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Tarkistus 445
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankinnan suunnittelussa on 
varmistettava, ettei tavoitteena ole 
hankinnan jättäminen tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle tai kilpailua 
kaventaminen keinotekoisesti.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 446
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankinnan suunnittelussa on varmistettava, 
ettei tavoitteena ole hankinnan jättäminen 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle tai kilpailua kaventaminen 
keinotekoisesti.

Hankinnan suunnittelussa on varmistettava, 
ettei tavoitteena ole hankinnan jättäminen 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle tai kilpailua kaventaminen 
keinotekoisesti. Hankinnoilla on oltava 
aina riittävät takeet, joiden avulla 
varmistetaan yhdenvertaista kohtelua, 
avoimuutta, vapaata kilpailua, 
tiedottamista ja julkisten varojen 
tehokasta hallintaa koskevien 
periaatteiden noudattaminen.

Or. es

Tarkistus 447
Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on noudatettava 
direktiivissä 2011/7/EU määritettyä 
maksuaikataulua.

Or. en

Tarkistus 448
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköt pyrkivät hankintojen 
teossa parhaaseen hinta-laatusuhteeseen. 
Tämä saavutetaan siten, että julkinen 
hankintasopimus tehdään 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjoajan kanssa.

Or. en

Tarkistus 449
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintasopimusten yksityiskohdat on 
julkaistava.

Or. en
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Tarkistus 450
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 451
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeushenkilöt voidaan kuitenkin 
palveluhankintoja ja rakennusurakoita sekä 
sellaisten tavarahankintoja koskevien 
sopimusten osalta, joihin kuuluu lisäksi 
palveluja tai kokoamis- ja asennustöitä, 
velvoittaa ilmoittamaan tarjouksissaan tai 
osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 
vastaavien henkilöiden nimet ja
ammatillinen pätevyys.

Oikeushenkilöt voidaan kuitenkin 
palveluhankintoja ja rakennusurakoita sekä 
sellaisten tavarahankintoja koskevien 
sopimusten osalta, joihin kuuluu lisäksi 
palveluja tai kokoamis- ja asennustöitä, 
velvoittaa ilmoittamaan tarjouksissaan tai 
osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 
vastaavien henkilöiden ammatillisen 
pätevyyden taso.

Or. en

Tarkistus 452
Pablo Arias Echeverría
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Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeushenkilöt voidaan kuitenkin 
palveluhankintoja ja rakennusurakoita sekä 
sellaisten tavarahankintoja koskevien 
sopimusten osalta, joihin kuuluu lisäksi 
palveluja tai kokoamis- ja asennustöitä, 
velvoittaa ilmoittamaan tarjouksissaan tai 
osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 
vastaavien henkilöiden nimet ja
ammatillinen pätevyys.

Oikeushenkilöt voidaan kuitenkin 
palveluhankintoja ja rakennusurakoita sekä 
sellaisten tavarahankintoja koskevien 
sopimusten osalta, joihin kuuluu lisäksi 
palveluja tai kokoamis- ja asennustöitä, 
velvoittaa ilmoittamaan tarjouksissaan tai 
osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 
vastaavien henkilöiden ammatillinen 
pätevyys.

Or. es

Tarkistus 453
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
menettelyihin 

a) suojatyökeskuksille, joiden toiminnasta 
vastaavat ja johon osallistuvat toimijat 
ovat pääasiassa voittoa tavoittelemattomia 
yhteisöjä, tai rajata hankintasopimusten 
toteuttamisen suojatyöohjelmiin, jos 
suurin osa kyseessä olevista työntekijöistä 
on vammaisia henkilöitä, jotka eivät 
vammojensa luonteen tai vakavuuden 
vuoksi kykene harjoittamaan ammatillista 
toimintaa tavallisissa olosuhteissa tai 
löydä helposti töitä tavallisilta 
työmarkkinoilta;
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b) yhteiskunnallisille yrityksille tai 
ohjelmille, joiden pääasiallisena 
tavoitteena on heikommassa asemassa 
olevien työntekijöiden sosiaalinen ja 
ammatillinen integroituminen, jos yli 30 
prosenttia talouden toimijoiden tai 
ohjelmien työntekijöistä on heikommassa 
asemassa olevia työntekijöitä.

Tarjouskilpailukutsussa on oltava viittaus 
tähän säännökseen.
Jäsenvaltioissa, joissa menettely on 
työkykyisten mutta työttöminä olevien 
vammaisten henkilöiden huomattavan 
määrän vuoksi perusteltua, edellä a 
kohdassa kuvattuja sopimuksia on 
varattava vähintään 
hankintaviranomaisten tai muiden 
toimivaltaisten elinten osoittama määrä 
tai prosentuaalinen osuus kaikista 
sopimuksista.

Or. es

Tarkistus 455
Frank Engel

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikki tätä velvoitetta koskevat 
rikkomukset kuuluvat hankintayksikön 
vastuualaan.

Or. fr

Tarkistus 456
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jollei tässä direktiivissä tai 
tiedonsaantia koskevassa kansallisessa 
lainsäädännössä toisin säädetä ja 
rajoittamatta tämän direktiivin 64 ja 
69 artiklassa säädettyjen, tehtyjen 
hankintasopimuksien julkaisemista sekä 
ehdokkaille ja tarjoajille tiedottamista 
koskevien velvoitteiden soveltamista, 
hankintayksikkö ei saa paljastaa tietoja, 
joita talouden toimijat ovat sille antaneet ja 
jotka nämä ovat määritelleet 
luottamuksellisiksi, tekniset tai kaupalliset 
liikesalaisuudet ja tarjousten 
luottamukselliset näkökohdat mukaan 
luettuina.

2. Sen estämättä, mitä tässä direktiivissä 
tai kansallisessa lainsäädännössä 
säädetään, ja rajoittamatta tämän 
direktiivin 64 ja 69 artiklassa säädettyjen, 
tehtyjen hankintasopimuksien 
julkaisemista sekä ehdokkaille ja tarjoajille 
tiedottamista koskevien velvoitteiden 
soveltamista, hankintayksikkö ei saa 
paljastaa tietoja, joita talouden toimijat 
ovat sille antaneet ja jotka nämä ovat 
määritelleet luottamuksellisiksi, tekniset tai 
kaupalliset liikesalaisuudet ja tarjousten 
luottamukselliset näkökohdat mukaan 
luettuina.

Or. en

Perustelu

Sen täsmentämiseksi, ettei tätä sääntöä sovelleta, jos hankintaviranomaisella on oikeus tai 
velvollisuus luovuttaa kyseiset tiedot – esimerkiksi asianmukaisessa oikeusprosessissa.

Tarkistus 457
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei tässä direktiivissä tai tiedonsaantia 
koskevassa kansallisessa lainsäädännössä 
toisin säädetä ja rajoittamatta tämän 
direktiivin 64 ja 69 artiklassa säädettyjen, 
tehtyjen hankintasopimuksien 
julkaisemista sekä ehdokkaille ja tarjoajille 
tiedottamista koskevien velvoitteiden 
soveltamista, hankintayksikkö ei saa 
paljastaa tietoja, joita talouden toimijat 
ovat sille antaneet ja jotka nämä ovat 
määritelleet luottamuksellisiksi, tekniset 
tai kaupalliset liikesalaisuudet ja 

2. Jollei tässä direktiivissä tai tiedonsaantia 
koskevassa kansallisessa lainsäädännössä 
toisin säädetä ja rajoittamatta tämän 
direktiivin 64 ja 69 artiklassa säädettyjen, 
tehtyjen hankintasopimuksien 
julkaisemista sekä ehdokkaille ja tarjoajille 
tiedottamista koskevien velvoitteiden 
soveltamista, hankintayksikkö ei saa 
paljastaa tietoja tai tarjouksiin sisältyviä 
perustekijöitä, joita talouden toimijat ovat 
sille antaneet.
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tarjousten luottamukselliset näkökohdat 
mukaan luettuina.

Or. fr

Tarkistus 458
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei tässä direktiivissä tai tiedonsaantia 
koskevassa kansallisessa lainsäädännössä 
toisin säädetä ja rajoittamatta tämän 
direktiivin 64 ja 69 artiklassa säädettyjen, 
tehtyjen hankintasopimuksien 
julkaisemista sekä ehdokkaille ja tarjoajille 
tiedottamista koskevien velvoitteiden 
soveltamista, hankintayksikkö ei saa 
paljastaa tietoja, joita talouden toimijat 
ovat sille antaneet ja jotka nämä ovat 
määritelleet luottamuksellisiksi, tekniset 
tai kaupalliset liikesalaisuudet ja 
tarjousten luottamukselliset näkökohdat
mukaan luettuina.

2. Jollei tässä direktiivissä tai tiedonsaantia 
koskevassa kansallisessa lainsäädännössä 
toisin säädetä ja rajoittamatta tämän 
direktiivin 64 ja 69 artiklassa säädettyjen, 
tehtyjen hankintasopimuksien 
julkaisemista sekä ehdokkaille ja tarjoajille 
tiedottamista koskevien velvoitteiden 
soveltamista, hankintayksikkö ei saa 
paljastaa tietoja, joita talouden toimijat 
ovat sille antaneet, ja varsinkaan teknisiä 
tai kaupallisia liikesalaisuuksia ja 
tarjousten luottamuksellisia näkökohtia.

Hankintayksikkö on vastuussa kaikista 
tätä velvoitetta koskevista rikkomuksista.

Or. fr

Perustelu

Lujitetaan säännöksiä, jotka koskevat ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle 
sopimuksentekomenettelyn kuluessa toimittamien tietojen luottamuksellisuutta. 
Hankintaviranomainen on vastuussa tapauksista, joissa paljastuu arkaluonteisia tietoja, kuten 
teknisiä tai kaupallisia liikesalaisuuksia.

Tarkistus 459
Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevat 32 artiklan 1 ja 2 kohta 
eivät estä hankintasopimusten 
julkaisemista sen jälkeen, kun ne on 
tehty, sopimuksiin mahdollisesti 
myöhemmin tehtävät muutokset mukaan 
luettuina.

Or. en

Tarkistus 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 461
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

c) 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja 
olosuhteissa puhelin;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Käytännössä puhelinta ei käytetä tällaisissa menettelyissä. Niissä käytetään mieluummin 
viestintämuotoja, jotka ovat nopeampia ja takaavat jäljitettävyyden.

Tarkistus 462
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta varmistetaan teknisten formaattien,
prosessien ja sanomanvälityksen 
yhteentoimivuus erityisesti rajojen yli 
tapahtuvassa toiminnassa, komissiolle 
siirretään valta antaa delegoituja 
säädöksiä 98 artiklan mukaisesti, jotta 
tietyt koskevat tekniset standardit voidaan 
saattaa pakollisiksi, erityisesti siltä osin, 
kuin kyseessä on tarjousten tai hakemusten 
sähköinen esittäminen, sähköiset luettelot 
sekä sähköinen todentaminen.

Jotta varmistetaan teknisten formaattien, 
prosessien ja sanomanvälityksen 
yhteentoimivuus erityisesti rajojen yli 
tapahtuvassa toiminnassa, komission olisi 
suositeltava erityisten teknisten 
standardien käyttöä erityisesti siltä osin, 
kuin kyseessä on tarjousten tai hakemusten 
sähköinen esittäminen, sähköiset luettelot 
sekä sähköinen todentaminen.

Or. en

Tarkistus 463
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

a) Hankintamenettelyihin osallistumista 
koskevat hakemukset voidaan tehdä 
kirjallisesti tai puhelimitse;
jälkimmäisessä tapauksessa asiasta on 
lähetettävä kirjallinen vahvistus ennen 
hakemusten vastaanottamisen määräajan 
päättymistä;

a) Hankintamenettelyihin osallistumista 
koskevat hakemukset voidaan tehdä 
kirjallisesti;

Or. en
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Perustelu

Käytännössä puhelinta ei käytetä tällaisissa menettelyissä. Niissä käytetään mieluummin 
viestintämuotoja, jotka ovat nopeampia ja takaavat jäljitettävyyden.

Tarkistus 464
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
101 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta 
päivämäärästä kaikissa tämän direktiivin 
mukaisissa hankintamenettelyissä ja 
erityisesti tarjousten esittämisessä 
käytetään sähköisiä viestintävälineitä 
tämän artiklan vaatimusten mukaisesti.

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

Or. en

Perustelu

Tämä aikataulu on liian tiukka.

Tarkistus 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
101 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta 
päivämäärästä kaikissa tämän direktiivin 
mukaisissa hankintamenettelyissä ja 
erityisesti tarjousten esittämisessä 
käytetään sähköisiä viestintävälineitä 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivään tammikuuta 2017 mennessä 
vähintään 70 prosentissa tämän 
direktiivin mukaisista 
hankintamenettelyistä ja erityisesti 
tarjousten esittämisessä käytetään 
sähköisiä viestintävälineitä tämän 
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tämän artiklan vaatimusten mukaisesti. artiklan vaatimusten mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
1 päivään tammikuuta 2020 mennessä 
100 prosentissa tämän direktiivin 
mukaisista hankintamenettelyistä ja 
erityisesti tarjousten esittämisessä 
käytetään sähköisiä viestintävälineitä 
tämän artiklan vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
101 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta 
päivämäärästä kaikissa tämän direktiivin 
mukaisissa hankintamenettelyissä ja 
erityisesti tarjousten esittämisessä 
käytetään sähköisiä viestintävälineitä
tämän artiklan vaatimusten mukaisesti.

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

Or. en

Tarkistus 467
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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viimeistään kahden vuoden kuluttua 101 
artiklan 1 kohdassa vahvistetusta 
päivämäärästä kaikissa tämän direktiivin 
mukaisissa hankintamenettelyissä ja 
erityisesti tarjousten esittämisessä 
käytetään sähköisiä viestintävälineitä 
tämän artiklan vaatimusten mukaisesti.

viimeistään kolmen vuoden kuluttua 101 
artiklan 1 kohdassa vahvistetusta 
päivämäärästä kaikissa tämän direktiivin 
mukaisissa hankintamenettelyissä ja 
erityisesti tarjousten esittämisessä 
käytetään sähköisiä viestintävälineitä 
tämän artiklan vaatimusten mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 468
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen hankintaviranomaisten 
osalta säädettävä säännöistä, joiden avulla 
voidaan tehokkaasti ehkäistä ja tunnistaa 
mahdolliset eturistiriidat, jotka ilmenevät 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien hankintamenettelyjen 
toteuttamisessa, mukaan luettuina 
menettelyn suunnittelu ja valmistelu, 
hankinta-asiakirjojen laatiminen, 
ehdokkaiden ja tarjoajien valinta sekä 
sopimuksen tekeminen, ja korjata tilanne 
välittömästi, jotta vältetään kilpailun 
vääristyminen ja varmistetaan kaikkien 
tarjoajien yhdenvertainen kohtelu.

Jäsenvaltioiden on säädettävä säännöistä, 
joiden avulla voidaan tehokkaasti ehkäistä 
ja tunnistaa mahdolliset eturistiriidat, jotka 
ilmenevät tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintamenettelyjen toteuttamisessa, 
mukaan luettuina menettelyn suunnittelu ja 
valmistelu, hankinta-asiakirjojen 
laatiminen, ehdokkaiden ja tarjoajien 
valinta sekä sopimuksen tekeminen, ja 
korjata tilanne välittömästi, jotta vältetään 
kilpailun vääristyminen ja varmistetaan 
kaikkien tarjoajien yhdenvertainen kohtelu.

Or. it

Tarkistus 469
Frank Engel

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

Eturistiriita vallitsee ainakin silloin, kun 
2 kohdassa tarkoitettuihin ryhmiin 
kuuluvilla henkilöillä on 
hankintamenettelyn tulokseen liittyvä 
välitön tai välillinen yksityinen etu, jonka 
saatetaan katsoa vaarantavan heidän 
tehtäviensä puolueettoman hoitamisen.

Eturistiriita vallitsee ainakin silloin, kun 
2 kohdassa tarkoitettuihin ryhmiin 
kuuluvilla henkilöillä on 
hankintamenettelyn tulokseen liittyvä 
välitön tai välillinen yhteinen etu, jonka 
saatetaan katsoa vaarantavan heidän 
tehtäviensä puolueettoman ja objektiivisen
hoitamisen.

Or. en

Tarkistus 470
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eturistiriita vallitsee silloin, kun 2 
kohdassa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvilla 
henkilöillä on hankintamenettelyn 
tulokseen liittyvä välitön tai välillinen 
yksityinen etu, jonka saatetaan katsoa 
vaarantavan heidän tehtäviensä 
puolueettoman hoitamisen.

Eturistiriita koskee tapauksia, joissa 2 
kohdassa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvilla 
henkilöillä on hankintamenettelyn 
tulokseen liittyvä välitön tai välillinen 
yksityinen etu, jonka saatetaan katsoa 
vaarantavan heidän tehtäviensä 
puolueettoman hoitamisen.

Or. fr

Tarkistus 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eturistiriita vallitsee ainakin silloin, kun 2 
kohdassa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvilla 
henkilöillä on hankintamenettelyn 
tulokseen liittyvä välitön tai välillinen 

Eturistiriita vallitsee silloin, kun 
2 kohdassa tarkoitettuihin ryhmiin 
kuuluvilla henkilöillä on 
hankintamenettelyn tulokseen liittyvä 
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yksityinen etu, jonka saatetaan katsoa 
vaarantavan heidän tehtäviensä 
puolueettoman hoitamisen.

välitön tai välillinen yksityinen etu, jonka 
saatetaan katsoa vaarantavan heidän 
tehtäviensä puolueettoman ja objektiivisen
hoitamisen.

Or. en

Tarkistus 472
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 473
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltamiseksi
'yksityisellä edulla' tarkoitetaan perhe- tai 
tunnesiteisiin liittyvää, taloudellista tai 
poliittista taikka muuta ehdokkaiden tai 
tarjoajien yhteistä etua, ammatilliset 
eturistiriidat mukaan luettuina.

Yksityisellä edulla tarkoitetaan 
varallisuuteen liittyvää tai taloudellista 
ehdokkaiden tai tarjoajien yhteistä etua
sekä suorista rahoituskuluista aiheutuvaa 
etua, joka ilmenee työsuhteen, 
työsopimuksen tai sijoitusten muodossa, 
sekä osallistumista sopimuksissa 
vahvistettuun toimintaan.

Or. fr
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Tarkistus 474
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan soveltamiseksi 'yksityisellä 
edulla' tarkoitetaan perhe- tai 
tunnesiteisiin liittyvää, taloudellista tai 
poliittista taikka muuta ehdokkaiden tai 
tarjoajien yhteistä etua, ammatilliset 
eturistiriidat mukaan luettuina.

Tämän artiklan soveltamiseksi 'yksityisellä 
edulla' tarkoitetaan perhesiteisiin liittyvää, 
yhteistä taloudellista tai poliittista 
ehdokkaiden tai tarjoajien etua, 
ammatilliset eturistiriidat mukaan 
luettuina.

Or. it

Tarkistus 475
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankintaviranomaisen johtaja ja 
hankintaviranomaisen 
päätöksentekoelinten jäsenet, jotka 
pystyvät vaikuttamaan 
hankintamenettelyn tulokseen, vaikka he 
eivät olisi mukana siinä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 476
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankintaviranomaisen johtaja ja 
hankintaviranomaisen 

b) hankintaviranomaisen johtaja, joka 
pystyy vaikuttamaan hankintamenettelyn 
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päätöksentekoelinten jäsenet, jotka 
pystyvät vaikuttamaan hankintamenettelyn 
tulokseen, vaikka he eivät olisi mukana 
siinä.

tulokseen, vaikkei olisi mukana siinä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 477
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) ehdokkailla ja tarjoajilla on velvollisuus 
toimittaa hankintamenettelyn alussa 
ilmoitus mahdollisista etuoikeutetuista 
yhteyksistä, joita niillä on 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuja henkilöiden 
kanssa ja jotka saattavat johtaa kyseisten 
henkiöiden joutumiseen 
eturistiriitatilanteeseen; 
hankintaviranomaisen on mainittava 
94 artiklassa tarkoitetussa erillisessä 
kertomuksessa, onko ehdokas tai tarjoaja 
toimittanut kyseisen ilmoituksen.

b) ehdokkailla ja tarjoajilla, esimerkiksi 
yritysten johtajilla tai muilla henkilöillä, 
joilla on päätösvalta, toimivalta tai 
valvontavalta ehdokkaan tai tarjoajan 
suhteen, on velvollisuus toimittaa 
hankintamenettelyn alussa ilmoitus 
mahdollisista etuoikeutetuista yhteyksistä, 
joita niillä on 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja henkilöiden kanssa ja jotka 
saattavat johtaa kyseisten henkilöiden
joutumiseen eturistiriitatilanteeseen; 
hankintaviranomaisen on mainittava 
94 artiklassa tarkoitetussa erillisessä 
kertomuksessa, onko ehdokas tai tarjoaja 
toimittanut kyseisen ilmoituksen.

Or. en

Tarkistus 478
Lara Comi
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Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ehdokkailla ja tarjoajilla on velvollisuus 
toimittaa hankintamenettelyn alussa 
ilmoitus mahdollisista etuoikeutetuista 
yhteyksistä, joita niillä on 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuja henkilöiden 
kanssa ja jotka saattavat johtaa kyseisten 
henkiöiden joutumiseen 
eturistiriitatilanteeseen; 
hankintaviranomaisen on mainittava 
94 artiklassa tarkoitetussa erillisessä 
kertomuksessa, onko ehdokas tai tarjoaja 
toimittanut kyseisen ilmoituksen.

b) ehdokkailla ja tarjoajilla on velvollisuus 
toimittaa myös hankintayksikön 
esittämien eettisten käytännesääntöjen 
mukaisesti hankintamenettelyn alussa 
ilmoitus mahdollisista etuoikeutetuista 
yhteyksistä, joita niillä on 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuja henkilöiden 
kanssa ja jotka saattavat johtaa kyseisten 
henkiöiden joutumiseen 
eturistiriitatilanteeseen; hankintayksikön
on mainittava 94 artiklassa tarkoitetussa 
erillisessä kertomuksessa, onko ehdokas tai 
tarjoaja toimittanut kyseisen ilmoituksen.

Or. it

Tarkistus 479
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

b) ehdokkailla ja tarjoajilla on velvollisuus 
toimittaa hankintamenettelyn alussa 
ilmoitus mahdollisista etuoikeutetuista 
yhteyksistä, joita niillä on 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuja henkilöiden 
kanssa ja jotka saattavat johtaa kyseisten 
henkiöiden joutumiseen 
eturistiriitatilanteeseen;
hankintaviranomaisen on mainittava 
94 artiklassa tarkoitetussa erillisessä 
kertomuksessa, onko ehdokas tai tarjoaja 
toimittanut kyseisen ilmoituksen.

b) ehdokkailla ja tarjoajilla on velvollisuus 
toimittaa hankintamenettelyn alussa 
ilmoitus mahdollisista etuoikeutetuista 
yhteyksistä, joita niillä on 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuja henkilöiden 
kanssa ja jotka saattavat johtaa kyseisten 
henkilöiden joutumiseen 
eturistiriitatilanteeseen;

Or. en
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Tarkistus 480
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eturistiriitatilanteen syntyessä 
hankintaviranomaisen on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet. Näihin 
toimenpiteisiin voi sisältyä kyseisen 
henkilöstön jäsenen jäävääminen 
hankintamenettelyssä tai henkilöstön 
jäsenen tehtävien ja velvollisuuksien 
uudelleenosoittaminen. Jos 
eturistiriitatilannetta ei voida muulla tavoin 
tehokkaasti korjata, asianomainen ehdokas 
tai tarjoaja on jätettävä menettelyn 
ulkopuolelle.

Eturistiriitatilanteen syntyessä 
hankintayksikön on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet. Näihin toimenpiteisiin voi 
sisältyä kyseisen henkilöstön jäsenen 
jäävääminen hankintamenettelyssä tai 
henkilöstön jäsenen tehtävien ja 
velvollisuuksien uudelleenosoittaminen. 
Jos eturistiriitatilannetta ei voida muulla 
tavoin tehokkaasti korjata, asianomainen 
ehdokas tai tarjoaja on jätettävä menettelyn 
ulkopuolelle.

Or. it

Tarkistus 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos havaitaan etuoikeutettuja yhteyksiä, 
hankintaviranomaisen on välittömästi 
ilmoitettava asiasta 93 artiklan mukaisesti 
nimetylle valvontaelimelle ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta vältetään 
sopimaton vaikuttaminen 
hankintasopimusten tekomenettelyssä ja 
varmistetaan ehdokkaiden ja tarjoajien 
yhdenvertainen kohtelu. Jos 
eturistiriitatilannetta ei voida muulla 
tavoin tehokkaasti korjata, asianomainen 
ehdokas tai tarjoaja on jätettävä 
menettelyn ulkopuolelle.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 482
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos havaitaan etuoikeutettuja yhteyksiä, 
hankintaviranomaisen on välittömästi 
ilmoitettava asiasta 93 artiklan mukaisesti 
nimetylle valvontaelimelle ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta vältetään 
sopimaton vaikuttaminen 
hankintasopimusten tekomenettelyssä ja 
varmistetaan ehdokkaiden ja tarjoajien 
yhdenvertainen kohtelu. Jos 
eturistiriitatilannetta ei voida muulla 
tavoin tehokkaasti korjata, asianomainen 
ehdokas tai tarjoaja on jätettävä 
menettelyn ulkopuolelle.

Jos havaitaan etuoikeutettuja yhteyksiä, 
hankintaviranomaisen on välittömästi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta 
vältetään sopimaton vaikuttaminen 
hankintasopimusten tekomenettelyssä, 
dokumentoitava toimenpiteet 
asianmukaisesti ja varmistettava
ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertainen 
kohtelu.

Or. en

Perustelu

Aivan liian byrokraattista; yksi tämän uudelleenlaatimisen tavoitteista oli yksinkertaistaminen 
kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Viimeistä virkettä ei tarvita, sillä ensimmäinen on 
riittävän täsmällinen. Ensisijainen tavoite on avoimuus.

Tarkistus 483
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos havaitaan etuoikeutettuja yhteyksiä, 
hankintaviranomaisen on välittömästi 
ilmoitettava asiasta 93 artiklan mukaisesti 
nimetylle valvontaelimelle ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta vältetään 
sopimaton vaikuttaminen 

Jos havaitaan etuoikeutettuja yhteyksiä, 
hankintayksikön on välittömästi 
ilmoitettava asiasta 93 artiklan mukaisesti 
nimetylle valvontaelimelle ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta vältetään 
sopimaton vaikuttaminen 
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hankintasopimusten tekomenettelyssä ja 
varmistetaan ehdokkaiden ja tarjoajien 
yhdenvertainen kohtelu. Jos 
eturistiriitatilannetta ei voida muulla tavoin 
tehokkaasti korjata, asianomainen ehdokas 
tai tarjoaja on jätettävä menettelyn 
ulkopuolelle.

hankintasopimusten tekomenettelyssä ja 
varmistetaan ehdokkaiden ja tarjoajien 
yhdenvertainen kohtelu. Jos 
eturistiriitatilannetta ei voida muulla tavoin 
tehokkaasti korjata, asianomainen ehdokas 
tai tarjoaja on jätettävä menettelyn 
ulkopuolelle.

Or. it

Tarkistus 484
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos havaitaan etuoikeutettuja yhteyksiä, 
hankintaviranomaisen on välittömästi 
ilmoitettava asiasta 93 artiklan mukaisesti 
nimetylle valvontaelimelle ja toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta vältetään 
sopimaton vaikuttaminen 
hankintasopimusten tekomenettelyssä ja 
varmistetaan ehdokkaiden ja tarjoajien 
yhdenvertainen kohtelu. Jos
eturistiriitatilannetta ei voida muulla tavoin 
tehokkaasti korjata, asianomainen ehdokas 
tai tarjoaja on jätettävä menettelyn 
ulkopuolelle.

Jos havaitaan etuoikeutettuja yhteyksiä, 
hankintaviranomaisen on välittömästi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta 
vältetään sopimaton vaikuttaminen 
hankintasopimusten tekomenettelyssä ja 
varmistetaan ehdokkaiden ja tarjoajien 
yhdenvertainen kohtelu. Mikäli 
eturistiriitatilannetta ei voida muulla tavoin 
tehokkaasti korjata, asianomainen ehdokas 
tai tarjoaja on jätettävä menettelyn 
ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 485
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön toimiva ilmiantojärjestelmä näiden säännösten 
vaikutuksen varmistamiseksi.

Tarkistus 486
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki tämän artiklan mukaisesti 
toteutetut toimenpiteet on esitettävä 
94 artiklassa tarkoitetussa erillisessä 
kertomuksessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Ilmiantajien suojelu

Hankintayksiköillä on oltava käytössä 
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henkilöstön sisäiset ilmiantomenettelyt, 
jotta varmistetaan, että:
a) kaikkia henkilöstön jäseniä 
(väliaikaiset ja vuokratyöntekijät, 
harjoittelijat ja konsultit mukaan 
luettuina), jotka ilmoittavat vilpittömässä 
mielessä mistä tahansa merkittävästä 
rikkomuksesta, suojellaan kaikenlaisilta 
kostotoimilta, häirinnältä ja haitallisilta 
toimilta;
b) ilmiantajat pidetään salassa, paitsi jos 
he nimenomaan luopuvat salassapidosta;
c) ilmoittamista varten tarjotaan 
asianmukaisia mekanismeja, kuten 
tukipuhelinlinjoja ja verkkolomakkeita;
d) ilmiantajalla, johon on kohdistettu 
kostotoimia, on oikeus 
oikeudenmukaiseen kuulemiseen 
puolueettomalla foorumilla ja 
täysimääräiseen korvaukseen; 
kostotoimiin ryhtyneille on määrättävä 
asianmukaisia seuraamuksia;
e) ilmiannot tutkitaan asianmukaisesti ja 
tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimiin 
ja että ilmiantajat voivat halutessaan 
osallistua näihin menettelyihin;
f) johtajien on osoitettava, että kaikki 
ilmiantajaa vastaan toteutetut toimet 
olivat perusteltavissa muilla syillä kuin 
ilmiannolla;
g) virheellisiä ilmoituksia suojellaan, jos 
ne tehtiin vilpittömässä mielessä; 
ilmoituksia, jotka osoitetaan tehdyn 
vilpillisessä mielessä, ei suojella;
h) johto ja henkilöstö saavat ilmiantajien 
oikeuksia, toimintalinjoja ja menettelyjä 
koskevaa asianmukaista koulutusta;
i) ilmiantoon liittyviä toimintalinjoja 
valvovat ja arvioivat säännöllisin väliajoin 
riippumattomat elimet ja 
j) ulkoista ilmiantoa luottamushenkilöille, 
kansalaisjärjestöille, tiedotusvälineille ja 
muille asianmukaisille osapuolille 
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suojellaan, jos sisäiset kanavat eivät toimi 
tai niitä ei ole olemassa. 

Or. en

Tarkistus 488
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimattomalla tavalla hankintayksikön 
päätöksentekoon vaikuttaminen tai 
sellaisten luottamuksellisten tietojen 
hankkiminen, joista ehdokkaille voisi 
koitua perusteetonta etua 
hankintamenettelyssä;

a) sopimattomalla tavalla lainvastaisin 
keinoin hankintayksikön päätöksentekoon 
vaikuttaminen tai sellaisten 
luottamuksellisten tietojen hankkiminen, 
joista ehdokkaille voisi koitua 
perusteetonta etua hankintamenettelyssä;

Or. fr

Perustelu

Täsmennetään lainvastaiseen toimintaan liittyviä säännöksiä.

Tarkistus 489
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
I osasto – IV a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

IV a luku
Vastavuoroisuussäännöt

37 a artikla
Hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden valtuuttaminen 
sulkemaan pois tarjoukset, jotka sisältävät 

sitoumusten piiriin kuulumattomia 
tuotteita ja palveluja
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1. Hankintayksiköt arvioivat seuraavia 
säännöksiä noudattaen, onko julkisten 
hankintasopimusten tekomenettelyistä 
syytä sulkea pois sellaiset tarjoukset, jotka 
sisältävät kansainväliseen sopimukseen 
kuulumattomista kolmansista maista 
peräisin olevia rakennusurakoita, 
tavarantoimituksia tai palveluja, jos 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen arvo on yli 50 prosenttia 
tarjoukseen sisältyvien 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen kokonaisarvosta. 
Kansainväliseen sopimukseen 
kuulumattomista kolmansista maista 
peräisin oleva tarjous hylätään 
automaattisesti, jos hinta on 30 prosenttia 
alhaisempi verrattuna muiden tarjousten 
hintaan tai kustannuksiin keskimäärin.
2. Hankintayksiköt voivat vaatia tarjoajia 
toimittamaan tiedot tarjouksen 
sisältämien rakennusurakoiden, 
tavaroiden ja palvelujen alkuperästä ja 
niiden arvosta. Niiden on hyväksyttävä 
omat lausunnot alustavana näyttönä siitä, 
että tarjouksia ei voida sulkea pois 
1 kohdan nojalla. Hankintaviranomainen 
voi milloin tahansa menettelyn aikana 
pyytää tarjoajaa toimittamaan kaikki 
vaaditut asiakirjat tai osan niistä, jos tämä 
vaikuttaa tarpeelliselta menettelyn 
asianmukaisen kulun varmistamiseksi. 
Jos hankintayksiköt vastaanottavat 
1 kohdan ehtoja vastaavia tarjouksia, 
jotka suljetaan pois tästä syystä, niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle. Ne voivat 
jatkaa tarjousten analysointia 
ilmoitusmenettelyn aikana. Ilmoitus on 
lähetettävä sähköisessä muodossa 
vakiolomaketta käyttäen. Komissio voi 
antaa täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet 
rakennusurakoiden, tavaroiden ja 
palvelujen alkuperää koskevia lausuntoja 
varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 100 artiklan 2 kohdassa 
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tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen. Vakiolomakkeessa on 
esitettävä seuraavat tiedot:
a) hankintayksikön nimi ja yhteystiedot;
b) kuvaus hankintasopimuksen kohteesta;
c) sen talouden toimijan nimi ja 
yhteystiedot, jonka tarjous aiotaan sulkea 
pois;
d) tiedot talouden toimijan, 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen alkuperästä sekä niiden 
arvosta.
3. Jos komissio ei hyväksy 
hankintayksikön päätöstä sulkea tarjous 
pois 1 kohdan nojalla, komission on 
ilmoitettava perusteltu päätöksensä 
viimeistään 15 päivän kuluttua 
ensimmäisestä arkipäivästä lähtien sen 
jälkeen, kun komissio on vastaanottanut 
ilmoituksen. Määräaikaa voidaan 
kuitenkin pidentää asiamukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhden kerran 
enintään 15 päivällä varsinkin, jos 
ilmoitukseen tai sen liitteisiin sisältyvät 
tiedot ovat puutteellisia tai epätarkkoja tai 
jos ilmoitetut seikat muuttuvat 
olennaisesti. Jos komissio ei ole 30 päivän 
jälkeen tehnyt päätöstä, jolla se hyväksyy 
tai hylkää tarjouksen poissulkemisen, 
komission katsotaan hyväksyneen sen.
4. Hankintayksiköiden on vaadittava 
tarjoajia toimittamaan tiedot tarjouksen 
sisältämien tavaroiden ja palvelujen 
alkuperästä ja niiden arvosta. Niiden on 
hyväksyttävä omat lausunnot alustavana 
näyttönä siitä, että tarjouksia ei voida 
sulkea pois 1 kohdan nojalla. 
Hankintayksikkö voi milloin tahansa 
menettelyn aikana pyytää tarjoajaa 
toimittamaan kaikki vaaditut asiakirjat tai 
osan niistä, jos tämä vaikuttaa 
tarpeelliselta menettelyn asianmukaisen 
kulun varmistamiseksi. 
5. Rakennusurakoita, tavaroita tai 
palveluja sisältävien tarjousten 
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poissulkemisen hankintasopimusten 
tekomenettelystä on täytettävät seuraavat 
vaatimukset:
a) kansainvälinen sopimus, joka koskee 
unionin ja sen maan pääsyä toistensa 
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
josta tavarat tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan;
b) a alakohdassa tarkoitettua sopimusta ei 
ole tehty ja kolmas maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta.
Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen 
vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, 
jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 
EU:n talouden toimijoiden, 
rakennusurakoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen.
6. Ennen kuin komissio tekee 3 kohdan 
mukaisen päätöksen, se kuulee 
asianomaisia hankintayksiköitä.

38 b artikla
Vastavuoroisuusehtojen toteuttaminen

Talouden toimijan kanssa tehdyt 
hankintasopimukset, joilla rikotaan 
komission aikomusta sulkea tarjous pois 
38 a artiklan mukaisesti 
hankintayksiköiden ilmoitettua 
suunnitellusta poissulkemisesta, 
julistetaan direktiivissä 2007/66/EY 
tarkoitetulla tavalla pätemättömiksi.

Or. fr

Tarkistus 490
Malcolm Harbour
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Ehdotus direktiiviksi
1 osasto – IV a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

IV a luku
Sitoumusten piiriin kuulumattomien 

tavaroiden tai palvelujen kohtelu
37 a artikla

Sitoumusten piiriin kuulumattomia 
tavaroita tai palveluja sisältävien 

tarjousten poissulkeminen
1. Komissio harkitsee hankintayksiköiden 
pyynnöstä jäljempänä olevilla perusteilla, 
hyväksyykö se sen, että tarjoukset, jotka 
sisältävät unionin ulkopuolelta peräisin 
olevia tavaroita tai palveluja, suljetaan 
pois sellaisten hankintasopimusten 
tekomenettelyistä, joiden ennakoitu arvo 
ilman arvonlisäveroa on vähintään 
5 000 000 euroa, jos sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tavaroiden tai palvelujen 
kokonaisarvosta.
2. Mikäli hankintayksiköt aikovat pyytää 
poissulkemista hankintasopimusten 
tekomenettelystä 1 kohdan perusteella, 
niiden on ilmoitettava tästä 
hankintailmoituksessa, jonka ne 
julkaisevat 63 artiklan mukaisesti.
Hankintayksiköiden on vaadittava 
tarjoajia toimittamaan tiedot tarjouksen 
sisältämien tavaroiden ja/tai palvelujen 
alkuperästä ja niiden arvosta.
Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet tavaroiden 
ja palvelujen alkuperää koskevia 
lausuntoja varten.
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 100 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.
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Kun hankintayksiköt vastaanottavat 
tarjouksia, jotka täyttävät 1 kohdassa 
vahvistetut perusteet ja joiden 
poissulkemista ne aikovat pyytää sen 
nojalla, niiden on ilmoitettava asiasta 
komissiolle. Ne voivat jatkaa tarjousten 
analysointia ilmoitusmenettelyn aikana.
Ilmoitus on lähetettävä sähköisessä 
muodossa vakiolomaketta käyttäen. 
Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, 
joissa vahvistetaan kyseiset 
vakiolomakkeet. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 100 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen. 
Vakiolomakkeessa on esitettävä seuraavat 
tiedot:
a) hankintayksikön nimi ja yhteystiedot;
b) kuvaus hankintasopimuksen kohteesta;
c) sen talouden toimijan nimi ja 
yhteystiedot, jonka tarjous aiotaan sulkea 
pois;
d) tiedot talouden toimijan, tavaroiden 
ja/tai palvelujen alkuperästä sekä 
tavaroiden ja/tai palvelujen arvosta.
Komissio voi pyytää hankintayksiköltä 
lisätietoja.
Tiedot on toimitettava kahdeksan 
työpäivän kuluessa sitä päivää 
seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, 
jona hankintayksikkö vastaanottaa 
lisätietoja koskevan pyynnön. Jos 
komissio ei saa tietoja tämän määräajan 
kuluessa, 3 kohdassa vahvistetun 
määräajan kuluminen on keskeytettävä 
kunnes komissio saa pyydetyt tiedot.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
hankintasopimuksia varten komissio 
antaa suunnitellun poissulkemisen 
hyväksymistä koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen kahden 
kuukauden kuluessa sitä päivää 
seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, 
jona se vastaanottaa ilmoituksen. Kyseiset 
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täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
100 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Määräaikaa voidaan 
kuitenkin pidentää asiamukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhden kerran 
enintään kahdella kuukaudella varsinkin, 
jos ilmoitukseen tai sen liitteisiin 
sisältyvät tiedot ovat puutteellisia tai 
epätarkkoja tai jos ilmoitetut seikat 
muuttuvat olennaisesti. Jos komissio ei 
ole tämän kahden kuukauden määräajan 
tai pidennetyn määräajan kuluessa tehnyt 
päätöstä poissulkemisen hyväksymisestä 
tai hylkäämisestä, sen katsotaan 
hylänneen poissulkemisen.
4. Antaessaan 3 kohdan mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä komissio 
hyväksyy suunnitellun poissulkemisen 
seuraavissa tapauksissa:
a) kun kansainvälinen sopimus, joka 
koskee unionin ja sen maan pääsyä 
toistensa markkinoille julkisten 
hankintojen alalla, josta tavarat ja/tai 
palvelut ovat peräisin, sisältää unionin 
nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan;
b) kun a alakohdassa tarkoitettua 
sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa 
käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
joiden vuoksi unionin ja kolmannen 
maan välisessä markkinoiden 
avaamisessa ei ole olennaista 
vastavuoroisuutta.
Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen 
vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, 
jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 
EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen.
Antaessaan 3 kohdan mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä komissio ei 
hyväksy suunniteltua poissulkemista, jos 
sillä rikottaisiin unionin kansainvälisissä 
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sopimuksissaan tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia.
5. Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komissio 
tutkii,
a) missä määrin kyseisen maan julkisia 
hankintoja koskevalla lainsäädännöllä 
varmistetaan julkisia hankintoja 
koskevien kansainvälisten standardien 
mukainen avoimuus ja estetään unionin 
tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä;
b) missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 
omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 
talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.
6. Ennen kuin komissio tekee 3 kohdan 
mukaisen päätöksen, se kuulee 
asianomaista tarjoajaa tai asianomaisia 
tarjoajia.
7. Hankintayksiköiden, jotka ovat 
sulkeneet pois tarjoajia 1 kohdan nojalla, 
on ilmoitettava tästä jälki-ilmoituksessa, 
joka julkaistaan tämän direktiivin 
64 artiklan mukaisesti.

37 b artikla
Alkuperäsäännöt

1. Tuotteen alkuperä on määritettävä 
yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä 
lokakuuta 1992 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2913/1992 22–26 artiklan mukaisesti.
2. Palvelun alkuperä on määritettävä sitä 
tarjoavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön alkuperän perusteella.
3. Euroopan talousalueen muista maista 
kuin jäsenvaltioista peräisin olevia 
tavaroita tai palveluja kohdellaan tätä 
direktiiviä sovellettaessa samalla tavoin 
kuin jäsenvaltioista peräisin olevia 
tavaroita tai palveluita.
37 c artikla
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Vastavuoroisuuden edellytysten 
täytäntöönpano
Hankintayksiköiden talouden toimijan 
kanssa tekemät hankintasopimukset, jotka 
rikkovat 37 a artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjä täytäntöönpanosäädöksiä 
suunnitellusta poissulkemisesta, todetaan 
pätemättömiksi direktiivin 2007/66/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 491
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintayksiköt voivat soveltaa avoimia tai 
rajoitettuja menettelyjä taikka 
neuvottelumenettelyjä, joita edeltää 
tarjouskilpailukutsu, tämän direktiivin
säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintayksiköt voivat soveltaa avoimia tai 
rajoitettuja menettelyjä taikka 
neuvottelumenettelyjä, joita edeltää 
tarjouskilpailukutsu ja 
innovaatiokumppanuudet, tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 492
Evelyne Gebhardt

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 493
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

b) 62 artiklan mukainen ilmoitus 
kelpuuttamisjärjestelmästä, jos sopimus 
tehdään rajoitetulla menettelyllä,
neuvottelumenettelyllä tai 
innovaatiokumppanuutena,

b) 62 artiklan mukainen ilmoitus 
kelpuuttamisjärjestelmästä, jos sopimus 
tehdään rajoitetulla menettelyllä tai
neuvottelumenettelyllä,

Or. fr

Tarkistus 494
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

b) 62 artiklan mukainen ilmoitus 
kelpuuttamisjärjestelmästä, jos sopimus 
tehdään rajoitetulla menettelyllä,
neuvottelumenettelyllä tai 
innovaatiokumppanuutena,

b) 62 artiklan mukainen ilmoitus
kelpuuttamisjärjestelmästä, jos sopimus 
tehdään rajoitetulla menettelyllä tai
neuvottelumenettelyllä,

Or. fr

Tarkistus 495
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintayksiköt voivat soveltaa 
neuvottelumenettelyä ilman edeltävää 
tarjouskilpailua ainoastaan 42 artiklassa 
määritellyissä erityisissä tapauksissa ja 
olosuhteissa.

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintayksiköt voivat soveltaa 
neuvottelumenettelyä ilman edeltävää 
tarjouskilpailua 42 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 496
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää 
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 47 päivää 
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Tarjousten vastaanottamisen määräaikaa olisi pidennettävä 47 päivään, mikä antaa 
ehdokkaille riittävästi aikaa valmistella tarjoustaan ja on silti lyhyempi kuin tämänhetkinen 
määräaika (52 päivää).

Tarkistus 497
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintayksikkö voi lyhentää 1 kohdan 
toisessa alakohdassa asetettua tarjousten 
vastaanottamisen vähimmäismääräaika 
viidellä päivällä, jos se hyväksyy 

Poistetaan.
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tarjousten esittämisen sähköisessä 
muodossa 33 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan 
mukaisesi.

Or. en

Tarkistus 498
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräajaksi on vahvistettava 
yleensä vähintään 30 päivää 
hankintailmoituksen tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
15 päivää.

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräajaksi on vahvistettava 
yleensä vähintään 35 päivää 
hankintailmoituksen tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
15 päivää.

Or. en

Perustelu

Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaikaa olisi pidennettävä 35 päivään, mikä 
antaa ehdokkaille riittävästi aikaa valmistella tarjoustaan.

Tarkistus 499
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräajaksi on vahvistettava 
yleensä vähintään 30 päivää
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan ohjeellisella 
kausi-ilmoituksella, kiinnostuksen 

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräajan on oltava riittävä
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan ohjeellisella 
kausi-ilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
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vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
15 päivää.

lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
15 päivää.

Or. en

Tarkistus 500
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräajaksi on vahvistettava 
yleensä vähintään 30 päivää 
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan ohjeellisella 
kausi-ilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön
lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
15 päivää.

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräajaksi on vahvistettava 
yleensä vähintään 35 päivää 
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan ohjeellisella 
kausi-ilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
15 päivää.

Or. en

Perustelu

Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaikaa olisi pidennettävä 35 päivään, mikä 
antaa ehdokkaille riittävästi aikaa valmistella tarjoustaan.

Tarkistus 501
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1) Hankintaviranomaiset eivät saa 
neuvotella yksinomaan tarjousten 
hinnasta.
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Or. fr

Tarkistus 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

43 artikla Poistetaan.
Innovaatiokumppanuus

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintayksiköt voivat toteuttaa 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
saattamatta innovaatiokumppanuuksia 
osaksi kansallista lainsäädäntöä tai 
rajoittaa niiden käytön tietyntyyppisiin 
hankintoihin.
Innovaatiokumppanuuksissa talouden 
toimivat voivat esittää 
tarjouskilpailukutsun perusteella 
osallistumishakemuksen 39 artiklan 
2 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, 
kun tavoitteena on jäsennellyn 
kumppanuuden toteuttaminen 
innovatiivisen tuotteen, palvelun tai 
rakennustyön kehittämiseksi ja niistä 
myöhemmin seuraavien 
tavarantoimitusten, palvelujen tai 
rakennustöiden hankkimiseksi, 
edellyttäen että ne voidaan toimittaa 
sovittua suoritustasoa noudattaen ja 
sovituin kustannuksin.
2. Kumppanuus on jäsenneltävä 
peräkkäisiin vaiheisiin tutkimus- ja 
innovointiprosessin eri vaiheiden 
mukaisesti mahdollisesti tuotteiden 
valmistukseen tai palvelujen 
suorittamiseen asti. Kumppanuuteen on 
sisällytettävä kumppanille asetetut 
välitavoitteet sekä korvauksen 
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suorittaminen asianmukaisina erinä. 
Hankintayksikkö voi näiden tavoitteiden 
perusteella päättää kunkin vaiheen 
jälkeen kumppanuuden päättämisestä ja 
aloittaa jäljellä olevia vaiheita varten 
uuden hankintamenettelyn, jos sillä on 
asianmukaiset immateriaalioikeudet. 

3. Hankintasopimus tehdään 42 artiklassa 
vahvistettujen, neuvottelumenettelyä, jota 
edeltää tarjouskilpailukutsu, koskevien 
sääntöjen mukaisesti. 

Ehdokkaiden valinnassa 
hankintayksiköiden on kiinnitettävä 
erityistä huomiota perusteisiin, joilla 
arvioidaan tarjoajien kykyä ja kokemusta 
tutkimuksen ja kehittämisen tai 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen 
alalla. Hankintayksiköt voivat rajata 
niiden sopivien ehdokkaiden lukumäärää, 
jotka kutsutaan osallistumaan 
menettelyyn, 72 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintayksikkö on kutsunut 
vaadittujen tietojen arvioinnin 
perusteella, voivat esittää tutkimusta ja 
kehittämistä koskevia hankkeita, joilla 
pyritään täyttämään hankintayksikön 
määrittelemät tarpeet, joita ei voida 
olemassa olevilla ratkaisuilla toteuttaa. 
Hankintasopimuksen ainoa tekoperuste 
saa olla kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen valitseminen 76 
artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.

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

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

Or. en

Tarkistus 503
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

43 artikla Poistetaan.
Innovaatiokumppanuus

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintayksiköt voivat toteuttaa 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
saattamatta innovaatiokumppanuuksia 
osaksi kansallista lainsäädäntöä tai 
rajoittaa niiden käytön tietyntyyppisiin 
hankintoihin.

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

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

3. Hankintasopimus tehdään 42 artiklassa 
vahvistettujen, neuvottelumenettelyä, jota 
edeltää tarjouskilpailukutsu, koskevien 
sääntöjen mukaisesti. 

Ehdokkaiden valinnassa 
hankintayksiköiden on kiinnitettävä 
erityistä huomiota perusteisiin, joilla 
arvioidaan tarjoajien kykyä ja kokemusta 
tutkimuksen ja kehittämisen tai 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen 
alalla. Hankintayksiköt voivat rajata 
niiden sopivien ehdokkaiden lukumäärää, 
jotka kutsutaan osallistumaan 
menettelyyn, 72 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintayksikkö on kutsunut 
vaadittujen tietojen arvioinnin 
perusteella, voivat esittää tutkimusta ja 
kehittämistä koskevia hankkeita, joilla 
pyritään täyttämään hankintayksikön 
määrittelemät tarpeet, joita ei voida 
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olemassa olevilla ratkaisuilla toteuttaa. 
Hankintasopimuksen ainoa tekoperuste 
saa olla kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen valitseminen 76 
artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.

4. Kumppanuuden rakenteen ja erityisesti 
eri vaiheiden keston ja arvon on 
ilmennettävä ehdotetun ratkaisun 
innovatiivisuusastetta ja sellaisen 
innovatiivisen ratkaisun, jota ei vielä ole 
markkinoilla, kehittämiseksi tarvittavien 
tutkimus- ja innovointitoimien eri 
vaiheita. Kumppanuudesta seuraavien 
myöhempien tavarantoimitusten, 
palvelujen tai rakennustöiden 
hankkimista koskevan sopimuksen arvon 
ja keston on pysyttävä 
tarkoituksenmukaisissa rajoissa, ja siinä 
on otettava huomioon tarve kattaa 
kustannukset, innovatiivisen ratkaisun 
kehittämisestä aiheutuvat kustannukset 
mukaan luettuina, sekä saavuttaa riittävä 
voitto.
Hankintayksiköt eivät saa käyttää 
innovaatiokumppanuuksia siten, että 
estetään, rajoitetaan tai vääristetään 
kilpailua.

Or. fr

Tarkistus 504
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintayksiköt voivat toteuttaa 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.
Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
saattamatta innovaatiokumppanuuksia 

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintayksiköt voivat toteuttaa 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.
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osaksi kansallista lainsäädäntöä tai 
rajoittaa niiden käytön tietyntyyppisiin 
hankintoihin.

Or. fr

Tarkistus 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintayksiköt voivat toteuttaa 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.
Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
saattamatta innovaatiokumppanuuksia 
osaksi kansallista lainsäädäntöä tai 
rajoittaa niiden käytön tietyntyyppisiin 
hankintoihin.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintayksiköt voivat toteuttaa 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Innovaatiokumppanuuksien edistäminen on avainasemassa tässä nykyaikaistamistehtävässä. 
Näin ollen menettelyn saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei saisi olla valinnaista, 
vaan sen pitäisi olla yhdenmukaista kaikissa jäsenvaltioissa tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Tarkistus 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiokumppanuuksissa talouden 
toimivat voivat esittää 
tarjouskilpailukutsun perusteella 

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

tavoitteena on jäsennellyn kumppanuuden 
toteuttaminen innovatiivisen tuotteen, 
palvelun tai rakennustyön kehittämiseksi ja 
niistä myöhemmin seuraavien 
tavarantoimitusten, palvelujen tai 
rakennustöiden, joiden tarvetta ei voida 
kattaa markkinoilla jo saatavilla olevilla 
ratkaisuilla, hankkimiseksi, edellyttäen 
että ne voidaan toimittaa sovittua 
suoritustasoa noudattaen ja sovituin 
kustannuksin. Innovaatiokumppanuuden 
perustavan sopimuksen ainoa tekoperuste 
saa olla kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen valitseminen 
76 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus parantaa uutta innovaatiokumppanuuksia koskevaa menettelyä.

Tarkistus 507
Frank Engel

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

Komission teksti Tarkistus

Immateriaalioikeudet myönnetään vain, 
jotta hankintaviranomainen voi 
hyödyntää aikaisempien vaiheiden tulosta 
kumppanuuden kohteen mukaisesti 
tapauksessa, jossa toimeksisaaja vaihtuu 
menettelyn aikana. Näin rajoitetaan 
oikeuksien saamisesta aiheutuvia 
seurauksia syrjäytetylle yritykselle.
Immateriaalioikeuksia koskevissa 
lausekkeissa on selkeästi määriteltävä 
kunkin asianomaisen osapuolen oikeudet 
ja velvollisuudet.
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Or. fr

Tarkistus 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kumppanuus on jäsenneltävä 
peräkkäisiin vaiheisiin tutkimus- ja 
innovointiprosessin eri vaiheiden 
mukaisesti, joihin voi kuulua tuotteiden 
valmistus, palvelujen suorittaminen tai 
töiden loppuunsaattaminen. 
Kumppanuuteen on sisällytettävä 
kumppanille asetetut välitavoitteet sekä 
korvaus asianmukaisina erinä. 
Hankintayksikkö saa näiden tavoitteiden 
perusteella päättää kunkin vaiheen jälkeen 
kumppanuuden päättämisestä ja aloittaa 
jäljellä olevia vaiheita varten uuden 
hankintamenettelyn, jos hankintayksikkö 
on ilmoittanut hankinta-asiakirjoissa, 
missä olosuhteissa se saattaa hyödyntää 
tätä kumppanuuden päättämistä koskevaa 
harkintavaltaa.

Or. en

Perustelu

Katso edellinen perustelu.

Tarkistus 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintasopimus tehdään 42 artiklassa
vahvistettujen, neuvottelumenettelyä, jota 

Hankintasopimus tehdään jäljempänä 
1 kohdan a–h alakohdassa vahvistettujen 
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edeltää tarjouskilpailukutsu, koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

säännösten mukaisesti.

a) Hankinta-asiakirjoissa 
hankintaviranomaisten on ilmoitettava, 
mitkä tekijät määrittävät 
vähimmäisvaatimukset. Määritelmien on 
oltava riittävän täsmällisiä, jotta talouden 
toimijat voivat tunnistaa hankinnan 
luonteen ja soveltamisalan ja päättää, 
haluavatko ne osallistua menettelyyn.
b) Osallistumishakemusten 
vastaanottamisen vähimmäismääräaika 
on 30 päivää hankintailmoituksen 
lähetyspäivästä, tai jos tarjouskilpailuun 
kutsutaan ennakkoilmoituksella, 
30 päivää kiinnostuksen vahvistamista 
koskevan pyynnön lähetyspäivästä. 
Vähimmäismääräaika alustavien 
tarjousten vastaanottamiselle on 
30 päivää tarjouspyynnön 
lähettämispäivästä.
c) Hankintaviranomaisten on 
neuvoteltava tarjoajien kanssa alustavista 
ja kaikista myöhemmin jätetyistä 
tarjouksista sisällön parantamiseksi, jotta 
varmistetaan, että nämä tarjoukset 
täyttävät paremmin hankinta-asiakirjoissa 
määritetyt hankintasopimuksen 
tekoperusteet.
d) Neuvottelujen kuluessa 
hankintaviranomaisten on varmistettava 
kaikkien tarjoajien yhdenvertainen 
kohtelu. Ne eivät saa antaa syrjivällä 
tavalla tietoja, jotka saattavat asettaa 
yhden tarjoajan muita edullisempaan 
asemaan. Niiden on erityisesti 
huolehdittava, että kaikille tarjoajille, 
joiden tarjouksia ei ole hylätty, 
ilmoitetaan kirjallisesti kaikkien muiden 
kuin vähimmäisvaatimuksia koskevien 
hankinta-asiakirjojen teknisen eritelmän 
muutoksista riittävän ajoissa, jotta 
tarjoajilla on mahdollisuus muuttaa ja 
esittää kyseisten muutosten mukaisesti 
mukautetut tarjouksensa uudelleen.
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e) 32 artiklan mukaisesti 
hankintaviranomaiset eivät saa paljastaa 
muille osallistujille jonkin ehdokkaan 
neuvottelujen kuluessa antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta. Tällaista suostumusta ei 
voida antaa yleispätevän suostumuksen 
muodossa, vaan se on annettava 
viittaamalla tiettyjen tietojen aiottuun 
tiedoksiantamiseen.
f) Vähimmäisvaatimuksista ja 
hankintasopimuksen tekoperusteista ei 
voida neuvotella.
g) Kun tarjousten jättämisen määräaika 
on kulunut umpeen, ja ennen niiden 
tarkastelun aloittamista, 
hankintaviranomaiset voivat määrittää 
painotuksen, joka koskee 
hankintasopimuksen tekoperusteen, joka 
on määritelty etukäteen 76 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, osatekijöitä, sillä 
edellytyksellä, että:
i) hankinta-asiakirjoissa tai 
hankintailmoituksessa vahvistettuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita ei ole 
muutettu;
ii) tähän ei kuulu uusia tekijöitä, jotka 
olisivat vaikuttaneet tarjousten 
valmisteluun;
iii) tämä ei johda kenenkään tarjoajan 
syrjimiseen.
h) Innovaatiokumppanuusmenettely 
voidaan toteuttaa vaiheittain 
neuvoteltavien tarjousten määrän 
rajoittamiseksi soveltamalla 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
hankinta-asiakirjoissa ilmoitettuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita. 
Hankintaviranomaisen on selkeästi 
ilmoitettava tällaisen mahdollisuuden 
käyttämisestä hankintailmoituksessa, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä tai hankinta-asiakirjoissa.
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Or. en

Perustelu

Keskeinen tarkistus, joka yhdistää innovaatiokumppanuudet tarjousperusteiseen 
neuvottelumenettelyyn, jota ei muuten käytetä yleishyödyllisiä palveluja koskevissa 
hankinnoissa, ja mahdollistaa hieman laajemmat neuvottelut, koska tätä tarvitaan 
senkaltaisten hankintojen kohdalla, jotka kuuluvat uuden menettelyn soveltamisalaan, mikä 
selittää sen, että vain tietyt tärkeimmät osat julkisista hankinnoista annetun päädirektiivin 
27 artiklasta on siirretty tänne avoimuuden ja tasapuolisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ehdokkaiden valinnassa 
hankintayksiköiden on kiinnitettävä 
erityistä huomiota perusteisiin, joilla 
arvioidaan tarjoajien kykyä ja kokemusta
tutkimuksen ja kehittämisen tai
innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen 
alalla. Hankintayksiköt voivat rajata niiden 
sopivien ehdokkaiden lukumäärää, jotka 
kutsutaan osallistumaan menettelyyn, 
72 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Ehdokkaiden valinnassa 
hankintayksiköiden on kiinnitettävä 
erityistä huomiota perusteisiin, joilla 
arvioidaan ehdokkaiden kykyä 
tutkimuksen ja kehittämisen ja
innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen 
alalla. Hankintayksiköt voivat rajata niiden 
sopivien ehdokkaiden lukumäärää, jotka 
kutsutaan osallistumaan menettelyyn, 
72 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Parannuksia innovaatiokumppanuusmenettelyyn, jotta erityisesti innovatiivisten pk-yritysten 
pääsy siihen helpottuu.

Tarkistus 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintayksikkö on kutsunut 
vaadittujen tietojen arvioinnin perusteella, 
voivat esittää tutkimusta ja kehittämistä 
koskevia hankkeita, joilla pyritään 
täyttämään hankintayksikön määrittelemät 
tarpeet, joita ei voida olemassa olevilla 
ratkaisuilla toteuttaa. Hankintasopimuksen 
ainoa tekoperuste saa olla 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valitseminen 76 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

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

Or. en

Perustelu

Hankintasopimuksen tekoperuste on jo mainittu aiemmissa innovaatiokumppanuuksia 
koskevissa tarkistuksissa.

Tarkistus 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksikön on varmistettava, että 
kumppanuuden rakenteen ja erityisesti eri 
vaiheiden keston ja arvon on ilmennettävä 
ehdotetun ratkaisun innovatiivisuusastetta 
ja sellaisen innovatiivisen ratkaisun, jota ei 
vielä ole markkinoilla, kehittämiseksi 
tarvittavien tutkimus- ja innovointitoimien 
eri vaiheita. Tavarantoimitusten, 
palvelujen tai rakennustöiden arvioitu arvo 
ei saa olla suhteeton suhteessa niiden 
kehittämiseen vaadittaviin investointeihin.
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voitto.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että innovaatiokumppanuuksien käyttö vastaa sitä keskeistä 
tavoitetta, johon tämä uusi menettely perustuu, ja että ne ovat kokonaistaloudellisesti 
edullisia.

Tarkistus 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä huolenaihe on jo mainittu aiemmassa innovaatiokumppanuuksia koskevassa 
tarkistuksessa.

Tarkistus 514
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköt voivat seuraavissa 
tapauksissa käyttää neuvottelumenettelyä 
ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua:

Hankintayksiköt eivät saa käyttää 
neuvottelumenettelyä, jota ei julkaista, 
neuvotellakseen yksinomaan suoritusten 
hinnasta. Hankintayksiköt voivat 
seuraavissa tapauksissa käyttää 
neuvottelumenettelyä ilman edeltävää 
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tarjouskilpailukutsua:

Or. fr

Tarkistus 515
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kun menettelyllä, johon sisältyy edeltävä 
tarjouskilpailu, ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai sopivia tarjouksia taikka 
yhtään osallistumishakemusta ei ole jätetty, 
edellyttäen ettei hankintasopimuksen 
alkuperäisiä ehtoja olennaisesti muuteta;

a) kun menettelyllä, johon sisältyy edeltävä 
tarjouskilpailu, ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai sopivia tarjouksia taikka 
yhtään osallistumishakemusta ei ole jätetty, 
edellyttäen ettei hankintasopimuksen 
alkuperäisiä ehtoja muuteta;

Or. it

Tarkistus 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kun hankinnan tavoitteena on 
taideteoksen luominen tai hankkiminen;

c) kun hankintasopimus voidaan 
taiteellisista syistä tehdä ainoastaan tietyn 
talouden toimijan kanssa;

Or. en

Perustelu

Neuvottelumenettelyn, josta ei ilmoiteta ennakolta, käytön rajoittaminen vain taideteosta 
varten vaikuttaa liian suppealta lähestymistavalta. Julkista hankintaa koskeva sopimus ei 
välttämättä viittaa taideteokseen, mutta sillä voi epäilemättä olla taiteellinen luonne (esim. 
taiteellinen esitys tai konsertti).
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Tarkistus 517
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teknisistä syistä johtuva kilpailun 
puuttuminen;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 518
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teknisistä syistä johtuva kilpailun 
puuttuminen;

i) teknisistä tai oikeudellisista syistä 
johtuva kilpailun puuttuminen;

Or. en

Tarkistus 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teknisistä syistä johtuva kilpailun 
puuttuminen;

i) teknisistä tai oikeudellisista syistä 
johtuva kilpailun puuttuminen;

Or. en

Tarkistus 520
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teknisistä syistä johtuva kilpailun 
puuttuminen;

i) oikeudellisista tai teknisistä syistä 
johtuva kilpailun puuttuminen;

Or. de

Tarkistus 521
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 522
Evelyne Gebhardt

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 523
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kun talouden toimija ehdottaa 
hankintayksikölle 
innovaatiokumppanuutta, jonka 
tavoitteena on jäsennellyn 
kumppanuuden toteuttaminen 
innovatiivisen tuotteen, palvelun tai 
rakennustyön kehittämiseksi ja niistä 
myöhemmin seuraavien 
tavarantoimitusten, palvelujen tai 
rakennustöiden hankkimiseksi,
edellyttäen että ne voidaan toimittaa 
sovittua suoritustasoa noudattaen ja 
sovituin kustannuksin;

Or. fr

Tarkistus 524
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka neuvottelumenettelyille, joita 
edeltää tarjouskilpailukutsu, asetettuja 
määräaikoja ei voida hankintayksikölle 
ennalta arvaamattomista syistä
aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi 
noudattaa. Seikat, jotka esitetään 
äärimmäisen kiireen perusteiksi, eivät 
missään tapauksessa saa johtua 
hankintayksiköstä;
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Or. en

Tarkistus 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Äärimmäisen kiireen rajoittaminen ylivoimaisiin esteisiin olisi liian suppea lähestymistapa.

Tarkistus 526
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka neuvottelumenettelyille, joita 
edeltää tarjouskilpailukutsu, asetettuja 
määräaikoja ei voida 
hankintaviranomaiselle ennalta 
arvaamattomista syistä aiheutuneen 
äärimmäisen kiireen vuoksi noudattaa. 
Seikat, jotka esitetään äärimmäisen kiireen 
perusteiksi, eivät missään tapauksessa saa 
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hankintayksiköstä; johtua hankintayksiköstä;

Or. de

Tarkistus 527
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kun kyseessä ovat 
tavarahankintasopimukset lisätoimitusten 
saamiseksi alkuperäiseltä 
tavarantoimittajalta joko tavanomaisten 
tavarantoimitusten tai laitteistojen 
osittaiseksi korvaamiseksi tai olemassa 
olevien tavarantoimitusten taikka 
laitteistojen laajentamiseksi ja kun 
tavarantoimittajan vaihtamisen vuoksi 
hankintayksikkö joutuisi hankkimaan 
teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaista 
materiaalia, mikä johtaisi 
yhteensopimattomuuteen tai suhteettomiin 
teknisiin vaikeuksiin käytön ja 
kunnossapidon osalta;

f) kun kyseessä ovat 
tavarahankintasopimukset lisätoimitusten 
saamiseksi alkuperäiseltä 
tavarantoimittajalta joko tavanomaisten 
tavarantoimitusten tai laitteistojen 
osittaiseksi korvaamiseksi tai olemassa 
olevien tavarantoimitusten taikka 
laitteistojen laajentamiseksi ja kun 
tavarantoimittajan vaihtamisen vuoksi 
hankintayksikkö joutuisi hankkimaan 
teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaista 
materiaalia, mikä johtaisi 
yhteensopimattomuuteen tai suhteettomiin 
teknisiin vaikeuksiin käytön ja 
kunnossapidon osalta; kun kyseessä ovat 
alkuperäiseen hankkeeseen tai alun perin 
tehtyyn hankintasopimukseen 
sisältymättömät lisäurakat tai -palvelut, 
jotka ovat ennalta arvaamattomista syistä 
tulleet välttämättömiksi 
hankintasopimuksen toteuttamiselle, 
edellyttäen, että sopimus tehdään 
alkuperäisen hankintasopimuksen 
toteuttavan urakoitsijan tai palvelujen 
suorittajan kanssa,
– kun lisäurakkaa tai -palveluja ei voida 
erottaa teknisesti tai taloudellisesti 
perushankintasopimuksesta aiheuttamatta 
hankintayksiköille huomattavaa haittaa, 
tai
– kun lisäurakka tai -palvelut, vaikka ne 
voidaan erottaa alkuperäisen 
hankintasopimuksen toteuttamisesta, ovat 
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ehdottoman välttämättömiä sen 
myöhemmissä vaiheissa;

Or. en

Perustelu

Nykyisessä yleishyödyllisistä palveluista annetussa direktiivissä säädetään lisäurakoiden tai -
palvelujen sisällyttämisestä niiden tapausten luetteloon, joissa hankintayksiköt voivat käyttää 
menettelyä ilman edeltävää tarjouskilpailua. Tällä ehdolla on edelleen suuri merkitys 
hankintayksiköille, niin ettei ole mitään syytä poistaa sitä uuden direktiivin tekstistä. 
Poikkeus, josta säädetään ehdotuksen uudessa 82 artiklan 6 kohdassa, ei – pääkohdiltaan –
vastaa alkuperäistä säännöstä (nykyinen 40 artiklan 3 kohdan f alakohta); sen sanamuoto ei 
kata täsmälleen samoja olosuhteita.

Tarkistus 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kun kyseessä ovat alkuperäiseen 
hankkeeseen tai alun perin tehtyyn 
hankintasopimukseen sisältymättömät 
lisäurakat tai -palvelut, jotka ovat ennalta 
arvaamattomista syistä tulleet 
välttämättömiksi hankintasopimuksen 
toteuttamiselle, edellyttäen, että sopimus 
tehdään alkuperäisen 
hankintasopimuksen toteuttavan 
urakoitsijan tai palvelujen suorittajan 
kanssa,
i) kun lisäurakkaa tai -palveluja ei voida 
erottaa teknisesti tai taloudellisesti 
perushankintasopimuksesta aiheuttamatta 
hankintayksiköille huomattavaa haittaa, 
tai
ii) kun lisäurakka tai -palvelut, vaikka ne 
voidaan erottaa alkuperäisen 
hankintasopimuksen toteuttamisesta, ovat 
ehdottoman välttämättömiä sen 
myöhemmissä vaiheissa;
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Or. en

Perustelu

Nykyisessä yleishyödyllisistä palveluista annetussa direktiivissä säädetään lisäurakoiden tai -
palvelujen sisällyttämisestä niiden tapausten luetteloon, joissa hankintayksiköt voivat käyttää 
menettelyä ilman edeltävää tarjouskilpailua. Tällä ehdolla on edelleen suuri merkitys 
hankintayksiköille, niin ettei ole mitään syytä poistaa sitä uuden direktiivin tekstistä. 
Poikkeus, josta säädetään ehdotuksen uudessa 82 artiklan 6 kohdassa, ei – pääkohdiltaan –
vastaa alkuperäistä säännöstä (nykyinen 40 artiklan 3 kohdan f alakohta); sen sanamuoto ei 
kata täsmälleen samoja olosuhteita.

Tarkistus 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kun kyseessä ovat alkuperäiseen 
hankkeeseen tai alun perin tehtyyn 
hankintasopimukseen sisältymättömät 
lisäurakat tai -palvelut, jotka ovat ennalta 
arvaamattomista syistä tulleet 
välttämättömiksi hankintasopimuksen 
toteuttamiselle, edellyttäen, että sopimus 
tehdään alkuperäisen 
hankintasopimuksen toteuttavan 
urakoitsijan tai palvelujen suorittajan 
kanssa,
i) kun lisäurakkaa tai -palveluja ei voida 
erottaa teknisesti tai taloudellisesti 
perushankintasopimuksesta aiheuttamatta 
hankintayksiköille huomattavaa haittaa, 
tai
ii) kun lisäurakka tai -palvelut, vaikka ne 
voidaan erottaa alkuperäisen 
hankintasopimuksen toteuttamisesta, ovat 
ehdottoman välttämättömiä sen 
myöhemmissä vaiheissa;

Or. en
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Perustelu

Nykyisessä yleishyödyllisistä palveluista annetussa direktiivissä säädetään lisäurakoiden tai -
palvelujen sisällyttämisestä niiden tapausten luetteloon, joissa hankintayksiköt voivat käyttää 
menettelyä ilman edeltävää tarjouskilpailua. Tällä ehdolla on edelleen suuri merkitys 
hankintayksiköille, niin ettei ole mitään syytä poistaa sitä uuden direktiivin tekstistä. 
Poikkeus, josta säädetään ehdotuksen uudessa 82 artiklan 6 kohdassa, ei vastaa alkuperäistä 
säännöstä.

Tarkistus 530
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) kun tavaraa hankitaan erityisen 
edullisesti joko liiketoimintansa lopullisesti 
lopettavalta tavarantoimittajalta tai 
maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjältä, 
velkojien kanssa tehdyllä sopimuksella tai 
samankaltaisella kansallisten säännösten tai 
määräysten mukaisella menettelyllä;

j) kun tavaraa hankitaan erityisen 
edullisesti joko liiketoimintansa lopullisesti 
lopettavalta tavarantoimittajalta tai 
maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjältä 
tai samankaltaisella kansallisten säännösten 
tai määräysten mukaisella menettelyllä;

Or. en

Perustelu

Sitä yleistä tilannetta, jossa talouden toimija on tehnyt sopimuksen velkojien kanssa, ei pidä 
sinänsä katsoa poissulkemisen syyksi.

Tarkistus 531
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se ei vastaa tarjouspyyntöä tai sitä ei 
voida hyväksyä, ja

a) se ei vastaa tarjouspyyntöä tai sitä ei 
voida hyväksyä, tai

Or. en
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Tarkistus 532
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mikäli hankintayksikkö päättää tämän 
artiklan nojalla käyttää 
neuvottelumenettelyä julkaisematta 
ennalta sopimusta koskevaa ilmoitusta, se 
toimittaa valvontaelimelle, josta on 
säädetty 93 artiklassa, yksityiskohtaisen 
kertomuksen, jossa se perustelee tätä 
valintaa ja joka sisältää 
hankintasopimusta koskevat asiakirjat ja 
niihin liittyvät tiedot, ja mikäli halutaan 
käyttää neuvottelumenettelyä 
julkaisematta ennalta sopimusta koskevaa 
ilmoitusta 1 a kohdan mukaisesti, 
toimitetaan edellistä tarjouskilpailua 
koskevat hankintasopimusasiakirjat.

Or. it

Tarkistus 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden 
tai useamman hankintayksikön ja 
yhden tai useamman talouden 
toimijan välistä sopimusta, jonka 
tarkoituksena on vahvistaa tietyn 
ajan kuluessa tehtäviä 
hankintasopimuksia koskevat ehdot 
erityisesti hintojen ja tarvittaessa 
ennakoitujen määrien osalta.

Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai 
useamman hankintayksikön ja yhden tai 
useamman talouden toimijan välistä 
sopimusta, jonka tarkoituksena on 
vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä 
hankintasopimuksia koskevat ehdot.
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Or. en

Perustelu

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.

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

Tarkistus 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 535
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on neljä 
vuotta lukuun ottamatta 
poikkeustapauksia, joissa se on 

Poistetaan.



AM\909613FI.doc 63/180 PE492.862v02-00

FI

asianmukaisesti perusteltua 
puitejärjestelyn kohteen vuoksi.

Or. en

Perustelu

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.

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

Tarkistus 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomaisten on saatava säännellä puitejärjestelyjä, jotka kuuluvat 
yleishyödyllisistä palveluista annetun direktiivin soveltamisalaan, mikäli ne soveltavat 
menettelyjä, joista on säädetty tässä direktiivissä.

Tarkistus 537
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi hissien kunnossapitosopimusten kaltaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkistus 538
Frank Engel, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on neljä 
vuotta lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
kohteena ovat yli neljä vuotta kestävät 
suoritukset, tai jos pidennetyn keston 
perusteena on talouden toimijoiden tarve 
tehdä investointeja, jotka ovat 
poistokelpoisia yli neljän vuoden ajan tai 
jotka liittyvät ammattitaitoisen 
henkilöstön palkkaamiseen tai oman 
henkilökunnan kouluttamiseen urakoiden 
suorittamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 539
Lara Comi
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Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on neljä 
vuotta lukuun ottamatta tapausta, jossa on 
välttämätöntä asettaa pitempi kesto 
kohteen erityisluonteen vuoksi.

Or. it

Tarkistus 540
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Puitejärjestelyjen kestoa on rajoitettava kilpailun edistämiseksi. Koska nykyiset direktiivit 
eivät kuitenkaan sisällä rajoituksia, neljän vuoden kesto näyttäisi olevan liian lyhyt ja 
vähentäisi tarjoajien, etenkin pk-yritysten, kannustimia osallistua tarjouskilpailuihin, sillä 
niiden olisi selvittävä hallinnollisesta rasitteesta, joka aiheutuisi hakuprosessin uusimisesta 
lyhyen ajan kuluttua.

Tarkistus 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Puitejärjestelyyn perustuvat 
hankintasopimukset on tehtävä tässä 
kohdassa sekä 3 ja 4 kohdassa säädettyjä 
menettelyjä noudattaen.

Poistetaan.

Kyseisiä menettelyjä voidaan soveltaa 
ainoastaan sellaisten hankintayksiköiden, 
jotka on selvästi yksilöity tätä varten 
tarjouskilpailukutsussa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
jos tarjouskilpailukutsuna käytetään 
ilmoitusta kelpuuttamisjärjestelmästä, 
tarjouspyynnössä, ja sellaisten talouden 
toimijoiden välillä, jotka ovat 
puitejärjestelyn alkuperäisiä osapuolia.
Puitejärjestelyyn perustuvissa 
hankintasopimuksissa ei saa missään 
tapauksessa eikä etenkään 3 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa tehdä 
huomattavia muutoksia puitejärjestelyssä 
vahvistettuihin ehtoihin.
Hankintayksiköt eivät saa käyttää 
puitejärjestelyjä sääntöjenvastaisesti 
eivätkä siten, että estetään, rajoitetaan tai 
vääristetään kilpailua.

Or. en

Tarkistus 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Puitejärjestelyyn perustuvat 
hankintasopimukset on tehtävä tässä 
kohdassa sekä 3 ja 4 kohdassa säädettyjä 
menettelyjä noudattaen.

Poistetaan.

Kyseisiä menettelyjä voidaan soveltaa 
ainoastaan sellaisten hankintayksiköiden, 
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jotka on selvästi yksilöity tätä varten 
tarjouskilpailukutsussa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
jos tarjouskilpailukutsuna käytetään 
ilmoitusta kelpuuttamisjärjestelmästä, 
tarjouspyynnössä, ja sellaisten talouden 
toimijoiden välillä, jotka ovat 
puitejärjestelyn alkuperäisiä osapuolia.
Puitejärjestelyyn perustuvissa 
hankintasopimuksissa ei saa missään 
tapauksessa eikä etenkään 3 kohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa tehdä
huomattavia muutoksia puitejärjestelyssä 
vahvistettuihin ehtoihin.
Hankintayksiköt eivät saa käyttää 
puitejärjestelyjä sääntöjenvastaisesti 
eivätkä siten, että estetään, rajoitetaan tai 
vääristetään kilpailua.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu säännös heijastaa puitejärjestelyjen kuria, josta perinteisessä direktiivissä 
säädetään, ja se on hylättävä, sillä se on ristiriidassa yleishyödyllisistä palveluista annetun 
direktiivin perustelujen kanssa sikäli, että viimeksi mainitulla pyritään sisällyttämään 
asianomaisilla toimialoilla toimivien yksiköiden hankinnat erityiseen järjestelyyn, joka on 
joustavampi kuin se, mistä perinteisessä direktiivissä säädetään.

Tarkistus 543
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköt eivät saa käyttää 
puitejärjestelyjä sääntöjenvastaisesti 
eivätkä siten, että estetään, rajoitetaan tai 
vääristetään kilpailua, ja näihin 
edellytyksiin viittaavat ehtoihin 
sisällytettävät lausekkeet on perusteltava 
siten, että niitä voi tulkita yksiselitteisesti..
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Or. es

Tarkistus 544
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoitus oli yksinkertaistaa menettelyä ja tehdä siitä oikeudellisesti 
selkeämpi, sillä nykyinen säännös on paljon yksinkertaisempi (katso direktiivin 2004/17/EY 
14 artikla) eikä sen muuttamiseen ole esitetty syytä.

Tarkistus 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.



AM\909613FI.doc 69/180 PE492.862v02-00

FI

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

Or. en

Tarkistus 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 547
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoitus oli yksinkertaistaa menettelyä ja tehdä siitä oikeudellisesti 
selkeämpi, sillä nykyinen säännös on paljon yksinkertaisempi (katso direktiivin 2004/17/EY 
14 artikla) eikä sen muuttamiseen ole esitetty syytä.

Tarkistus 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Tarkistus 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en
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Tarkistus 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 553
Pablo Arias Echeverría
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Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) hankintayksiköiden on asetettava riittävä 
määräaika, jossa kuhunkin yksittäiseen 
hankintasopimukseen liittyvät tarjoukset on 
jätettävä, ottaen huomioon 
hankintasopimuksen kohteen 
monimutkaisuuden ja tarjousten 
toimittamiseen tarvittavan ajan kaltaiset 
seikat; määräajan on oltava yli 15 
työpäivää, jos eri tiloissa vieraileminen on 
tarpeen tarjousten jättämiseksi.

Or. es

Tarkistus 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Hankintayksiköillä on mahdollisuus 
lisätä uusia talouden toimijoita 
puitejärjestelyyn hankintasopimuksen 
keston aikana sillä edellytyksellä, että 
nämä talouden toimijat täyttävät kaikki 
tässä artiklassa vahvistetut perusteet eikä 
niitä ollut olemassa hankintasopimuksen 
tekohetkellä.
Hankintayksiköillä on mahdollisuus 
poistaa talouden toimijoita 
puitejärjestelystä hankintasopimuksen 
keston aikana, mikäli talouden toimija on 
osoittanut merkittäviä tai jatkuvia 
puutteita jonkin järjestelyyn liittyvän 
vaatimuksen täyttämisessä.

Or. en
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Tarkistus 555
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
dynaamisen hankintajärjestelmän kesto 
tarjouskilpailukutsussa.

Or. en
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Tarkistus 557
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 558
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos järjestelmän voimassaolo on 
päättynyt, käytetään 64 artiklassa 
tarkoitettua jälki-ilmoitusta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 559
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ainoastaan standardoitujen palvelujen ja 
tavaroiden kohdalla hankintayksiköt
voivat käyttää sähköisiä huutokauppoja, 
joiden kuluessa uusia alennettuja hintoja 
ja/tai tarjousten sisältämiä tiettyjä tekijöitä 
koskevia uusia arvoja esitetään.
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Or. en

Tarkistus 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköt voivat täysin 
standardoitujen tavarantoimitusten ja 
palvelujen kohdalla käyttää sähköisiä 
huutokauppoja, joiden kuluessa uusia 
alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään.

Or. de

Perustelu

Sähköiset huutokaupat voivat olla järkeviä täysin standardoitujen tavarantoimitusten ja 
palvelujen kohdalla mutta eivät yleensä sovellu monimutkaisiin hankintoihin tai ovat niiden 
kohdalla jopa haitaksi. Rakennusurakoihin ne eivät sovellu rakenteellisesti.

Tarkistus 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 562
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 563
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköt voivat käyttää sähköisiä 
huutokauppoja, joiden kuluessa uusia 
alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään. Sähköisen huutokaupan 
soveltamisala on rajattu täysin 
standardoituihin tavarantoimituksiin ja 
palveluihin.

Or. de
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Tarkistus 564
Lara Comi

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä artiklaa ei sovelleta julkisiin 
hankintasopimuksiin.

Or. it

Tarkistus 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kutsuun on liitettävä asianomaista 
tarjousta koskevan, 76 artiklan 5 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
painotuksen mukaisesti tehdyn 
kokonaisarvioinnin tulokset.

Or. en

Tarkistus 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tehdä sähköisten 
luetteloiden käytön pakolliseksi 
tietyntyyppisissä hankinnoissa.

Jäsenvaltiot voivat tarjota mahdollisuuden
sähköisten luetteloiden käytöstä 
tavarahankinta- ja 
palveluhankintasopimuksia varten. Tätä 
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artiklaa ei sovelleta julkisiin 
hankintasopimuksiin.

Or. it

Tarkistus 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintayksiköt voivat hankkia 
rakennusurakoita, tavaroita ja/tai palveluja 
yhteishankintayksiköitä käyttäen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus sallia hankintayksiköiden käyttävän 
yhteishankintayksikön palveluita, mutta niitä ei pidä velvoittaa siihen. Yhteishankinta on yksi 
niistä julkisen hankinnan menetelmistä, jotka johtavat kysynnän ryhmittymiseen, joka voi olla 
haitallista pk-yrityksille. Näin ollen jäsenvaltioiden pitäisi saada päättää, haluavatko ne 
kehittää yhteishankintamenetelmiä vai eivät, kansallisen toimintalinjansa mukaan.

Tarkistus 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat myös huolehtia siitä, 
että hankintaviranomaisilla on 
mahdollisuus käyttää toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yhteishankintayksiköiden 
tarjoamia keskitettyjä hankintatoimintoja.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 569
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

50 artikla Poistetaan.
Hankintojen tukitoiminnot

Hankintojen tukitoimintojen suorittajat 
on valittava tässä direktiivissä säädettyjä 
hankintamenettelyjä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 570
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kaksi tai useammat hankintayksiköt 
voivat sopia tiettyjen yksittäisten 
hankintojen toteuttamisesta yhteisesti.

Or. en

Tarkistus 571
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos kyseiset hankintayksiköt huolehtivat 
yhdessä koko hankintamenettelystä, ne 
ovat yhdessä vastuussa tämän direktiivin 
mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.
Hankintayksikköjen katsotaan hoitavan
hankintamenettelyn yhdessä, kun yksi 
hankintayksikkö hallinnoi menettelyä 
sekä omasta puolestaan että muiden 
kyseisten hankintayksiköiden puolesta.

Or. en

Tarkistus 572
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos kuitenkaan kyseiset hankintayksiköt 
eivät huolehdi yhdessä koko
hankintamenettelyjen suorittamisesta, 
kukin niistä on vastuussa tämän direktiivin 
mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä 
huolehtimiensa vaiheiden osalta.

Or. en

Tarkistus 573
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Jos kuitenkin useampi kuin yksi 
osallistuvista hankintayksiköistä huolehtii 
hankintamenettelyjen suorittamisesta tai 
asianomaisten hankintasopimusten 
toteuttamisesta, kukin niistä on edelleen 
vastuussa tämän direktiivin mukaisten 
velvollisuuksien täyttämisestä 
huolehtimiensa vaiheiden osalta. 
Jäsenvaltiot tarkentavat tämän artiklan 
soveltamisehtoja asiaa koskevan 
kansallisen lain ja Euroopan unionin 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

52 artikla Poistetaan.
Eri jäsenvaltioista olevien 
hankintayksiköiden väliset 

yhteishankinnat

1. Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt voivat tehdä 
hankintasopimuksia yhdessä käyttämällä 
jotakin tässä artiklassa kuvatuista 
keinoista, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta erityissuhteita käsittelevän 
I osaston, III luvun, 2 jakson 2 alajakson 
soveltamista.

2. Useat hankintayksiköt voivat hankkia 
rakennusurakoita, tavaroita ja/tai 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevaa yhteishankintayksikköä 
käyttäen. Tällöin hankintamenettelyn on 
tapahduttava yhteishankintayksikön 
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sijaintijäsenvaltion kansallisten 
säännösten mukaisesti. 

3. Useat eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt voivat tehdä 
hankintasopimuksen yhdessä. Tällöin 
osallistuvien hankintayksiköiden on 
tehtävä sopimus, jossa määritetään

a) mitä kansallisia säännöksiä on 
sovellettava hankintamenettelyyn;

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

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

4. Jos useat eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt ovat perustaneet yhteisen 
oikeushenkilön, mukaan luettuina 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1082/20061 mukaiset 
eurooppalaiset alueellisen yhteistyön 
yhtymät tai muut unionin oikeuden 
mukaisesti perustetut oikeushenkilöt, 
osallistuvien hankintayksiköiden on 
sovittava yhteisen oikeushenkilön 
toimivaltaisen elimen tekemällä 
päätöksellä siitä, minkä seuraavan 
jäsenvaltion kansallisia hankintasääntöjä 
sovelletaan:

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

b) sen jäsenvaltion kansalliset säännökset, 
jossa yhteinen oikeushenkilö harjoittaa 
                                               
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19.
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toimintaansa.

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

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

a) jos menettelyn toteuttaa tai sitä 
hallinnoi yksi osallistuva hankintayksikkö 
muiden puolesta, on sovellettava kyseisen 
hankintayksikön jäsenvaltion kansallisia 
säännöksiä;

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

i) rakennusurakkasopimus, 
hankintayksiköiden on sovellettava sen 
jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, jossa 
suurin osa rakennustöistä toteutetaan;
ii) palvelu- tai tavarahankintasopimus, 
hankintayksiköiden on sovellettava sen 
jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, jossa 
suurin osa palveluista suoritetaan tai 
tavaroista toimitetaan;

c) jos ei ole mahdollista määrittää 
sovellettavaa kansallista lakia a ja 
b alakohdan mukaisesti, 
hankintayksiköiden on sovellettava 
suurimmasta osasta kustannuksia 
vastaavan hankintayksikön jäsenvaltion 
kansallisia säännöksiä.
6. Jos 4 kohdan mukaista sopimusta, 
jossa määritetään sovellettava julkisia 
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hankintoja koskeva laki, ei ole tehty, 
useiden eri jäsenvaltioista olevien 
hankintayksiköiden perustamien yhteisten 
oikeushenkilöiden toteuttamiin 
hankintamenettelyihin sovellettava 
kansallinen lainsäädäntö on määritettävä 
seuraavien sääntöjen mukaisesti:

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

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

8. Rajatylittäviä julkisia hankintoja 
koskevien sopimusten tekemiseen 
liittyvissä päätöksissä on noudatettava 
sovellettavan kansallisen lain mukaisia 
tavanomaisia muutoksenhakumenettelyjä. 

9. Muutoksenhakumenettelyjen 
tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi 
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jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
neuvoston direktiivin 92/13/ETY1

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

Or. en

Tarkistus 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt voivat tehdä 
hankintasopimuksia yhdessä käyttämällä 
jotakin tässä artiklassa kuvatuista 
keinoista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
erityissuhteita käsittelevän I osaston, 
III luvun, 2 jakson 2 alajakson
soveltamista.

1. Jäsenvaltiot voivat antaa 
hankintayksiköille mahdollisuuden tehdä 
hankintasopimuksia yhdessä eri 
jäsenvaltioista olevien hankintayksiköiden 
kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
erityissuhteita käsittelevän I osaston, 
III luvun, 2 jakson 2 alajakson 
soveltamista, jos:
a) julkista hankintaa koskeva yhteinen 
sopimus on perusteltu sen rajatylittävän 
luonteen takia
tai
b) julkista hankintaa koskeva sopimus on 
eri jäsenvaltioiden hankintaviranomaisten 
yhteisrahoittama
tai
c) julkista hankintaa koskeva sopimus on 
luonteeltaan innovatiivinen.

                                               
1 EUVL L 76, 23.03.1992, s. 14.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus päättää, voiko hankintaviranomainen tehdä 
sopimuksen yhdessä toisesta jäsenvaltiosta olevan hankintaviranomaisen kanssa. Lisäksi on 
oltava olemassa konkreettiset ehdot, joiden perusteella sopimus voidaan tehdä yhdessä 
toisesta jäsenvaltiosta olevan hankintaviranomaisen kanssa.

Tarkistus 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Useat hankintayksiköt voivat hankkia 
rakennusurakoita, tavaroita ja/tai 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevaa yhteishankintayksikköä 
käyttäen. Tällöin hankintamenettelyn on 
tapahduttava yhteishankintayksikön 
sijaintijäsenvaltion kansallisten 
säännösten mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Komission teksti Tarkistus

Useat eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt voivat tehdä 
hankintasopimuksen yhdessä. Tällöin
osallistuvien hankintayksiköiden on 
tehtävä sopimus, jossa määritetään

Tapauksessa, johon viitataan 1 kohdassa,
osallistuvien hankintayksiköiden on 
tehtävä sopimus, jossa määritetään

Or. en
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Tarkistus 578
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Osapuolten mahdollisuus valita sovellettava kansallinen laki on sidottava 
hankintasopimuksen ominaispiirteisiin.

Tarkistus 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Riittää, että hankintaviranomaiset sopivat sovellettavista kansallisista hankintasäännöistä. 
5 kohta ei ole tarpeellinen. Tämän kohdan poistamisella yksinkertaistetaan artiklaa.

Tarkistus 580
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Riittää, että hankintaviranomaiset sopivat sovellettavista kansallisista hankintasäännöistä. 
6 kohta ei ole tarpeellinen. Tämän kohdan poistamisella yksinkertaistetaan artiklaa.

Tarkistus 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski



AM\909613FI.doc 93/180 PE492.862v02-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Useat hankintayksiköt eri 
jäsenvaltioista voivat hankkia 
rakennusurakoita, tavaroita ja/tai 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevaa yhteishankintayksikköä 
käyttäen, jos kyseiset jäsenvaltiot ovat 
säätäneet 49 artiklan 2 kohdan 
mukaisesta mahdollisuudesta ja kaikki 
1 kohdassa mainitut edellytykset täyttyvät. 
Siinä tapauksessa osapuolet tekevät 
sopimuksen, jossa määritellään mitä 
kansallisia säännöksiä 
hankintamenettelyyn sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Muutoksenhakumenettelyjen 
tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
neuvoston direktiivin 92/13/ETY47

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 585
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 586
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarpeeton.

Tarkistus 587
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

suljettava pois hankintamenettelystä vain, 
jos ei ole olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
periaatteen noudattamista.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 588
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

i) selvennettävä tutkimukseen 
osallistumista koskevassa kutsussaan, 
mitkä tiedot katsotaan olennaisiksi ja 
voidaan siten jakaa kaikkien mahdollisten 
tarjoajien kanssa, tai 

ii) esitettävä yksityiskohtaisesti 
tutkimukseen osallistuvien oikeudet ja 
käytettävissä olevat menettelyt, joiden 
avulla ne voivat suojella luottamuksellisia 
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tietoja.
Asianomainen ehdokas tai tarjoaja on 
suljettava pois hankintamenettelystä vain, 
jos ei ole olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
periaatteen noudattamista.

Or. en

Tarkistus 589
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

i) selvennettävä tutkimukseen 
osallistumista koskevassa kutsussaan, 
mitkä tiedot katsotaan olennaisiksi ja 
voidaan siten jakaa kaikkien mahdollisten 
tarjoajien kanssa, tai 
ii) esitettävä yksityiskohtaisesti 
tutkimukseen osallistuvien oikeudet ja 
käytettävissä olevat menettelyt, joiden 
avulla ne voivat suojella luottamuksellisia 
tietoja.
Asianomainen ehdokas tai tarjoaja on 
suljettava pois hankintamenettelystä vain, 
jos ei ole olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
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periaatteen noudattamista.

Or. en

Perustelu

Käytännössä on mahdollisesti vaikeaa määrittää ja sopia hankintaviranomaisten kanssa 
kussakin tapauksessa, mikä on olennaista tietoa, joka on toimitettava alustavan 
markkinatutkimuksen yhteydessä, ja mikä olisi pidettävä luottamuksellisena. Jos 
hankintaviranomaisille annetaan mahdollisuus esittää selkeästi joko tiedot, joiden 
jakamisesta saattaa tulla olennaista, tai menettelyt luottamuksellisten tietojen suojelemiseksi, 
eri osapuolet saavat tilanteesta selkeämmän kuvan ja samalla suojellaan talouden toimijoiden 
etuja. 

Tarkistus 590
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tekniset eritelmät on esitettävä hankinta-
asiakirjoissa. Teknisissä eritelmissä on 
määriteltävä rakennusurakoilta, palveluilta 
tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet, ja 
niiden on liityttävä hankintasopimuksen 
kohteeseen.

Or. en

Tarkistus 591
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 592
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 593
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Ehdokkaita ei voida vaatia osoittamaan asioita, joita niillä ei ole käytössään, joihin liittyvää 
pätevyyttä niillä ei ole tai joista ne eivät ole vastuussa koko toimitusketjun osalta. Näistä 
syistä teknisten eritelmien on liityttävä tiukasti hankintasopimuksen kohteeseen ja vaatimusten 
on oltava oikeasuhteisia hankintasopimuksen arvoon ja tavoitteisiin nähden.

Tarkistus 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komission teksti Tarkistus

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

Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata 
myös tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa tai 
missä tahansa 2 artiklan 22 alakohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa. Teknisinä 
eritelminä on otettava huomioon myös:
a) sosiaaliset perusteet, kuten 
ihmisarvoisten työolojen huomioon 
ottaminen, terveyttä ja turvallisuutta 
koskevat määräykset, 
työmarkkinaneuvottelut, sukupuolten 
tasa-arvo (esim. samapalkkaisuus, työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen), 
integroituminen yhteiskuntaan –
vammaisten, vähäosaisten tai heikossa 
sosiaalisessa asemassa olevien (kuten 
pitkäaikaistyöttömien, romanien, 
maahanmuuttajien tai nuorten ja 
iäkkäiden työntekijöiden) 
työllistymismahdollisuudet mukaan 
luettuina –, ammatilliseen 
jatkokoulutukseen pääsy, käyttäjien 
osallistuminen ja konsultaatio,
b) sosiaaliset näkökohdat sellaisten 
ulkoisten sosiaalisten kustannusten 
yhteydessä, jotka liittyvät suoraan 
elinkaareen ja joihin kuuluvat esimerkiksi 
tuotannon vaikutukset ympäristöön ja 
ympärillä oleviin yhteisöihin;
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c) kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
nimettävän henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus.

Or. de

Tarkistus 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 596
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos pakolliset esteettömyysstandardit 
vahvistetaan unionin säädöksellä, tekniset 
eritelmät on määriteltävä vammaisia 
koskevien esteettömyysnäkökohtien ja 
kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävän 
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suunnittelun osalta kyseiseen säädökseen 
perustuen.

Or. en

Tarkistus 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos pakolliset esteettömyys-, ympäristö- tai 
sosiaaliset standardit vahvistetaan unionin 
säädöksellä, tekniset eritelmät on 
määriteltävä esteettömyysnäkökohtien, 
ympäristönäkökohtien ja sosiaalisten 
näkökohtien osalta kyseiseen säädökseen 
perustuen.

Or. en

Tarkistus 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaiken hankinnan osalta tekniset 
eritelmät on laadittava siten, että 
varmistetaan hankinnan kohteena olevien 
tuotteiden, palvelujen ja 
rakennusurakoiden täyttävän 
tietosuojalainsäädännön vaatimukset 
henkilötietojen käsittelyn laadinnan 
aikana (sisäänrakennettu tietosuoja).

Or. en
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Tarkistus 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset ilmoittavat 
yksiselitteisesti teknisissä eritelmissä 
osana hankintasopimuksen tekemiseen 
liittyviä ehdottomia vaatimuksia 
velvollisuudet, jotka liittyvät sosiaalisiin 
seikkoihin 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 XIV 
tarkoitetuissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä, jotka ovat voimassa 
suorituspaikassa.

Or. de

Tarkistus 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 601
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 603
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tarjouksen teknisiin eritelmiin on myös sisällyttävä turvallisuutta koskevat vaatimukset 
asiaan liittyvien riskien ja vastuun johdosta.

Tarkistus 604
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

kansallisiin rakennusurakoiden 
suunnitteluun, laskentaan ja toteuttamiseen 
sekä tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin 
eritelmiin; jokaiseen viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu "tai vastaava";

Or. en

Tarkistus 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Teknisten eritelmien on oltava syrjimättömiä ja teknologisesti neutraaleja. Näitä 
perusperiaatteita olisi sovellettava myös standardien ja eritelmien käyttöön hankinnoissa. 
Syrjimättömät, teknologisesti neutraalit tekniset eritelmät edellyttävät talouden toimijoilta 
kilpailua parhaiden ratkaisujen tuottamiseksi, mikä edistää innovointia ja talouskasvua. 
Teknologinen neutraalius takaa myös sen, että viranomaiset voivat valita laajasta tuotteiden 
ja palvelujen valikoimasta, mikä suosii kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua.
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Tarkistus 606
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei se ole perusteltua 
hankintasopimuksen kohteen vuoksi, 
teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä 
valmistajaa, alkuperää tai erityistä 
menetelmää eikä viitata tavaramerkkiin, 
patenttiin tai tyyppiin tai tiettyyn 
alkuperään tai tuotantoon siten, että 
maininta hyödyttäisi tai sulkisi pois 
tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotteita.
Maininta tai viittaus on poikkeuksellisesti 
sallittu siinä tapauksessa, että 
hankintasopimuksen kohdetta ei ole 
mahdollista riittävän täsmällisesti ja 
täysin selvästi kuvata 3 kohdan 
mukaisesti. Tällaiseen mainintaan tai 
viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai 
vastaava".

4. Jos se on perusteltua 
hankintasopimuksen kohteen vuoksi, 
teknisissä eritelmissä saa mainita tietyn 
valmistajan, alkuperän tai erityisen 
menetelmän, joka luonnehtii tuotteita tai 
palveluja, tai viitata tavaramerkkiin, 
patenttiin tai tyyppiin tai tiettyyn 
alkuperään tai tuotantoon. Tällaiseen 
mainintaan tai viittaukseen on liitettävä 
ilmaisu "tai vastaava".

Or. en

Tarkistus 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei se ole perusteltua 
hankintasopimuksen kohteen vuoksi, 
teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä 
valmistajaa, alkuperää tai erityistä 
menetelmää eikä viitata tavaramerkkiin, 
patenttiin tai tyyppiin tai tiettyyn 
alkuperään tai tuotantoon siten, että
maininta hyödyttäisi tai sulkisi pois tiettyjä 

4. Jollei se ole perusteltua 
hankintasopimuksen kohteen vuoksi, 
teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä 
valmistajaa, alkuperää tai erityistä 
menetelmää tai kehitystä tai 
liiketoimintamallia tai metodia eikä viitata 
tavaramerkkiin, patenttiin tai tyyppiin tai 
tiettyyn alkuperään tai tuotantoon tai 
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yrityksiä tai tiettyjä tuotteita. Maininta tai 
viittaus on poikkeuksellisesti sallittu siinä 
tapauksessa, että hankintasopimuksen 
kohdetta ei ole mahdollista riittävän 
täsmällisesti ja täysin selvästi kuvata 
3 kohdan mukaisesti. Tällaiseen 
mainintaan tai viittaukseen on liitettävä 
ilmaisu "tai vastaava".

tuotannon sijaintiin, sillä tällainen
maininta hyödyttäisi tai sulkisi pois tiettyjä 
yrityksiä tai tiettyjä tuotteita. Maininta tai 
viittaus on poikkeuksellisesti sallittu siinä 
tapauksessa, että hankintasopimuksen 
kohdetta ei ole mahdollista riittävän 
täsmällisesti ja täysin selvästi kuvata 
3 kohdan mukaisesti. Tällaiseen 
mainintaan tai viittaukseen on 
järjestelmällisesti liitettävä ilmaisu "tai 
vastaava".

Or. en

Perustelu

Innovoinnin ja talouskasvun edistämiseksi on erittäin tärkeää, että kaikki tarjoajat kilpailevat 
tasavertaisessa asemassa. Esimerkiksi teknologiaan tai tuotannon sijaintiin perustuva syrjintä 
on sallittava ainoastaan erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kaikenlainen suosiminen, 
koskee se sitten tiettyjä teknologioita, liiketoimintamalleja, myyjiä tai tuotteen alkuperää, 
tukahduttaa innovointia ja kilpailua, mikä johtaa siihen, etteivät julkiset elimet voi valita 
ratkaisuja, jotka vastaavat parhaiten tietyn hankinnan tarpeisiin.

Tarkistus 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei se ole perusteltua 
hankintasopimuksen kohteen vuoksi, 
teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä 
valmistajaa, alkuperää tai erityistä 
menetelmää eikä viitata tavaramerkkiin, 
patenttiin tai tyyppiin tai tiettyyn 
alkuperään tai tuotantoon siten, että 
maininta hyödyttäisi tai sulkisi pois 
tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotteita.
Maininta tai viittaus on poikkeuksellisesti 
sallittu siinä tapauksessa, että 
hankintasopimuksen kohdetta ei ole 
mahdollista riittävän täsmällisesti ja 
täysin selvästi kuvata 3 kohdan 
mukaisesti. Tällaiseen mainintaan tai 

4. Poikkeustapauksissa, ja vain silloin, 
kun se on perusteltua hankintasopimuksen 
kohteen vuoksi, teknisissä eritelmissä saa 
mainita tietyn valmistajan, alkuperän tai 
erityisen menetelmän tai viitata tyyppiin 
tai tiettyyn alkuperään tai tuotantoon. 
Tällaiseen mainintaan tai viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu "tai vastaava".
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viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai 
vastaava".

Or. en

Tarkistus 609
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei se ole perusteltua 
hankintasopimuksen kohteen vuoksi, 
teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä 
valmistajaa, alkuperää tai erityistä 
menetelmää eikä viitata tavaramerkkiin, 
patenttiin tai tyyppiin tai tiettyyn 
alkuperään tai tuotantoon siten, että 
maininta hyödyttäisi tai sulkisi pois tiettyjä 
yrityksiä tai tiettyjä tuotteita. Maininta tai 
viittaus on poikkeuksellisesti sallittu siinä 
tapauksessa, että hankintasopimuksen 
kohdetta ei ole mahdollista riittävän 
täsmällisesti ja täysin selvästi kuvata 3 
kohdan mukaisesti. Tällaiseen mainintaan 
tai viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai 
vastaava".

4. Jollei se ole perusteltua 
hankintasopimuksen kohteen vuoksi, 
teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä 
valmistajaa, alkuperää tai erityistä 
menetelmää eikä viitata tavaramerkkiin, 
patenttiin tai tyyppiin tai tiettyyn 
alkuperään tai tuotantoon siten, että 
maininta hyödyttäisi tai sulkisi pois tiettyjä 
yrityksiä tai tiettyjä tuotteita.

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

Or. fr
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Perustelu

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

Tarkistus 610
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jos hankintayksikkö käyttää 
mahdollisuutta viitata 3 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuihin eritelmiin, se 
ei saa hylätä tarjousta sillä perusteella, että 
tarjotut rakennusurakat, tavarat ja palvelut 
eivät ole niiden eritelmien mukaisia, joihin 
yksikkö on viitannut, jos tarjoaja osoittaa 
tarjouksessaan asianmukaisella tavalla, 
mukaan luettuina 56 artiklassa tarkoitettu 
näyttö, että sen ehdottamat ratkaisut 
täyttävät teknisissä eritelmissä määritellyt 
vaatimukset vastaavalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 611
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarjoajan on osoitettava tarjouksessaan 
millä tahansa asianmukaisella tavalla, 
mukaan luettuina 56 artiklassa tarkoitetut 
tavat, että standardin mukainen tavara, 
palvelu tai rakennusurakka täyttää 
hankintayksikön suorituskykyä koskevat 

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

Or. en

Tarkistus 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen on kyettävä 
valvomaan ja seuraamaan, että 
vaatimukset täyttyvät, sekä 
tarjouskilpailun että sopimuksen 
toteuttamisen aikana;

Or. en

Tarkistus 613
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kun hankintayksiköt vahvistavat teknisissä 
eritelmissä, hankintasopimuksen 
tekoperusteissa tai hankintasopimuksen 
toteuttamisehdoissa ympäristövaatimuksia 
taikka sosiaalisia tai muita vaatimuksia tai 
perusteita, ne voivat vaatia erityistä 
merkkiä osoituksena siitä, että nämä 
rakennusurakat, tavarat tai palvelut 
vastaavat näitä vaatimuksia tai perusteita, 
edellyttäen että kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en
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Tarkistus 614
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) vaatimukset, jotka merkin saamiseksi 
on täytettävä, koskevat ainoastaan 
perusteita, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

Or. en

Tarkistus 615
Frank Engel

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 616
Heide Rühle

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

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

b) vaatimukset, jotka merkin saamiseksi 
on täytettävä, perustuvat puolueettomasti 
todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin 
perusteisiin;

Or. en

Tarkistus 617
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) merkit vahvistetaan avoimessa 
menettelyssä, jossa kaikki olennaiset
asianomaiset tahot, kuten kuluttajat, 
valmistajat, ammattiliitot, vähittäiskaupan 
edustajat, ympäristöjärjestöt ja 
yhteiskunnalliset järjestöt, ovat 
merkittävässä asemassa. Viranomaiset 
voivat osallistua, mutta se ei ole pakollista;

Or. en

Tarkistus 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE492.862v02-00 114/180 AM\909613FI.doc

FI

Or. es

Tarkistus 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 621
Heide Rühle

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

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

e) merkin saamiseksi täytettävät 
vaatimukset laatii kolmas osapuoli, joka on 
riippumaton merkkiä hakevasta talouden 
toimijasta.

Or. en

Tarkistus 622
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintayksiköiden on hyväksyttävä kaikki 
vastaavat merkit, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden mainitseman merkin 
vaatimukset. Kun kyseessä ovat tuotteet, 
joilla ei ole merkkiä, hankintayksiköiden
on hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintayksiköiden on hyväksyttävä kaikki 
vastaavat merkit, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden mainitseman erityisen 
merkin vaatimukset. Hankintayksiköiden
on hyväksyttävä muu asianmukainen 
näyttö tällaisista vaatimuksista; näyttö voi 
olla valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
merkki ei ole kyseisen talouden toimijan 
käytettävissä tai toimijalle ei ole 
mahdollista saada sitä asetettujen 
määräaikojen kuluessa, edellyttäen, että 
saamisen esteet eivät johdu kyseisestä 
talouden toimijasta. Jotta ei syrjitä niitä 
tarjoajia, jotka sijoittavat todistuksiin 
aikaa ja rahaa, vastuun vastaavuuden 
osoittamisesta erityisellä merkillä tulee 
kuulua vastaavuutta vaativalle tarjoajalle.

Or. en

Perustelu

Jotta ei syrjitä niitä tarjoajia, jotka sijoittavat todistuksiin tai testausraportteihin aikaa ja 
rahaa, vastuun vastaavuuden osoittamisesta tulee kuulua vastaavuutta vaativalle tarjoajalle.
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Tarkistus 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintayksiköiden on hyväksyttävä kaikki 
vastaavat merkit, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden mainitseman merkin 
vaatimukset. Kun kyseessä ovat tuotteet, 
joilla ei ole merkkiä, hankintayksiköiden 
on hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintayksiköiden on hyväksyttävä kaikki 
vastaavat merkit, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden mainitseman merkin 
vaatimukset. Kun kyseessä ovat tuotteet, 
joilla ei ole merkkiä, hankintayksiköiden 
on hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.
Tällaisissa tilanteissa suosituksena tai 
etusijalla ovat sellaiset merkit, tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö, 
joiden laatimiseen, sertifiointiin tai 
varmentamiseen on osallistunut 
viranomaisia, ympäristöjärjestöjä tai 
sosiaalialan järjestöjä.

Or. es

Tarkistus 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintayksiköiden on hyväksyttävä kaikki 
vastaavat merkit, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden mainitseman merkin 
vaatimukset. Kun kyseessä ovat tuotteet, 
joilla ei ole merkkiä, hankintayksiköiden 
on hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintayksiköiden on hyväksyttävä kaikki 
vastaavat merkit, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden mainitseman merkin 
vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 625
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintayksiköiden on hyväksyttävä kaikki 
vastaavat merkit, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden mainitseman merkin 
vaatimukset. Kun kyseessä ovat tuotteet, 
joilla ei ole merkkiä, hankintayksiköiden 
on hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintayksiköiden on hyväksyttävä kaikki 
vastaavat merkit, toisin sanoen samoihin 
arviointiperusteisiin ja 
mittausmenetelmiin perustuvat merkit, 
jotka täyttävät hankintayksiköiden 
mainitseman merkin vaatimukset. Kun 
kyseessä ovat tuotteet, joilla ei ole 
merkkiä, hankintayksiköiden on 
hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

Or. it

Tarkistus 626
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintayksiköiden on hyväksyttävä kaikki 
vastaavat merkit, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden mainitseman merkin 
vaatimukset. Kun kyseessä ovat tuotteet, 
joilla ei ole merkkiä, hankintayksiköiden 
on hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

Erityistä merkkiä vaativien 
hankintayksiköiden on hyväksyttävä kaikki 
vastaavat merkit, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden mainitseman merkin 
vaatimukset. Kun kyseessä ovat tuotteet, 
joilla ei ole merkkiä, hankintayksiköiden 
on hyväksyttävä myös valmistajan tekniset 
asiakirjat tai muu asianmukainen näyttö.

Hankintayksikön erityistä merkkiä 
koskeva vaatimus ei saa johtaa tarjoajien 
syrjintään hankintamenettelyssä.

Or. fr
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Perustelu

Merkkien käyttö hankintasopimuksen tekoperusteiden määrittelyssä ja niiden soveltamisessa 
ei saa johtaa syrjiviin käytäntöihin, jotka asettaisivat jotkut tarjoajat toisia edullisempaan 
asemaan.

Tarkistus 627
Frank Engel

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

Komission teksti Tarkistus

On tarjoajan vastuulla esittää näyttö 
vastaavuudesta pyydetyn merkin kanssa.

Or. fr

Tarkistus 628
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköt voivat vaatia, että 
talouden toimijat esittävät tunnustetun 
laitoksen laatiman testausraportin tai 
tällaisen laitoksen antaman todistuksen 
näyttönä teknisissä eritelmissä,
hankintasopimuksen tekoperusteissa tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehdoissa
vahvistettujen vaatimusten tai perusteiden 
mukaisuudesta.

Or. en
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Tarkistus 629
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos hankintayksiköt vaativat tietyn 
arviointilaitoksen antamien todistusten
esittämistä, hankintayksiköiden on myös 
hyväksyttävä vastaavien muiden 
tunnustettujen laitosten antamat 
todistukset.

Or. en

Tarkistus 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 631
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Hankintayksiköiden on hyväksyttävä 
muu asianmukainen näyttö, jota ei 
tarkoiteta 1 kohdassa, kuten valmistajan 
tekniset asiakirjat, jos 1 kohdassa 
tarkoitetut todistukset tai testausraportit 
eivät ole asianomaisen talouden toimijan 
käytettävissä tai toimijalle ei ole 
mahdollista saada niitä asetettujen 
määräaikojen kuluessa, edellyttäen, että 
saamisen esteet eivät johdu kyseisestä 
talouden toimijasta. Jotta ei kuitenkaan 
syrjitä niitä tarjoajia, jotka sijoittavat 
todistuksiin tai testausraportteihin aikaa 
ja rahaa, vastuun vastaavuuden 
osoittamisesta tulee kuulua vastaavuutta 
vaativalle tarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 632
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on asetettava 
pyydettäessä muiden jäsenvaltioiden 
saataville tiedot, jotka liittyvät 54 artiklan 
6 kohdan, 55 artiklan ja tämän artiklan 1, 
2 ja 3 kohdan mukaisesti esitettyihin 
näyttöön ja asiakirjoihin, joilla osoitetaan 
teknisten vaatimusten mukaisuus. 
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisen on esitettävä nämä tiedot 
96 artiklan mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on asetettava 
pyydettäessä muiden jäsenvaltioiden 
saataville tiedot, jotka liittyvät 54 artiklan 
6 kohdan, 55 artiklan ja tämän artiklan 1, 
2 ja 3 kohdan mukaisesti esitettyihin 
näyttöön ja asiakirjoihin. Talouden 
toimijan sijoittautumisjäsenvaltion
toimivaltaisten viranomaisten on esitettävä 
nämä tiedot 96 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 633
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintayksiköiden on asetettava 
hankintasopimuksen tekemisestä 
kiinnostuneiden talouden toimijoiden 
pyynnöstä saataville tekniset eritelmät, 
joihin niiden tekemissä tavaroita, 
rakennusurakoita tai palveluja koskevissa 
hankintasopimuksissa säännöllisesti 
viitataan taikka joihin ne aikovat viitata 
tehdessään hankintasopimuksia, joihin 
liittyvä tarjouskilpailukutsu julkaistaan 
ohjeellisen kausi-ilmoituksen muodossa. 
Kyseiset eritelmät on asetettava ilmaiseksi, 
rajoituksetta, suoraan ja kokonaan 
kaikkien saataville sähköisessä muodossa.

1. Hankintayksiköiden on asetettava 
hankintasopimuksen tekemisestä 
kiinnostuneiden talouden toimijoiden 
pyynnöstä saataville tekniset eritelmät, 
hankintasopimuksen tekoperusteet ja 
hankintasopimuksen toteuttamisehdot, 
joihin niiden tekemissä tavaroita, 
rakennusurakoita tai palveluja koskevissa 
hankintasopimuksissa säännöllisesti 
viitataan taikka joihin ne aikovat viitata 
tehdessään hankintasopimuksia, joihin 
liittyvä tarjouskilpailukutsu julkaistaan 
ohjeellisen kausi-ilmoituksen muodossa. 
Kyseiset eritelmät on asetettava ilmaiseksi, 
suoraan ja kokonaan kaikkien saataville 
sähköisessä muodossa. Hankintayksiköt 
voivat erityisolosuhteissa pyytää nimeä, 
osoitetta tai muuta tietoa tarjoajan 
tunnistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 634
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tekniset eritelmät perustuvat 
kiinnostuksensa ilmaisseiden talouden 
toimijoiden saatavilla sähköisessä 
muodossa ilmaiseksi, rajoituksetta,
suoraan ja kokonaan oleviin asiakirjoihin, 
on viittaus näihin asiakirjoihin riittävä.

2. Jos tekniset eritelmät perustuvat 
kiinnostuksensa ilmaisseiden talouden 
toimijoiden saatavilla sähköisessä 
muodossa ilmaiseksi, suoraan ja kokonaan 
oleviin asiakirjoihin, on viittaus näihin 
asiakirjoihin riittävä.

Or. en
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Perustelu

Joskus saattaa olla tarpeen todistaa esimerkiksi tarjoajan tiedot (nimi, osoite jne.).

Tarkistus 635
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköt voivat ottaa huomioon 
tarjoajan esittämät vaihtoehdot, jos ne 
täyttävät hankintayksiköiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset.

Hankintayksiköiden on otettava huomioon 
tarjoajan esittämät vaihtoehdot, jos ne 
täyttävät hankintayksiköiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset ja liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen.

Or. en

Tarkistus 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköt voivat ottaa huomioon 
tarjoajan esittämät vaihtoehdot, jos ne 
täyttävät hankintayksiköiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset.

Tarjoajat voivat esittää perusehdotuksen 
ohella vaihtoehtoja.

Or. fr

Tarkistus 637
Cornelis de Jong

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

Hankintayksiköt voivat ottaa huomioon 
tarjoajan esittämät vaihtoehdot, jos ne 
täyttävät hankintayksiköiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset.

Hankintayksiköiden on periaatteessa 
sallittava, että tarjoajat esittävät 
vaihtoehtoja. Jos hankintayksiköt eivät 
halua sallia vaihtoehtojen esittämistä, 
niiden on mainittava tämä 
hankintailmoituksessa tai, jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä. Jos 
tätä ei tehdä, vaihtoehdot on hyväksyttävä.

Or. en

Tarkistus 638
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköt voivat ottaa huomioon
tarjoajan esittämät vaihtoehdot, jos ne 
täyttävät hankintayksiköiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset.

Hankintayksiköt voivat määrätä, että 
tarjoajat eivät saa esittää vaihtoehtoja.

Or. fr

Tarkistus 639
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta – -1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköt voivat ottaa huomioon 
tarjoajan esittämät vaihtoehdot, jos ne 
täyttävät hankintayksiköiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset.

Vaihtoehto on hankintasopimuksen 
vaihtoehtoinen suunnittelu-, toteutus- tai 
rahoitustapa.
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Hankintayksiköt voivat ottaa huomioon 
tarjoajan esittämät vaihtoehdot, jos ne 
täyttävät hankintayksiköiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
eritelmissä, sallivatko ne vaihtoehtoja, ja 
jos ne sallivat, ilmoitettava vaihtoehtoja 
koskevat vähimmäisvaatimukset sekä 
niiden esittämiselle asetetut erityiset 
vaatimukset. Jos vaihtoehtoja sallitaan, 
hankintayksiköiden on myös 
varmistettava, että valittuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita 
voidaan soveltaa kätevästi 
vähimmäisvaatimukset täyttäviin 
vaihtoehtoihin sekä vaatimusten 
mukaisiin tarjouksiin, joissa ei ole kyse 
vaihtoehdoista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 641
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
eritelmissä, sallivatko ne vaihtoehtoja, ja 
jos ne sallivat, ilmoitettava vaihtoehtoja 
koskevat vähimmäisvaatimukset sekä 

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
eritelmissä, sallivatko ne vaihtoehtoja, ja 
jos ne sallivat, ilmoitettava vaihtoehtoja 
koskevat vähimmäisvaatimukset sekä 
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niiden esittämiselle asetetut erityiset 
vaatimukset. Jos vaihtoehtoja sallitaan, 
hankintayksiköiden on myös 
varmistettava, että valittuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita 
voidaan soveltaa kätevästi 
vähimmäisvaatimukset täyttäviin 
vaihtoehtoihin sekä vaatimusten 
mukaisiin tarjouksiin, joissa ei ole kyse 
vaihtoehdoista.

niiden esittämiselle asetetut erityiset 
vaatimukset. Jos tätä ei tehdä, vaihtoehtoja 
ei hylätä.

Or. en

Tarkistus 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
eritelmissä, sallivatko ne vaihtoehtoja, ja 
jos ne sallivat, ilmoitettava vaihtoehtoja 
koskevat vähimmäisvaatimukset sekä 
niiden esittämiselle asetetut erityiset 
vaatimukset. Jos vaihtoehtoja sallitaan,
hankintayksiköiden on myös varmistettava, 
että valittuja hankintasopimuksen 
tekoperusteita voidaan soveltaa kätevästi 
vähimmäisvaatimukset täyttäviin 
vaihtoehtoihin sekä vaatimusten mukaisiin 
tarjouksiin, joissa ei ole kyse 
vaihtoehdoista.

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

Or. fr

Tarkistus 643
Robert Rochefort

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

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
eritelmissä, sallivatko ne vaihtoehtoja, ja
jos ne sallivat, ilmoitettava vaihtoehtoja 
koskevat vähimmäisvaatimukset sekä 
niiden esittämiselle asetetut erityiset 
vaatimukset. Jos vaihtoehtoja sallitaan, 
hankintayksiköiden on myös 
varmistettava, että valittuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita 
voidaan soveltaa kätevästi 
vähimmäisvaatimukset täyttäviin 
vaihtoehtoihin sekä vaatimusten mukaisiin 
tarjouksiin, joissa ei ole kyse 
vaihtoehdoista.

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
eritelmissä, kieltävätkö ne vaihtoehdot. 
Jos tätä ei tehdä, vaihtoehdot 
hyväksytään.

Jos vaihtoehtoja ei kielletä,
hankintaviranomaisten on täsmennettävä
vaihtoehtoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä niiden 
esittämiselle asetetut erityiset vaatimukset.
Niiden on myös varmistettava, että 
valittuja hankintasopimuksen 
tekoperusteita voidaan soveltaa kätevästi 
vähimmäisvaatimukset täyttäviin 
vaihtoehtoihin sekä vaatimusten mukaisiin 
tarjouksiin, joissa ei ole kyse 
vaihtoehdoista.

Or. fr

Tarkistus 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tavara- tai palveluhankintoja 
koskevissa sopimusmenettelyissä 
vaihtoehtoja sallineet hankintayksiköt 
eivät saa hylätä vaihtoehtoa yksinomaan 
sillä perusteella, että se johtaisi valituksi 
tultuaan tavarahankintasopimuksen 

Poistetaan.
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sijasta palveluhankintasopimuksen 
tekemiseen, tai päinvastoin 
palveluhankintasopimuksen sijasta 
tavarahankintasopimuksen tekemiseen.

Or. en

Tarkistus 645
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tavara- tai palveluhankintoja koskevissa 
sopimusmenettelyissä vaihtoehtoja 
sallineet hankintayksiköt eivät saa hylätä 
vaihtoehtoa yksinomaan sillä perusteella, 
että se johtaisi valituksi tultuaan 
tavarahankintasopimuksen sijasta 
palveluhankintasopimuksen tekemiseen, tai 
päinvastoin palveluhankintasopimuksen 
sijasta tavarahankintasopimuksen 
tekemiseen.

2. Tavara- tai palveluhankintoja koskevissa 
sopimusmenettelyissä hankintayksiköt 
eivät saa hylätä vaihtoehtoa yksinomaan 
sillä perusteella, että se johtaisi valituksi 
tultuaan tavarahankintasopimuksen sijasta 
palveluhankintasopimuksen tekemiseen, tai 
päinvastoin palveluhankintasopimuksen 
sijasta tavarahankintasopimuksen 
tekemiseen.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehdot ovat yksi parhaista välineistä innovatiivisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien 
edistämisessä; niiden käyttöä pitäisi edistää eikä estää.

Tarkistus 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tavara- tai palveluhankintoja koskevissa 
sopimusmenettelyissä vaihtoehtoja 
sallineet hankintayksiköt eivät saa hylätä 

2. Tavara- tai palveluhankintoja koskevissa 
sopimusmenettelyissä hankintayksiköt 
eivät saa hylätä vaihtoehtoa yksinomaan 
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vaihtoehtoa yksinomaan sillä perusteella, 
että se johtaisi valituksi tultuaan 
tavarahankintasopimuksen sijasta 
palveluhankintasopimuksen tekemiseen, tai 
päinvastoin palveluhankintasopimuksen 
sijasta tavarahankintasopimuksen 
tekemiseen.

sillä perusteella, että se johtaisi valituksi 
tultuaan tavarahankintasopimuksen sijasta 
palveluhankintasopimuksen tekemiseen, tai 
päinvastoin palveluhankintasopimuksen 
sijasta tavarahankintasopimuksen 
tekemiseen.

Or. fr

Tarkistus 647
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tavara- tai palveluhankintoja koskevissa 
sopimusmenettelyissä vaihtoehtoja 
sallineet hankintayksiköt eivät saa hylätä 
vaihtoehtoa yksinomaan sillä perusteella, 
että se johtaisi valituksi tultuaan 
tavarahankintasopimuksen sijasta 
palveluhankintasopimuksen tekemiseen, tai 
päinvastoin palveluhankintasopimuksen 
sijasta tavarahankintasopimuksen 
tekemiseen.

2. Tavara- tai palveluhankintoja koskevissa 
sopimusmenettelyissä hankintayksiköt, 
jotka eivät ole kieltäneet vaihtoehtoja,
eivät voi hylätä vaihtoehtoa yksinomaan 
sillä perusteella, että se johtaisi valituksi 
tultuaan tavarahankintasopimuksen sijasta 
palveluhankintasopimuksen tekemiseen, tai 
päinvastoin palveluhankintasopimuksen 
sijasta tavarahankintasopimuksen 
tekemiseen.

Or. fr

Tarkistus 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintasopimukset voidaan jakaa 
homogeenisiin tai heterogeenisiin osiin. 
Sovelletaan 13 artiklan 7 kohtaa.

Jotta pienet ja keskisuuret yritykset voivat 
helpommin osallistua julkisiin 
hankintoihin, hankintasopimukset
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Sovelletaan 



AM\909613FI.doc 129/180 PE492.862v02-00

FI

13 artiklan 7 kohtaa. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo on 
vähintään 1 000 000 euroa, 
hankintaviranomaisen on esitettävä 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
perustelut sille, ettei se jaa sopimusta 
osiin.

Or. en

Tarkistus 649
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintasopimukset voidaan jakaa 
homogeenisiin tai heterogeenisiin osiin.
Sovelletaan 13 artiklan 7 kohtaa.

Mahdollisimman laajan kilpailun 
synnyttämiseksi hankintayksikkö tekee 
sopimuksen erillisinä osina, paitsi jos 
hankinnan kohde ei mahdollista erillisten 
suoritusten yksilöimistä. Jos sopimusta ei 
voida jakaa osiin, koska hankinnan kohde 
ei mahdollista erillisten suoritusten 
yksilöimistä, hankintaviranomaisen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

Or. en

Tarkistus 650
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintasopimukset voidaan jakaa 
homogeenisiin tai heterogeenisiin osiin. 
Sovelletaan 13 artiklan 7 kohtaa.

Hankintasopimukset voidaan jakaa osiin. 
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Or. fr

Tarkistus 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintasopimukset voidaan jakaa 
homogeenisiin tai heterogeenisiin osiin. 
Sovelletaan 13 artiklan 7 kohtaa.

Hankintasopimukset voidaan jakaa osiin. 
Sovelletaan 13 artiklan 7 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa riittävältä velvoittaa hankintaviranomaiset ilmoittamaan hankintailmoituksessa tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa pyynnössä niiden päätöksestä jakaa sopimus osiin. 
Hankintaviranomaisia ei pidä velvoittaa selvittämään näkemyksensä perusteita. Ei ole selvää,
mikä olisi tällaisen vaatimuksen lisäarvo. Toisen alakohdan sanamuotoa on muutettu 
selventämisen vuoksi.

Tarkistus 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintasopimukset voidaan jakaa 
homogeenisiin tai heterogeenisiin osiin. 
Sovelletaan 13 artiklan 7 kohtaa.

Hankintasopimukset voidaan jakaa 
homogeenisiin tai heterogeenisiin osiin.
Sellaisten hankintojen kohdalla, joiden 
arvo on yhtä suuri tai korkeampi kuin 
12 artiklassa vahvistetut kynnysarvot, 
hankintayksikkö esittää tarjouskilpailussa 
tai kiinnostuksen vahvistamista 
koskevassa pyynnössä erityisen 
selvennyksen niistä syistä, jotka liittyvät 
hankintasopimusten osiin jakamiseen tai 
jakamatta jättämiseen. Sovelletaan 
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13 artiklan 7 kohtaa.

Or. it

Tarkistus 653
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
jos tarjouskilpailukutsuna käytetään 
ilmoitusta kelpuuttamisjärjestelmästä, 
tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa, 
rajataanko tarjoukset koskemaan vain 
yhtä tai useampaa osaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 654
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on ilmoitettava
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai jos 
tarjouskilpailukutsuna käytetään 
ilmoitusta kelpuuttamisjärjestelmästä, 
tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa, 
rajataanko tarjoukset koskemaan vain yhtä 
tai useampaa osaa.

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
rajataanko hankintasopimus koskemaan 
vain yhtä tai useampaa osaa. Ne valitsevat 
vapaasti osien lukumäärän ottaen 
kuitenkin asianmukaisesti huomioon 
pyydettyjen suoritusten tekniset 
ominaisuudet, kyseisen talouden alan 
rakenteen ja tarvittaessa tiettyihin 
ammatteihin sovellettavat säännöt.

Or. fr



PE492.862v02-00 132/180 AM\909613FI.doc

FI

Tarkistus 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai jos 
tarjouskilpailukutsuna käytetään ilmoitusta 
kelpuuttamisjärjestelmästä, 
tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa, 
rajataanko tarjoukset koskemaan vain
yhtä tai useampaa osaa.

Mikäli hankintayksikkö rajaa 
mahdollisuuden esittää tarjous 
koskemaan vain yhtä tai useampaa osaa, 
sen on ilmoitettava siitä
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai jos 
tarjouskilpailukutsuna käytetään ilmoitusta 
kelpuuttamisjärjestelmästä, 
tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa, 
tai hankinta-asiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa riittävältä velvoittaa hankintaviranomaiset ilmoittamaan hankintailmoituksessa tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa pyynnössä niiden päätöksestä jakaa sopimus osiin. 
Hankintaviranomaisia ei pidä velvoittaa selvittämään näkemyksensä perusteita. Ei ole selvää, 
mikä olisi tällaisen vaatimuksen lisäarvo. Toisen alakohdan sanamuotoa on muutettu 
selventämisen vuoksi.

Tarkistus 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaikka on ilmoitettu mahdollisuudesta 
esittää tarjous kaikista osista, 
hankintayksiköt voivat rajoittaa niiden 
osien määrää, josta hankintasopimus 
voidaan tehdä tarjoajan kanssa, 
edellyttäen että enimmäismäärä 

Poistetaan.
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ilmoitetaan hankintailmoituksessa tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä. Hankintayksiköiden on 
määritettävä ja ilmoitettava hankinta-
asiakirjoissa eri osia koskevien 
hankintasopimusten tekemistä koskevat 
puolueettomat ja syrjimättömät perusteet 
tai säännöt niitä tapauksia vasten, joissa 
valittujen hankintasopimuksen 
tekoperusteiden soveltaminen johtaisi 
hankintasopimuksen tekemiseen yhden 
tarjoajan kanssa osista, joiden määrä olisi 
suurempi kuin ilmoitettu enimmäismäärä.

Or. en

Perustelu

Hankintoja koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen.

Tarkistus 657
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ehdokkaat eivät voi esittää sen mukaan 
vaihtelevia tarjouksia, kuinka monta 
hankintasopimuksen osaa ne 
mahdollisesti saavat. Hankintayksiköiden 
on rajoitettava niiden osien määrää, josta 
hankintasopimus voidaan tehdä tarjoajan 
kanssa, edellyttäen että enimmäismäärä 
ilmoitetaan hankintailmoituksessa tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä. Hankintayksiköiden on 
määritettävä ja ilmoitettava hankinta-
asiakirjoissa eri osia koskevien 
hankintasopimusten tekemistä koskevat 
puolueettomat ja syrjimättömät perusteet 
tai säännöt.
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suurempi kuin ilmoitettu enimmäismäärä.

Or. fr

Tarkistus 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Hankintayksiköiden on mainittava 
hankinta-asiakirjoissa, varaavatko ne 
oikeuden käyttää tällaista valintaoikeutta 
ja jos ne varaavat tällaisen oikeuden, niin 
mitkä osat voidaan ryhmitellä yhteen 
hankintasopimukseen.
Hankintayksiköiden on ensiksi 
määritettävä tarjoukset, jotka täyttävät 
parhaiten 76 artiklan mukaisesti kullekin 
yksittäiselle osalle vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet. Ne 
voivat tehdä hankintasopimuksen 
useammasta kuin yhdestä osasta sellaisen 
tarjoajan kanssa, jota ei ole sijoitettu 
ensimmäiseksi asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
yksittäisen osien osalta, edellyttäen että 
76 artiklan mukaisesti vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet 
täyttyvät paremmin asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
osien osalta. Hankintayksiköiden on 
yksilöitävä hankinta-asiakirjoissa 
menetelmät, joita ne aikovat käyttää 
tällaisen vertailun tekemiseksi. 
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Menetelmien on oltava avoimet, 
puolueettomat ja syrjimättömät.

Or. en

Perustelu

Hankintoja koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen.

Tarkistus 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Hankintayksiköiden on mainittava 
hankinta-asiakirjoissa, varaavatko ne 
oikeuden käyttää tällaista valintaoikeutta 
ja jos ne varaavat tällaisen oikeuden, niin 
mitkä osat voidaan ryhmitellä yhteen 
hankintasopimukseen.
Hankintayksiköiden on ensiksi 
määritettävä tarjoukset, jotka täyttävät 
parhaiten 76 artiklan mukaisesti kullekin 
yksittäiselle osalle vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet. Ne 
voivat tehdä hankintasopimuksen 
useammasta kuin yhdestä osasta sellaisen 
tarjoajan kanssa, jota ei ole sijoitettu 
ensimmäiseksi asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
yksittäisen osien osalta, edellyttäen että 
76 artiklan mukaisesti vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet 
täyttyvät paremmin asianomaiseen 
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hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
osien osalta. Hankintayksiköiden on 
yksilöitävä hankinta-asiakirjoissa 
menetelmät, joita ne aikovat käyttää 
tällaisen vertailun tekemiseksi. 
Menetelmien on oltava avoimet, 
puolueettomat ja syrjimättömät.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen tavoitteena on parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia. Tämä kohta voisi kuitenkin johtaa päinvastaiseen tulokseen, koska se voi 
johtaa hankintojen ryhmittymiseen poissulkien siten pk-yritykset.

Tarkistus 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 662
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on ensiksi 
määritettävä tarjoukset, jotka täyttävät 
parhaiten 76 artiklan mukaisesti kullekin 
yksittäiselle osalle vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet. Ne 
voivat tehdä hankintasopimuksen 
useammasta kuin yhdestä osasta sellaisen 
tarjoajan kanssa, jota ei ole sijoitettu 
ensimmäiseksi asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
yksittäisen osien osalta, edellyttäen että 
76 artiklan mukaisesti vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet 
täyttyvät paremmin asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
osien osalta. Hankintayksiköiden on 
yksilöitävä hankinta-asiakirjoissa 
menetelmät, joita ne aikovat käyttää 
tällaisen vertailun tekemiseksi. 
Menetelmien on oltava avoimet, 
puolueettomat ja syrjimättömät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on ensiksi 
määritettävä tarjoukset, jotka täyttävät 
parhaiten 76 artiklan mukaisesti kullekin 
yksittäiselle osalle vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet. Ne 
voivat tehdä hankintasopimuksen 
useammasta kuin yhdestä osasta sellaisen 
tarjoajan kanssa, jota ei ole sijoitettu 
ensimmäiseksi asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
yksittäisen osien osalta, edellyttäen että 
76 artiklan mukaisesti vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet 
täyttyvät paremmin asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
osien osalta. Hankintayksiköiden on 
yksilöitävä hankinta-asiakirjoissa 
menetelmät, joita ne aikovat käyttää 
tällaisen vertailun tekemiseksi. 
Menetelmien on oltava avoimet, 
puolueettomat ja syrjimättömät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 664
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hankintoja koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen.

Tarkistus 666
Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

d a) talouden toimija on kirjattu 
noudattamatta jättämistä koskevaan 
rekisteriin, jonka perustamisesta 
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säädetään 92 a artiklassa.

Or. en

Tarkistus 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden, jotka ovat tehneet 
hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn, on 
lähetettävä hankintamenettelyn tuloksia 
koskeva jälki-ilmoitus kahden kuukauden 
kuluessa hankintasopimuksen tai 
puitejärjestelyn tekemisestä.

Hankintayksiköiden, jotka ovat tehneet 
hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn, on 
lähetettävä hankintamenettelyn tuloksia 
koskeva jälki-ilmoitus viimeistään 
14 päivää hankintasopimuksen tai 
puitejärjestelyn tekemisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 668
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XVII B lueteltuja julkisia 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
osalta hankintaviranomaisten on 
mainittava ilmoituksessaan, saako sen 
julkaista. Komissio laatii julkisten 
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palveluhankintojen osalta säännöt 
tällaisiin ilmoituksiin perustuvien 
tilastoselvitysten laatimisesta ja niiden 
julkaisemisesta 100 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 669
Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

Jos jälki-ilmoitus on puutteellinen tai 
epäjohdonmukainen, komissio ottaa 
yhteyttä hankintaviranomaiseen ja pyytää 
tätä täydentämään tai selventämään jälki-
ilmoitusta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 670
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
65 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tarjouskilpailukutsut on julkaistava 
kokonaisuudessaan jollakin 
hankintayksikön valitsemalla unionin 
virallisella kielellä. Kyseinen kielitoisinto 
on ainoa todistusvoimainen teksti. Kunkin 
ilmoituksen keskeisistä kohdista on 
julkaistava tiivistelmä muilla virallisilla 
kielillä.

3. Edellä 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tarjouskilpailukutsut on julkaistava 
kokonaisuudessaan jollakin 
hankintayksikön valitsemalla unionin 
virallisella kielellä. Kyseinen kielitoisinto 
on ainoa todistusvoimainen teksti. Kunkin 
ilmoituksen keskeisistä kohdista on 
julkaistava tiivistelmä vähintään toisella 
Euroopan unionin kielellä 
hankintayksikön valinnan mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 671
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
65 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tarjouskilpailukutsut on julkaistava 
kokonaisuudessaan jollakin 
hankintayksikön valitsemalla unionin 
virallisella kielellä Kyseinen kielitoisinto 
on ainoa todistusvoimainen teksti. Kunkin 
ilmoituksen keskeisistä kohdista on 
julkaistava tiivistelmä muilla virallisilla 
kielillä.

3. Edellä 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tarjouskilpailukutsut on julkaistava 
kokonaisuudessaan jollakin 
hankintayksikön valitsemalla unionin 
virallisella kielellä. Kyseinen kielitoisinto 
on ainoa todistusvoimainen teksti. Kunkin 
ilmoituksen keskeisistä kohdista on 
julkaistava tiivistelmä englanniksi.

Or. it

Tarkistus 672
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 61–64 artiklassa tarkoitettuja 
ilmoituksia ja niiden sisältämiä tietoja ei 
saa julkaista kansallisella tasolla ennen 
65 artiklan mukaista julkaisemista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Byrokraattinen ja tarpeeton rasitus, joka aiheuttaa virheitä.

Tarkistus 673
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintayksiköiden on asetettava 
hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, 
rajoituksetta, suoraan ja kokonaan 
kaikkien saataville sähköisessä muodossa 
siitä päivästä, jona ilmoitus on julkaistu 
65 artiklan mukaisesti tai jona 
kiinnostuksen vahvistamista koskeva 
pyyntö on lähetetty. Jos 
tarjouskilpailukutsuna käytetään ilmoitusta 
kelpuuttamisjärjestelmästä, asiakirjat on 
asetettava saataville mahdollisimman pian 
ja viimeistään, kun tarjouspyyntö tai 
neuvottelukutsu on lähetetty. Ilmoituksessa 
tai pyynnöissä on mainittava internetosoite, 
jossa asiakirja-aineisto on saatavilla.

1. Hankintayksiköiden on asetettava 
hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville sähköisessä 
muodossa siitä päivästä, jona ilmoitus on 
julkaistu 65 artiklan mukaisesti tai jona 
kiinnostuksen vahvistamista koskeva 
pyyntö on lähetetty. Hankintayksiköt 
voivat erityisolosuhteissa pyytää nimeä, 
osoitetta tai muuta tietoa tarjoajan 
tunnistamiseksi. Jos tarjouskilpailukutsuna 
käytetään ilmoitusta 
kelpuuttamisjärjestelmästä, asiakirjat on 
asetettava saataville mahdollisimman pian 
ja viimeistään, kun tarjouspyyntö tai 
neuvottelukutsu on lähetetty. Ilmoituksessa 
tai pyynnöissä on mainittava internetosoite, 
jossa asiakirja-aineisto on saatavilla.

Or. en

Perustelu

Joskus saattaa olla tarpeen todistaa esimerkiksi tarjoajan tiedot (nimi, osoite jne.).
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Tarkistus 674
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
68 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on rajoitetuissa 
menettelyissä, 
innovaatiokumppanuuksissa ja 
neuvottelumenettelyissä, joita edeltää 
tarjouskilpailukutsu, samanaikaisesti ja 
kirjallisesti pyydettävä valittuja ehdokkaita 
jättämään tarjouksensa tai saapumaan 
neuvotteluun.

Hankintayksiköiden on rajoitetuissa 
menettelyissä ja neuvottelumenettelyissä, 
joita edeltää tarjouskilpailukutsu, 
samanaikaisesti ja kirjallisesti pyydettävä 
valittuja ehdokkaita jättämään tarjouksensa 
tai saapumaan neuvotteluun.

Or. fr

Tarkistus 675
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Hankintayksiköiden on mahdollisimman 
pian hankintasopimuksen tekemisestä, 
osallistumishakemuksen hylkäämisestä 
tai tarjouksen hylkäämisestä ja joka 
tapauksessa 15 päivän kuluessa kirjallisen 
pyynnön vastaanottamisesta ilmoitettava

Or. es

Tarkistus 676
Lara Comi

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

d) hyväksyttävän tarjouksen tehneelle 
tarjoajalle tarjoajien kanssa käytävistä 
neuvotteluista ja vuoropuhelusta sekä 
niiden etenemisestä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 677
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Valitessaan rajoitettuun menettelyyn,
neuvottelumenettelyyn tai 
innovaatiokumppanuuteen osallistujat, 
kelpuuttamispäätöstä tehdessään tai 
saattaessaan kelpuuttamista koskevat 
arviointiperusteet ja säännöt ajan tasalle 
hankintayksiköt eivät saa

3. Valitessaan rajoitettuun menettelyyn tai
neuvottelumenettelyyn osallistujat, 
kelpuuttamispäätöstä tehdessään tai 
saattaessaan kelpuuttamista koskevat 
arviointiperusteet ja säännöt ajan tasalle
hankintayksiköt eivät saa

Or. fr

Tarkistus 678
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Hankintayksiköt voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole unionin 
tai kansallisen lainsäädännön sosiaali-, 
työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai työehtosopimusten, joita 
sovelletaan paikassa, jossa työ, palvelu tai 
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sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

tavarahankinta toteutetaan tai liitteessä 
XIV lueteltujen kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen 
ja jos ne liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen.

Or. en

Tarkistus 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hankintayksiköt voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole 
vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 

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

sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Hankintayksiköt voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole 
vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
niiden jäsenvaltioiden, joissa 
tuotantoprosessit tapahtuvat, työlaeissa ja 
-määräyksissä määriteltyjen koko 
toimitusketjun työoloja koskevien
velvoitteiden tai liitteessä XIV lueteltujen 
kansainvälisten sopimusten mukainen sen 
mukaan, mikä on työntekijöiden kannalta 
edullisinta.

Näitä velvoitteita ovat:
a) ILOn kahdeksassa keskeisessä 
yleissopimuksessa (järjestäytymisoikeus ja 
kollektiivinen neuvotteluoikeus, 
pakkotyön poistaminen, työmarkkinoilla 
ja ammatinharjoittamisen yhteydessä 
tapahtuva syrjintä, lapsityövoiman käyttö) 
määritellyt säännökset
b) työterveys ja -turvallisuus
c) työaika
d) palkat
e) sosiaaliturva.

Or. en
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Tarkistus 682
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Pitäisi olla selvää, ettei hankintaviranomaisten pidä tehdä hankintasopimusta sellaisen 
ehdokkaan kanssa, joka rikkoo sosiaali-, työ- tai ympäristölainsäädäntöä.

Tarkistus 683
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hankintayksiköt voivat avoimissa 
menettelyissä päättää tarkastella 
tarjouksia ennen tarjoajien soveltuvuuden 
toteamista, edellyttäen että noudatetaan 
70–79 artiklan asiaa koskevia säännöksiä, 
mukaan luettuna sääntö, jonka mukaan 
hankintasopimusta ei saa tehdä sellaisen 
tarjoajan kanssa, joka olisi pitänyt sulkea 
pois menettelystä 74 artiklan nojalla tai 
joka ei täytä hankintayksikön 72 artiklan 

Poistetaan.
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1 kohdan ja 74 artiklan mukaisesti 
vahvistamia valintaperusteita.

Or. fr

Tarkistus 684
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hankintayksiköt voivat avoimissa 
menettelyissä päättää tarkastella 
tarjouksia ennen tarjoajien soveltuvuuden 
toteamista, edellyttäen että noudatetaan 
70–79 artiklan asiaa koskevia säännöksiä, 
mukaan luettuna sääntö, jonka mukaan 
hankintasopimusta ei saa tehdä sellaisen 
tarjoajan kanssa, joka olisi pitänyt sulkea 
pois menettelystä 74 artiklan nojalla tai 
joka ei täytä hankintayksikön 72 artiklan 
1 kohdan ja 74 artiklan mukaisesti 
vahvistamia valintaperusteita.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 685
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hankintayksiköt voivat avoimissa 
menettelyissä päättää tarkastella 
tarjouksia ennen tarjoajien soveltuvuuden 
toteamista, edellyttäen että noudatetaan 
70–79 artiklan asiaa koskevia säännöksiä, 
mukaan luettuna sääntö, jonka mukaan 
hankintasopimusta ei saa tehdä sellaisen 
tarjoajan kanssa, joka olisi pitänyt sulkea 

Poistetaan.
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pois menettelystä 74 artiklan nojalla tai 
joka ei täytä hankintayksikön 72 artiklan 
1 kohdan ja 74 artiklan mukaisesti 
vahvistamia valintaperusteita.

Or. it

Tarkistus 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 98 artiklan 
mukaisesti liitteen XIV luettelon 
muuttamiseksi silloin, kun se on uusien 
kansainvälisten sopimusten tekemisen tai 
olemassa olevien kansainvälisten 
sopimusten muuttamisen vuoksi tarpeen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 687
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 98 artiklan 
mukaisesti liitteen XIV luettelon 
muuttamiseksi silloin, kun se on uusien 
kansainvälisten sopimusten tekemisen tai 
olemassa olevien kansainvälisten 
sopimusten muuttamisen vuoksi tarpeen.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 688
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hankintayksiköiden on varmistettava 
asianmukainen tasapaino 
hankintamenettelyn erityisten 
ominaisuuksien ja sen soveltamisen 
edellyttämien resurssien välillä, ne voivat 
vahvistaa rajoitetuissa menettelyissä, 
neuvottelumenettelyissä tai 
innovaatiokumppanuuksissa puolueettomat 
säännöt ja perusteet, joissa tämä tarve 
huomioidaan ja joiden avulla 
hankintayksikkö voi vähentää sellaisten 
ehdokkaiden määrää, jotka kutsutaan 
tekemään tarjous tai neuvottelemaan.
Valittujen ehdokkaiden määrän on 
kuitenkin varmistettava riittävä kilpailu.

2. Jos hankintayksiköiden on varmistettava 
asianmukainen tasapaino 
hankintamenettelyn erityisten 
ominaisuuksien ja sen soveltamisen 
edellyttämien resurssien välillä, ne voivat 
vahvistaa rajoitetuissa menettelyissä, 
neuvottelumenettelyissä tai 
innovaatiokumppanuuksissa puolueettomat 
säännöt ja perusteet, joissa tämä tarve 
huomioidaan ja joiden avulla 
hankintayksikkö voi vähentää sellaisten 
ehdokkaiden määrää, jotka kutsutaan 
tekemään tarjous tai neuvottelemaan.

Or. en

Tarkistus 689
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kelpuuttamisjärjestelmään 
kelpuuttamista hakevien talouden 
toimijoiden hakemusten hyväksymistä ja 
hylkäämistä koskeviin puolueettomiin 
sääntöihin ja perusteisiin sisältyy talouden 
toimijan taloudelliseen ja rahoitukselliseen 
kapasiteettiin tai sen teknisiin ja 
ammatillisiin resursseihin liittyviä 
vaatimuksia, talouden toimija voi 
tarvittaessa käyttää hyväksi muiden 
yksiköiden resursseja riippumatta mainitun 
talouden toimijan ja kyseisten muiden 

Jos kelpuuttamisjärjestelmään 
kelpuuttamista hakevien talouden 
toimijoiden hakemusten hyväksymistä ja 
hylkäämistä koskeviin puolueettomiin 
sääntöihin ja perusteisiin sisältyy talouden 
toimijan taloudelliseen ja rahoitukselliseen 
kapasiteettiin tai sen teknisiin ja 
ammatillisiin resursseihin liittyviä 
vaatimuksia, talouden toimija voi 
tarvittaessa käyttää hyväksi muiden 
yksiköiden resursseja riippumatta mainitun 
talouden toimijan ja kyseisten muiden 
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yksiköiden välisen yhteyden 
oikeudellisesta luonteesta. Talouden 
toimijan on tässä tapauksessa osoitettava 
hankintayksikölle, että sillä on 
kelpuuttamisjärjestelmän koko 
voimassaolon ajan käytettävissään nämä 
resurssit; tämä voidaan osoittaa esimerkiksi 
esittämällä näiden yksiköiden tätä varten 
tekemä sitoumus. Kun kyse on 
taloudellisesta ja rahoituksellisesta 
tilanteesta, hankintayksiköt voivat vaatia, 
että talouden toimija ja kyseiset muut 
yksiköt ovat yhdessä vastuussa 
hankintasopimuksen täytäntöönpanosta.

yksiköiden välisen yhteyden 
oikeudellisesta luonteesta. Talouden 
toimijan on tässä tapauksessa osoitettava 
hankintayksikölle, että sillä on 
kelpuuttamisjärjestelmän koko 
voimassaolon ajan käytettävissään nämä 
resurssit; tämä voidaan osoittaa esimerkiksi 
esittämällä näiden yksiköiden tätä varten 
tekemä sitoumus. Hankintayksiköt voivat 
vaatia, että talouden toimija ja kyseiset 
muut yksiköt ovat yhdessä vastuussa 
hankintasopimuksen täytäntöönpanosta.

Or. it

Tarkistus 690
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kelpuuttamisjärjestelmään kelpuuttamista 
hakevien talouden toimijoiden hakemusten 
hyväksymistä ja hylkäämistä koskeviin 
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin ja 
ehdokkaiden ja tarjoajien hyväksymistä ja 
hylkäämistä avoimissa tai rajoitetuissa 
menettelyissä, neuvottelumenettelyissä tai 
innovaatiokumppanuuksissa koskeviin 
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin 
voi sisältyä direktiivin [2004/18/EY] 
55 artiklassa luetellut 
poissulkemisperusteet mainitussa 
direktiivissä vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti.

Kelpuuttamisjärjestelmään kelpuuttamista 
hakevien talouden toimijoiden hakemusten 
hyväksymistä ja hylkäämistä koskeviin 
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin ja 
ehdokkaiden ja tarjoajien hyväksymistä ja 
hylkäämistä avoimissa tai rajoitetuissa 
menettelyissä, neuvottelumenettelyissä tai 
innovaatiokumppanuuksissa koskeviin 
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin 
voi sisältyä direktiivin [2004/18/EY] 
55 artiklassa luetellut 
poissulkemisperusteet mainitussa 
direktiivissä, muun muassa vapaaehtoisia 
toimenpiteitä koskevissa 55 artiklan 4 ja 
5 kohdassa, vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 691
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kelpuuttamisjärjestelmään kelpuuttamista 
hakevien talouden toimijoiden hakemusten 
hyväksymistä ja hylkäämistä koskeviin 
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin ja 
ehdokkaiden ja tarjoajien hyväksymistä ja 
hylkäämistä avoimissa tai rajoitetuissa 
menettelyissä, neuvottelumenettelyissä tai 
innovaatiokumppanuuksissa koskeviin 
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin 
voi sisältyä direktiivin [2004/18/EY] 55 
artiklassa luetellut poissulkemisperusteet 
mainitussa direktiivissä vahvistettujen 
ehtojen mukaisesti.

Kelpuuttamisjärjestelmään kelpuuttamista 
hakevien talouden toimijoiden hakemusten 
hyväksymistä ja hylkäämistä koskeviin 
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin ja 
ehdokkaiden ja tarjoajien hyväksymistä ja 
hylkäämistä avoimissa tai rajoitetuissa 
menettelyissä tai neuvottelumenettelyissä 
koskeviin puolueettomiin sääntöihin ja 
perusteisiin voi sisältyä direktiivin 
[2004/18/EY] 55 artiklassa luetellut 
poissulkemisperusteet mainitussa 
direktiivissä vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kelpuuttamisjärjestelmään kelpuuttamista 
hakevien talouden toimijoiden hakemusten 
hyväksymistä ja hylkäämistä koskeviin 
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin ja 
ehdokkaiden ja tarjoajien hyväksymistä ja 
hylkäämistä avoimissa tai rajoitetuissa 
menettelyissä, neuvottelumenettelyissä tai 
innovaatiokumppanuuksissa koskeviin 
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin 
voi sisältyä direktiivin [2004/18/EY] 
55 artiklassa luetellut 
poissulkemisperusteet mainitussa 
direktiivissä vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti.

Kelpuuttamisjärjestelmään kelpuuttamista 
hakevien talouden toimijoiden hakemusten 
hyväksymistä ja hylkäämistä koskeviin 
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin ja 
ehdokkaiden ja tarjoajien hyväksymistä ja 
hylkäämistä avoimissa tai rajoitetuissa 
menettelyissä, neuvottelumenettelyissä tai 
innovaatiokumppanuuksissa koskeviin 
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin 
sisältyy direktiivin […/…/EU] [korvaa 
julkisista hankinnoista annetun 
direktiivin 2004/18/EY] 55 artiklassa 
luetellut poissulkemisperusteet mainitussa 
direktiivissä vahvistettujen ehtojen 
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintayksikkö on 
hankintaviranomainen, kyseisiin 
sääntöihin ja perusteisiin on sisällyttävä 
direktiivin [2004/18/EY] 55 artiklan 1 ja 
2 kohdassa luetellut poissulkemisperusteet 
mainitussa direktiivissä vahvistettujen 
ehtojen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 694
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
sääntöihin ja perusteisiin voivat sisältyä 
direktiivin [2004/18/EY] 56 artiklassa 
luetellut valintaperusteet mainitussa 
direktiivissä vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti, erityisesti kun on kyse vaaditun 
vuotuisen liikevaihdon rajoista mainitun 
artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
sääntöihin ja perusteisiin voivat sisältyä 
direktiivin [2004/18/EY] 56 artiklassa 
luetellut valintaperusteet mainitussa 
direktiivissä vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti, erityisesti kun on kyse vaaditun 
vuotuisen liikevaihdon rajoista, omien 
lausuntojen hyväksymisestä ja Euroopan 
hankintapassista, mainitun artiklan 
3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 695
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sovellettaessa tämän artiklan 1 ja 
2 kohtaa sovelletaan direktiivin 
[2004/18/EY] 57–60 artiklaa.

3. Sovellettaessa tämän artiklan 1 ja 
2 kohtaa sovelletaan direktiivin 
[2004/18/EY] 55–60 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 696
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintayksiköt vaativat esitettäviksi 
riippumattomien laitosten antamia 
todistuksia siitä, että talouden toimija 
täyttää tiettyjen 
laadunvarmistusstandardien vaatimukset, 
mukaan luettuna vammaiskäyttö, niiden on 
viitattava alan eurooppalaisiin 
standardisarjoihin perustuviin 
laadunvarmistusjärjestelmiin, jotka 
eurooppalaisten sertifiointia koskevien 
standardisarjojen mukaiset laitokset ovat 
vahvistaneet.

Jos hankintayksiköt vaativat esitettäviksi 
riippumattomien laitosten antamia 
todistuksia siitä, että talouden toimija 
täyttää tiettyjen 
laadunvarmistusstandardien vaatimukset, 
mukaan luettuna vammaiskäyttö, niiden on 
viitattava alan eurooppalaisiin 
standardisarjoihin perustuviin 
laadunvarmistusjärjestelmiin, jotka tietyt 
arviointilaitokset ovat vahvistaneet.

Or. en

Tarkistus 697
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – 2 alakohta



PE492.862v02-00 156/180 AM\909613FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on tunnustettava 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
laitosten antamat vastaavat todistukset. 
Niiden on myös hyväksyttävä muu 
talouden toimijoiden toimittama näyttö 
vastaavien laadunvarmistustoimenpiteiden 
toteuttamisesta, jos tällaiset todistukset 
eivät ole toimijoiden käytettävissä tai 
toimijoille ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

Hankintayksiköiden on tunnustettava 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
laitosten antamat vastaavat todistukset. 
Niiden on myös hyväksyttävä muu 
talouden toimijoiden toimittama näyttö 
vastaavien laadunvarmistustoimenpiteiden 
toteuttamisesta, jos tällaiset todistukset 
eivät ole toimijoiden käytettävissä tai 
toimijoille ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa, 
edellyttäen, että saamisen esteet eivät 
johdu kyseisestä talouden toimijasta. Jotta 
ei kuitenkaan syrjitä niitä tarjoajia, jotka 
sijoittavat todistuksiin aikaa ja rahaa, 
vastuun vastaavuuden osoittamisesta 
erityisellä merkillä tulee kuulua 
vastaavuutta vaativalle tarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 698
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on tunnustettava 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
laitosten antamat vastaavat todistukset. 
Niiden on myös hyväksyttävä muu 
talouden toimijoiden toimittama näyttö 
vastaavien ympäristönhoitotoimenpiteiden 
toteuttamisesta, jos mainittuja todistuksia 
ei ole toimijoiden käytettävissä tai 
toimijoille ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

Hankintayksiköiden on tunnustettava 
muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
laitosten antamat vastaavat todistukset. 
Niiden on myös hyväksyttävä muu 
talouden toimijoiden toimittama näyttö 
vastaavien ympäristönhoitotoimenpiteiden 
toteuttamisesta, jos mainittuja todistuksia 
ei ole toimijoiden käytettävissä tai 
toimijoille ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa, 
edellyttäen, että saamisen esteet eivät 
johdu kyseisestä talouden toimijasta. Jotta 
ei kuitenkaan syrjitä niitä tarjoajia, jotka 
sijoittavat todistuksiin aikaa ja rahaa, 
vastuun vastaavuuden osoittamisesta 
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erityisellä merkillä tulee kuulua 
vastaavuutta vaativalle tarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 699
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä yhtä 
seuraavista hankintasopimuksen 
tekoperusteista:

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä 
hankintasopimuksen tekoperusteena 
seuraavaa:

Or. en

Tarkistus 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä yhtä 
seuraavista hankintasopimuksen 
tekoperusteista:

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintaviranomaisten on käytettävä 
julkisen hankintasopimuksen 
tekoperusteena kokonaistaloudellisesti 
edullisinta tarjousta.

Or. fr
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Tarkistus 701
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä yhtä 
seuraavista hankintasopimuksen 
tekoperusteista:

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä 
hankintasopimuksen tekoperusteena 
kokonaistaloudellisesti edullisinta 
tarjousta. Jos julkinen hankintasopimus 
koskee hyödykkeiden ja erityisesti 
standardoitujen hyödykkeiden toimitusta, 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
hankintasopimuksen tekoperusteena 
alhaisinta hintaa.

Or. fr

Tarkistus 702
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä yhtä 
seuraavista hankintasopimuksen 
tekoperusteista:

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä 
hankintasopimuksen tekoperusteena useita 
perusteita, joilla määritellään 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Or. fr
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Tarkistus 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä yhtä 
seuraavista hankintasopimuksen 
tekoperusteista:

Rajoittamatta tietyistä palveluista
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintaviranomaisten on käytettävä 
hankintasopimuksen tekoperusteena 
kokonaistaloudellisesti edullisimman ja 
kestävimmän tarjouksen perustetta.

Or. de

Tarkistus 704
Barbara Weiler

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

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä yhtä 
seuraavista hankintasopimuksen 
tekoperusteista:

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä 
hankintasopimuksen tekoperusteena 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perustetta.

Or. de

Tarkistus 705
Robert Rochefort

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



PE492.862v02-00 160/180 AM\909613FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous,

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 706
Barbara Weiler

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

Komission teksti Tarkistus

a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 707
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous,

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 708
Heide Rühle

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

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 709
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 710
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 711
Evelyne Gebhardt

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 712
Barbara Weiler

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 713
Lara Comi

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

Tarkistus 714
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. b) alin hinta ainoastaan, mikäli muita 
hankintasopimuksen tekoperusteita ei 
objektiivisesti tarkasteltuna ole 
käytettävissä, erityisesti 2 artiklan 
22 kohdan a alakohdassa (uusi) 
määriteltyjen standardoitujen tuotteiden 
kohdalla.

Or. en
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Perustelu

Vaikka taloudellisesti hyödyllisimmän tarjouksen pitäisi olla ratkaiseva hankintasopimuksen 
tekoperuste useimmissa tapauksissa, alhaisimman hinnan peruste pitäisi säilyttää 
standardoituja tuotteita varten. Standardoidut tuotteet määritellään tuotteiksi, jotka eivät 
eroa merkittävästi koostumukseltaan tai ominaisuuksiltaan.

Tarkistus 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan hankintayksikön 
niin halutessa arvioida ainoastaan 
hinnan perusteella tai 
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 716
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan hankintayksikön 
niin halutessa arvioida ainoastaan 
hinnan perusteella tai 
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 717
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan hankintayksikön 
niin halutessa arvioida ainoastaan hinnan 
perusteella tai kustannustehokkuuden 
perusteella käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Kustannukset voidaan hankintayksikön 
niin halutessa arvioida 
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan hankintayksikön 
niin halutessa arvioida ainoastaan 
hinnan perusteella tai
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Kustannukset arvioidaan
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Or. de

Tarkistus 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikön kannalta 1 kohdan a Hankintayksikön kannalta 1 kohdassa
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alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen sopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan.

tarkoitettu kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous määritellään kyseisen sopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan.
Näihin perusteisiin voi kuulua hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
perusteita.
Kustannukset arvioidaan 
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.
Pitkälle standardoitujen tuotteiden ja 
palvelujen osalta ratkaisevana 
tekoperusteena käytetään hintaa.
Lisäksi perusteisiin voi kuulua muita 
seuraavanlaisia perusteita:

Or. fr

Tarkistus 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikön kannalta 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen sopimuksen
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan.

Hankintayksikön kannalta 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyvien 
perusteiden mukaan ja sikäli kuin 
mahdollista 2 artiklan 22 kohdassa 
määritellyn elinkaaren rahallisen arvon 
määrittämisen mukaan. 

Or. en

Tarkistus 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikön kannalta 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen sopimuksen
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan.

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

Or. fr

Tarkistus 722
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikön kannalta 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen sopimuksen
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan.

1 kohdan a alakohdan mukainen
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
muodostuu hankintaviranomaisen 
kannalta asianomaisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyvien 
perusteiden perusteella. 

Or. de

Tarkistus 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 Poistetaan.
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kohdan b alakohdassa tarkoitetun hinnan 
tai kustannusten lisäksi muita kyseisen 
sopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Or. fr

Tarkistus 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 
kohdan b alakohdassa tarkoitetun hinnan 
tai kustannusten lisäksi muita kyseisen 
sopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Näihin perusteisiin voi kuulua 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
sopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Or. en

Tarkistus 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 
kohdan b alakohdassa tarkoitetun hinnan 
tai kustannusten lisäksi muita kyseisen 
sopimuksen kohteeseen liittyviä
seuraavanlaisia perusteita:

Kustannukset arvioidaan 
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin. Pitkälle 
standardoitujen tuotteiden ja palvelujen 
osalta ratkaisevana tekoperusteena 
käytetään hintaa. Lisäksi perusteisiin voi 
kuulua muita seuraavanlaisia perusteita:

Or. fr
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Tarkistus 726
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
sopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Näihin perusteisiin on kuuluttava muita 
asianomaisen hankintasopimuksen
kohteeseen liittyviä seuraavanlaisia 
perusteita:

Or. de

Tarkistus 727
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
sopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Näihin perusteisiin on kuuluttava, hinnan 
lisäksi, muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Or. en

Tarkistus 728
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

ympäristö-, sosiaaliset ja innovatiiviset 
näkökohdat;

Or. en

Tarkistus 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat ja 
innovatiivisen luonteen;
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Or. en

Tarkistus 731
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kustannukset elinkaaren aikana 
67 artiklan mukaisesti

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 732
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komission teksti Tarkistus

a a) ihmisarvoiset työolot, terveys ja 
työturvallisuus, työehtosopimuksen 
noudattaminen;
(Tämä tarkistus on sijoitettava ennen 
tämän kohdan a alakohtaa.)

Or. it

Tarkistus 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

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

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 734
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tämän pitäisi olla hankintaviranomaisen päätettävissä, sillä esimerkiksi vanhojen 
rakennusten restauroinnin kohdalla nämä perusteet ovat yhtä tärkeitä kuin 
rakennusurakoiden suunnittelun kohdalla.

Tarkistus 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 736
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 737
Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

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

Tarkistus 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 739
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

d) rakennusurakan, toimitusten tai 
palvelujen tuotannossa tai suorittamisessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 22 kohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa käytetty 
prosessi siinä määrin, kun nämä perusteet 
on määritelty 4 kohdan mukaisesti ja ne 

Poistetaan.



AM\909613FI.doc 175/180 PE492.862v02-00

FI

koskevat tekijöitä, jotka liittyvät suoraan 
näihin prosesseihin, ja ovat 
luonteenomaisia tälle tietylle 
tuotantoprosessille taikka kyseisten 
rakennusurakoiden, toimitusten tai 
palvelujen suorittamiselle.

Or. en

Tarkistus 740
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Äärimmäisen monimutkainen sanamuoto – tarpeeton.

Tarkistus 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Komission teksti Tarkistus

d a) työolosuhteisiin liittyvät 
ominaispiirteet, joiden tavoitteena on 
suojella työntekijöiden terveyttä tai 
edistää heikommassa asemassa olevien tai 
vammaisten henkilöiden sosiaalista 
integroitumista sopimuksen 
täytäntöönpanosta vastaavien henkilöiden 
osalta.

Or. es

Tarkistus 743
Sergio Gaetano Cofferati

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



AM\909613FI.doc 177/180 PE492.862v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it

Tarkistus 744
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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kohdassa tarkoitetun 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella.

Or. fr

Tarkistus 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 747
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valintaperusteet eivät saa antaa 
hankintayksikölle rajoittamatonta 
valinnanvapautta. Niillä on varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja 
niihin on liityttävä vaatimuksia, jotka 

4. Valintaperusteisiin on liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittämien tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen.
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mahdollistavat tarjoajan esittämien tietojen 
tosiasiallisen tarkistamisen.
Hankintayksikköjen on tarjoajien 
toimittamien tietojen perusteella 
tosiasiallisesti tarkistettava, täyttävätkö 
tarjoajat hankintasopimuksen 
tekoperusteet.

Or. en

Perustelu

Tarpeeton.

Tarkistus 748
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Elinkaarikustannusten pitäisi alkaa hankintahetkestä, ja ne pitäisi rajoittaa sisäisiin 
kustannuksiin. Ulkoisia kustannuksia on vaikea määritellä, eivätkä elinkaarikustannukset 
saisi aiheuttaa uusia esteitä tavaroiden ja palvelujen vapaalle liikkumiselle sisämarkkinoilla. 
Ulkoisia kustannuksia ei siksi pitäisi sisällyttää elinkaarikustannuksiin.

Tarkistus 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en


