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Tarkistus 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Or. en

Perustelu

Olisi pantava merkille, että elinkaarikustannuksiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Tämä peruste ei saisi aiheuttaa rasituksia pk-yrityksille, joille saattaa koitua kustannuksia ja 
hallinnollisia rasituksia tuotteen elinkaarikustannusten ilmoittamisesta. Käytännössä se voi 
myös monimutkaistaa menettelyjä, koska kustannusten laatimiseen on mahdollista käyttää eri 
menetelmiä.

Tarkistus 751
Jürgen Creutzmann

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) hankinnoista aiheutuvat kustannukset;

a a) energian ja muiden resurssien 
kulutuksen kaltaiset käyttökustannukset;
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a b) huoltokustannukset;
a c) nouto- ja kierrätyskustannusten 
kaltaiset elinkaaren lopun kustannukset;

Or. en

Tarkistus 752
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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 753
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suoraan elinkaareen liittyvät ulkoiset 
ympäristökustannukset edellyttäen, että 
niiden rahallinen arvo voidaan määrittää ja 
tarkistaa; näihin voivat kuulua 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 

b) suoraan elinkaareen liittyvät sosiaalisten 
kustannusten ja ympäristökustannusten 
kaltaiset ulkoiset kustannukset
edellyttäen, että niiden rahallinen arvo 
voidaan määrittää ja tarkistaa; näihin 
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epäpuhtauspäästöjen kustannukset sekä 
muut ilmastonmuutoksen lieventämisen 
kustannukset.

voivat kuulua kasvihuonekaasupäästöjen ja 
muiden epäpuhtauspäästöjen kustannukset 
sekä muut ilmastonmuutoksen 
lieventämisen kustannukset.

Or. en

Tarkistus 754
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Olisi pantava merkille, että elinkaarikustannuksiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Tämä peruste ei saisi aiheuttaa rasituksia pk-yrityksille, joille saattaa koitua kustannuksia ja 
hallinnollisia rasituksia tuotteen elinkaarikustannusten ilmoittamisesta. Käytännössä se voi 
myös monimutkaistaa menettelyjä, koska kustannusten laatimiseen on mahdollista käyttää eri 
menetelmiä.

Tarkistus 756
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos hankintayksiköt arvioivat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, niiden on 
ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa tiedot, 
jotka tarjoajien on toimitettava ja 
menetelmä, jota hankintaviranomainen 
käyttää elinkaarikustannusten 
määrittämiseen. Kyseisten 
elinkaarikustannusten arviointiin 
käytettävän menetelmän on täytettävä 
seuraavat edellytykset:

Or. en

Tarkistus 757
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hankintayksiköt arvioivat 
kustannukset käyttämällä
elinkaarikustannusmallia, niiden on 
ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa 
elinkaarikustannusten laskennassa 

2. Jos hankintaviranomaiset käyttävät
elinkaarikustannusmallia, niiden on 
ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa tiedot, 
jotka tarjoajien on toimitettava ja 
menetelmä, jota hankintaviranomainen 
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käytettävä menetelmä. Käytettävän 
menetelmän on täytettävä seuraavat 
edellytykset:

käyttää elinkaarikustannusten 
määrittämiseen kyseisten tietojen 
perusteella.

a) se on laadittu tieteellisen tiedon 
pohjalta tai se perustuu muihin 
puolueettomasti todennettavissa oleviin ja 
syrjimättömiin perusteisiin;
b) se on laadittu toistuvaa tai jatkuvaa 
soveltamista varten;
c) se on kaikkien asianomaisten 
osapuolten saatavilla ja käytettävissä.

Or. en

Perustelu

Olisi kohtuutonta laatia yksityiskohtaiset säännökset elinkaarikustannusten 
laskentamenetelmästä tässä direktiivissä, jos elinkaarikustannukset rajoitetaan 
hankintahetkestä alkaviin sisäisiin kustannuksiin, kuten edellä pyydetään. Koska sisäisiä 
kustannuksia voidaan mitata suhteellisen helposti tosiasiallisten tietojen perusteella, 
hankintaviranomaisille olisi annettava mahdollisuus käyttää omaa menetelmäänsä (joka olisi 
myös julkaistava).

Tarkistus 758
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) se perustuu puolueettomasti 
todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin 
perusteisiin;

Or. en

Tarkistus 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

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

Or. en

Tarkistus 760
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) se on laadittu toistuvaa tai jatkuvaa 
soveltamista varten;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 761
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Olisi pantava merkille, että elinkaarikustannuksiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Tämä peruste ei saisi aiheuttaa rasituksia pk-yrityksille, joille saattaa koitua kustannuksia ja 
hallinnollisia rasituksia tuotteen elinkaarikustannusten ilmoittamisesta. Käytännössä se voi 
myös monimutkaistaa menettelyjä, koska kustannusten laatimiseen on mahdollista käyttää eri 
menetelmiä.

Tarkistus 763
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en



PE492.870v02-00 10/181 AM\909614FI.doc

FI

Tarkistus 764
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olisi kohtuutonta laatia yksityiskohtaiset säännökset elinkaarikustannusten 
laskentamenetelmästä tässä direktiivissä, jos elinkaarikustannukset rajoitetaan 
hankintahetkestä alkaviin sisäisiin kustannuksiin, kuten edellä pyydetään. Koska sisäisiä 
kustannuksia voidaan mitata suhteellisen helposti tosiasiallisten tietojen perusteella, 
hankintaviranomaisille olisi annettava mahdollisuus käyttää omaa menetelmäänsä (joka olisi 
myös julkaistava).

Tarkistus 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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mukaan luettuina, sitä on sovellettava 
silloin, kun elinkaarikustannukset 
sisältyvät 76 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin.
Liitteessä XV on luettelo tällaisista 
säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 98 artiklan 
mukaisesti tämän luettelon 
päivittämiseksi, kun tällaiset muutokset 
osoittautuvat tarpeellisiksi uuden 
lainsäädännön antamisen tai edellä 
tarkoitetun lainsäädännön kumoamisen 
tai muuttamisen perusteella.

Or. de

Perustelu

Pyyntö elinkaarikustannusten sisällyttämisestä julkisiin hankintoihin on myönteinen asia. 
Oikeudellisessa velvoitteessa vedotaan kuitenkin tulevaisuuteen perustuvaan, vielä 
vakiintumattomaan laskentamenetelmään, ja pyyntö on sen ennakoimattoman luonteen vuoksi 
siksi tässä vaiheessa hylättävä.

Tarkistus 766
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siinä tapauksessa, että 
elinkaarikustannusten laskemiseen 
hyväksytään yhteinen menetelmä unionin 
säädöksellä, alakohtaisen lainsäädännön 
nojalla annettavat delegoidut säännökset 
mukaan luettuina, sitä on sovellettava 
silloin, kun elinkaarikustannukset 
sisältyvät 76 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Olisi kohtuutonta laatia yksityiskohtaiset säännökset elinkaarikustannusten 
laskentamenetelmästä tässä direktiivissä, jos elinkaarikustannukset rajoitetaan 
hankintahetkestä alkaviin sisäisiin kustannuksiin, kuten edellä pyydetään. Koska sisäisiä 
kustannuksia voidaan mitata suhteellisen helposti tosiasiallisten tietojen perusteella, 
hankintaviranomaisille olisi annettava mahdollisuus käyttää omaa menetelmäänsä (joka olisi 
myös julkaistava).

Tarkistus 767
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siinä tapauksessa, että 
elinkaarikustannusten laskemiseen 
hyväksytään yhteinen menetelmä unionin 
säädöksellä, alakohtaisen lainsäädännön 
nojalla annettavat delegoidut säännökset 
mukaan luettuina, sitä on sovellettava 
silloin, kun elinkaarikustannukset 
sisältyvät 76 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin.

3. Kaikkien elinkaarikustannusten 
laskemiseen käytettävien yhteisten 
menetelmien, jotka hyväksytään unionin 
säädöksellä, alakohtaisen lainsäädännön 
nojalla tai osana EU:n teknistä eritelmää, 
katsotaan täyttävän 2 kohdassa esitetyt 
vaatimukset, ja ne voidaan sisällyttää 76 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

3. Siinä tapauksessa, että 
elinkaarikustannusten laskemiseen 
hyväksytään yhteinen menetelmä unionin 
säädöksellä, alakohtaisen lainsäädännön 
nojalla annettavat delegoidut säännökset 
mukaan luettuina, sitä on sovellettava 
silloin, kun elinkaarikustannukset 
sisältyvät 76 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin.

3. Siinä tapauksessa, että 
elinkaarikustannusten laskemiseen 
käytettävä yhteinen menetelmä, joka 
kattaa muun muassa ympäristöön 
kohdistuvat ulkoisvaikutukset, on tehty 
pakolliseksi unionin säädöksellä, sitä on 
sovellettava silloin, kun 
elinkaarikustannukset sisältyvät 76 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 769
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XV on luettelo tällaisista 
säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 98 artiklan 
mukaisesti tämän luettelon 
päivittämiseksi, kun tällaiset muutokset 
osoittautuvat tarpeellisiksi uuden 
lainsäädännön antamisen tai edellä 
tarkoitetun lainsäädännön kumoamisen 
tai muuttamisen perusteella.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Olisi kohtuutonta laatia yksityiskohtaiset säännökset elinkaarikustannusten 
laskentamenetelmästä tässä direktiivissä, jos elinkaarikustannukset rajoitetaan 
hankintahetkestä alkaviin sisäisiin kustannuksiin, kuten edellä pyydetään. Koska sisäisiä 
kustannuksia voidaan mitata suhteellisen helposti tosiasiallisten tietojen perusteella, 
hankintaviranomaisille olisi annettava mahdollisuus käyttää omaa menetelmäänsä (joka olisi 
myös julkaistava).

Tarkistus 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XV on luettelo tällaisista 
säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 98 artiklan 
mukaisesti tämän luettelon päivittämiseksi, 
kun tällaiset muutokset osoittautuvat 
tarpeellisiksi uuden lainsäädännön 
antamisen tai edellä tarkoitetun 
lainsäädännön kumoamisen tai 
muuttamisen perusteella.

Liitteessä XV on luettelo tällaisista 
säädöksistä. Siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 98 artiklan 
mukaisesti tämän luettelon päivittämiseksi, 
kun tällaiset muutokset osoittautuvat 
tarpeellisiksi uuden lainsäädännön 
antamisen tai edellä tarkoitetun 
lainsäädännön kumoamisen tai 
muuttamisen perusteella.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 771
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
78 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Hankintasopimuksen tekemisen estävät 
tekijät

Hankintamenettelyn peruuttaminen

Or. fr

Tarkistus 772
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
78 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköt eivät saa tehdä 
hankintasopimusta valitun tarjoajan kanssa, 
jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Hankintayksiköt voivat päättää olla 
jatkamatta julkista hankintaa koskevaa 
menettelyä. Hankintamenettelyn 
peruuttamista koskeva päätös on 
perusteltava ja siitä on ilmoitettava 
hakijoille ja tarjoajille. Hankintayksiköt 
eivät saa tehdä hankintasopimusta valitun 
tarjoajan kanssa, jos jokin seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

Or. fr

Tarkistus 773
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
78 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

78 a artikla
Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset

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

Or. en
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Perustelu

Tämä on nykyisen direktiivin 2004/17/EY 57 artikla, eikä sitä ole tarvetta muuttaa.

Tarkistus 774
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
78 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

78 b artikla
Kolmansista maista peräisin olevia 

tuotteita sisältävät tarjoukset
1. Tätä artiklaa sovelletaan muiden 
säädösten voimaantuloon asti tarjouksiin, 
jotka sisältävät sellaisista kolmansista 
maista peräisin olevia tuotteita, joiden 
kanssa unioni ei ole tehnyt monen- tai 
kahdenvälistä sopimusta, jolla 
varmistetaan unionin yrityksille 
yhdenvertainen ja todellinen pääsy näiden 
kolmansien maiden markkinoille. Tämä ei 
rajoita unionin tai sen jäsenvaltioiden 
velvoitteita kolmansia maita kohtaan.
2. Tavaroita koskevaa hankintasopimusta 
varten tehty tarjous voidaan hylätä, jos 
kolmansista maista peräisin olevien, 
yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä 
lokakuuta 1992 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 mukaisesti 
määriteltyjen tuotteiden osuus on yli 50 
prosenttia tarjoukseen sisältyvien 
tuotteiden kokonaisarvosta. Tätä artiklaa 
sovellettaessa televerkkolaitteissa 
käytettäviä ohjelmistoja pidetään 
tuotteina.
3. Jollei toisesta alakohdasta muuta 
johdu, kahden tai useamman tarjouksen 
ollessa 72 artiklassa säädettyjen 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
mukaan samanarvoisia, etusijalle on 
asetettava se tarjous, jota ei voida hylätä 2 
kohdan mukaisesti. Tarjousten hintoja on 
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pidettävä tämän artiklan mukaisesti 
samanarvoisina, jos niiden hintaero on 
enintään kolme prosenttia.
Tarjousta ei kuitenkaan saa ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti asettaa etusijalle, 
jos sen hyväksyminen velvoittaisi 
hankintayksikön hankkimaan jo olemassa 
oleviin laitteisiin verrattuna teknisiltä 
ominaisuuksiltaan erilaisia laitteita, mikä 
johtaisi yhteensopimattomuuteen tai 
käyttöön taikka ylläpitoon liittyviin 
teknisiin vaikeuksiin tai suhteettomiin 
kustannuksiin.
4. Kun tätä artiklaa sovellettaessa 
määritetään 2 kohdassa tarkoitettujen 
kolmansista maista peräisin olevien 
tuotteiden osuutta, huomioon ei oteta 
niitä kolmansia maita, joihin sovelletaan 
tämän direktiivin säännöksiä 1 kohdan 
mukaisesti neuvoston päätöksellä.
5. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen, ensimmäisen kerran tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeisen vuoden 
jälkipuoliskolla, niiden monen- tai 
kahdenvälisten neuvottelujen 
edistymisestä, jotka koskevat unionin 
yritysten pääsyä kolmansien maiden 
markkinoille tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, näiden 
neuvottelujen mahdollisista tuloksista 
sekä kaikkien tehtyjen sopimusten 
käytännön toteuttamisesta. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
muuttaa tämän artiklan säännöksiä 
kyseisen kehityksen mukaan.

Or. en

Perustelu

Koska uutta säännöstä ei ole voimassa, on tarpeen ja perusteltua säilyttää nykyinen määräys.
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Tarkistus 775
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
78 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

78 c artikla
Suhteet kolmansiin maihin 

rakennusurakoita, hankintoja ja palveluja 
koskevien hankintasopimusten osalta

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

Or. en

Perustelu

Koska uutta säännöstä ei ole voimassa, on tarpeen ja perusteltua säilyttää nykyinen määräys.
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Tarkistus 776
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla

Komission teksti Tarkistus

79 artikla Poistetaan.
Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset
1. Hankintayksikön on vaadittava, että 
talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
50 prosenttia alhaisempi kuin muiden 
tarjoajien keskimääräinen hinta tai 
kustannukset;
b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
20 prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;
c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi.
2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintayksiköt voivat pyytää myös niitä 
koskevia selityksiä.
3. Edellä olevassa 1 ja 2 alakohdassa 
tarkoitetut selitykset voivat koskea 
erityisesti seuraavia seikkoja:
a) valmistusmenetelmän, palvelun 
suorittamisen tai rakennusmenetelmän 
taloudellisia näkökohtia;
b) valittuja teknisiä ratkaisuja tai 
poikkeuksellisen edullisia, tarjoajaa 
suosivia tuotteiden toimittamisen, 
palvelun suorittamisen tai urakan 
toteuttamisen ehtoja;
c) tarjoajan ehdottamien tuotteiden tai 
palvelujen rakennusurakoiden 
omintakeisuutta;
d) unionin lainsäädännön sosiaali-, työ-
tai ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
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taikka liitteessä XIV lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
noudattamista vähintään vastaavalla 
tavalla tai, tapauksen mukaan, yhtäläisen 
suojan tason varmistavien muiden 
säännösten noudattamista;
e) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.
4. Hankintayksikön on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen.
Hankintayksikkö voi hylätä tarjoajan vain 
siinä tapauksessa, ettei hinnan tai 
laskutettavien kustannusten alhainen taso 
ole näytön mukaan perusteltu, kun 
otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitetut 
tekijät.
Hankintayksiköiden on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole 
unionin lainsäädännön sosiaali- ja 
työoikeudellisten tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XIV lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.
5. Jos hankintayksikkö toteaa, että tarjous 
on poikkeuksellisen alhainen tarjoajan 
saaman valtiontuen takia, kyseinen 
tarjous voidaan hylätä pelkästään tästä 
syystä vasta tarjoajan kuulemisen jälkeen, 
jos tämä ei pysty hankintayksikön 
vahvistamassa riittävässä ajassa 
näyttämään toteen, että kyseinen tuki on 
perustamissopimuksen 107 artiklan 
mukaan sisämarkkinoille soveltuvaa. Jos 
hankintayksikkö hylkää tarjouksen näissä 
olosuhteissa, sen on ilmoitettava asiasta 
komissiolle.
6. Jäsenvaltioiden on 97 artiklan 
mukaisesti saatettava pyynnöstä muiden 
jäsenvaltioiden saataville kaikki 3 
kohdassa lueteltujen yksityiskohtien 
osalta esitettyjä näyttöjä ja asiakirjoja 



AM\909614FI.doc 23/181 PE492.870v02-00

FI

koskevat tiedot.

Or. en

Tarkistus 777
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. de

Perustelu

Tällä hetkellä voimassa olevan direktiivin sanamuodon parantaminen

Tarkistus 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintayksikön on vaadittava, että 
talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos seuraavat 

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 779
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintayksikön on vaadittava, että 
talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos on esitetty 
vähintään viisi tarjousta tai seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. it

Tarkistus 780
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr



AM\909614FI.doc 25/181 PE492.870v02-00

FI

Tarkistus 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 782
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 783
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Tarkistus 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Poikkeuksellisen alhaisen hinnan arviointiin olisi asianmukaista lisätä uusi tilanne.

Tarkistus 785
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 786
Marc Tarabella

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

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

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

Or. fr

Tarkistus 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) tarjouksessa ilmoitettu hinta tai
kustannus on yli 20 prosenttia alhaisempi 
kuin toiseksi edullisimman tarjouksen hinta

Or. en

Tarkistus 788
Barbara Weiler

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

Komission teksti Tarkistus

b a) hinta on alhaisempi kuin kansalliset 
lakisääteiset tai tariffeihin perustuvat 
minimipalkat yhdessä lisäkorvausten ja 
sosiaaliturvamaksujen kanssa.

Or. de

Tarkistus 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 790
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 792
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintayksiköillä on velvollisuus pyytää 
myös niitä koskevia selityksiä.

Or. de

Tarkistus 793
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 794
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos tiettyä sopimusta varten jätetyt 
tarjoukset vaikuttavat suoritettavaan 
palveluun nähden poikkeuksellisen 
alhaisilta, hankintaviranomaisen on 
ennen tarjousten hylkäämistä pyydettävä 
kirjallisesti selitykset olennaisiksi 
katsomistaan tarjouksen pääkohdista.
Kyseiset selitykset voivat koskea erityisesti 
seuraavia seikkoja:

Or. de

Perustelu

Tällä hetkellä voimassa olevan direktiivin sanamuodon parantaminen

Tarkistus 795
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

poikkeuksellisen edullisia, tarjoajaa 
suosivia tuotteiden toimittamisen, palvelun 
suorittamisen tai urakan toteuttamisen 
ehtoja;

Or. de

Perustelu

Tällä hetkellä voimassa olevan direktiivin sanamuodon parantaminen

Tarkistus 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 797
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) unionin lainsäädännön sosiaali-, työ-
tai ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka liitteessä XIV lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 

d) niiden työsuojelua ja työolosuhteita 
koskevien säännösten noudattamista, jotka 
ovat voimassa suorituspaikassa;
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noudattamista vähintään vastaavalla 
tavalla tai, tapauksen mukaan, yhtäläisen 
suojan tason varmistavien muiden 
säännösten noudattamista;

Or. de

Perustelu

Tällä hetkellä voimassa olevan direktiivin sanamuodon parantaminen

Tarkistus 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) unionin lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka kansallisissa työlaeissa ja 
-määräyksissä ja liitteessä XIV
luetelluissa kansainvälisissä 
yleissopimuksissa säädettyjen 
työolosuhteita tuotantoprosessien koko 
toimitusketjussa koskevien velvoitteiden 
noudattamista, sen mukaan mikä on 
suotuisinta työntekijöille. Näitä 
säännöksiä ovat muun muassa
i) kahdeksassa ILOn perussopimuksessa 
(järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen 
neuvotteluoikeus, pakkotyö ja pakollinen 
työ, työpaikan saantiin ja ammatissa 
toimimiseen liittyvä syrjintä, 
lapsityövoima) määritetyt säännökset
ii) työturvallisuus ja -terveys
iii) työaika
iv) palkat
v) sosiaaliturva

Or. en



AM\909614FI.doc 33/181 PE492.870v02-00

FI

Tarkistus 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 800
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintayksikön on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen.

Poistetaan.

Hankintayksikkö voi hylätä tarjoajan vain 
siinä tapauksessa, ettei hinnan tai 
laskutettavien kustannusten alhainen taso 
ole näytön mukaan perusteltu, kun 
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otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitetut 
tekijät.
Hankintayksiköiden on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole 
unionin lainsäädännön sosiaali- ja 
työoikeudellisten tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XIV lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Or. de

Perustelu

Tällä hetkellä voimassa olevan direktiivin sanamuodon parantaminen

Tarkistus 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 

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

poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole 
unionin lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
kansallisissa työlaeissa ja -määräyksissä 
ja liitteessä XIV luetelluissa
kansainvälisissä yleissopimuksissa 
säädettyjen työolosuhteita 
tuotantoprosessien koko toimitusketjussa 
koskevien velvoitteiden mukainen, sen 
mukaan mikä on suotuisinta 
työntekijöille.
Näitä säännöksiä ovat muun muassa
a) kahdeksassa ILOn perussopimuksessa 
(järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen 
neuvotteluoikeus, pakkotyö ja pakollinen 
työ, työpaikan saantiin ja ammatissa 
toimimiseen liittyvä syrjintä, 
lapsityövoima) määritetyt säännökset
b) työturvallisuus ja -terveys
c) työaika
d) palkat
e) sosiaaliturva

Or. en

Tarkistus 804
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

komissiolle.

Or. de

Perustelu

Tällä hetkellä voimassa olevan direktiivin sanamuodon parantaminen

Tarkistus 805
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hankintayksikkö toteaa, että tarjous 
on poikkeuksellisen alhainen tarjoajan 
saaman valtiontuen takia, kyseinen tarjous 
voidaan hylätä pelkästään tästä syystä vasta 
tarjoajan kuulemisen jälkeen, jos tämä ei 
pysty hankintayksikön vahvistamassa 
riittävässä ajassa näyttämään toteen, että 
kyseinen tuki on perustamissopimuksen 
107 artiklan mukaan sisämarkkinoille 
soveltuvaa. Jos hankintayksikkö hylkää 
tarjouksen näissä olosuhteissa, sen on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

5. Tarjoajien on toimitettava tarjoustensa 
yhteydessä valaehtoinen vakuutus, jossa 
vahvistetaan, että tarjous ei ole saanut 
valtiontukea, joka olisi ristiriidassa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 107 artiklan kanssa tai joka 
olisi ristiriidassa kyseisen artiklan kanssa, 
jos tuen myöntänyt valtio olisi unionin 
jäsenvaltio, ja tarjoajien on myös 
toimitettava hankintayksikön pyynnöstä 
kaikki asian osoittamiseksi tarpeelliset 
asiakirjat.
Jos hankintayksikkö toteaa, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen tarjoajan saaman 
valtiontuen takia, kyseinen tarjous voidaan 
hylätä pelkästään tästä syystä vasta 
tarjoajan kuulemisen jälkeen, jos tämä ei 
pysty hankintayksikön vahvistamassa 
riittävässä ajassa näyttämään toteen, että 
kyseinen tuki on perustamissopimuksen 
107 artiklan mukaan sisämarkkinoille 
soveltuvaa. Jos hankintayksikkö hylkää 
tarjouksen näissä olosuhteissa, sen on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

Jos valitun tarjouksen todetaan saaneen 
lainvastaista valtiontukea, 
tarjouskilpailumenettely on mitätöitävä.
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Or. fr

Perustelu

Koska eurooppalaiset yritykset joutuvat yhä enemmän kilpailemaan sellaisten kolmansien 
maiden yritysten kanssa, jotka saavat merkittävää valtiontukea, on tärkeää varmistaa, että 
kilpailuedellytykset ovat yhtäläiset kaikille unionissa esitetyille tarjouksille, ja velvoittaa 
hankintayksikkö mitätöimään tarjous, joka on saanut perussopimuksen kanssa ristiriidassa 
olevaa valtiontukea.

Tarkistus 806
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Hankintaviranomaiset hylkäävät 
automaattisesti tarjoukset, joiden 
alennukset ovat yli 50 prosenttia kaikkien 
esitettyjen tarjousten keskimääräisestä 
hinnasta.

Or. it

Tarkistus 807
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on 97 artiklan 
mukaisesti saatettava pyynnöstä muiden 
jäsenvaltioiden saataville kaikki 3 
kohdassa lueteltujen yksityiskohtien 
osalta esitettyjä näyttöjä ja asiakirjoja 
koskevat tiedot.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Tällä hetkellä voimassa olevan direktiivin sanamuodon parantaminen

Tarkistus 808
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos hankintayksikkö aikoo tarjoajan 
selvitysten tarkistamisen jälkeen hyväksyä 
poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, 
joka sisältää unionin ulkopuolelta 
peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja 
jossa sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia tarjoukseen sisältyvien 
tavaroiden ja palvelujen kokonaisarvosta, 
sen on tiedotettava 37a artiklan 
mukaisesti tästä toisille tarjoajille 
kirjallisesti sekä ilmoitettava syyt 
poikkeuksellisen alhaiselle hinnalle tai 
veloitettaville kustannuksille.
Hankintayksikkö voi kuitenkin jättää 
ilmoittamatta kaikki tiedot, jos niiden 
ilmoittaminen estäisi lain soveltamisen tai 
olisi yleisen edun vastaista tai 
vahingoittaisi julkisoikeudellisten tai 
yksityisten yritysten laillisia kaupallisia 
etuja tai voisi haitata niiden välistä 
rehellistä kilpailua.

Or. en

Tarkistus 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
79 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

79 a artikla
Kolmansista maista peräisin olevia 

tuotteita sisältävät tarjoukset
1. Tätä artiklaa sovelletaan tarjouksiin, 
jotka sisältävät sellaisista kolmansista 
maista peräisin olevia tuotteita, joiden 
kanssa unioni ei ole tehnyt monen- tai 
kahdenvälistä sopimusta, jolla 
varmistetaan unionin yrityksille 
yhdenvertainen ja todellinen pääsy näiden 
kolmansien maiden markkinoille. Tämä ei 
rajoita unionin tai sen jäsenvaltioiden 
velvoitteita kolmansia maita kohtaan.
2. Tavaroita koskevaa hankintasopimusta 
varten tehty tarjous voidaan hylätä, jos 
kolmansista maista peräisin olevien, 
yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä 
lokakuuta 1992 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/92[1] 
mukaisesti määriteltyjen tuotteiden osuus 
on yli 50 prosenttia tarjoukseen 
sisältyvien tuotteiden kokonaisarvosta.
Tätä artiklaa sovellettaessa 
televerkkolaitteissa käytettäviä 
ohjelmistoja pidetään tuotteina.
3. Jollei toisesta alakohdasta muuta 
johdu, kahden tai useamman tarjouksen 
ollessa 76 artiklassa säädettyjen 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
mukaan samanarvoisia, etusijalle on 
asetettava se tarjous, jota ei voida hylätä 2 
kohdan mukaisesti. Tarjousten hintoja on 
pidettävä tämän artiklan mukaisesti 
samanarvoisina, jos niiden hintaero on 
enintään kolme prosenttia.
Tarjousta ei kuitenkaan saa ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti asettaa etusijalle, 
jos sen hyväksyminen velvoittaisi 
hankintayksikön hankkimaan jo olemassa 
oleviin laitteisiin verrattuna teknisiltä 
ominaisuuksiltaan erilaisia laitteita, mikä 
johtaisi yhteensopimattomuuteen tai 
käyttöön taikka ylläpitoon liittyviin 
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teknisiin vaikeuksiin tai suhteettomiin 
kustannuksiin.
4. Kun tätä artiklaa sovellettaessa 
määritetään 2 kohdassa tarkoitettujen 
kolmansista maista peräisin olevien 
tuotteiden osuutta, huomioon ei oteta 
niitä kolmansia maita, joihin sovelletaan 
tämän direktiivin säännöksiä 1 kohdan 
mukaisesti neuvoston päätöksellä.
5. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen, ensimmäisen kerran tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeisen vuoden 
jälkipuoliskolla, niiden monen- tai 
kahdenvälisten neuvottelujen 
edistymisestä, jotka koskevat unionin 
yritysten pääsyä kolmansien maiden 
markkinoille tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, näiden 
neuvottelujen mahdollisista tuloksista 
sekä kaikkien tehtyjen sopimusten 
käytännön toteuttamisesta.
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen muuttaa tämän artiklan 
säännöksiä kyseisen kehityksen mukaan.
[1] EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

Or. en

Perustelu

Asetuksen [COD 2012/0060] voimaantuloon asti sovelletaan aiempaa direktiivin 2004/17/EY 
58 artiklaa lainsäädännössä olevien mahdollisten aukkojen välttämiseksi.

Tarkistus 810
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
79 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 a artikla
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Kolmansista maista peräisin olevia 
tuotteita sisältävät tarjoukset

1. Tätä artiklaa sovelletaan tarjouksiin, 
jotka sisältävät sellaisista kolmansista 
maista peräisin olevia tuotteita, joiden 
kanssa unioni ei ole tehnyt monen- tai 
kahdenvälistä sopimusta, jolla 
varmistetaan unionin yrityksille 
yhdenvertainen ja todellinen pääsy näiden 
kolmansien maiden markkinoille. Tämä ei 
rajoita unionin tai sen jäsenvaltioiden 
velvoitteita kolmansia maita kohtaan.
2. Hankintayksiköt voivat vaatia tarjoajia 
toimittamaan tiedot tarjouksen 
käsittämien tuotteiden ja palveluiden 
alkuperästä ja niiden arvosta. Tavaroita 
koskevaa hankintasopimusta varten tehty 
tarjous voidaan hylätä, jos kolmansista 
maista peräisin olevien, yhteisön 
tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 
1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/92(30) mukaisesti määriteltyjen 
tuotteiden osuus on yli 50 prosenttia 
tarjoukseen sisältyvien tuotteiden tai 
palveluiden kokonaisarvosta, seuraavin 
edellytyksin.
3. Komissio harkitsee hankintayksiköiden 
pyynnöstä, hyväksyykö se sen, että 
tarjoukset, jotka sisältävät unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai 
palveluja, suljetaan pois sellaisten 
hankintasopimusten tekomenettelyistä, 
joiden ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on vähintään 
5 000 000 euroa, jos tavaran tai palvelun, 
joka on peräisin maasta, jonka kanssa 
unioni ei ole tehnyt markkinoillepääsyä 
koskevia sitoumuksia sisältävää 
kansainvälistä sopimusta julkisten 
palvelujen alalla, tai tavaran tai palvelun, 
joka on peräisin maasta, jonka kanssa 
unioni on tehnyt tällaisen sopimuksen 
mutta johon kyseistä sopimusta ei 
sovelleta, arvo on yli 50 prosenttia 
tarjouksen muodostavien tavaroiden tai 
palvelujen kokonaisarvosta.
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4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettuja 
hankintasopimuksia varten komissio 
antaa suunnitellun poissulkemisen 
hyväksymistä koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
5. Antaessaan 4 kohdan mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä komissio 
hyväksyy suunnitellun poissulkemisen 
seuraavissa tapauksissa:
a) kun kansainvälinen sopimus, joka 
koskee unionin ja sen maan pääsyä 
toistensa markkinoille julkisten 
hankintojen alalla, josta tavarat ja/tai 
palvelut ovat peräisin, sisältää unionin 
nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan;
b) kun a alakohdassa tarkoitettua 
sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa 
käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
joiden vuoksi unionin ja kolmannen 
maan välisessä markkinoiden 
avaamisessa ei ole olennaista 
vastavuoroisuutta.
Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen 
vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, 
jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 
EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen.
Antaessaan 6 kohdan mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä komissio ei 
hyväksy suunniteltua poissulkemista, jos 
sillä rikottaisiin unionin kansainvälisissä 
sopimuksissaan tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia.
6. Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komissio 
tutkii,
a) missä määrin kyseisen maan julkisia 
hankintoja koskevalla lainsäädännöllä 
varmistetaan julkisia hankintoja 
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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.
7. Hankintasopimukset, joilla rikotaan 
komission täytäntöönpanosäädöksiä, jotka 
on annettu 4 kohdan nojalla 
hankintaviranomaisten ilmoitettua 
tarjousten suunnitellusta 
poissulkemisesta, julistetaan direktiivissä 
2007/66/EY tarkoitetulla tavalla 
pätemättömiksi.

Or. en

Tarkistus 811
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
79 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 a artikla
Kolmansista maista peräisin olevia 

tuotteita sisältävät tarjoukset
1. Tätä artiklaa sovelletaan tarjouksiin, 
jotka sisältävät sellaisista kolmansista 
maista peräisin olevia tuotteita tai 
palveluja, joiden kanssa unioni ei ole 
tehnyt monen- tai kahdenvälistä 
sopimusta, jolla varmistetaan unionin 
yrityksille yhdenvertainen ja todellinen 
pääsy näiden kolmansien maiden 
markkinoille. Sitä sovelletaan myös 
tarjouksiin, jotka sisältävät sellaisista 
kolmansista maista peräisin olevia 
tuotteita tai palveluja, joihin sovelletaan 
varaumaa EU:n markkinoille pääsystä 
unionin kanssa julkisista hankinnoista 
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tehtyjen kansainvälisten sopimusten 
(kahdenväliset vapaakauppasopimukset 
tai julkisia hankintoja koskevat 
monenväliset sopimukset) nojalla. Tämä 
ei rajoita unionin tai sen jäsenvaltioiden 
velvoitteita kolmansia maita kohtaan.
2. Hankintayksiköiden on pyydettävä 
tarjoajia toimittamaan tarjouksensa 
sisältämien tavaroiden ja palvelujen 
alkuperään liittyvät tiedot sekä niiden 
arvo. Valaehtoiset vakuutukset on
hyväksyttävänä alustavana todistuksena.
Hankintayksikkö voi pyytää milloin 
tahansa menettelyn aikana kaikkia tai 
osaa vaadituista asiakirjoista. Tavaroita 
koskevaa hankintasopimusta varten tehty 
tarjous voidaan hylätä, jos kolmansista 
maista peräisin olevien, yhteisön 
tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 
1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/92 mukaisesti määriteltyjen 
tuotteiden osuus on yli 50 prosenttia 
tarjoukseen sisältyvien tuotteiden 
kokonaisarvosta. Tätä artiklaa 
sovellettaessa televerkkolaitteissa 
käytettäviä ohjelmistoja pidetään 
tuotteina.
3. Jollei toisesta alakohdasta muuta 
johdu, kahden tai useamman tarjouksen 
ollessa 76 artiklassa säädettyjen 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
mukaan samanarvoisia, etusijalle on 
asetettava se tarjous, jota ei voida hylätä 2 
kohdan mukaisesti. Tarjousten hintoja on 
pidettävä tämän artiklan mukaisesti 
samanarvoisina, jos niiden hintaero on 
enintään kolme prosenttia.
Tarjousta ei kuitenkaan saa ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti asettaa etusijalle, 
jos sen hyväksyminen velvoittaisi 
hankintayksikön hankkimaan jo olemassa 
oleviin laitteisiin verrattuna teknisiltä 
ominaisuuksiltaan erilaisia laitteita, mikä 
johtaisi yhteensopimattomuuteen tai 
käyttöön taikka ylläpitoon liittyviin 
teknisiin vaikeuksiin tai suhteettomiin 
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kustannuksiin.
4. Kun tätä artiklaa sovellettaessa 
määritetään 2 kohdassa tarkoitettujen 
kolmansista maista peräisin olevien 
tuotteiden ja palvelujen osuutta, 
huomioon ei oteta niitä kolmansia maita, 
joihin sovelletaan tämän direktiivin 
säännöksiä 1 kohdan mukaisesti 
neuvoston päätöksellä.
5. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen, ensimmäisen kerran tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeisen vuoden 
jälkipuoliskolla, niiden monen- tai 
kahdenvälisten neuvottelujen 
edistymisestä, jotka koskevat unionin 
yritysten pääsyä kolmansien maiden 
markkinoille tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, näiden 
neuvottelujen mahdollisista tuloksista 
sekä kaikkien tehtyjen sopimusten 
käytännön toteuttamisesta.
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen muuttaa tämän artiklan 
säännöksiä kyseisen kehityksen mukaan.

Or. fr

Perustelu

Koska uutta säännöstä ei ole voimassa, on tarpeen säilyttää väliaikaisesti julkisia hankintoja 
koskevan lainsäädännön nykyiset säännökset.

Tarkistus 812
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
79 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 a artikla
Unionin ulkopuolelta peräisin olevat 
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poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset
Jos hankintayksikkö aikoo hyväksyä 
poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, 
joka sisältää unionin ulkopuolelta 
peräisin olevia rakennusurakoita, 
tavaroita tai palveluja ja jossa 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen arvo on yli 50 prosenttia 
tarjoukseen sisältyvien 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen kokonaisarvosta, sen on 
tiedotettava tästä 37a artiklan mukaisesti 
toisille tarjoajille kirjallisesti sekä 
ilmoitettava syyt poikkeuksellisen 
alhaiselle hinnalle tai veloitettaville 
kustannuksille.
Kolmannesta maasta, joka ei kuulu 
kansainväliseen sopimukseen, peräisin 
oleva tarjous hylätään automaattisesti, jos 
hinta tai veloitettavat kustannukset ovat 
yli 50 prosenttia vähemmän kuin muiden 
tarjousten keskimääräinen hinta tai 
kustannukset.

Or. fr

Tarkistus 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
79 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 b artikla
Suhteet kolmansiin maihin 

rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja 
koskevien hankintasopimusten osalta

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

Or. en

Perustelu

Asetuksen [COD 2012/0060] voimaantuloon asti sovelletaan aiempaa direktiivin 2004/17/EY 
59 artiklaa lainsäädännössä olevien mahdollisten aukkojen välttämiseksi.

Tarkistus 814
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
79 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 b artikla
Suhteet kolmansiin maihin 
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rakennusurakoita, hankintoja ja palveluja 
koskevien hankintasopimusten osalta

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

Or. fr

Perustelu

Koska uutta säännöstä ei ole voimassa, on tarpeen säilyttää väliaikaisesti julkisia hankintoja 
koskevan lainsäädännön nykyiset säännökset.
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Tarkistus 815
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
2 osasto – 3 luku – 3 jakso – 2 a alajakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a alajakso
Kolmansista maista peräisin olevia 

tuotteita sisältävät tarjoukset ja suhteet 
kyseisiin maihin

79 a artikla
Kolmansista maista peräisin olevia 

tuotteita sisältävät tarjoukset
1. Tätä artiklaa sovelletaan tarjouksiin, 
jotka sisältävät sellaisista kolmansista 
maista peräisin olevia tuotteita, joiden 
kanssa unioni ei ole tehnyt monen- tai 
kahdenvälistä sopimusta, jolla 
varmistetaan unionin yrityksille 
yhdenvertainen ja todellinen pääsy näiden 
kolmansien maiden markkinoille. Tämä ei 
rajoita unionin tai sen jäsenvaltioiden 
velvoitteita kolmansia maita kohtaan.
2. Tavaroita koskevaa hankintasopimusta 
varten tehty tarjous voidaan hylätä, jos 
kolmansista maista peräisin olevien, 
yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä 
lokakuuta 1992 annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/921 mukaisesti 
määriteltyjen tuotteiden osuus on yli 50 
prosenttia tarjoukseen sisältyvien 
tuotteiden kokonaisarvosta. Tätä artiklaa 
sovellettaessa televerkkolaitteissa 
käytettäviä ohjelmistoja pidetään 
tuotteina.
3. Jollei toisesta alakohdasta muuta 
johdu, kahden tai useamman tarjouksen 
ollessa 72 artiklassa säädettyjen 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
mukaan samanarvoisia, etusijalle on 
asetettava se tarjous, jota ei voida hylätä 2 
kohdan mukaisesti. Tarjousten hintoja on 
pidettävä tämän artiklan mukaisesti 
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samanarvoisina, jos niiden hintaero on 
enintään kolme prosenttia.
Tarjousta ei kuitenkaan saa ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti asettaa etusijalle, 
jos sen hyväksyminen velvoittaisi 
hankintayksikön hankkimaan jo olemassa 
oleviin laitteisiin verrattuna teknisiltä 
ominaisuuksiltaan erilaisia laitteita, mikä 
johtaisi yhteensopimattomuuteen tai 
käyttöön taikka ylläpitoon liittyviin 
teknisiin vaikeuksiin tai suhteettomiin 
kustannuksiin.
4. Kun tätä artiklaa sovellettaessa 
määritetään 2 kohdassa tarkoitettujen 
kolmansista maista peräisin olevien 
tuotteiden osuutta, huomioon ei oteta 
niitä kolmansia maita, joihin sovelletaan 
tämän direktiivin säännöksiä 1 kohdan 
mukaisesti neuvoston päätöksellä.
5. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
kertomuksen, ensimmäisen kerran tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeisen vuoden 
jälkipuoliskolla, niiden monen- tai 
kahdenvälisten neuvottelujen 
edistymisestä, jotka koskevat unionin 
yritysten pääsyä kolmansien maiden 
markkinoille tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, näiden 
neuvottelujen mahdollisista tuloksista 
sekä kaikkien tehtyjen sopimusten 
käytännön toteuttamisesta.
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen muuttaa tämän artiklan 
säännöksiä kyseisen kehityksen mukaan.

79 b artikla
Suhteet kolmansiin maihin 

rakennusurakoita, hankintoja ja palveluja 
koskevien hankintasopimusten osalta

1. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
komissiolle yleisistä vaikeuksista, joita 
niiden yritykset ovat tosiasiallisesti tai 
oikeudellisesti kohdanneet ja joista ne 
ovat raportoineet pyrkiessään 
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sopimuspuoliksi palveluja koskeviin 
hankintasopimuksiin kolmansissa maissa.
2. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle määräajoin 
kertomuksen palveluja koskevien 
hankintamarkkinoiden avautumisesta 
kolmansissa maissa sekä näiden maiden 
kanssa käytävien asiaa koskevien 
neuvottelujen edistymisestä erityisesti 
Maailman kauppajärjestön puitteissa.
3. Komissio yrittää saada asianomaisen 
kolmannen maan korjaamaan tilanteen, 
jos se toteaa 2 kohdassa tarkoitettujen 
kertomusten tai muiden tietojen 
perusteella, että palveluja koskevia 
hankintasopimuksia tehtäessä jokin 
kolmas maa
a) ei tarjoa unionin yrityksille vastaavaa 
todellista pääsyä markkinoille kuin 
unionissa tarjotaan näiden kolmansien 
maiden yrityksille;
b) ei myönnä unionin yrityksille 
kansallista kohtelua tai samoja 
kilpailumahdollisuuksia kuin kotimaisille 
yrityksille; tai
c) myöntää muiden kolmansien maiden 
yrityksille edullisemman kohtelun kuin 
unionin yrityksille.
4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle yleisistä vaikeuksista, joita 
niiden yritykset ovat tosiasiallisesti tai 
oikeudellisesti kohdanneet ja joista ne 
ovat raportoineet pyrkiessään 
sopimuspuoliksi palveluja koskeviin 
hankintasopimuksiin kolmansissa maissa, 
ja jotka johtuvat liitteessä XIV lueteltujen 
kansainvälisen työlainsäädännön 
määräysten noudattamatta jättämisestä.
5. Komissio voi milloin tahansa 3 ja 
4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
ehdottaa, että neuvosto päättäisi 
keskeyttää palveluja koskevien 
hankintasopimusten tekemisen tai 
rajoittaa sitä päätöksessä määrättäväksi 
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ajaksi:
a) kyseisen kolmannen maan 
lainsäädännön alaisuuteen kuuluvien 
yritysten kanssa;
b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
yrityksien sidosyritysten kanssa, joiden 
kotipaikka on unionissa, mutta joilla ei 
ole suoraa ja todellista yhteyttä 
jäsenvaltion talouteen;
c) sellaisten yritysten kanssa, jotka tekevät 
tarjouksia, jotka koskevat kyseisestä 
kolmannesta maasta peräisin olevia 
palveluja.
Neuvosto ratkaisee asian 
määräenemmistöllä mahdollisimman 
nopeasti.
Komissio voi ehdottaa näitä toimenpiteitä 
omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion 
pyynnöstä.
6. Tämä artikla ei rajoita erityisesti 
Maailman kauppajärjestön puitteissa 
tehdyistä julkisia hankintoja koskevista 
kansainvälisistä sopimuksista johtuvia 
unionin velvoitteita kolmansia maita 
kohtaan.
__________________
1 EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. 

Or. fr

Perustelu

Komissio poisti nämä säännökset vastavuoroisuusvälinettä koskevan ehdotuksensa 
antamiseksi. Tämän tekstin viivästymisen vuoksi ja oikeudellisten aukkojen välttämiseksi 
nämä kaksi artiklaa on otettava käyttöön väliaikaisesti. Ne vanhenevat, kun kolmansista 
maista peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin julkisten hankintojen 
sisämarkkinoille ja unionista peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen pääsyä kolmansien 
maiden julkisille markkinoille koskevien neuvottelujen helpottamismenettelyistä annettava 
asetus tulee voimaan.

Tarkistus 816
Andreas Schwab
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Ehdotus direktiiviksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Hankintaan liittymättömien perusteiden sisällyttämisen hankintasopimuksiin tulisi aina liittyä 
läheisesti hankintasopimuksen kohteeseen. Mahdollisuus säätää hankintasopimuksen 
toteuttamista koskevia erityisehtoja, erityisesti liittyen sosiaali- ja ympäristönäkökohtiin, voisi 
johtaa siihen, että hankintaviranomainen poikkeaa 66 artiklan ja siinä tarkoitettujen 
sopimuksen tekoperusteiden tiettyjen sosiaali- ja ympäristöperusteisten ehtojen 
vahvistamisesta.

Tarkistus 817
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköt voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä ja 
sen toteuttamista koskevia erityisehtoja, jos 
niistä ilmoitetaan tarjouskilpailukutsussa 



AM\909614FI.doc 57/181 PE492.870v02-00

FI

Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka 
voisivat merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

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

Or. en

Tarkistus 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköt voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä.
Nämä ehdot voivat sisältää taloudellisia, 
innovatiivisia, ympäristöön liittyviä tai 
sosiaalisia näkökohtia. Niihin voi myös 
sisältyä vaatimus, jonka mukaan talouden 
toimijoiden on varauduttava korvaamaan 
sellaiset hinnanvaihtelusta aiheutuviin 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit 
(suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.
Mikään kyseisistä erityisehdoista ei saa 
kuitenkaan heikentää yhteyttä 
hankintasopimuksen kohteeseen.

Or. en

Tarkistus 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 820
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintayksiköt voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä.
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia.
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aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka 
voisivat merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

2. Jäsenvaltiot voivat vaatia talouden 
toimijoilta korvauksia, jos toimijat tekevät 
hintoihin korotuksia, joita ei kyetty 
ennakoimaan tarjouksen 
esittämishetkellä.

Or. it

Tarkistus 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 822
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköt voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä.
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan
jäsenvaltiot voivat vaatia talouden
toimijoita korvaamaan sellaiset 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit, joita ei 
kyetty ennakoimaan tarjouksen 
esittämishetkellä ja jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. it

Tarkistus 823
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 824
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 825
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintayksikkö voi pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 

1. Hankintayksikön on pyydettävä
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
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ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat.

hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat, ja että tarjoaja 
antaa alihankkijoita koskevat tiedot, 
mukaan luettuna näiden nimet, 
yhteystiedot ja oikeudelliset edustajat.

Talouden toimijan on ilmoitettava 
mahdollisista muutoksista 
alihankintaketjussa ja hankintayksikön 
on hyväksyttävä ne. Tapauksessa, jossa 
ehdotettuun muutokseen liittyy myös 
uuden alihankkijan osallistuminen, 
päätoimeksisaajan on ilmoitettava sen 
nimi, yhteystiedot ja oikeudelliset 
edustajat.
Alihankintaketjuun kuuluvien toimijoiden 
on varmistettava tämän direktiivin 
säännösten ja hankinta-asiakirjassa 
vahvistettujen edellytysten noudattaminen 
ja taattava tarjouksessa määritettyjen 
hankintasopimukseen liittyvien tehtävien 
hoitaminen.

Or. en

Tarkistus 826
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintayksikön on pyydettävä
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä haluaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat, ja toimittaa tiedot 
alihankkijasta, mukaan lukien nimet, 
yhteystiedot ja oikeudelliset edustajat.
Kaikki muutokset alihankintaketjussa on 
ilmoitettava viipymättä hankintayksikölle.

Or. fr
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Tarkistus 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintaviranomaisen on pyydettävä
tai jäsenvaltion on velvoitettava se
pyytämään hankinta-asiakirjoissa, että 
tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan, minkä 
osan hankintasopimuksesta tämä saattaa 
antaa alihankintana kolmansille osapuolille 
sekä ehdotetut alihankkijat ja tiedot 
alihankkijasta, mukaan luettuna tämän 
nimi, osoite ja edustaja.
Hankintaviranomaiselle on ilmoitettava 
kaikista muutoksista alihankintaa 
koskevassa sopimuksentekoketjussa ja 
kaikista uusista alihankkijoista mukaan 
luettuna näiden nimi, osoite ja edustaja.

Or. de

Tarkistus 828
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hankinta-asiakirjoissa on esitettävä 
syyt alihankkijoiden käyttöön. Syiden 
tulisi perustua teknisiin näkökohtiin sen 
sijaan, että niillä pyritään 
työvoimakustannusten alentamiseen.

Or. de

Tarkistus 830
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Syyt alihankkijoiden käyttöön on 
ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa, ja 
niiden on johduttava yksinomaan 
teknisistä seikoista eikä asianomaisen 
lainsäädännön ja velvoitteiden 
kiertämisestä, joita sovelletaan siellä, 
missä työ, palvelu tai tavaranhankinta 
toteutetaan;

Or. en

Tarkistus 831
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintayksikköä maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii.
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 

Poistetaan.
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päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Or. fr

Tarkistus 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomaisten suorilla maksuilla alihankkijoille rikotaan sopimusvapautta koskevaa 
oikeudellista periaatetta ja poistetaan vaikutusvalta, joka päätoimittajilla on 
toimitusketjussaan alihankkijalle ulkoistetun tuotteen tai palvelun oikea-aikaisen ja 
laadukkaan toimittamisen osalta.

Tarkistus 834
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 835
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on rajoitettava 
tarjoajan mahdollisuutta suorittaa 
alihankintaa julkisen hankinnan 
toteuttamisen aikana enintään kolmeen 
peräkkäiseen alihankkijaan.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
alihankkijan pyynnöstä ja jos 
hankintasopimuksen luonne sen sallii, 
hankintayksikön on siirrettävä 
pääasialliselle yrittäjälle toimitetuista 
palveluista, tavaroista tai 
rakennusurakoista suoritettavat maksut 
suoraan alihankkijoille. Tällöin 
jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset mekanismit, joilla 
pääasiallinen yrittäjä voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevista järjestelyistä on määrättävä
hankinta-asiakirjoissa.
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Or. fr

Tarkistus 836
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 837
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintayksikköä maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii.
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 

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

perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Or. de

Tarkistus 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
hankintayksikkö voi sulkea tarjouksessa 
ilmoitetun alihankkijan 
hankintasopimuksen ulkopuolelle, jos
i) alihankkija ei täytä tarjouksessa 
esitettyjä valintaperusteita
ii) alihankkija ei pysty täyttämään 
asianmukaisesti omaa osaansa 
sopimuksesta
Menettelyyn osallistumista koskevat ehdot 
ja alihankkijan valmiudet täyttää 
asianmukaisesti oma osansa sopimuksesta 
arvioidaan oikeassa suhteessa 
alihankkijalle osoitettuun sopimuksen 
osaan 76 artiklassa esitettyjen 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
perusteella.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole selvää, mihin tällä viitataan.

Tarkistus 840
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 842
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 844
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Syyt alihankkijoiden käyttöön on 
ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa, ja 
niiden on johduttava yksinomaan 
teknisistä seikoista. Alihankinnan 
käyttämisen tarkoituksena ei saa olla 
niiden asianomaisen lainsäädännön ja 
velvoitteiden kiertäminen, joita 
sovelletaan siellä, missä työ, palvelu tai 
tavaranhankinta toteutetaan.
Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
hankkeen toteuttajan tai alihankkijoiden
vastuuta.

Jäsenvaltioiden on laadittava 
alihankintaketjua koskeva yhteinen ja 
yhteisvastuullinen vastuujärjestelmä.

Or. fr

Tarkistus 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de



PE492.870v02-00 74/181 AM\909614FI.doc

FI

Tarkistus 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 848
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pääasiallisen talouden toimijan ja 
kaikkien julkista hankintaa koskevan 
rakennusurakan toteuttamiseen 
osallistuvien alihankkijoiden on 
vastattava kunkin omasta ja toistensa 
puolesta, mikäli alihankkija ei noudata 
perusoikeuksia, terveys- ja 
turvallisuusvaatimuksia, 
sosiaalimääräyksiä ja -standardeja, 
työhön ja työolosuhteisiin, työterveyteen
ja työturvallisuuteen ja sosiaaliturvaan 
liittyviä vaatimuksia tai asiaankuuluvia 
unionin lainsäädännön säännöksiä, 
kansallisia oikeudellisia, hallinnollisia tai 
sääntelyyn liittyviä säännöksiä, 
työehtosopimuksia ja -yleissopimuksia ja 
liitteessä XIV lueteltuja kansainvälisiä 
yleissopimuksia joita sovelletaan siellä, 
missä rakennusurakka, palvelu tai 
tavaranhankinta toteutetaan.
Kyseisiä velvoitteita sovelletaan myös 
rajatylittäviin tilanteisiin, joissa yhden 
jäsenvaltiot työntekijät toimittavat 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa.
Hankintaviranomaisen on pääasiallisen 
yrittäjän kanssa tekemässään 
hankintasopimuksessa ja 
päätoimeksisaajan on kaikkien 
alihankkijoidensa kanssa tekemissään 
välillisissä hankintasopimuksissa 
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määrättävä, että mikäli niillä on
perusteita uskoa, että niiden välitön 
alihankkija on rikkonut ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä, 
alihankkijan on ryhdyttävä välittömästi 
toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi, ja 
jos se ei tee niin, kyseinen 
hankintasopimus irtisanotaan.
Jäsenvaltiot voivat säätää vastuuta 
koskevista tiukemmista säännöistä 
kansallisen lainsäädäntönsä nojalla.

Or. fr

Tarkistus 849
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 850
Marc Tarabella

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

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

2. Rajoittamatta 3 ja 4 kohdan säännösten 
soveltamista, muutosta pidetään joka 
tapauksessa merkittävänä, jos yksi 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. fr

Tarkistus 851
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

-a a) muutos muuttaa 
hankintasopimuksen luonnetta;

-a b) muutos koskee sopimuskumppanin 
vaihtoa;
a) muutoksella otetaan käyttöön ehtoja, 
jotka olisivat mahdollistaneet muiden kuin 
alun perin valittujen hakijoiden valinnan tai 
hankintasopimuksen tekemisen toisen 
tarjoajan kanssa, jos ehdot olisivat 
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sisältyneet tarjoukseen alkuperäisessä 
hankintamenettelyssä;

b) toisen tarjoajan tarjouksesta tulee 
kokonaistaloudellisesti edullisempi 
hankintasopimuksen muutoksen jälkeen;
c) muutos laajentaa hankintasopimusta 
kattamaan huomattavasti enemmän 
tavaranhankintoja, palveluja tai 
rakennusurakoita kuin mitä se alun perin 
kattoi.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 852
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) muutoksella otetaan käyttöön ehtoja, 
jotka olisivat mahdollistaneet muiden 
kuin alun perin valittujen hakijoiden 
valinnan tai hankintasopimuksen 
tekemisen toisen tarjoajan kanssa, jos 
ehdot olisivat sisältyneet tarjoukseen 
alkuperäisessä hankintamenettelyssä;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Artiklan rakenteen muuttaminen (katso 82 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus). Tämä säännös 
otetaan kyseiseen tarkistukseen.
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Tarkistus 853
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Artiklan rakenteen muuttaminen (katso 82 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus). Tämä säännös 
otetaan kyseiseen tarkistukseen.

Tarkistus 854
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) toisen tarjoajan tarjouksesta tulee 
kokonaistaloudellisesti edullisempi 
hankintasopimuksen muutoksen jälkeen;
sellaisena kuin se on määritelty 
sopimuksen tekohetkellä;

Or. es

Tarkistus 855
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Artiklan rakenteen muuttaminen (katso 82 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus). Tämä säännös 
otetaan kyseiseen tarkistukseen.

Tarkistus 856
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) muutos laajentaa hankintasopimusta 
kattamaan huomattavasti enemmän 
tavaranhankintoja, palveluja tai 
rakennusurakoita kuin mitä se alun perin 
kattoi. Sopimusta voitaisiin siitä 
huolimatta laajentaa riittävällä teknisellä 
ennakkoperustelulla alkuperäiseen 
kohteeseen läheisesti liittyvien tavaroiden, 
palvelujen tai rakennustöiden 
kattamiseksi.

Or. es

Tarkistus 857
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 858
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sopimuskumppanin vaihtamista 
pidetään 1 alakohdassa tarkoitettuna 
merkittävänä muutoksena.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Artiklan rakenteen muuttaminen (katso 82 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus). Tämä säännös 
otetaan kyseiseen tarkistukseen.

Tarkistus 859
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen tai 
maksukyvyttömyyden seurauksena 
kokonaan tai osittain toiselle talouden 

Edellä olevan 2 kohdan -a b alakohtaa ei 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen,
yhtiöltä toiselle tapahtuvan varallisuuden 
siirron tai sopimuskumppanin 
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toimijalle, joka täyttää alun perin 
vahvistetut laatua koskevat valintaperusteet 
edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita suuria 
muutoksia hankintasopimukseen eikä tällä 
pyritä kiertämään tämän direktiivin 
soveltamista.

maksukyvyttömyyden seurauksena
tapahtuvan haltuunoton vuoksi kokonaan 
tai osittain toiselle talouden toimijalle, joka 
täyttää alun perin vahvistetut laatua 
koskevat valintaperusteet edellyttäen, ettei 
tästä aiheudu muita suuria muutoksia 
käyttöoikeussopimukseen eikä tällä pyritä 
kiertämään tämän direktiivin soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Sopimuskumppanin vaihtumisen aiheuttamaa muutosta voidaan pitää merkittävää 
vähäisempänä, kun kyseessä on asiakirjoilla vahvistettu yhtiöltä toiselle tapahtuva 
varallisuuden siirto.

Tarkistus 860
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 861
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 862
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja jos se olisi enemmän, jos 
sen arvo on vähemmän kuin 20 prosenttia
alkuperäisen hankintasopimuksen hinnasta, 
edellyttäen ettei muutos vaikuta 
hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen.
Jos muutoksia tehdään peräkkäin 
useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten 
muutosten kumulatiivisen arvon 
perusteella.
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Or. en

Tarkistus 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
15 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. fr

Tarkistus 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
20 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
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kumulatiivisen arvon perusteella. kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. en

Tarkistus 865
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella. Jos 
muutoksen arvo ei ole yli puolta 
12 artiklassa vahvistetuista 
kynnysarvoista ja jos se on vähintään 
5 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen arvosta, muutoksen 
merkittävyys arvioidaan 2 kohdan 
säännösten mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 866
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
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tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
15 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. en

Perustelu

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low.In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead.A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

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

Tarkistus 867
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
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sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

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

Or. es

Tarkistus 868
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja tai arvo on vähemmän kuin 
10 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. fr

Tarkistus 869
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
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rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja tai jos kynnysarvojen 
ylittyessä arvo on vähemmän kuin 20 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. it

Tarkistus 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin
15 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. en

Perustelu

Oikeuskäytännön ja periaatteiden mukaisesti tämä kynnysarvo on aivan liian matala. 
Lisäpalvelut, joiden osuus on 5–10 prosenttia alkuperäisen hankintasopimuksen hinnasta, 
ovat yleisiä yleishyödyllisiin palveluihin liittyvien hankintojen rakennusurakoissa, joten viiden 
prosentin kynnysarvo vaikuttaa kohtuuttomalta.
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Tarkistus 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
15 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. en

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tunnusti vuonna 2000, että kymmenen prosentin lisäys ei 
edellyttänyt uutta hankintamenettelyä (5.10.2000, asia C-337/98, Euroopan yhteisöjen 
komission v. Ranskan tasavalta). Kynnysarvon asettamisella viiteen prosenttiin estettäisiin 
kaikki hankintasopimusten muutokset niiden voimassaoloaikana. Se saisi aikaan 
ongelmallisia seurauksia hankintasopimusten toteuttamisessa. Sen sijaan 15 prosentin 
kynnysarvossa otetaan huomioon kansallisessa ja eurooppalaisessa oikeuskäytännössä 
laaditut ratkaisut ja pyritään välttämään hankintasääntöjen soveltamisen väärinkäytöksiä.

Tarkistus 872
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
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prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

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

Or. en

Perustelu

Kynnysarvoa olisi nostettava nykyisen oikeuskäytännön mukaiseen 15 prosenttiin, jotta 
hankintaviranomaiselle ja toimeksisaajalle voidaan antaa liikkumavaraa muuttuviin 
olosuhteisiin vastaamiseksi.

Tarkistus 873
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen ajantasaistetusta
hinnasta, edellyttäen ettei muutos vaikuta 
hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Jos muutoksia tehdään peräkkäin 
useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten 
muutosten kumulatiivisen arvon 
perusteella.

Or. fr

Perustelu

Alkuperäisen hankintasopimuksen ajantasaistetun hinnan huomioon ottaminen vaikuttaisi 
oikeudenmukaisemmalta vertailukohdalta.
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Tarkistus 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos hankintasopimuksen 
soveltamisala voi lisäksi laajeta, koska
– tapahtuu merkittäviä innovaatioita tai 
teknologisia muutoksia;
– käytössä tai huollossa ilmenee tekninen 
ongelma, joka edellyttää alkuperäisen 
toimeksisaajan toimia;
– on toteutettava ennakoimattomia ja 
kiireellisiä rakennusurakoita, palveluita 
tai tavaranhankintoja, joita ei voida 
erottaa teknisesti tai taloudellisesti 
päähankintasopimuksesta aiheuttamatta 
huomattavaa häiriötä hankintayksikölle;
muutosta ei katsota merkittäväksi 
1 kohdan määritelmän mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 875
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Hankintasopimusten muutoksia ei pidetä 
1 kohdassa tarkoitettuina merkittävinä 
muutoksina, jos hankinta-asiakirjoissa on 
niitä koskevat selkeät, täsmälliset ja 
yksiselitteiset tarkistuslausekkeet tai -
vaihtoehdot tai ne johtuvat puutteista tai 
laiminlyönneistä hankintaviranomaisten 
tai -yksiköiden toimittamissa hankinta-
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sekä olosuhteet, joissa lausekkeita voidaan 
käyttää. Ne eivät saa koskea muutoksia tai 
vaihtoehtoja, jotka muuttaisivat 
hankintasopimuksen yleistä luonnetta.

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

Or. es

Tarkistus 876
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 877
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikköjen on julkaistava Poistetaan.
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
ilmoitus tällaisista muutoksista.
Tällaisissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä XVI esitetyt tiedot, ja ne on 
julkaistava 65 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 878
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Hankintayksiköt eivät saa hakea 
muutosta hankintasopimukseen 
seuraavissa tapauksissa:

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

Or. en

Tarkistus 879
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Hankintayksiköt eivät saa hakea 
muutosta hankintasopimukseen
seuraavissa tapauksissa:

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään direktiiviehdotuksen epäselvää muotoilua.
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Tarkistus 880
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Alakohta on ongelmallinen, koska hankintayksikkö ei pysty luopumaan helposti 
toimeksisaajan suorituksen puutteista johtuvista vaateista uuden hankintamenettelyn 
välttämiseksi.

Tarkistus 881
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Monitahoisissa hankkeissa estettäisiin hankintasopimuksen toteuttamiseksi tehtävät 
pragmaattiset muutokset. Hankintaviranomainen olisi pakotettu panemaan täytäntöön 
oikeusteitse toimeksisaajan – yksittäisissä tapauksissa mahdolliset epätarkoituksenmukaiset 
tai jopa teknisesti mahdottomat – sopimusvelvoitteet, jotka hankintaviranomainen yleensä 
ainoastaan arvioi puutteeksi (ja jotka toimeksisaaja kiistää). Tämä johtaisi oikeudelliseen 
epävarmuuteen ja viivästyksiin hankintasopimuksen toteuttamisessa.
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Tarkistus 882
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos muutoksen tarkoituksena on 
korvata hinnannousuun liittyviä riskejä, 
joiden varalta toimeksisaaja on 
suojautunut.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 883
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos muutoksen tarkoituksena on korvata 
hinnannousuun liittyviä riskejä, joiden 
varalta toimeksisaaja on suojautunut.

b) jos muutoksen tarkoituksena on korvata 
hinnannousuun liittyviä riskejä, joiden 
varalta toimeksisaaja on suojautunut, 
rajoittamatta kuitenkaan tapauksia, joissa 
tämän 82 artiklan nojalla palautetaan 
sopimuksen taloudellinen tasapaino.

Or. es

Tarkistus 884
Małgorzata Handzlik

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla

Komission teksti Tarkistus

83 artikla Poistetaan.
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Irtisanomisoikeus
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintayksiköillä on sovellettavan 
kansallisen sopimuslainsäädännön 
mukaisin ehdoin mahdollisuus irtisanoa 
rakennusurakka-, tavarahankinta- tai 
palveluhankintasopimus sen 
voimassaoloaikana, jos jokin seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:
a) edellä olevassa 21 artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta 21 artiklan 
4 kohdan mukaisesti, koska 
oikeushenkilössä, jonka kanssa 
hankintasopimus on tehty, on yksityistä 
osakkuutta;
b) hankintasopimuksen muutos edellyttää 
82 artiklassa tarkoitettua uuden 
hankintasopimuksen tekemistä;
c) Euroopan unionin tuomioistuin toteaa 
perussopimuksen 258 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, ettei jäsenvaltio ole täyttänyt 
sille perussopimusten mukaan kuuluvia 
velvoitteita sen vuoksi, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle kuuluva hankintayksikkö on 
tehnyt kyseisen hankintasopimuksen 
noudattamatta perussopimusten ja tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan.

Or. en

Perustelu

Kyseinen säännös ei ole tarpeen julkisia hankintoja koskevassa EU:n lainsäädännössä. Sitä 
voidaan säännellä riittävästi kansallisella lainsäädännöllä.

Tarkistus 885
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä olevassa 21 artiklassa säädettyjä a) edellä olevassa 21 artiklassa säädettyjä 
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poikkeuksia ei enää sovelleta 21 artiklan 4 
kohdan mukaisesti, koska 
oikeushenkilössä, jonka kanssa 
hankintasopimus on tehty, on yksityistä 
osakkuutta;

poikkeuksia ei enää sovelleta 21 artiklan 
mukaisesti, koska oikeushenkilössä, jonka 
kanssa hankintasopimus on tehty, on 
yksityistä osakkuutta;

Or. fr

Perustelu

Tätä julkisten hankintasopimusten peruuttamista koskevaa säännöstä ei ole perusteltua 
rajoittaa vain horisontaalisiin yhteistyösopimuksiin (21 artiklan 4 kohta). Sitä olisi 
sovellettava kaikkiin 21 artiklassa tarkoitettuihin tapauksiin eli sisäiseen määräysvaltaan 
("in-house") ja yhteiseen sisäiseen määräysvaltaan ("joint in-house").

Tarkistus 886
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hankintasopimuksen muutos 
edellyttää 82 artiklassa tarkoitettua uuden 
hankintasopimuksen tekemistä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 887
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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tehnyt kyseisen hankintasopimuksen 
noudattamatta perussopimusten ja tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan.

Or. en

Tarkistus 888
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) Euroopan unionin tuomioistuin toteaa 
perussopimuksen 258 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, ettei jäsenvaltio ole täyttänyt 
sille perussopimusten mukaan kuuluvia 
velvoitteita sen vuoksi, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle kuuluva hankintayksikkö on 
tehnyt kyseisen hankintasopimuksen 
noudattamatta perussopimusten ja tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan.
Toimeksisaaja, joka ei tiennyt 
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hankintaviranomaisen 
menettelyvirheestä, voi vaatia korvausta 
irtisanomisesta aiheutuneesta vahingosta.

Or. de

Perustelu

Toimeksisaajan, joka ei tiennyt hankintaviranomaisen menettelyvirheestä, pitäisi voida vaatia 
korvausta kuluista tai aiheutuneesta vahingosta toimeksisaajan luotettua sopimuksen 
jatkuvuuteen.

Tarkistus 890
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 892
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
83 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

83 a artikla
Hankintasopimuksen toteuttamisen 
valvonta ja noudattamatta jättämistä 

koskeva rekisteri
1. Hankintayksiköt voivat valvoa 
hankintasopimuksen toimeksisaajan 
suoritusta, ja ne voivat toteuttaa 
sopimuskauden tarkoituksenmukaisissa 
vaiheissa toteutusta koskevan arvioinnin, 
joka perustuu puolueettomiin ja 
mitattavissa oleviin perusteisiin ja jota 
sovelletaan järjestelmällisesti, 
yhdenmukaisesti ja avoimesti. Kaikista 
sopimuksen toteuttamista koskevista 
arvioinneista on ilmoitettava 
asianomaiselle toimeksisaajalle, jolle on 
annettava tilaisuus esittää päätelmistä 
vastalause kohtuullisen ajan kuluessa ja 
käyttää oikeussuojakeinoja.
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2. Kun 1 kohdan mukainen arviointi on 
tehty ja sopimuksen saaneen talouden 
toimijan tai talouden toimijan nimittämän 
alihankkijan toiminnassa on havaittu 
merkittäviä tai toistuvia puutteita eikä 
talouden toimija ole esittänyt päätelmistä 
vastalauseita tai talouden toimijan 
vastalauseita ei ole vahvistettu 
oikeussuojakeinojen käytöllä, 
hankintayksikön on ilmoitettava asiasta ja 
arvioinnin yksityiskohdista 93 ja 
97 artiklassa tarkoitetuille valvonta- ja 
hallintoviranomaisille.
3. Siinä tapauksessa talouden toimija 
kirjataan noudattamatta jättämistä 
koskevaan viralliseen rekisteriin, jota 
hallinnoivat 93 ja 97 artiklassa tarkoitetut 
valvonta- ja hallintoviranomaiset.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintayksiköt voivat tutustua helposti 
noudattamatta jättämistä koskeviin 
virallisiin rekistereihin ja tämän artiklan 
soveltamiseen liittyviä tietoja ja apuja 93, 
96 ja 97 artiklassa tarkoitettujen valvonta-
ja hallintoviranomaisten tarjoaman avun 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla

Komission teksti Tarkistus

84 artikla Poistetaan.
Sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 

palveluja koskevien sopimusten 
tekeminen

Liitteessä XVII luetellut sosiaalipalveluja 
ja muita erityisiä palveluja koskevat 
sopimukset on tehtävä tämän luvun 
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säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri 
tai suurempi kuin 12 artiklan c kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 894
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XVII luetellut sosiaalipalveluja 
ja muita erityisiä palveluja koskevat 
sopimukset on tehtävä tämän luvun 
säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 12 artiklan c kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

Liitteessä XVII a olevassa B osassa
luetellut sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
palveluja koskevat sopimukset on tehtävä 
tämän luvun säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 12 artiklan c kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

Or. fr

Tarkistus 895
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XVII luetellut sosiaalipalveluja 
ja muita erityisiä palveluja koskevat 
sopimukset on tehtävä tämän luvun 
säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 12 artiklan c kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

Rajoittamatta jäsenvaltioiden ja/tai 
hankintayksiköiden vapautta tarjota itse 
liitteessä XVI lueteltuja sosiaalisia 
palveluja ja muita erityisiä palveluja tai 
järjestää niiden tarjoaminen siten, ettei se 
edellytä julkisten hankintasopimusten 
tekemistä, liitteessä XVII luetellut 
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sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
palveluja koskevat sopimukset on tehtävä 
tämän luvun säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 12 artiklan c kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

Or. fr

Tarkistus 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla

Komission teksti Tarkistus

85 artikla Poistetaan.
Ilmoitusten julkaiseminen

1. Kun hankintayksiköt aikovat tehdä 
sopimuksia 84 artiklassa tarkoitetuista 
palveluista, niiden on ilmoitettava 
aikomuksestaan hankintailmoituksella.
2. Kun hankintayksiköt ovat tehneet 
sopimuksen 84 artiklassa tarkoitetuista 
palveluista, niiden on annettava tulokset 
tiedoksi jälki-ilmoituksella.
3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä XVIII tarkoitetut tiedot 
vakiolomakkeiden mukaisesti. Komissio 
vahvistaa vakiolomakkeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 100 
artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.
4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 65 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy A- ja B-palvelujen välisen eron uudelleenkäyttöönottoon.
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Tarkistus 897
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintayksiköt aikovat tehdä 
sopimuksia 84 artiklassa tarkoitetuista 
palveluista, niiden on ilmoitettava 
aikomuksestaan hankintailmoituksella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 898
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintayksiköt aikovat tehdä 
sopimuksia 84 artiklassa tarkoitetuista 
palveluista, niiden on ilmoitettava 
aikomuksestaan hankintailmoituksella.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 899
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä XVIII tarkoitetut tiedot 
vakiolomakkeiden mukaisesti. Komissio 
vahvistaa vakiolomakkeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 100 
artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 900
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

244. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä XVIII tarkoitetut tiedot 
vakiolomakkeiden mukaisesti. Komissio 
vahvistaa vakiolomakkeet. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 100 
artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

3. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetuissa 
ilmoituksissa on oltava liitteessä XVIII 
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 901
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä XVIII tarkoitetut tiedot 

3. Edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava 
liitteessä XVIII tarkoitetut tiedot 



PE492.870v02-00 106/181 AM\909614FI.doc

FI

vakiolomakkeiden mukaisesti. Komissio 
vahvistaa vakiolomakkeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 100 
artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

vakiolomakkeiden mukaisesti. Komissio 
vahvistaa vakiolomakkeen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 100 
artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 902
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 65 
artiklan mukaisesti.

4. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetut 
ilmoitukset on julkaistava 65 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 903
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 65 
artiklan mukaisesti.

4. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
ilmoitukset on julkaistava 65 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 904
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 65 
artiklan mukaisesti.

4. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettu 
ilmoitus on julkaistava 65 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla

Komission teksti Tarkistus

86 artikla Poistetaan.
Julkisissa hankintasopimuksissa 

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 906
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 907
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 909
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
korkea laatu, jatkuvuus, esteettömyys, 
kohtuuhintaisuus, saatavuus ja kattavuus, 
eri käyttäjäryhmien erityistarpeet, mukaan 
luettuina epäsuotuisassa ja heikossa 
asemassa olevat ryhmät, käyttäjien 
osallistuminen ja vaikutusvallan lisääminen 
sekä innovointi. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä, ettei palveluntarjoajaa valita 
pelkästään palvelujen suorittamisen hinnan 
perusteella, vaan ottamalla huomioon 
edellä mainitut sosiaalipalvelujen laatua 
ja kestävyyttä koskevat perusteet.

Or. de

Tarkistus 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot varmistavat, että 
hankintaviranomaiset kykenevät 
maksamaan korvauksen talouden 
toimijoille sekä varmistavat, että 
viranomaiset perustavat etukäteen 
asianmukaisen varmistusvälineen, jolla 
turvataan toimijan saatavat.

Or. it
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Perustelu

Julkisten viranomaisten pitkittynyttä kyvyttömyyttä maksaa yksityisille yrityksille toimitetuista 
töistä ja palveluista ei voida enää hyväksyä. Perustamalla varmistusväline, jota talouden 
toimija voisi hyödyntää työn suorittamisen jälkeen, saataisiin välttämätön väline, jolla 
varmistettaisiin korvauksen saatavuus.

Tarkistus 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden ja/tai 
hankintaviranomaisten on varmistettava, 
että talouden toimijat täyttävät velvoitteet, 
jotka liittyvät sosiaalisiin ja työelämää 
koskeviin ehtoihin, kuten terveyteen ja 
turvallisuuteen työpaikoilla, 
sosiaaliturvaan ja työolosuhteisiin, 
sellaisina kuin ne on määritelty EU:n 
lainsäädännössä, kansallisissa laeissa, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa sekä liitteessä XIV 
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä, jotka ovat voimassa 
suorituspaikassa. Kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajatylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 913
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 b kohta (uusi)



PE492.870v02-00 112/181 AM\909614FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 914
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Palveluntarjoajien valinnan 
yhteydessä jäsenvaltiot voivat harkita 
käyttävänsä varattuja 
hankintasopimuksia 31 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 915
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de
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Tarkistus 916
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
direktiivin 2004/18/EY 55 artiklassa 
tarkoitettuja poissulkemisperusteita 
sovelletaan.

Or. de

Tarkistus 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
89 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kilpailun tuloksia koskevat tiedot saa 
jättää julkaisematta, jos se estäisi lain 
soveltamista tai olisi muuten yleisen edun 
vastaista, haittaisi tietyn julkisen tai 
yksityisen talouden toimijan oikeutettuja 
kaupallisia etuja, mukaan luettuina sen 
talouden toimijan edut, jonka kanssa 
hankintasopimus on tehty, taikka voisi 
haitata talouden toimijoiden välistä 
tervettä kilpailua.

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

Or. en

Tarkistus 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
4 osasto – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

HALLINTOTAPA TÄYTÄNTÖÖNPANO, RAPORTOINTI 
JA HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

Or. en

Tarkistus 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston direktiivin 92/13/ETY mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava tämän 
direktiivin asianmukainen soveltaminen 
tehokkain, helposti saatavilla olevin ja 
avoimin mekanismein, joilla 
täydennetään hankintayksiköiden 
tekemien päätösten muutoksenhakua 
varten käytössä olevaa järjestelmää.

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

Or. en

Tarkistus 920
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
92 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat saada 
helposti tämän artiklan soveltamiseen 
liittyviä tietoja ja tukea 93 ja 97 artiklassa 
säädetyltä valvontaelimeltä ja 
hallintoviranomaiselta.

Or. de



AM\909614FI.doc 115/181 PE492.870v02-00

FI

Tarkistus 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
92 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
92 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
92 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
92 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
92 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 



PE492.870v02-00 118/181 AM\909614FI.doc

FI

varten, jäsenvaltioiden on nimettävä 
unionin lainsäädännön soveltamista ja 
unionin talousarvion toteuttamista 
käsittelevä yhteyspiste komission kanssa 
tehtävää yhteistyötä varten Euroopan 
unionin perustamisesta tehdyn 
sopimuksen 17 artiklan ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
317 artiklan perusteella.

Or. en

Tarkistus 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
92 artikla – 1 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
92 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

92 a artikla
Jos talouden toimijan tai sopimusta 
varten nimetyn alihankkijan osalta on 
ilmennyt huomattavia tai pysyviä 
puutteita sopimuksen oleellisten ehtojen 
suorittamisessa, hankintaviranomaisen on 
ilmoitettava valvontaelimelle ja 
hallintoviranomaiselle 93 ja 97 artiklan 
mukaisesti tosiasiat ja tarpeelliset 
yksityiskohdat.

Or. de

Tarkistus 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
92 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

92 a artikla
Noudattamatta jättämistä koskeva 

rekisteri
1. Jos talouden toimija rikkoo sopimuksen 
ehtoja sekä erityisesti sosiaali- ja 
työsuhdeturvaa, työoloja ja alihankintaa 
koskevia ehtoja, hänet on kirjattava 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
noudattamatta jättämistä koskevaan 
rekisteriin.
2. Jäljempänä 93 artiklassa tarkoitetut 
valvonta- ja hallintoviranomaiset 
käsittelevät ja päivittävät säännöllisesti 
noudattamatta jättämistä koskevaa 
rekisteriä. Hankintayksiköillä on oltava 
oikeus ja velvollisuus tutustua rekisteriin 
ennen julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekemistä.

Or. en
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Tarkistus 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
92 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

92 b artikla
Noudattamatta jättämistä koskeva 

rekisteri
Jos talouden toimija rikkoo sopimuksessa 
määritettyjä ehtoja, erityisesti 
sosiaaliturvaan, työllisyyden suojeluun, 
työehtoihin ja alihankintaan liittyviä 
ehtoja, kyseinen rike lisätään 
noudattamatta jättämistä koskevaan 
rekisteriin. Noudattamatta jättämistä 
koskevaan rekisteriin lisääminen on 
poissulkemisperuste.

Or. de

Tarkistus 930
Ehdotus direktiiviksi
93 artikla

Komission teksti Tarkistus

93 artikla Artikla poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 931
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla
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Komission teksti Tarkistus

93 artikla Poistetaan.
Julkinen valvonta

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
riippumaton elin, joka vastaa 
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 
'valvontaelin'. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nimeämisestä komissiolle.
Tällaisen valvonnan on kohdistuttava 
kaikkiin hankintayksiköihin.
2. Täytäntöönpanotoimintoihin 
osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset on 
organisoitava niin, että eturistiriidoilta 
vältytään. Julkisen valvonnan 
järjestelmän on oltava läpinäkyvä. Tätä 
varten kaikki ohjeet ja lausunnot sekä 
vuosikertomus, jossa kuvataan tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, on 
julkaistava.
Vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
a) viitteellinen tieto pienten ja 
keskisuurten yritysten saamista 
hankinnoista; jos tehdyistä sopimuksista 
vähemmän kuin 50 prosenttia on tehty pk-
yritysten kanssa, kertomuksessa on 
analysoitava tilanteeseen johtaneita syitä;
b) yleiskatsaus kestävien 
hankintapolitiikkojen täytäntöönpanosta, 
myös menettelyistä, joissa otetaan 
huomioon ympäristönsuojeluun, 
sosiaaliseen osallistamiseen 
(vammaiskäyttö mukaan luettuna) tai 
innovoinnin lisäämiseen liittyvät 
näkökohdat;
c) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta 
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yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavista tapauksista.
3. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:
a) seuraa, kuinka hankintayksiköt ja 
erityisesti yhteishankintayksiköt soveltavat 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja 
niihin liittyviä käytäntöjä;
b) antaa oikeudellista neuvontaa 
hankintayksiköille julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen ja periaatteiden 
tulkinnasta sekä julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen soveltamisesta 
erityistapauksissa;
c) antaa omasta aloitteestaan lausuntoja 
ja ohjeita yleisesti kiinnostavista 
kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
tulkintaan ja soveltamiseen, usein 
kysytyistä asioista ja systeemisistä 
vaikeuksista julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen soveltamisessa tämän 
direktiivin säännökset ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen;
d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red 
flag) indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia;
e) kiinnittää kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;
f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintayksiköille, jotka ovat velvoitettuja 
ottamaan sen huomioon päätöksissään tai 
selittämään, miksi analyysiä ei ole otettu 
huomioon, jos ne toimivat analyysin 
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vastaisesti;
g) seuraa, minkälaisia päätöksiä 
kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset 
tekevät Euroopan unionin
tuomioistuimen perussopimuksen 267 
artiklan mukaisesti antamien tuomioiden 
perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin osarahoittamiin hankkeisiin 
liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
vahvistamisesta; valvontaelimen on aina 
ilmoitettava Euroopan 
petostentorjuntavirastolle kaikista julkisia 
hankintamenettelyjä koskevien unionin 
sääntöjen rikkomisista, jos nämä liittyvät 
suoraan tai välillisesti Euroopan unionin 
rahoittamiin hankintasopimuksiin.
Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 92/13/ETY perusteella 
perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.
Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintayksiköiden päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.
4. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja unionin talousarvion 
toteuttamista Euroopan unionin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 17 
artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 317 artiklan 
perusteella. Sen on raportoitava 



PE492.870v02-00 124/181 AM\909614FI.doc

FI

komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 
tekemistä.
Komissio voi erityisesti siirtää 
valvontaelimelle yksittäistapausten 
käsittelyn, jos hankintasopimusta ei vielä 
ole tehty tai muutoksenhakumenettely 
voidaan vielä toteuttaa. Se voi myös antaa 
valvontaelimen tehtäväksi seurantatoimet, 
joita tarvitaan niiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon varmistamiseen, joihin 
jäsenvaltio on sitoutunut, jotta komission 
toteama julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen ja periaatteiden 
rikkominen saadaan korjattua.
Komissio voi vaatia, että valvontaelin 
analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio 
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja noudattamaan 
valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
unionin sääntöjä rikotaan.
5. Valvontaelimen toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen 
varmistamiseksi, että hankintayksikköjen 
päätökset ovat tämän direktiivin ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen yleisten periaatteiden 
mukaisia, eivät korvaa eivätkä estä 
komission institutionaalista asemaa 
perussopimuksen valvojana. Kun 
komissio päättää siirtää 
yksittäistapauksen käsittelyn, se pidättää 
itselleen myös oikeuden puuttua 
käsittelyyn perussopimuksella sille 
annettujen toimivaltuuksien mukaisesti.
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6. Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään
a) 1 000 000 euroa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;
b) 10 000 000 euroa 
rakennusurakkasopimuksissa.
7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset.
Joidenkin hankintasopimuksen osien 
saanti voidaan evätä, jos niiden 
paljastaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi muuten yleisen edun vastaista, 
haittaisi julkisten tai yksityisten talouden 
toimijoiden oikeutettuja kaupallisia etuja 
taikka voisi haitata niiden välistä 
rehellistä kilpailua.
Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 45 päivää 
pyynnön esittämispäivästä.
Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa 
minkäänlaista suoraa tai välillistä 
yhteyttä kyseiseen hankkeeseen.
Tiedonsaajille olisi annettava 
mahdollisuus julkistaa tiedot.
8. Edellä olevassa 2 kohdassa mainittuun 
vuosikertomukseen on liitettävä 
yhteenveto kaikista toimista, joita 
valvontaelin on toteuttanut 1–7 kohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla

Komission teksti Tarkistus

93 artikla Poistetaan.
Julkinen valvonta

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
riippumaton elin, joka vastaa 
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 
'valvontaelin'. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nimeämisestä komissiolle.
Tällaisen valvonnan on kohdistuttava 
kaikkiin hankintayksiköihin.
2. Täytäntöönpanotoimintoihin 
osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset on 
organisoitava niin, että eturistiriidoilta 
vältytään. Julkisen valvonnan 
järjestelmän on oltava läpinäkyvä. Tätä 
varten kaikki ohjeet ja lausunnot sekä 
vuosikertomus, jossa kuvataan tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, on 
julkaistava.
Vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
a) viitteellinen tieto pienten ja 
keskisuurten yritysten saamista 
hankinnoista; jos tehdyistä sopimuksista 
vähemmän kuin 50 prosenttia on tehty pk-
yritysten kanssa, kertomuksessa on 
analysoitava tilanteeseen johtaneita syitä;
b) yleiskatsaus kestävien 
hankintapolitiikkojen täytäntöönpanosta, 
myös menettelyistä, joissa otetaan 
huomioon ympäristönsuojeluun, 
sosiaaliseen osallistamiseen 
(vammaiskäyttö mukaan luettuna) tai 
innovoinnin lisäämiseen liittyvät 
näkökohdat;
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c) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavista tapauksista.
3. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:
a) seuraa, kuinka hankintayksiköt ja 
erityisesti yhteishankintayksiköt soveltavat 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja 
niihin liittyviä käytäntöjä;
b) antaa oikeudellista neuvontaa 
hankintayksiköille julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen ja periaatteiden 
tulkinnasta sekä julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen soveltamisesta 
erityistapauksissa;
c) antaa omasta aloitteestaan lausuntoja 
ja ohjeita yleisesti kiinnostavista 
kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
tulkintaan ja soveltamiseen, usein 
kysytyistä asioista ja systeemisistä 
vaikeuksista julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen soveltamisessa tämän 
direktiivin säännökset ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen;
d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red 
flag) indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia;
e) kiinnittää kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;
f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
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toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintayksiköille, jotka ovat velvoitettuja 
ottamaan sen huomioon päätöksissään tai 
selittämään, miksi analyysiä ei ole otettu 
huomioon, jos ne toimivat analyysin 
vastaisesti;
g) seuraa, minkälaisia päätöksiä 
kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset 
tekevät Euroopan unionin 
tuomioistuimen perussopimuksen 267 
artiklan mukaisesti antamien tuomioiden 
perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin osarahoittamiin hankkeisiin 
liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
vahvistamisesta; valvontaelimen on aina 
ilmoitettava Euroopan 
petostentorjuntavirastolle kaikista julkisia 
hankintamenettelyjä koskevien unionin 
sääntöjen rikkomisista, jos nämä liittyvät 
suoraan tai välillisesti Euroopan unionin 
rahoittamiin hankintasopimuksiin.
Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 92/13/ETY perusteella 
perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.
Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintayksiköiden päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.
4. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja unionin talousarvion 
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toteuttamista Euroopan unionin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 17 
artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 317 artiklan 
perusteella. Sen on raportoitava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 
tekemistä.
Komissio voi erityisesti siirtää 
valvontaelimelle yksittäistapausten 
käsittelyn, jos hankintasopimusta ei vielä 
ole tehty tai muutoksenhakumenettely 
voidaan vielä toteuttaa. Se voi myös antaa 
valvontaelimen tehtäväksi seurantatoimet, 
joita tarvitaan niiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon varmistamiseen, joihin 
jäsenvaltio on sitoutunut, jotta komission 
toteama julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen ja periaatteiden 
rikkominen saadaan korjattua.
Komissio voi vaatia, että valvontaelin 
analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio 
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja noudattamaan 
valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
unionin sääntöjä rikotaan.
5. Valvontaelimen toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen 
varmistamiseksi, että hankintayksikköjen 
päätökset ovat tämän direktiivin ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen yleisten periaatteiden 
mukaisia, eivät korvaa eivätkä estä 
komission institutionaalista asemaa 
perussopimuksen valvojana. Kun 
komissio päättää siirtää 
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yksittäistapauksen käsittelyn, se pidättää 
itselleen myös oikeuden puuttua 
käsittelyyn perussopimuksella sille 
annettujen toimivaltuuksien mukaisesti.
6. Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään
a) 1 000 000 euroa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;
b) 10 000 000 euroa 
rakennusurakkasopimuksissa.
7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset.
Joidenkin hankintasopimuksen osien 
saanti voidaan evätä, jos niiden 
paljastaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi muuten yleisen edun vastaista, 
haittaisi julkisten tai yksityisten talouden 
toimijoiden oikeutettuja kaupallisia etuja 
taikka voisi haitata niiden välistä 
rehellistä kilpailua.
Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 45 päivää 
pyynnön esittämispäivästä.
Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa 
minkäänlaista suoraa tai välillistä 
yhteyttä kyseiseen hankkeeseen.
Tiedonsaajille olisi annettava 
mahdollisuus julkistaa tiedot.
8. Edellä olevassa 2 kohdassa mainittuun 
vuosikertomukseen on liitettävä 
yhteenveto kaikista toimista, joita 
valvontaelin on toteuttanut 1–7 kohdan 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus on muissa tarkistuksissa hallintotapaa koskevien vaihtoehtoisten ehdotusten 
mukainen. Tällä tarkistuksella poistetaan kokonaan julkista valvontaa koskeva 93 artikla 
Toimeksiannon antamisella yhdelle ainoalle kansalliselle valvontaelimelle kussakin 
jäsenvaltioissa rikottaisiin toissijaisuusperiaatetta, ja sen perustaminen olisi mahdotonta 
jäsenvaltioissa, joissa on alueellisia viranomaisia tai liittovaltiorakenteita.

Tarkistus 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla

Komission teksti Tarkistus

93 artikla Poistetaan.
Julkinen valvonta
1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
riippumaton elin, joka vastaa 
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 
'valvontaelin'. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nimeämisestä komissiolle.
Tällaisen valvonnan on kohdistuttava 
kaikkiin hankintayksiköihin.
2. Täytäntöönpanotoimintoihin 
osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset on 
organisoitava niin, että eturistiriidoilta 
vältytään. Julkisen valvonnan 
järjestelmän on oltava läpinäkyvä. Tätä 
varten kaikki ohjeet ja lausunnot sekä 
vuosikertomus, jossa kuvataan tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, on 
julkaistava.
Vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
a) viitteellinen tieto pienten ja 
keskisuurten yritysten saamista 
hankinnoista; jos tehdyistä sopimuksista 
vähemmän kuin 50 prosenttia on tehty pk-
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yritysten kanssa, kertomuksessa on 
analysoitava tilanteeseen johtaneita syitä;
b) yleiskatsaus kestävien 
hankintapolitiikkojen täytäntöönpanosta, 
myös menettelyistä, joissa otetaan 
huomioon ympäristönsuojeluun, 
sosiaaliseen osallistamiseen 
(vammaiskäyttö mukaan luettuna) tai 
innovoinnin lisäämiseen liittyvät 
näkökohdat;
c) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavista tapauksista.
3. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:
a) seuraa, kuinka hankintayksiköt ja 
erityisesti yhteishankintayksiköt soveltavat 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja 
niihin liittyviä käytäntöjä;
b) antaa oikeudellista neuvontaa 
hankintayksiköille julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen ja periaatteiden 
tulkinnasta sekä julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen soveltamisesta 
erityistapauksissa;
c) antaa omasta aloitteestaan lausuntoja 
ja ohjeita yleisesti kiinnostavista 
kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
tulkintaan ja soveltamiseen, usein 
kysytyistä asioista ja systeemisistä 
vaikeuksista julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen soveltamisessa tämän 
direktiivin säännökset ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen;
d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red 
flag) indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
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petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia;
e) kiinnittää kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;
f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintayksiköille, jotka ovat velvoitettuja 
ottamaan sen huomioon päätöksissään tai 
selittämään, miksi analyysiä ei ole otettu 
huomioon, jos ne toimivat analyysin 
vastaisesti;
g) seuraa, minkälaisia päätöksiä 
kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset 
tekevät Euroopan unionin 
tuomioistuimen perussopimuksen 267 
artiklan mukaisesti antamien tuomioiden 
perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin osarahoittamiin hankkeisiin 
liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
vahvistamisesta; valvontaelimen on aina 
ilmoitettava Euroopan 
petostentorjuntavirastolle kaikista julkisia 
hankintamenettelyjä koskevien unionin 
sääntöjen rikkomisista, jos nämä liittyvät 
suoraan tai välillisesti Euroopan unionin 
rahoittamiin hankintasopimuksiin.
Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 92/13/ETY perusteella 
perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.
Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintayksiköiden päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 



PE492.870v02-00 134/181 AM\909614FI.doc

FI

hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.
4. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja unionin talousarvion 
toteuttamista Euroopan unionin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 17 
artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 317 artiklan 
perusteella. Sen on raportoitava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 
tekemistä.
Komissio voi erityisesti siirtää 
valvontaelimelle yksittäistapausten 
käsittelyn, jos hankintasopimusta ei vielä 
ole tehty tai muutoksenhakumenettely 
voidaan vielä toteuttaa. Se voi myös antaa 
valvontaelimen tehtäväksi seurantatoimet, 
joita tarvitaan niiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon varmistamiseen, joihin 
jäsenvaltio on sitoutunut, jotta komission 
toteama julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen ja periaatteiden 
rikkominen saadaan korjattua.
Komissio voi vaatia, että valvontaelin 
analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio 
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja noudattamaan 
valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
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unionin sääntöjä rikotaan.
5. Valvontaelimen toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen 
varmistamiseksi, että hankintayksikköjen 
päätökset ovat tämän direktiivin ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen yleisten periaatteiden 
mukaisia, eivät korvaa eivätkä estä 
komission institutionaalista asemaa 
perussopimuksen valvojana. Kun 
komissio päättää siirtää 
yksittäistapauksen käsittelyn, se pidättää 
itselleen myös oikeuden puuttua 
käsittelyyn perussopimuksella sille 
annettujen toimivaltuuksien mukaisesti.
6. Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään
a) 1 000 000 euroa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;
b) 10 000 000 euroa 
rakennusurakkasopimuksissa.
7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset.
Joidenkin hankintasopimuksen osien 
saanti voidaan evätä, jos niiden 
paljastaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi muuten yleisen edun vastaista, 
haittaisi julkisten tai yksityisten talouden 
toimijoiden oikeutettuja kaupallisia etuja 
taikka voisi haitata niiden välistä 
rehellistä kilpailua.
Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 45 päivää 
pyynnön esittämispäivästä.
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Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa 
minkäänlaista suoraa tai välillistä 
yhteyttä kyseiseen hankkeeseen.
Tiedonsaajille olisi annettava 
mahdollisuus julkistaa tiedot.
8. Edellä olevassa 2 kohdassa mainittuun 
vuosikertomukseen on liitettävä 
yhteenveto kaikista toimista, joita 
valvontaelin on toteuttanut 1–7 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 934
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla

Komission teksti Tarkistus

93 artikla Artikla poistetaan.

Or. de

Tarkistus 935
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla

Komission teksti Tarkistus

93 artikla Poistetaan.
Julkinen valvonta
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1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
riippumaton elin, joka vastaa 
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 
'valvontaelin'. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nimeämisestä komissiolle.
Tällaisen valvonnan on kohdistuttava 
kaikkiin hankintayksiköihin.
2. Täytäntöönpanotoimintoihin 
osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset on 
organisoitava niin, että eturistiriidoilta 
vältytään. Julkisen valvonnan 
järjestelmän on oltava läpinäkyvä. Tätä 
varten kaikki ohjeet ja lausunnot sekä 
vuosikertomus, jossa kuvataan tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista, on 
julkaistava.
Vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
a) viitteellinen tieto pienten ja 
keskisuurten yritysten saamista 
hankinnoista; jos tehdyistä sopimuksista 
vähemmän kuin 50 prosenttia on tehty pk-
yritysten kanssa, kertomuksessa on 
analysoitava tilanteeseen johtaneita syitä;
b) yleiskatsaus kestävien 
hankintapolitiikkojen täytäntöönpanosta, 
myös menettelyistä, joissa otetaan 
huomioon ympäristönsuojeluun, 
sosiaaliseen osallistamiseen 
(vammaiskäyttö mukaan luettuna) tai 
innovoinnin lisäämiseen liittyvät 
näkökohdat;
c) keskitetyt tiedot todetuista petos-, 
lahjonta- ja eturistiriitatapauksista sekä 
muista vakavista julkisia hankintoja 
koskevista sääntöjenvastaisuuksista, myös 
unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavista tapauksista.
3. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:
a) seuraa, kuinka hankintayksiköt ja 
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erityisesti yhteishankintayksiköt soveltavat 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja 
niihin liittyviä käytäntöjä;
b) antaa oikeudellista neuvontaa 
hankintayksiköille julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen ja periaatteiden 
tulkinnasta sekä julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen soveltamisesta 
erityistapauksissa;
c) antaa omasta aloitteestaan lausuntoja 
ja ohjeita yleisesti kiinnostavista 
kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
tulkintaan ja soveltamiseen, usein 
kysytyistä asioista ja systeemisistä 
vaikeuksista julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen soveltamisessa tämän 
direktiivin säännökset ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen;
d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red 
flag) indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia;
e) kiinnittää kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;
f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintayksiköille, jotka ovat velvoitettuja 
ottamaan sen huomioon päätöksissään tai 
selittämään, miksi analyysiä ei ole otettu 
huomioon, jos ne toimivat analyysin 
vastaisesti;
g) seuraa, minkälaisia päätöksiä 
kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset 
tekevät Euroopan unionin 
tuomioistuimen perussopimuksen 267 
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artiklan mukaisesti antamien tuomioiden 
perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin osarahoittamiin hankkeisiin 
liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
vahvistamisesta; valvontaelimen on aina 
ilmoitettava Euroopan 
petostentorjuntavirastolle kaikista julkisia 
hankintamenettelyjä koskevien unionin 
sääntöjen rikkomisista, jos nämä liittyvät 
suoraan tai välillisesti Euroopan unionin 
rahoittamiin hankintasopimuksiin.
Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 92/13/ETY perusteella 
perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.
Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintayksiköiden päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.
4. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja unionin talousarvion 
toteuttamista Euroopan unionin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 17 
artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 317 artiklan 
perusteella. Sen on raportoitava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 
tekemistä.
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Komissio voi erityisesti siirtää 
valvontaelimelle yksittäistapausten 
käsittelyn, jos hankintasopimusta ei vielä 
ole tehty tai muutoksenhakumenettely 
voidaan vielä toteuttaa. Se voi myös antaa 
valvontaelimen tehtäväksi seurantatoimet, 
joita tarvitaan niiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon varmistamiseen, joihin 
jäsenvaltio on sitoutunut, jotta komission 
toteama julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen ja periaatteiden 
rikkominen saadaan korjattua.
Komissio voi vaatia, että valvontaelin 
analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio 
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja noudattamaan 
valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
unionin sääntöjä rikotaan.
5. Valvontaelimen toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen 
varmistamiseksi, että hankintayksikköjen 
päätökset ovat tämän direktiivin ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen yleisten periaatteiden 
mukaisia, eivät korvaa eivätkä estä 
komission institutionaalista asemaa 
perussopimuksen valvojana. Kun 
komissio päättää siirtää 
yksittäistapauksen käsittelyn, se pidättää 
itselleen myös oikeuden puuttua 
käsittelyyn perussopimuksella sille 
annettujen toimivaltuuksien mukaisesti.
6. Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään
a) 1 000 000 euroa 
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tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;
b) 10 000 000 euroa 
rakennusurakkasopimuksissa.
7. Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset.
Joidenkin hankintasopimuksen osien 
saanti voidaan evätä, jos niiden 
paljastaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi muuten yleisen edun vastaista, 
haittaisi julkisten tai yksityisten talouden 
toimijoiden oikeutettuja kaupallisia etuja 
taikka voisi haitata niiden välistä 
rehellistä kilpailua.
Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 45 päivää 
pyynnön esittämispäivästä.
Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa 
minkäänlaista suoraa tai välillistä 
yhteyttä kyseiseen hankkeeseen.
Tiedonsaajille olisi annettava 
mahdollisuus julkistaa tiedot.
8. Edellä olevassa 2 kohdassa mainittuun 
vuosikertomukseen on liitettävä 
yhteenveto kaikista toimista, joita 
valvontaelin on toteuttanut 1–7 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava
täytäntöönpanotoimintojen valvonta ja 
koordinointi.

Or. fr

Tarkistus 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:

3. Toimivaltaiset viranomaiset vastaavat
seuraavista tehtävistä:

Or. fr

Tarkistus 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 939
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komission teksti Tarkistus

f a) tutkii sellaisten hankintayksiköiden 
kertomukset, jotka aikovat turvautua 
neuvottelumenettelyyn ilman 
tarjouskilpailun julkaisemista;

Or. it

Tarkistus 940
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komission teksti Tarkistus

g a) hallinnoi noudattamatta jättämistä 
koskevaa virallista rekisteriä 83a artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 941
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintayksiköiden päätösten 

Poistetaan.
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tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.

Or. it

Tarkistus 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja unionin talousarvion 
toteuttamista Euroopan unionin 

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

unionin perustamisesta tehdyn sopimuksen 
17 artiklan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 
artiklan perusteella. Sen on raportoitava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 
tekemistä.

Or. fr

Tarkistus 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vaatia, että valvontaelin Poistetaan.
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analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio 
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja noudattamaan 
valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
unionin sääntöjä rikotaan.

Or. fr

Tarkistus 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 947
Andreas Schwab, Frank Engel
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Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

h) 1 000 000 euroa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;
i) 10 000 000 euroa 
rakennusurakkasopimuksissa.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 949
Andreas Schwab, Frank Engel
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Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 950
Frank Engel, Philippe Juvin
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Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Erilliset kertomukset menettelyistä 
hankintasopimusten tekemisessä

Erillinen raportointi

Or. en

Tarkistus 952
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Hankintayksiköiden on kirjattava 
tarkoituksenmukaiset tiedot kustakin 
hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä ja 
aina, kun dynaaminen hankintajärjestely 
otetaan käyttöön. Näiden tietojen on oltava 
riittäviä, jotta niiden perusteella voidaan 
myöhemmin perustella seuraavia 
päätöksiä:

1. Hankintayksiköiden on kirjattava 
tarkoituksenmukaiset tiedot kustakin 
kynnysarvon ylittävästä 
hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai 
aina, kun dynaaminen hankintajärjestely 
otetaan käyttöön. Näiden tietojen on oltava 
riittäviä, jotta niiden perusteella voidaan 
myöhemmin perustella seuraavia 
päätöksiä:

Or. en

Tarkistus 953
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet kaikkien 
hankintamenettelyjen edistymisen 
dokumentoimiseksi, olivat ne sitten 
sähköisiä tai muita menettelyjä.

Or. en

Tarkistus 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 1 kohta – 2 alakohta



AM\909614FI.doc 151/181 PE492.870v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköiden on pidettävä kirjaa 
kaikkien hankintamenettelyjen 
edistymisestä, olivat ne sitten sähköisiä tai 
muita menettelyjä. Tätä varten niiden on 
varmistettava, että niillä on käytössään 
riittävät asiakirjat kaikissa
hankintamenettelyn vaiheissa tehtyjen 
päätösten perustelemiseksi, esimerkiksi 
asiakirjat viestinnästä talouden toimijoiden 
kanssa ja sisäisistä pohdinnoista, 
tarjouskilpailujen valmistelusta, 
mahdollisesta vuoropuhelusta tai 
neuvottelusta sekä tarjoajan valinnasta ja 
hankintasopimuksen tekemisestä.

Or. en

Tarkistus 955
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 272 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköiden on pidettävä kirjaa 
kaikkien hankintamenettelyjen 
edistymisestä, olivat ne sitten sähköisiä tai 
muita menettelyjä. Tätä varten niiden on 
pidettävä kirjaa kaikista 
hankintamenettelyn vaiheista, myös 
viestinnästä talouden toimijoiden kanssa ja 
sisäisistä pohdinnoista, tarjouskilpailujen 
valmistelusta, mahdollisesta 
vuoropuhelusta tai neuvottelusta sekä 
tarjoajan valinnasta ja hankintasopimuksen 
tekemisestä, sopimuspuoleksi valitun 
tarjoajan nimestä, tämän tarjouksen 
valinnan perusteluista ja, jos tiedossa, 
siitä sopimuksen osasta tai 
puitejärjestelystä, jonka sopimuspuoleksi 
valittu tarjoaja mahdollisesti aikoo antaa 
alihankintana kolmansille, ja 
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alihankkijan tiedoista mukaan luettuna 
tämän nimi, osoite ja laillinen edustaja;

Or. de

Tarkistus 956
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vaatimus kirjan pitämisestä "sisäisistä pohdinnoista" on tarpeeton ja kohtuuton. 
Säännöksellä luodaan myös oikeudellista epävarmuutta, koska käsitettä "sisäiset pohdinnat" 
ei määritellä direktiivissä.

Tarkistus 957
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedot on säilytettävä vähintään neljä 
vuotta hankintasopimuksen tekopäivästä, 

2. Tiedot on säilytettävä vähintään neljä 
vuotta hankintasopimuksen tekopäivästä, 



AM\909614FI.doc 153/181 PE492.870v02-00

FI

jotta hankintayksikkö voi tänä aikana antaa 
tarvittavat tiedot komissiolle tai 
kansalliselle valvontaelimelle niiden 
pyynnöstä.

jotta hankintayksikkö voi tänä aikana antaa 
tarvittavat tiedot komissiolle tämän 
pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedot on säilytettävä vähintään neljä 
vuotta hankintasopimuksen tekopäivästä, 
jotta hankintayksikkö voi tänä aikana antaa 
tarvittavat tiedot komissiolle tai 
kansalliselle valvontaelimelle niiden 
pyynnöstä.

2. Tiedot on säilytettävä vähintään neljä 
vuotta hankintasopimuksen tekopäivästä, 
jotta hankintayksikkö voi tänä aikana antaa 
tarvittavat tiedot komissiolle tai 
92 artiklassa tarkoitetuille kansallisille 
viranomaisille tai rakenteille niiden 
pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
95 artikla

Komission teksti Tarkistus

95 artikla Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tilastotietojen kerääminen jäsenvaltioiden toimittamien kertomusten avulla on epäluotettavaa 
ja saa aikaan byrokratiaa ja kustannuksia. Direktiivin 95 artiklan tarkoituksena on 
ehdotuksen 64 artiklan nojalla TED-tietokantaan kerättyjen tietojen ristiintarkastaminen. 
Sekä TED-tiedot että kansallisten kertomusten tiedot ovat kuitenkin hyvin usein 
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epätäydellisiä. Ristiintarkastamisen sijasta olisi vahvistettava enemmän TED-osion 
tilastotietojen keräämistä ja kansallisia kertomuksia koskeva osio olisi hylättävä kokonaan.

Tarkistus 960
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
95 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
komissio saa vuosittain viimeistään 
seuraavan vuoden 31 päivänä lokakuuta
täytäntöönpano- ja tilastokertomuksen.

Or. en

Tarkistus 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
95 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 962
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
95 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa 
tarkoitetussa kertomuksessa on oltava 5–
11 artiklassa tarkoitettujen toimintojen 
luokkien mukaan eriteltynä vähintään 
niiden tehtyjen hankintasopimusten 
kokonaisarvo, jotka jäävät alle 12 
artiklassa vahvistettujen kynnysarvojen, 
mutta jotka kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan, jos niiden arvo ylittäisi 
kynnysarvon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
95 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa on oltava 5–11 artiklassa 
tarkoitettujen toimintojen luokkien 
mukaan eriteltynä vähintään niiden 
tehtyjen hankintasopimusten
kokonaisarvo, jotka jäävät alle 12 
artiklassa vahvistettujen kynnysarvojen, 
mutta jotka kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan, jos niiden arvo ylittäisi 
kynnysarvon.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa on oltava niiden 
hankintasopimusten osalta, jotka jäävät 
alle tämän direktiivin 12 artiklassa 
vahvistettujen kynnysarvojen, mutta jotka 
kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan, jos niiden arvo ylittäisi 
kynnysarvon, arvio hankinnan 
yhteenlasketusta kokonaisarvosta 
kyseisen vuoden osalta. Tämä arvio voi 
erityisesti perustua kansallisten 
julkaisuvaatimusten mukaisesti saatavilla 
oleviin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Ehdotus direktiiviksi
95 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tässä kertomuksessa on vähintään tehtyjen 
hankintasopimusten lukumäärä ja arvo 5–
11 artiklassa tarkoitettujen toimintojen 
luokkien mukaan eriteltynä ja kaikki muut 
tiedot, joita tarvitaan GPA-sopimuksen 
moitteettoman soveltamisen 
tarkistamiseen. Näihin kuuluvat niiden 
hankintasopimusten lukumäärä ja arvo, 
jotka on tehty neuvottelumenettelyllä ilman 
edeltävää tarjouskilpailukutsua, eriteltynä 
44 artiklassa tarkoitettujen olosuhteiden 
ja 5–11 artiklassa tarkoitettujen 
toimintoluokkien mukaan. Siinä on myös 
täsmennettävä jäsenvaltio tai kolmas maa, 
josta valittu toimeksisaaja tulee.

3. Jäsenvaltioiden on kaikkien tämän 
direktiivin kynnysarvon ylittävien 
hankintasopimusten osalta varmistettava, 
että tässä kertomuksessa on kyseisenä 
vuonna tehtyjen hankintasopimusten 
arvioitu lukumäärä ja arvo 5–11 artiklassa 
tarkoitettujen toimintojen luokkien mukaan 
eriteltynä ja kaikki muut tiedot, joita 
tarvitaan WTO:n GPA-sopimuksen 
moitteettoman soveltamisen 
tarkistamiseen. Näihin kuuluvat niiden 
hankintasopimusten arvioitu lukumäärä ja 
arvo, jotka on tehty neuvottelumenettelyllä 
ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua.

Or. en

Tarkistus 965
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

a) tilastotiedot voidaan hallinnon 
yksinkertaistamiseksi kerätä otannan 
perusteella edellyttäen, ettei tietojen 
edustavuus vaarannu;

Or. en

Tarkistus 966
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
95 artikla – 3 kohta – b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b) annettujen tietojen luottamuksellisuus 
säilyy.

Or. en

Tarkistus 967
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
95 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vahvistaa vakiolomakkeen 1 
kohdassa tarkoitetun vuotuisen 
täytäntöönpano- ja tilastokertomuksen 
laatimista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 100 
artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
95 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vahvistaa vakiolomakkeen 1 
kohdassa tarkoitetun vuotuisen 
täytäntöönpano- ja tilastokertomuksen 
laatimista varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 100 
artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

5. Komissio vahvistaa vakiolomakkeen 1 
kohdassa tarkoitettua vuotuista 
tilastokertomusta varten. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 100 
artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 969
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
95 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevassa 5 kohdassa 
tarkoitetuilla säädöksillä on 
varmistettava, että

Poistetaan.

a) tilastotiedot voidaan hallinnon 
yksinkertaistamiseksi kerätä otannan 
perusteella edellyttäen, ettei tietojen 
edustavuus vaarannu;
b) annettujen tietojen luottamuksellisuus 
säilyy.

Or. en

Tarkistus 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla

Komission teksti Tarkistus

96 artikla Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella poistetaan 97 artikla osana hallintotapaa koskevia vaihtoehtoisia 
ehdotuksia (tuki hankintayksiköille ja yrityksille). Komission ehdotuksia olisi tuettava 
kustannustehokkuuden osoittavalla selkeällä tapauksella, ja näillä yksityiskohtaisilla 
ehdotuksilla rikottaisiin myös toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Jäsenvaltioiden on 
kuitenkin selkeästi kannettava julkisessa hankinnassa vastuunsa pk-yrityksiä koskevasta 
Pienet ensin -periaatteesta, mitä ehdotetaan johdanto-osassa.
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Tarkistus 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla

Komission teksti Tarkistus

96 artikla Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 972
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään kohtaa. Sanamuoto voitaisiin tulkita oikeudelliseksi neuvonnaksi, 
mutta jäsenvaltioiden tehtävänä ei ole antaa oikeudellista neuvontaa EU:n asetuksista.
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Tarkistus 973
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 974
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava toisilleen 
vastavuoroista apua ja otettava käyttöön 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten, jotta tiedonvaihto 56, 75 
ja 79 artiklassa tarkoitetuista asioista 
varmistetaan. Niiden on taattava 
vaihdettavien tietojen luottamuksellisuus.

1. Jäsenvaltioiden on annettava toisilleen 
vastavuoroista apua ja otettava käyttöön 
toimenpiteet tehokasta keskinäistä 
yhteistyötä varten, jotta tiedonvaihto 56, 
75, 79 ja 83 a artiklassa tarkoitetuista 
asioista varmistetaan. Niiden on taattava 
vaihdettavien tietojen luottamuksellisuus.

Or. en

Tarkistus 975
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 978
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tietojenvaihdon on tapahduttava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI-asetus), 
KOM(2011) 522]52 nojalla perustetussa 
sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä.
Jäsenvaltioiden on annettava toisten 
jäsenvaltioiden pyytämät tiedot 
mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 980
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
98 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 
85 ja 95 artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
[tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

2. Siirretään 4, 35, 33, 38, 25, 65 ja 
70 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä].

Or. en
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Tarkistus 981
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
98 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4, 35, 33, 38, 25, 
65, 70, 77, 85 ja 95 tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
mahdollisesti aiemmin annettujen 
delegoitujen säädösten voimassaoloon.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4, 35, 33, 38, 25, 
65 ja 70 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
mahdollisesti aiemmin annettujen 
delegoitujen säädösten voimassaoloon.

Or. en

Tarkistus 982
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
100 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissiota avustaa neuvoston 
päätöksellä 71/306/ETY53 perustettu 
julkisia hankintoja käsittelevä neuvoa-
antava komitea ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 3286/94 (kaupan esteistä 
annettu asetus54) 7 artiklan nojalla 
perustettu komitea. Nämä komiteat ovat 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 3 artiklassa 
tarkoitettuja komiteoita.
__________________
54 EYVL L 349, 31.12.1994, s. 71
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Or. en

Tarkistus 983
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
100 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 984
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
100 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) rautateiden 
infrastruktuurikapasiteetin, rautateiden 
käyttöoikeuksien tai 
turvallisuustodistusten myöntämistä 
koskevat menettelyt direktiivien 95/18/EY, 
2001/14/EY ja 2004/49/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan lisäämisellä taataan oikeusvarmuus ja vahvistetaan 4 artiklan 2 kohtaa.

Tarkistus 986
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) rautateiden infrastruktuurin 
hankintamenettelyt; rautatietoimiluvat tai 
turvallisuustodistukset direktiivien 
95/18/EY, 2011/14/EY ja 2004/49/EY 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 987
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – D kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautateiden rahtiliikenne Rautatieliikenne

Or. en
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Tarkistus 988
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – D alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rautateiden rahtiliikenne Rautatieliikenne

Or. it

Tarkistus 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – D kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautateiden rahtiliikenne Rautatieliikenne

Or. en

Tarkistus 990
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – D kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautateiden matkustajaliikenne Poistetaan.
Ei ole

Or. en

Tarkistus 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ehdotus direktiiviksi
Liite 3 – D kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rautateiden matkustajaliikenne Poistetaan.
Ei ole

Or. en

Tarkistus 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

b) rakennusurakkasopimusten osalta 
kaikkia teknisiä määräyksiä, jotka 
sisältyvät erityisesti hankinta-asiakirjoihin 
ja joissa määritellään materiaalilta, 
tuotteelta tai hankinnalta vaadittavat 
ominaisuudet, jotta kyseinen materiaali, 
tuote tai hankinta kuvauksen perusteella 
täyttää hankintayksikön tarkoittaman 
käytön vaatimukset. Näihin ominaisuuksiin 
on sisällyttävä ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
luettuna vammaiskäyttö), 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, turvallisuus tai mitat, 
mukaan lukien menettelyt, jotka koskevat 
laadunvarmistusta, termistöä, tunnuksia, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, 
merkitsemistä, etiketöintiä ja käyttöohjeita 
sekä tuotantoprosesseja ja -menetelmiä 
kaikissa rakennustyön elinkaaren vaiheissa.
Näiden ominaisuuksien on sisällettävä 
myös säännöt, jotka liittyvät suunnitteluun 
ja kustannuslaskentaan, testaukseen ja 
tarkastukseen, sekä rakennustyön 
hyväksymisehdot, rakennusmenetelmät tai 
-tekniikat sekä kaikki muut tekniset 
edellytykset, jotka hankintayksikön on 
mahdollista määrätä yleisen tai erityisen 
sääntelyn puitteissa ja jotka liittyvät 
valmiiseen rakennustyöhön ja 
materiaaleihin tai näiden osiin;

b) rakennusurakkasopimusten osalta 
kaikkia teknisiä määräyksiä, jotka 
sisältyvät erityisesti hankinta-asiakirjoihin 
ja joissa määritellään materiaalilta, 
tuotteelta tai hankinnalta vaadittavat 
ominaisuudet, jotta kyseinen materiaali, 
tuote tai hankinta kuvauksen perusteella 
täyttää hankintayksikön tarkoittaman 
käytön vaatimukset. Näihin ominaisuuksiin 
on sisällyttävä ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
luettuna vammaiskäyttö), 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, turvallisuus tai mitat, 
mukaan lukien menettelyt, jotka koskevat 
laadunvarmistusta, termistöä, tunnuksia, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, 
merkitsemistä, etiketöintiä ja käyttöohjeita 
sekä tuotantoprosesseja ja -menetelmiä 
kaikissa rakennustyön elinkaaren vaiheissa.
Näiden ominaisuuksien on sisällettävä 
myös säännöt, jotka liittyvät suunnitteluun 
(mukaan lukien sisäänrakennettu 
tietosuoja) ja kustannuslaskentaan, 
testaukseen ja tarkastukseen, sekä 
rakennustyön hyväksymisehdot, 
rakennusmenetelmät tai -tekniikat sekä 
kaikki muut tekniset edellytykset, jotka 
hankintayksikön on mahdollista määrätä 
yleisen tai erityisen sääntelyn puitteissa ja 
jotka liittyvät valmiiseen rakennustyöhön 
ja materiaaleihin tai näiden osiin;

Or. en

Tarkistus 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Ehdotus direktiiviksi
Liite 14 – 8 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Yleissopimus nro 155, joka koskee 
työturvallisuutta ja -terveyttä

Or. en

Tarkistus 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Liite 14 – 8 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Yleissopimus nro 1, joka koskee
teollisuuden työaikoja

Or. en

Tarkistus 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Liite 14 – 8 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Yleissopimus nro 131, joka koskee 
vähimmäispalkkoja

Or. en

Tarkistus 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Liite 14 – 8 d luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– Yleissopimus nro 102, joka koskee 
sosiaaliturvan vähimmäistasoa

Or. en

Tarkistus 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Liite 17

Komission teksti Tarkistus

Liite XVII Liite poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 999
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Liite 17

Komission teksti Tarkistus

Liite XVII Liite poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 1000
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Liite 17

Komission teksti

CPV-koodi Kuvaus
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79611000-0 ja

85000000-9 – 85323000-9

(paitsi 85321000-5 ja 85322000-2);

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

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

79995000-5 – 79995200-7; 80100000-5 –

80660000-8 (paitsi 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); 92000000-1 –

92700000-8 (paitsi 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6)

Koulutuksen, terveydenhuollon ja 

kulttuurin hallintopalvelut

75300000-9 Pakolliset sosiaalivakuutuspalvelut

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sosiaalietuuspalvelut

98000000-3 Muut yhteiskuntaan liittyvät, sosiaaliset ja 

henkilökohtaiset palvelut

98120000-0 Ammattiyhdistysten tarjoamat palvelut

98131000-0 Uskontoon liittyvät palvelut

Tarkistus
CPV-koodi Kuvaus

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

75231240-8;

85000000-9 – 85323000-9

(paitsi 85321000-5 ja 85322000-2);

98133100-5 ja 98200000-5

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ja 

niihin liittyvät palvelut

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

79995000-5 – 79995200-7; 80100000-5 –

80660000-8 (paitsi 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); 92000000-1 –

92700000-8 (paitsi 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6)

Koulutuksen, terveydenhuollon ja 

kulttuurin hallintopalvelut

75300000-9 Pakolliset sosiaalivakuutuspalvelut

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, Sosiaalietuuspalvelut
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75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

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

henkilökohtaiset palvelut

98120000-0 Ammattiyhdistysten tarjoamat palvelut

98131000-0 Uskontoon liittyvät palvelut

61000000-5 – 61530000-9; 63370000-3 –

63372000-7

Vesikuljetuspalvelut

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

Tuki- ja avustavat kuljetuspalvelut

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

Työnvälitys- ja 
henkilöstönhankintapalvelut

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

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

Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut

Or. en

Tarkistus 1001
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Liite 17 – taulukko – sarake 7 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Oikeudelliset palvelut.

Or. en

Perustelu

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
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award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services.The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

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

Tarkistus 1002
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite 17 – taulukko – sarake 7 a–7l (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79112000-2 Oikeudellinen edustaminen
79100000-5 Oikeudelliset palvelut
79110000-8 Oikeudellinen neuvonta ja 
edustaminen
79111000-5 Oikeudelliset 
neuvontapalvelut
79112100-3 Sidosryhmien edustuspalvelut
79120000-1 Patentti- ja 
tekijänoikeusneuvonta
79121000-8 Tekijänoikeusneuvonta
79121100-9 Ohjelmistotekijänoikeuksia 
koskeva neuvonta
79130000-4 Oikeudellisten asiakirjojen ja 
todistusten laadinta
79131000-1 Dokumentointipalvelut
79132000-8 Todistusten myöntäminen
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79140000-7 Oikeudelliset neuvonta- ja 
tiedotuspalvelut

Or. en

Perustelu

Palvelujen erityiskohtelu on perusteltua vain silloin, kun sitä sovelletaan kaikkiin 
samanlaisiin palveluihin.

Tarkistus 1003
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Liite 17 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus
Liite XVII a

Liite XVII a – A osa
1 artiklassa tarkoitetut palvelut

1 Huolto- ja 
korjauspalvelut

6112, 6122, 633, 
886

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

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

712 (paitsi 
71235),
7512, 87304

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

3 Ilmaliikenteen henkilö-
ja 
tavarankuljetuspalvelut 
paitsi postinkuljetus

73 (paitsi 7321) 60410000-5 – 60424120-3 (paitsi 
60411000-2, 60421000-5) ja 
60500000-3, 60440000-4 – 60445000-
9

4 Maaliikenteen (2) ja 
ilmaliikenteen 
postinkuljetuspalvelut

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

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

6 Rahoituspalvelut:
a) vakuutuspalvelut
b) pankki- ja 

ex 81, 812, 814 66100000-1 – 66720000-3 
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sijoituspalvelut (3)

7 Tietojenkäsittelypalvelut 
ja niihin liittyvät 
palvelut

84 50310000-1 – 50324200-4 72000000-
5 – 72920000-5 (paitsi 72318000-7 ja 
72700000-7 – 72720000- 3), 9342410-
4

8 Tutkimus- ja 
kehittämispalvelut (4)

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

9 Laskentatoimen 
palvelut, tilintarkastus-
ja kirjanpitopalvelut

862 79210000-9 – 79223000-3 

10 Markkinatutkimus- ja 
otantatutkimuspalvelut

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

11 Liikkeenjohdon 
konsulttipalvelut (5) ja 
niihin liittyvät palvelut

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

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

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

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

14 Rakennusten 
puhtaanapitopalvelut ja 
isännöinti- ja 
kiinteistönhoitopalvelut

874, 82201–
82206

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

15 Palkkio- tai 
sopimusperustaiset 
julkaisu- ja 
painamispalvelut

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

16 Jätevesi- ja 
jätehuoltopalvelut:
puhtaanapito- ja 
vastaavat palvelut

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

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

tai siirtoon liittyvät rahoituspalvelut sekä keskuspankkipalvelut. maan, olemassa 
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olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaa tai vuokrausta millä 
tahansa rahoitusmuodolla taikka näihin liittyviä oikeuksia koskeviin palveluihin; tätä 
direktiiviä sovelletaan kuitenkin missä tahansa muodossa tehdyn osto- tai 
vuokrasopimuksen kanssa samanaikaisesti, ennen sitä tai sen jälkeen suoritettaviin 
rahoituspalveluihin.

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

(5) Paitsi välimies- ja sovittelupalvelut

Liite XVII a – B osa
12c ja 84 artiklassa tarkoitetut palvelut

Luokat Palvelujen kuvaus CPC-
viitenumero

CPC-viitenumero

17 Hotelli- ja 
ravintolapalvelut

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

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

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

kuljetuspalvelut
74 63000000-9 – 63734000-3 (paitsi 

63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 
ja 63727000-1 – 63727200-3) ja 
98361000-1

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

henkilöstönhankintapalv
elut (1)

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

23 Tutkinta- ja 
turvallisuuspalvelut 
paitsi 
panssariautopalvelut

873 (paitsi 
87304)

79700000-1 – 79723000-8 

24 Koulutuspalvelut ja 
ammatilliset 
koulutuspalvelut

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

25 Terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelut

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

26 Virkistys-, kulttuuri- ja 
urheilupalvelut

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

27 Muut palvelut
(1) Paitsi työsopimukset.



PE492.870v02-00 178/181 AM\909614FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistus 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Liite 17 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus
Liite XVII a

Liite XVII a – A osa

14a artiklassa tarkoitetut palvelut
Luokan 

nro
Kuvaus CPC-

viitenumer
o (1)

CPV-viitenumero

1 Huolto- ja 
korjauspalvelut

6112, 
6122, 633,
886

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

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

712 (paitsi 
71235),
7512, 
87304

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

3 Ilmaliikenteen henkilö-
ja 
tavarankuljetuspalvelut 
paitsi
postinkuljetus

73 (paitsi 
7321)

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

4 Maaliikenteen (3) ja
ilmaliikenteen 
postinkuljetuspalvelut

71235, 
7321

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

5 Televiestintäpalvelut
752

64200000-8 —
64228200-2 72318000-
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7, ja 72700000-7 —
72720000-3

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

ex 81, 812, 
814

66100000-1 –
66720000-3 

7 Tietojenkäsittelypalvelu
t ja niihin liittyvät 
palvelut

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

8 Tutkimus- ja 
kehittämispalvelut
(5)

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

9 Laskentatoimen 
palvelut, tilintarkastus-
ja
kirjanpitopalvelut

862
79210000-9 –
79223000-3

10 Markkinatutkimus- ja
otantatutkimuspalvelut 864

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

11 Liikkeenjohdon 
konsulttipalvelut (6) ja 
niihin liittyvät palvelut

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

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

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

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

14 Rakennusten 
puhtaanapitopalvelut ja
isännöinti- ja 
kiinteistönhoitopalvelut

874, 
82201–
82206

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

15 Palkkio- tai 
sopimusperustaiset 
julkaisu- ja 
painamispalvelut

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

16 Jätevesi- ja 
jätehuoltopalvelut:
puhtaanapito- ja 
vastaavat palvelut

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

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

Liite XVII a – B osa

14a artiklassa tarkoitetut palvelut
Luokan 

nro
Kuvaus CPC-

viitenumer
o (1)

CPV-viitenumero

17 Hotelli- ja 
ravintolapalvelut

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

18 Rautatiekuljetuspalvelu
t

711 60200000-0 –
60220000-6 

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

20 Tuki- ja avustavat
kuljetuspalvelut

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

21 Oikeudelliset palvelut 861 79100000-5 –
79140000-7 

22 Työnvälitys- ja 
henkilöstönhankintapal
velut (1)

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

23 Tutkinta- ja 
turvallisuuspalvelut 
paitsi
panssariautopalvelut

873 (paitsi
87304)

79700000-1 –
79723000-8 

24 Koulutuspalvelut ja 
ammatilliset
koulutuspalvelut

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

25 Terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelut

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

26 Virkistys-, kulttuuri- ja
urheilupalvelut

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

27 Muut palvelut (2)

________________________________________
(1) Paitsi työsopimukset.

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