
vastavuoroista apua ja otettava käyttöön 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten, jotta tiedonvaihto 40, 
41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 69 ja 
73a artiklassa tarkoitetuista asioista 
varmistetaan. Niiden on taattava 
vaihdettavien tietojen luottamuksellisuus.

Or. en

Tarkistus 1551
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
88 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on osoitettava yksi tai 
useampi yhteyspiste, ja ilmoitettava sen tai 

Poistetaan.
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niiden yhteystiedot muille jäsenvaltioille, 
valvontaelimille ja komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on julkaistava luettelo
yhteyspisteistä ja päivitettävä sitä 
säännöllisesti. Valvontaelin vastaa näiden 
yhteyspisteiden koordinoinnista.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla aiheuttaa tarpeettomia hallinnollisia rasituksia. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
sisäinen hallintonsa. Jäsenvaltiot voivat päättää valvontaelimen (84 artikla) perustamisesta 
ilman EU:n sääntelyä. Direktiivin 84 artikla on vastoin toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
88 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on osoitettava yksi tai 
useampi yhteyspiste, ja ilmoitettava sen tai 
niiden yhteystiedot muille jäsenvaltioille, 
valvontaelimille ja komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on julkaistava luettelo 
yhteyspisteistä ja päivitettävä sitä 
säännöllisesti. Valvontaelin vastaa näiden 
yhteyspisteiden koordinoinnista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia ehdotuksia hallintotavasta (hallinnollinen yhteistyö).

Tarkistus 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
88 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on osoitettava yksi tai 
useampi yhteyspiste, ja ilmoitettava sen tai 
niiden yhteystiedot muille jäsenvaltioille, 
valvontaelimille ja komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on julkaistava luettelo 
yhteyspisteistä ja päivitettävä sitä 
säännöllisesti. Valvontaelin vastaa näiden 
yhteyspisteiden koordinoinnista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ylimääräisten elinten perustamista koskevan velvoitteen säätäminen jäsenvaltioille on 
kohtuuton toimenpide. Kyseiselle elimelle osoitetut erilaiset valtuudet, esimerkiksi valvonta, 
koordinointi ja raportointi, voivat lisäksi aiheuttaa eturistiriitoja.

Tarkistus 1554
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
88 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on osoitettava yksi tai 
useampi yhteyspiste, ja ilmoitettava sen tai 
niiden yhteystiedot muille jäsenvaltioille, 
valvontaelimille ja komissiolle. 
Jäsenvaltioiden on julkaistava luettelo 
yhteyspisteistä ja päivitettävä sitä 
säännöllisesti. Valvontaelin vastaa näiden 
yhteyspisteiden koordinoinnista.

3. Tämän artiklan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on osoitettava yksi tai 
useampi yhteyspiste, ja ilmoitettava sen tai 
niiden yhteystiedot muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle. Jäsenvaltioiden on julkaistava 
luettelo yhteyspisteistä ja päivitettävä sitä 
säännöllisesti.

Or. en

(Katso 86 artiklan poistaminen)

Tarkistus 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ehdotus direktiiviksi
88 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tietojenvaihdon on tapahduttava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI-asetus), 
KOM(2011) 522]44 nojalla perustetussa 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä. 
Jäsenvaltioiden on annettava toisten 
jäsenvaltioiden pyytämät tiedot 
mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ylimääräisten elinten perustamista koskevan velvoitteen säätäminen jäsenvaltioille on 
kohtuuton toimenpide. Kyseiselle elimelle osoitetut erilaiset valtuudet, esimerkiksi valvonta, 
koordinointi ja raportointi, voivat lisäksi aiheuttaa eturistiriitoja.

Tarkistus 1556
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
89 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 6, 13, 19, 20, 23, 
54, 59, 67 ja 86 tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 6, 13, 19, 20, 23 
ja 59 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
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mahdollisesti aiemmin annettujen 
delegoitujen säädösten voimassaoloon.

mahdollisesti aiemmin annettujen 
delegoitujen säädösten voimassaoloon.

Or. en

Tarkistus 1557
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa neuvoston 
päätöksellä 71/306/ETY45 perustettu 
julkisia hankintoja käsittelevä neuvoa-
antava komitea. Kyseinen komitea on
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

1. Komissiota avustaa neuvoston 
päätöksellä 71/306/ETY45 perustettu 
julkisia hankintoja käsittelevä neuvoa-
antava komitea ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 3286/94 (kaupan esteistä 
annettu asetus)46 7 artiklan nojalla 
perustettu komitea. Nämä komiteat ovat 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 3 artiklassa 
tarkoitettuja komiteoita.

__________________
46 1 EYVL L 349, 31.12.1994, s. 71

Or. en

Tarkistus 1558
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa, ja 
toimivaltaisena komiteana on neuvoston 
päätöksellä 71/306/ETY perustettu 
komitea.

Or. en
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Tarkistus 1559
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa, ja toimivaltaisena komiteana 
on kaupan esteistä annetulla asetuksella 
perustettu komitea.

Or. en

Tarkistus 1560
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite 6 – H osa

Komission teksti Tarkistus

H osa Poistetaan.
SOSIAALIPALVELUISTA JA MUISTA 
ERITYISISTÄ PALVELUISTA 
TEHTÄVIÄ HANKINTASOPIMUKSIA 
KOSKEVIIN 
HANKINTAILMOITUKSIIN 
SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT
(75 artiklan 1 kohta)
1. Hankintaviranomaisen nimi, 
tunnistenumero (jos tästä säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä), osoite, 
myös NUTS-koodi, puhelin- ja 
faksinumero sekä sähköposti- ja 
internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin 
toinen yksikkö, tämän yksikön vastaavat 
tiedot.
2. Tapauksen mukaan sähköposti- tai 
internetosoite, josta eritelmät ja 
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täydentävät asiakirjat voi hankkia.
3. Hankintaviranomaisen tyyppi ja 
pääasiallinen toiminta-ala.
4. Tapauksen mukaan maininta siitä, 
onko hankintaviranomainen 
yhteishankintayksikkö, tai siitä, että 
asiaan liittyy jonkin muun muotoista 
yhteishankintaa.
5. CPV-nimikkeistön viitenumero(t). Jos 
hankintasopimus on jaettu osiin, nämä 
tiedot on esitettävä kustakin osasta. 
6. Kun kyseessä ovat rakennusurakat, 
NUTS-koodi, jolla ilmaistaan 
pääasiallinen suorituspaikka, ja kun 
kyseessä ovat tavarat ja palvelut, NUTS-
koodi, jolla ilmaistaan pääasiallinen 
toimitus- tai suorituspaikka. 
7. Palvelujen kuvaus ja mahdolliset 
ohessa hankittavat rakennustyöt ja 
tavarat.

8. Hankintasopimuksen tai -sopimusten 
arvioitu kokonaisarvo. Jos 
hankintasopimus on jaettu osiin, nämä 
tiedot on esitettävä kustakin osasta.

9. Osallistumisedellytykset, mukaan 
lukien seuraavat tiedot:

a) tapauksen mukaan maininta siitä, onko 
kyseinen hankintasopimus varattu 
suojatyökeskuksille tai onko sen 
toteuttaminen varattu suojatyöohjelmien 
yhteyteen;

b) tapauksen mukaan maininta siitä, onko 
palvelun suorittaminen lakien, asetusten 
tai hallinnollisten määräysten nojalla 
varattu tietylle ammattikunnalle.

10. Määräaika/-ajat yhteyden ottamiseksi 
hankintaviranomaiseen.

11. Lyhyt kuvaus hankintasopimukseen 
sovellettavan tekomenettelyn keskeisistä 
ominaisuuksista.
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12. Muut tiedot.

Or. en

Tarkistus 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Liite 6 – H osa

Komission teksti Tarkistus

H osa Poistetaan.
SOSIAALIPALVELUISTA JA MUISTA 
ERITYISISTÄ PALVELUISTA 
TEHTÄVIÄ HANKINTASOPIMUKSIA 
KOSKEVIIN 
HANKINTAILMOITUKSIIN 
SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT
(75 artiklan 1 kohta)
1. Hankintaviranomaisen nimi, 
tunnistenumero (jos tästä säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä), osoite, 
myös NUTS-koodi, puhelin- ja 
faksinumero sekä sähköposti- ja 
internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin 
toinen yksikkö, tämän yksikön vastaavat 
tiedot.
2. Tapauksen mukaan sähköposti- tai 
internetosoite, josta eritelmät ja 
täydentävät asiakirjat voi hankkia.
3. Hankintaviranomaisen tyyppi ja 
pääasiallinen toiminta-ala.
4. Tapauksen mukaan maininta siitä, 
onko hankintaviranomainen 
yhteishankintayksikkö, tai siitä, että 
asiaan liittyy jonkin muun muotoista 
yhteishankintaa.
5. CPV-nimikkeistön viitenumero(t). Jos 
hankintasopimus on jaettu osiin, nämä 
tiedot on esitettävä kustakin osasta. 
6. Kun kyseessä ovat rakennusurakat, 
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NUTS-koodi, jolla ilmaistaan 
pääasiallinen suorituspaikka, ja kun 
kyseessä ovat tavarat ja palvelut, NUTS-
koodi, jolla ilmaistaan pääasiallinen 
toimitus- tai suorituspaikka. 
7. Palvelujen kuvaus ja mahdolliset 
ohessa hankittavat rakennustyöt ja 
tavarat.

8. Hankintasopimuksen tai -sopimusten 
arvioitu kokonaisarvo. Jos 
hankintasopimus on jaettu osiin, nämä 
tiedot on esitettävä kustakin osasta.

9. Osallistumisedellytykset, mukaan 
lukien seuraavat tiedot:

a) tapauksen mukaan maininta siitä, onko 
kyseinen hankintasopimus varattu 
suojatyökeskuksille tai onko sen 
toteuttaminen varattu suojatyöohjelmien 
yhteyteen;

b) tapauksen mukaan maininta siitä, onko 
palvelun suorittaminen lakien, asetusten 
tai hallinnollisten määräysten nojalla 
varattu tietylle ammattikunnalle.

10. Määräaika/-ajat yhteyden ottamiseksi 
hankintaviranomaiseen.

11. Lyhyt kuvaus hankintasopimukseen 
sovellettavan tekomenettelyn keskeisistä 
ominaisuuksista.

12. Muut tiedot.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy A- ja B-palvelujen välisen eron uudelleenkäyttöönottoon.

Tarkistus 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
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Ehdotus direktiiviksi
Liite 8 – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkista rakennusurakkaa koskevan 
sopimusten osalta kaikkia teknisiä 
määräyksiä, jotka sisältyvät erityisesti 
hankinta-asiakirjoihin ja joissa määritellään 
materiaalilta, tuotteelta tai hankinnalta 
vaadittavat ominaisuudet, jotta kyseinen 
materiaali, tuote tai hankinta täyttää 
hankintaviranomaisen tarkoittaman käytön 
vaatimukset. Näihin ominaisuuksiin on 
sisällyttävä ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
luettuna vammaiskäyttö), 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, turvallisuus tai mitat, 
mukaan lukien menettelyt, jotka koskevat 
laadunvarmistusta, termistöä, tunnuksia, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, 
merkitsemistä, etiketöintiä ja käyttöohjeita 
sekä tuotantoprosesseja ja -menetelmiä 
kaikissa rakennustyön elinkaaren vaiheissa. 
Näiden ominaisuuksien on sisällettävä 
myös 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;

a) julkista rakennusurakkaa koskevan 
sopimusten osalta kaikkia teknisiä 
määräyksiä, jotka sisältyvät erityisesti 
hankinta-asiakirjoihin ja joissa määritellään 
materiaalilta, tuotteelta tai hankinnalta 
vaadittavat ominaisuudet, jotta kyseinen 
materiaali, tuote tai hankinta täyttää 
hankintaviranomaisen tarkoittaman käytön 
vaatimukset. Näihin ominaisuuksiin on 
sisällyttävä ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
luettuna vammaiskäyttö), 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, turvallisuus tai mitat, 
mukaan lukien menettelyt, jotka koskevat 
laadunvarmistusta, termistöä, tunnuksia, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, 
merkitsemistä, etiketöintiä ja käyttöohjeita 
sekä tuotantoprosesseja ja -menetelmiä 
kaikissa rakennustyön elinkaaren vaiheissa. 
Näiden ominaisuuksien on sisällettävä 
myös säännöt, jotka liittyvät suunnitteluun 
(mukaan lukien sisäänrakennettu 
tietosuoja) 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 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Liite 8 – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) julkista rakennusurakkaa koskevan 
sopimusten osalta kaikkia teknisiä 
määräyksiä, jotka sisältyvät erityisesti 
hankinta-asiakirjoihin ja joissa määritellään 
materiaalilta, tuotteelta tai hankinnalta 
vaadittavat ominaisuudet, jotta kyseinen 
materiaali, tuote tai hankinta täyttää 
hankintaviranomaisen tarkoittaman käytön 
vaatimukset. Näihin ominaisuuksiin on 
sisällyttävä ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
luettuna vammaiskäyttö),
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, turvallisuus tai mitat, 
mukaan lukien menettelyt, jotka koskevat 
laadunvarmistusta, termistöä, tunnuksia, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, 
merkitsemistä, etiketöintiä ja käyttöohjeita 
sekä tuotantoprosesseja ja -menetelmiä 
kaikissa rakennustyön elinkaaren vaiheissa. 
Näiden ominaisuuksien on sisällettävä 
myös 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;

a) julkista rakennusurakkaa koskevan 
sopimusten osalta kaikkia teknisiä 
määräyksiä, jotka sisältyvät erityisesti 
hankinta-asiakirjoihin ja joissa määritellään 
materiaalilta, tuotteelta tai hankinnalta 
vaadittavat ominaisuudet, jotta kyseinen 
materiaali, tuote tai hankinta täyttää 
hankintaviranomaisen tarkoittaman käytön 
vaatimukset. Näihin ominaisuuksiin on 
sisällyttävä ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
luettuna vammaiskäyttö), 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, turvallisuus tai mitat, 
mukaan lukien menettelyt, jotka koskevat 
laadunvarmistusta, termistöä, tunnuksia, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, 
merkitsemistä, etiketöintiä ja käyttöohjeita 
sekä tuotantoprosesseja ja -menetelmiä ja 
työolosuhteita kaikissa rakennustyön 
elinkaaren vaiheissa. Näiden 
ominaisuuksien on sisällettävä myös 
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 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Liite 8 – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) julkista tavara- tai palveluhankintaa 
koskevien sopimusten osalta tuotteelta tai 
palvelulta edellytetyt ominaisuudet 
määrittelevässä asiakirjassa olevaa 
eritelmää. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat 
laadun taso, ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
luettuna vammaiskäyttö), 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, tuotteen käyttö, turvallisuus 
tai mitat, mukaan lukien tuotteeseen 
kohdistuvat vaatimukset 
myyntinimityksen, termistön, tunnusten, 
testauksen ja testausmenetelmien, 
pakkauksen, merkitsemisen, etiketöinnin, 
käyttöohjeiden sekä tuotantoprosessien ja -
menetelmien osalta kaikissa tavara- tai 
palveluhankinnan elinkaaren vaiheissa sekä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmät;

b) julkista tavara- tai palveluhankintaa 
koskevien sopimusten osalta tuotteelta tai 
palvelulta edellytetyt ominaisuudet 
määrittelevässä asiakirjassa olevaa 
eritelmää. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat 
laadun taso, ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
luettuna vammaiskäyttö), 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, tuotteen käyttö, turvallisuus 
tai mitat, mukaan lukien tuotteeseen 
kohdistuvat vaatimukset 
myyntinimityksen, termistön, 
suunnitteluun liittyvien sääntöjen 
(mukaan lukien sisäänrakennettu 
tietosuoja), tunnusten, testauksen ja 
testausmenetelmien, pakkauksen, 
merkitsemisen, etiketöinnin, 
käyttöohjeiden sekä tuotantoprosessien ja -
menetelmien osalta kaikissa tavara- tai 
palveluhankinnan elinkaaren vaiheissa sekä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmät;

Or. en

Tarkistus 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Liite 8 – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkista tavara- tai palveluhankintaa 
koskevien sopimusten osalta tuotteelta tai 
palvelulta edellytetyt ominaisuudet 
määrittelevässä asiakirjassa olevaa 
eritelmää. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat 
laadun taso, ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 

b) julkista tavara- tai palveluhankintaa 
koskevien sopimusten osalta tuotteelta tai 
palvelulta edellytetyt ominaisuudet 
määrittelevässä asiakirjassa olevaa 
eritelmää. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat 
laadun taso, ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
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luettuna vammaiskäyttö), 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, tuotteen käyttö, turvallisuus 
tai mitat, mukaan lukien tuotteeseen 
kohdistuvat vaatimukset 
myyntinimityksen, termistön, tunnusten, 
testauksen ja testausmenetelmien, 
pakkauksen, merkitsemisen, etiketöinnin, 
käyttöohjeiden sekä tuotantoprosessien ja -
menetelmien osalta kaikissa tavara- tai 
palveluhankinnan elinkaaren vaiheissa sekä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmät;

luettuna vammaiskäyttö), 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, tuotteen käyttö, turvallisuus 
tai mitat, mukaan lukien tuotteeseen 
kohdistuvat vaatimukset 
myyntinimityksen, termistön, tunnusten, 
testauksen ja testausmenetelmien, 
pakkauksen, merkitsemisen, etiketöinnin, 
käyttöohjeiden sekä tuotantoprosessien ja -
menetelmien ja työolosuhteiden osalta 
kaikissa tavara- tai palveluhankinnan 
elinkaaren vaiheissa sekä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmät;

Or. en

Tarkistus 1566
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite 8 – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ’standardilla’ tunnustetun 
standardointielimen toistuvaan tai 
jatkuvaan käyttöön hyväksymää teknistä 
eritelmää, jonka noudattaminen ei ole 
pakollista ja joka kuuluu yhteen seuraavista 
luokista:

(2) "standardilla" yksimielisesti 
vahvistettua ja tunnustetun 
standardointijärjestön toistuvaan tai 
jatkuvaan käyttöön hyväksymää teknistä 
eritelmää, jonka noudattaminen ei ole 
pakollista ja joka kuuluu yhteen seuraavista 
luokista:

Or. en

Tarkistus 1567
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite 8 – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’yhteisellä teknisellä eritelmällä’ (4) 'yhteisellä teknisellä eritelmällä'
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teknistä eritelmää, joka on vahvistettu 
jäsenvaltioiden tunnustaman menettelyn tai 
eurooppalaisesta standardoinnista [ja 
neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 
93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 
95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 
2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 
2009/23/EY muuttamisesta] annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen [XXX] 9 ja 10 artiklan 
mukaisesti ja joka on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä;

teknistä eritelmää, joka on vahvistettu 
jäsenvaltioiden tunnustaman menettelyn tai 
tieto- ja viestintätekniikan alalla 
eurooppalaisesta standardoinnista [ja 
neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 
93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 
95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 
2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 
2009/23/EY muuttamisesta] annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen [XXX] 9 ja 10 artiklan 
mukaisesti ja joka on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä;

Or. en

Perustelu

CEN/CENELECin ehdotus, jolla direktiivi saadaan vastaamaan direktiivin 98/34/EY 
määritelmiä.

Tarkistus 1568
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Liite 8 – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’yhteisellä teknisellä eritelmällä’
teknistä eritelmää, joka on vahvistettu 
jäsenvaltioiden tunnustaman menettelyn tai 
eurooppalaisesta standardoinnista [ja 
neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 
93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 
95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 
2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 
2009/23/EY muuttamisesta] annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen [XXX] 9 ja 10 artiklan 
mukaisesti ja joka on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä;

(4) 'yhteisellä teknisellä eritelmällä'
teknistä eritelmää, joka on vahvistettu 
jäsenvaltioiden tunnustaman menettelyn tai 
tieto- ja viestintätekniikan alalla 
eurooppalaisesta standardoinnista [ja 
neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 
93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 
95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 
2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 
2009/23/EY muuttamisesta] annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen [XXX] 9 ja 10 artiklan 
mukaisesti ja joka on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä;



AM\908760FI.doc 153/172 PE492.869v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Liite 11 – 8 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Yleissopimus nro 155, joka koskee 
työturvallisuutta ja -terveyttä

Or. en

Tarkistus 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Liite 11 – 8 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Yleissopimus nro 1, joka koskee 
teollisuuden työaikoja

Or. en

Tarkistus 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Liite 11 – 8 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Yleissopimus nro 131, joka koskee 
vähimmäispalkkoja

Or. en
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Tarkistus 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Liite 11 – 8 d luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Yleissopimus nro 102, joka koskee 
sosiaaliturvan vähimmäistasoa

Or. en

Tarkistus 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Liite 13 – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Talouden toimijan tunnistetiedot. a) Talouden toimijan tunnistetiedot; 
yrityksen rekisterinumero, nimi, osoite, 
pankki.

Or. en

Tarkistus 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Liite 13 – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Kuvaus yrityksestä, erityisesti
perustamisvuosi, yritysmuoto, yrityksen 
omistaja/omistajat, hallituksen jäsenet, 
alan säännökset, lyhyt kuvaus yrityksen 
tärkeimmistä palveluista ja/tai 
tuotannosta;

Or. en
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Tarkistus 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Liite 13 – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Todistus siitä, että talouden toimija 
on täyttänyt velvoitteensa verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen osalta yksittäisten 
jäsenvaltioiden lakien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Liite 13 – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Talouden toimijan tärkeimmät 
taloudelliset indikaattorit kolmelta 
edelliseltä varainhoitovuodelta; 
bruttomyynti, käyttökate ja velkasuhde; 
start-up-yritysten on noudatettava 
da alakohtaa, kun niiden tiedot 
aloituksesta nykyhetkeen asti on kirjattu 
niiden julkisten hankintojen passiin;

Or. en

Tarkistus 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Liite 13 – 1 kohta – d b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d b) Talouden toimijan tärkeimmät 
organisatoriset indikaattorit: 
työntekijöiden keskimäärä kolmen viime 
vuoden ajalta ja työntekijöiden 
lukumäärä edellisen vuoden lopussa; 
start-up-yritysten on noudatettava 
db alakohtaa, kun niiden tiedot 
aloituksesta nykyhetkeen asti on kirjattu 
niiden julkisten hankintojen passiin;

Or. en

Tarkistus 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Liite 13 – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Passin voimassaoloaika, jonka on oltava 
vähintään 6 kuukautta.

f) Passin voimassaoloaika, jonka on oltava 
vähintään yksi vuosi.

Or. en

Tarkistus 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Liite 13 – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Passin voimassaoloaika, jonka on oltava 
vähintään 6 kuukautta.

f) Passin voimassaoloaika, jonka on oltava 
vähintään 12 kuukautta.

Or. en
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Tarkistus 1580
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
Liite 14 – 2 osa – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) luettelo merkittävimmistä suoritetuista 
tavarantoimituksista tai palveluista 
enintään viimeksi kuluneiden kolmen 
vuoden ajalta ja tiedot niiden arvosta, 
ajankohdasta sekä julkisesta tai yksityisestä 
vastaanottajasta. Jos se on tarpeen riittävän 
kilpailun varmistamiseksi, 
hankintaviranomaiset voivat ilmoittaa, että 
huomioon otetaan todisteet 
merkityksellisistä tavarantoimituksista tai 
palvelusuorituksista, jotka on tehty yli 
kolme vuotta sitten;

ii) luettelo merkittävimmistä suoritetuista 
tavarantoimituksista tai palveluista 
enintään viimeksi kuluneiden kolmen 
vuoden ajalta ja tiedot niiden arvosta, 
ajankohdasta sekä julkisesta tai yksityisestä 
vastaanottajasta. Jos se on tarpeen riittävän 
kilpailun varmistamiseksi, 
hankintaviranomaiset voivat ilmoittaa, että 
huomioon otetaan todisteet 
merkityksellisistä tavarantoimituksista tai 
palvelusuorituksista, jotka on tehty yli viisi 
vuotta sitten;

Or. en

Perustelu

Teknistä suunnittelua koskevassa neuvonnassa tarvittavat valmiudet ovat sellaisten 
menetelmien, taitojen ja resurssien yhdistelmä, joita ei välttämättä voida osoittaa/todistaa 
erityisalalla kolmen edellisen vuoden ajalta.

Tarkistus 1581
Phil Prendergast

Ehdotus direktiiviksi
Liite 14 – 2 osa – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) luettelo merkittävimmistä suoritetuista 
tavarantoimituksista tai palveluista 
enintään viimeksi kuluneiden kolmen 
vuoden ajalta ja tiedot niiden arvosta, 
ajankohdasta sekä julkisesta tai yksityisestä 
vastaanottajasta. Jos se on tarpeen riittävän 
kilpailun varmistamiseksi, 
hankintaviranomaiset voivat ilmoittaa, että 
huomioon otetaan todisteet 

ii) luettelo merkittävimmistä suoritetuista 
tavarantoimituksista tai palveluista 
enintään viimeksi kuluneiden viiden 
vuoden ajalta ja tiedot niiden arvosta, 
ajankohdasta sekä julkisesta tai yksityisestä 
vastaanottajasta. Jos se on tarpeen riittävän 
kilpailun varmistamiseksi, 
hankintaviranomaiset voivat ilmoittaa, että 
huomioon otetaan todisteet 



PE492.869v01-00 158/172 AM\908760FI.doc

FI

merkityksellisistä tavarantoimituksista tai 
palvelusuorituksista, jotka on tehty yli 
kolme vuotta sitten;

merkityksellisistä tavarantoimituksista tai 
palvelusuorituksista, jotka on tehty yli viisi 
vuotta sitten;

Or. en

Tarkistus 1582
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 14 – 2 osa – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) selvitys ympäristönhoitotoimenpiteistä, 
jotka talouden toimija toteuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen 
yhteydessä;

f) selvitys ympäristönhoitotoimenpiteistä ja 
yhteiskuntaan liittyvistä 
hallintatoimenpiteistä, jotka talouden 
toimija toteuttaa hankintasopimuksen 
toteuttamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 1583
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Liite 14 – 2 osa – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) selvitys ympäristönhoitotoimenpiteistä, 
jotka talouden toimija toteuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen 
yhteydessä;

f) selvitys kestävän kehityksen 
toimenpiteistä, jotka talouden toimija 
toteuttaa hankintasopimuksen 
toteuttamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Liite 16
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Komission teksti Tarkistus

Liite XVI Poistetaan liite.

Or. en

Perustelu

Tämä liite on korvattu liitteillä 16A ja 16B.

Tarkistus 1585
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Liite 16 

Komission teksti Tarkistus

Liite XVI Liite poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Liite korvataan liitteellä XVI A ja XVI B

Tarkistus 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Liite 16

Komission teksti

CPV-koodi Kuvaus

79611000-0 ja

85000000-9 – 85323000-9

(paitsi 85321000-5 ja 85322000-2) 

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

79995000-5 – 79995200-7; 80100000-5 –

Koulutuksen, terveydenhuollon ja 

kulttuurin hallintopalvelut
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80660000-8 (paitsi 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); 92000000-1 –

92700000-8 (paitsi 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

75300000-9 Pakolliset sosiaalivakuutuspalvelut

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sosiaalietuuspalvelut

98000000-3; Muut yhteiskuntaan liittyvät, sosiaaliset ja 

henkilökohtaiset palvelut

98120000-0 Ammattiyhdistysten tarjoamat palvelut

98131000-0 Uskontoon liittyvät palvelut

Tarkistus
CPV-koodi Kuvaus

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8; 

85000000-9 – 85323000-9

(paitsi 85321000-5 ja 85322000-2)

98133100-5 ja 98200000-5

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ja 

niihin liittyvät palvelut

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

79995000-5 – 79995200-7; 80100000-5 –

80660000-8 (paitsi 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); 92000000-1 –

92700000-8 (paitsi 92230000-9, -

292231000, 92232000-6) 

Koulutuksen, terveydenhuollon ja 

kulttuurin hallintopalvelut

75300000-9 Pakolliset sosiaalivakuutuspalvelut

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sosiaalietuuspalvelut

98000000-3; 55521100-9 Muut yhteiskuntaan liittyvät, sosiaaliset ja 

henkilökohtaiset palvelut
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98120000-0 Ammattiyhdistysten tarjoamat palvelut

98131000-0 Uskontoon liittyvät palvelut

61000000-5 – 61530000-9; 63370000-3 –

63372000-7

Vesikuljetuspalvelut

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; 63000000-9 – 63600000-5 
(paitsi 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7

Tuki- ja avustavat kuljetuspalvelut

74500000-4 – 74540000-6 (paitsi 
74511000-4) 95000000-2 – 95140000-5

Työnvälitys- ja 
henkilöstönhankintapalvelut

74600000-5 – 74620000-1 Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut paitsi 
panssariautopalvelut

74875000-3 – 74875200-5 ja 92000000-1 
– 92622000-7 (paitsi 92230000-2)

Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut

Or. en

Perustelu

Sinun Eurooppasi -portaaliin on koottu tietoa yritysten ja kansalaisten oikeuksista. On syytä 
lisätä merkittävästi portaalin näkyvyyttä kuluttajien keskuudessa.

Tarkistus 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Ehdotus direktiiviksi
Liite 16 – sarake 1 – rivi 1

Komission teksti Tarkistus

79611000-0 ja
85000000-9 – 85323000-9
(paitsi 85321000-5 ja 85322000-2)

79611000-0 ja
85000000-9 – 85323000-9
(paitsi 85321000-5, 85322000-2 ja 
85143000-3)

Or. en

Perustelu

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
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regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)

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

Tarkistus 1588
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Liite 16 – rivi 6

Komission teksti Tarkistus

98120000-0 / Ammattiyhdistysten 
tarjoamat palvelut

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ammattiyhdistykset ovat riippumattomia yksityisiä tahoja, joita julkisen hankinnan ei pitäisi 
kattaa. Ei ole selvää, miten ammattiyhdistysten mukaan ottaminen vaikuttaisi, ja se olisi 
poistettava, jos sen mukaan ottamiselle ei voida esittää järkeviä perusteluja. 

Tarkistus 1589
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Liite 16 – rivi 7a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79100000-5 – 79140000-7 / Oikeudelliset 
palvelut

Or. en
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Perustelu

Koska oikeudellisiin palveluihin sovelletaan henkilökohtaista valintaa, niitä ei voida osoittaa 
hankintajärjestelmää täysimääräisesti soveltaen. Lisäksi niitä tarjotaan oikeudellisessa 
ympäristössä, joka vaihtelee huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen, joten kyseisten palvelujen 
kysyntä rajoittuu väistämättä toimijoihin, joilla on erityiset valmiudet asiaankuuluvassa 
kansallisessa oikeusjärjestelmässä. 

Tarkistus 1590
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite 16 – rivi 7a–7l (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79112000-2 Oikeudellinen edustaminen
79100000-5 Oikeudelliset palvelut
79110000-8 Oikeudellinen neuvonta ja 
edustaminen
79111000-5 Oikeudelliset 
neuvontapalvelut
79112100-3 Sidosryhmien edustuspalvelut
79120000-1 Patentti- ja 
tekijänoikeusneuvonta
79121000-8 Tekijänoikeusneuvonta
79121100-90 Ohjelmistotekijänoikeuksia 
koskeva neuvonta
79130000-4 Oikeudellisten asiakirjojen ja 
todistusten laadinta
79131000-1 Dokumentointipalvelut
79132000-8 Todistusten myöntäminen
79140000-7 Oikeudelliset neuvonta- ja 
tiedotuspalvelut

Or. en

Perustelu

Palvelujen erityiskohtelu on perusteltua vain silloin, kun sitä sovelletaan kaikkiin 
samanlaisiin palveluihin, oikeudellisiin palveluihin, jolloin perustana olevia samoja 
luottamuksellisuuden periaatteita ei tule syrjiä.
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Tarkistus 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 16 - sarake 2

Komission teksti Tarkistus

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Terveydenhuolto-, eläinlääkäri- ja 
sosiaalipalvelut

Koulutuksen, terveydenhuollon ja 
kulttuurin hallintopalvelut

Koulutuksen, terveydenhuollon ja 
kulttuurin hallintopalvelut

Pakolliset sosiaalivakuutuspalvelut Pakolliset sosiaalivakuutuspalvelut

Sosiaalietuuspalvelut Sosiaalietuuspalvelut
Muut yhteiskuntaan liittyvät, sosiaaliset ja 
henkilökohtaiset palvelut

Muut yhteiskuntaan liittyvät, sosiaaliset ja 
henkilökohtaiset palvelut

Ammattiyhdistysten tarjoamat palvelut Ammattiyhdistysten tarjoamat palvelut

Uskontoon liittyvät palvelut Uskontoon liittyvät palvelut

Ravintola- ja majoituspalvelut
Rautatiepalvelut
Laivaliikennepalvelut
Liikenteeseen liittyvät ja sitä avustavat 
palvelut
Työnvälitys- ja 
henkilöstönhankintapalvelut, lukuun 
ottamatta työsopimuksia
tieto- ja turvallisuuspalvelut, lukuun 
ottamatta rahakuljetuksia
Koulutuspalvelut ja ammatilliset 
koulutuspalvelut
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut, 
lukuun ottamatta lähetystoiminnan 
harjoittajien suorittamia tehtäviä, jotka 
liittyvät ohjelmien hankintaan, 
kehittämiseen, tuotantoon tai 
yhteistuotantoon ja lähetysajankohtaa 
koskevia sopimuksia
Muut palvelut, lukuun ottamatta 
työsopimuksia ja lähetystoiminnan 
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harjoittajien suorittamia tehtäviä, jotka 
liittyvät ohjelmien hankintaan, 
kehittämiseen, tuotantoon tai 
yhteistuotantoon ja lähetysajankohtaa 
koskevia sopimuksia

Or. de

Perustelu

A- ja B-palvelujen nykyisestä erottamisesta on pidettävä periaatteessa kiinni, koska B-
palveluilla on vain vähän tai ei lainkaan merkitystä sisämarkkinoihin. Etenkin kulttuuri-, 
urheilu- ja virkistysalan palvelujen poisjättäminen ei olisi ymmärrettävää ja johtaisi 
käytännössä huomattaviin ongelmiin ja hallintokustannusten lisääntymiseen. Tässä 
yhteydessä hallinnollisten palvelujen määritelmä on epäselvä, eikä se ole tarpeeksi kattava

Tarkistus 1592
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Liite 16 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Liite XVI a
Liite XVIA – A osa

1 artiklassa tarkoitetut palvelut

Luokat Palvelujen kuvaus CPC-
viitenumero (1)

CPV-viitenumero

1 Korjaus- ja 
huoltopalvelut

6112, 6122, 633, 
886

50100000-6 – 50884000-5 (paitsi 
50310000-1 à 50324200-4 ja 
50116510-9, 50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0) ja 51000000-9 –
51900000-1 

2 Maaliikennepalvelut, 
myös 
panssariautopalvelut, ja 
kuriiripalvelut postin 
kuljetusta lukuun 
ottamatta

712 (paitsi 
71235),
7512, 87304

60100000-9 – 60183000-4 (paitsi 
60160000-7, 60161000-4, 60220000-
6), ja 64120000-3 – 64121200-2 

3 Lentokuljetukset 
Ilmaliikenteen henkilö-
ja 

73 (paitsi 7321)
60410000-5 – 60424120-3 (paitsi 
60411000-2, 60421000-5) ja 
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tavarankuljetuspalvelut, 
paitsi postinkuljetus

60500000-3, 60440000-4 – 60445000-
9 

4 Maaliikenteen (2) ja 
ilmaliikenteen 
postinkuljetuspalvelut

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Televiestintäpalvelut 752 64200000-8 – 64228200-2 72318000-
7 ja 72700000-7 – 72720000-3 

6 Rahoituspalvelut:
a) vakuutuspalvelut
b) pankki- ja 

sijoituspalvelut (3)

ex 81, 812, 814
66100000-1 – 66720000-3 

7 Tietojenkäsittelypalvelut 
ja niihin liittyvät 
palvelut

84 50310000-1 – 50324200-4 72000000-
5 – 72920000-5 (paitsi 72318000-7 ja 
72700000-7 – 72720000-3), 
79342410-4 

8 Tutkimus- ja 
kehittämispalvelut (4)

85 73000000-2 – 73436000-7 (paitsi 
73200000-4, 73210000-7, 73220000-0

9 Laskentatoimen palvelut 
tilintarkastus- ja 
kirjanpitopalvelut

862 79210000-9 – 79223000-3 

10 Markkinatutkimus- ja 
otantatutkimuspalvelut

864 79300000-7 – 79330000-6 ja 
79342310-9, 79342311-6 

11 Liikkeenjohdon 
konsulttipalvelut (5) ja 
niihin liittyvät palvelut

865, 866 73200000-4 – 73220000-0 79400000-
8 – 79421200-3 ja 79342000-3, 
79342100-4 79342300-6, 79342320-2 
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 
98362000-8 

12 Arkkitehtipalvelut; 
tekniset 
suunnittelupalvelut ja 
tekniset 
kokonaispalvelut; 
kaupunkisuunnittelu- ja 
maisemasuunnittelupalv
elut; edellisiin liittyvät 
tieteelliset ja tekniset 
konsulttipalvelut; 
tekniset testaus- ja 
analysointipalvelut

867
71000000-8 – 71900000-7 (paitsi 
71550000-8) ja 79994000-8 

13 Mainospalvelut 871 79341000-6 – 79342200-5 (paitsi 
79342000-3 ja 79342100-4)

14 Rakennusten 
puhtaanapitopalvelut ja 
isännöinti- ja 
kiinteistönhoitopalvelut

874, 82201–
82206 70300000-4 – 70340000-6 ja 

90900000-6 – 90924000-0 

15 Palkkio- tai 
sopimusperustaiset 

88442
79800000-2 – 79824000-6 79970000-
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julkaisu- ja 
painamispalvelut 

6 – 79980000-7 

16 Jätevesi- ja 
jätehuoltopalvelut: 
puhtaanapito ja 
vastaavat palvelut

94 90400000-1 – 90743200-9 (paitsi 
90712200-3 90910000-9 – 90920000-
2 ja 50190000-3, 50229000-6 
50243000-0 

(1) CPC-nimikkeistöä (väliaikainen) käytetty direktiivin 92/50/ETY soveltamisalan 
määrittelyyn. 
(2) Paitsi pääluokkaan 18 kuuluvat rautatiekuljetuspalvelut. 
(3) Paitsi arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, myyntiin, ostoon 
tai siirtoon liittyvät rahoituspalvelut sekä keskuspankkipalvelut. Ei sovelleta myöskään 
maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaa tai 
vuokrausta millä tahansa rahoitusmuodolla taikka näihin liittyviä oikeuksia koskeviin 
palveluihin; tätä direktiiviä sovelletaan kuitenkin missä tahansa muodossa tehdyn osto- tai 
vuokrasopimuksen kanssa samanaikaisesti, ennen sitä tai sen jälkeen suoritettaviin 
rahoituspalveluihin.
(4) Paitsi muut tutkimus- ja kehittämispalvelut kuin ne, joiden hyöty koituu yksinomaan 
hankintaviranomaisen ja/tai hankintayksikön käytettäväksi tämän omassa toiminnassa ja 
joiden osalta hankintaviranomainen korvaa suoritetun palvelun kokonaan.
(5) Lukuun ottamatta välimies- ja sovittelupalveluja. 

Liite XVI A – B osa
4d–74 artiklassa tarkoitetut palvelut

Luokat Palvelujen kuvaus CPC-
viitenumero (1)

CPV-viitenumero

17 Hotelli- ja 
ravintolapalvelut

64 55100000-1 – 55524000-9 ja 
98340000-8 – 98341100-6 

18 Rautatiekuljetuspalvelut 711 60200000-0 – 60220000-6 
19 Vesikuljetuspalvelut 72 60600000-4 – 60653000-0 ja 

63727000-1 – 63727200-3 
20 Tuki- ja avustavat 

kuljetuspalvelut
74

63000000-9 – 63734000-3 (paitsi 
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 
ja 63727000-1 -63727200-3) ja 
98361000-1 

21 Lakiasiain palvelut 861 79100000-5 – 79140000-7 
22 Työnvälitys- ja 

henkilöstönhankintapalv
elut (2)

872
79600000-0 – 79635000-4 (paitsi 
79611000-0, 79632000-3, 79633000-
0) ja 98500000-8 – 98514000-9)

23 Etsivä- ja 
turvallisuuspalvelut 
paitsi 

873 (paitsi 
87304)

80100000-5 – 80660000-8 (paitsi 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-
1) 
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panssariautopalvelut
24 Koulutuspalvelut ja 

ammatilliset 
koulutuspalvelut

92 80100000-5 – 80660000-8 (paitsi 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-
1) 

25 Terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelut

93 79611000-0 ja 85000000-9 –
85323000-9 (paitsi 85321000-5 ja 
85322000-2)

26 Virkistys-, kulttuuri- ja 
urheilupalvelut (3)

96 79995000-5 – 79995200-7 ja 
92000000-1 – 92700000-8 (paitsi 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-
6) 

27 Muut palvelut

(1) CPC-nimikkeistöä (väliaikainen) käytetty direktiivin 92/50/ETY soveltamisalan 
määrittelyyn. 
(2) Paitsi työsopimukset. 
(3) Paitsi radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien ohjelmien ostoa, kehittämistä, tuotantoa 
tai yhteistuotantoa koskevat sopimukset sekä radio- ja televisiolähetysaikaa koskevat 
sopimukset. 

Or. fr

Tarkistus 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Liite 16a (uusi) 

Komission teksti

Tarkistus
Liite XVI a

Liite XVI a – A osa

6 a artiklassa tarkoitetut palvelut
Luokan 

nro
Kuvaus CPC-

viitenumer
o (1)

CPV-viitenumero
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1 Huolto- ja 
korjauspalvelut

6112, 
6122, 633,
886

50100000-6 –
50884000-5 (paitsi 
50310000-1 –
50324200-4 ja 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) ja 
51000000-9 –
51900000-1 

2 Maaliikenteen palvelut 
(2), myös 
panssariautopalvelut ja 
kuriiripalvelut,
paitsi postin kuljetus

712 (paitsi 
71235)
7512, 
87304

60100000-9 –
60183000-4 (paitsi 
60160000- 7, 60161000-
4, 60220000-6) ja 
64120000-3 –
64121200-2 

3 Ilmaliikenteen henkilö-
ja 
tavarankuljetuspalvelut 
paitsi
postinkuljetus

73 (paitsi 
7321)

60410000-5 –
60424120-3 (paitsi 
60411000-2, 60421000-
5), ja 60500000-3 ja 
60440000-4 –
60445000-9 

4 Maaliikenteen (3) ja
ilmaliikenteen 
postinkuljetuspalvelut

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Televiestintäpalvelut 752 64200000-8 –
64228200-2 72318000-7 
ja 72700000-7 –
72720000-3 

6 Rahoituspalvelut:
a) vakuutuspalvelut
b) pankki- ja 
sijoituspalvelut
(4)

ex 81, 812, 
814 66100000-1 –

66720000-3 (4)

7 Tietojenkäsittelypalvelu
t ja niihin liittyvät 
palvelut

84 50310000-1 –
50324200-4 72000000-5 
— 72920000-5 (paitsi 
72318000-7 ja 
72700000-7 –
72720000-3), 79342410-
4 

8 Tutkimus- ja 
kehittämispalvelut
(5)

85 73000000-2 –
73436000-7 (paitsi 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0)

9 Laskentatoimen 
palvelut, tilintarkastus-
ja

862
79210000-9 –
79223000-3 
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kirjanpitopalvelut

10 Markkinatutkimus- ja
otantatutkimuspalvelut 864

79300000-7 –
79330000-6 ja 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Liikkeenjohdon 
konsulttipalvelut (6) ja 
niihin liittyvät palvelut

865, 866
73200000-4 –
73220000-0 79400000-8 
– 79421200-3 ja 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Arkkitehtipalvelut 
tekniset 
suunnittelupalvelut ja 
tekniset 
kokonaispalvelut; 
kaupunkisuunnittelu-
ja 
maisemasuunnittelupal
velut; edellisiin liittyvät 
tieteelliset ja tekniset 
konsulttipalvelut; 
tekniset testaus- ja 
analysointipalvelut

867
71000000-8 –
71900000-7 (paitsi 
71550000- 8) ja 
79994000-8 

13 Mainospalvelut 871 79341000-6 –
79342200-5 (paitsi 
79342000-3 ja 
79342100-4)

14 Rakennusten 
puhtaanapitopalvelut ja 
isännöinti- ja 
kiinteistönhoitopalvelut

874, 
82201–
82206

70300000-4 –
70340000-6 ja 
90900000-6 –
90924000-0 

15 Palkkio- tai 
sopimusperustaiset 
julkaisu- ja 
painamispalvelut

88442 79800000-2 –
79824000-6 ja 
79970000-6 –
79980000-7 

16 Jätevesi- ja 
jätehuoltopalvelut: 
puhtaanapito- ja 
vastaavat palvelut

94 90400000-1 –
90743200-9 (paitsi 
90712200- 3), 
90910000-9 –
90920000-2 ja 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

________________________________________



AM\908760FI.doc 171/172 PE492.869v01-00

FI

(1) Paitsi työsopimukset.
(2) Paitsi radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien ohjelmien ostoa, kehittämistä, tuotantoa 

tai yhteistuotantoa koskevat sopimukset sekä radio- ja televisiolähetysaikaa koskevat 
sopimukset.

(3) Paitsi pääluokkaan 18 kuuluvat rautatiekuljetuspalvelut.
(4) Paitsi arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, myyntiin, ostoon 

tai siirtoon liittyvät rahoituspalvelut sekä keskuspankkipalvelut.
Ei sovelleta myöskään maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden 

hankintaa tai vuokrausta millä tahansa rahoitusmuodolla taikka näihin liittyviä 
oikeuksia koskeviin palveluihin; tätä direktiiviä sovelletaan kuitenkin missä tahansa 
muodossa tehdyn osto- tai vuokrasopimuksen kanssa samanaikaisesti, ennen sitä tai sen 
jälkeen suoritettaviin rahoituspalveluihin.

(5) Paitsi muut tutkimus- ja kehittämispalveluja koskevat sopimukset kuin ne, joista 
saatava hyöty koituu yksinomaan hankintaviranomaiselle käytettäväksi tämän 
liiketoiminnassa, jos hankintaviranomainen korvaa suoritetun palvelun kokonaan.

(6) Paitsi välimies- ja sovittelupalvelut

Liite XVI a – B osa 
6 a artiklassa tarkoitetut palvelut

Luokan 
nro

Kuvaus CPC-
viitenumer

o [1]

CPV-viitenumero

17 Hotelli- ja 
ravintolapalvelut

64 55100000-1 –
55524000-9 ja 
98340000-8 –
98341100-6 

18 Rautatiekuljetuspalvelu
t

711 60200000-0 –
60220000-6 

19 Vesikuljetuspalvelut 72 60600000-4 –
60653000-0 ja 
63727000-1 –
63727200-3 

20 Tuki- ja avustavat 
kuljetuspalvelut

74 63000000-9 –
63734000-3 (paitsi 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, ja 
63727000-1 -63727200-
3), ja 98361000-1 

21 Oikeudelliset palvelut 861 79100000-5 –
79140000-7 

22 Työnvälitys- ja 
henkilöstönhankintapal
velut

872 79600000-0 –
79635000-4 (paitsi 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0) ja 
98500000-8 –
98514000-9 



PE492.869v01-00 172/172 AM\908760FI.doc

FI

23 Tutkinta- ja 
turvallisuuspalvelut 
paitsi 
panssariautopalvelut

873 (paitsi 
87304)

79700000-1 –
79723000-8 

24  Koulutuspalvelut ja 
ammatilliset 
koulutuspalvelut

92 80100000-5 –
80660000-8 (paitsi 
80533000- 9, 80533100-
0, 80533200-1)

25  Terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelut

93 79611000-0 ja 
85000000-9 –
85323000-9 (paitsi 
85321000-5 ja 
85322000-2) 

26 Virkistys-, kulttuuri- ja 
urheilupalvelut

96 79995000-5 –
79995200-7 ja 
92000000-1 –
92700000-8 (paitsi 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6 )

27 Muut palvelut (2)
(1) Paitsi työsopimukset.

(2) Paitsi radio- ja televisiotoiminnan harjoittajien ohjelmien ostoa, kehittämistä, tuotantoa 
tai yhteistuotantoa koskevat sopimukset sekä radio- ja televisiolähetysaikaa koskevat 
sopimukset.

Or. en


