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Tarkistus 136
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan, 62 
artiklan ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 14 artiklan, 53 artiklan 
1 kohdan, 62 artiklan ja 114 artiklan sekä 
sen pöytäkirjan N:o 26,

Or. en

Tarkistus 137
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tämän direktiivin säännöksiä 
sovellettaessa noudatetaan jäsenvaltioiden 
sisäistä toimivallanjakoa.

Or. en

Tarkistus 138
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta varmistettaisiin vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
tekemien hankintojen avaaminen 
kilpailulle, olisi laadittava säännökset, 

(2) Jotta varmistettaisiin vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
tekemien hankintojen avaaminen 
kilpailulle, olisi laadittava säännökset, 
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joilla tietyn arvon ylittäviä sopimuksia 
koskevat hankintamenettelyt sovitetaan 
yhteen. Yhteensovittamista tarvitaan 
varmistamaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden vaikutus ja 
erityisesti tavaroiden vapaa liikkuvuus, 
sijoittautumisvapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus sekä niistä johtuvat 
periaatteet, kuten yhdenvertaisen kohtelun 
periaate, syrjimättömyyden periaate, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate, 
suhteellisuusperiaate ja avoimuusperiaate.
Ottaen huomioon niiden alojen luonne, 
joihin yhteensovittaminen vaikuttaa, 
yhteensovittamisella olisi luotava puitteet 
hyvälle kauppatavalle ja sallittava 
mahdollisimman suuri joustavuus sekä 
turvattava samalla mainittujen 
periaatteiden soveltaminen.

joilla tietyn arvon ylittäviä sopimuksia 
koskevat hankintamenettelyt sovitetaan 
yhteen. Yhteensovittamista tarvitaan 
varmistamaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden vaikutus ja 
erityisesti tavaroiden vapaa liikkuvuus, 
sijoittautumisvapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus sekä niistä johtuvat 
periaatteet, kuten yhdenvertaisen kohtelun 
periaate, syrjimättömyyden periaate, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate, 
suhteellisuusperiaate ja avoimuusperiaate.
Ottaen huomioon niiden alojen luonne, 
joihin yhteensovittaminen vaikuttaa, 
yhteensovittamisella olisi luotava puitteet 
hyvälle kauppatavalle ja sallittava 
mahdollisimman suuri joustavuus sekä 
turvattava samalla mainittujen 
periaatteiden soveltaminen. Julkisia 
hankintoja koskevissa säännöissä on 
noudatettava toimivallanjakoa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
14 artiklan ja sen pöytäkirjan N:o 26 
mukaisesti. Kyseisten sääntöjen 
soveltaminen ei saisi vaikuttaa 
viranomaisten vapauteen päättää siitä, 
miten ne hoitavat julkiseen palveluun 
liittyvät tehtävänsä.

Or. en

Perustelu

Mukaudutaan Lissabonin sopimuksen uusiin määräyksiin.

Tarkistus 139
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kun on kyse hankinnoista, joiden arvo 
alittaa ne kynnysarvot, joiden perusteella 

Poistetaan.
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käynnistetään yhteensovittamista 
koskevien säännösten soveltaminen 
unionissa, on syytä palauttaa mieliin 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, 
jonka mukaisesti edellä mainittuja 
perussopimuksen sääntöjä ja periaatteita 
sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Kynnysarvot alittavat hankinnat eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö tunnetaan joka tapauksessa, joten tämä johdanto-osan 
kappale on tarpeeton.

Tarkistus 140
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa16

yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö.
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY17 ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY18 nojalla, jotta 

(4) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa16

yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö.
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY17 ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY18 nojalla, jotta
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voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä, 
helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin ja luoda hankkijoille 
paremmat edellytykset hyödyntää julkisia 
hankintoja yhteisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden tukemisessa. Lisäksi on 
tarpeen selventää peruslähtökohtia ja -
käsitteitä, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja sisällyttää 
lainsäädäntöön tiettyjä näkökohtia, jotka 
liittyvät asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

hankintaviranomainen voi tukea julkisilla 
hankinnoilla tehokkaammin kestävää 
kehitystä ja muita yhteisiä 
yhteiskunnallisia tavoitteita, millä voidaan 
tehostaa julkisten varojen käyttöä, taata 
paras hinta-laatusuhde ja helpottaa 
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista julkisiin hankintoihin ja 
luoda hankkijoille paremmat edellytykset 
hyödyntää julkisia hankintoja yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemisessa. Lisäksi on tarpeen
yksinkertaistaa direktiivejä ja selventää 
peruslähtökohtia ja -käsitteitä, jotta 
voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja 
sisällyttää lainsäädäntöön tiettyjä 
näkökohtia, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön. Tässä 
direktiivissä säädetään "miten ostaa" 
-alueeseen liittyvästä lainsäädännöstä.
Hankintayksiköt voivat asettaa yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi vaatimuksia, 
jotka ovat nykyistä EU:n lainsäädäntöä 
tiukempia tai ylittävät lainsäädännön.

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomaisilla on oltava yksiselitteisesti mahdollisuus asettaa vaatimuksia, jotka 
ylittävät nykyisen EU:n lainsäädännön tietyillä aloilla.

Tarkistus 141
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
on sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9, 10 ja 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
ja sosiaaliset näkökohdat on sisällytettävä 
unionin politiikan ja toiminnan 
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erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Tässä direktiivissä 
selvennetään, miten hankintayksiköt voivat 
edistää ympäristönsuojelua ja kestävää 
kehitystä samalla kun taataan, että ne 
voivat suorittaa hankintansa parhaalla 
hinta-laatusuhteella.

määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti 
kestävän kehityksen edistämiseksi. Tässä 
direktiivissä selvennetään, miten 
hankintayksiköt voivat edistää 
ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä ja 
kuinka ne voivat käyttää 
harkintavaltaansa teknisten eritelmien ja 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
valitsemisessa pyrkiessään saavuttamaan 
kestäviä julkisia hankintoja koskevat 
tavoitteet samalla kun taataan, että yhteys 
hankintasopimuksen kohteeseen on 
olemassa ja että hankinta suoritetaan
parhaalla hinta-laatusuhteella.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ei kata sosiaalisia näkökohtia riittävästi. 

Tarkistus 142
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
on sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 
erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Tässä direktiivissä 
selvennetään, miten hankintayksiköt
voivat edistää ympäristönsuojelua ja 
kestävää kehitystä samalla kun taataan, 
että ne voivat suorittaa hankintansa 
parhaalla hinta-laatusuhteella.

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9 artiklan mukaan unioni 
ottaa politiikkansa ja toimintansa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon 
korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset. Sopimuksen 11 artiklan 
mukaan ympäristönsuojelua koskevat 
vaatimukset on sisällytettävä unionin 
politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja 
toteuttamiseen, erityisesti kestävän 
kehityksen edistämiseksi. Tässä 
direktiivissä selvennetään, miten 
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hankintaviranomaisten olisi edistettävä
ympäristönsuojelua, sosiaalista suojelua, 
kansanterveyttä ja yleistä turvallisuutta ja 
miten ne voivat hyödyntää 
harkintavaltaansa teknisten eritelmien ja 
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
valitsemisessa siten, että 
hankintasopimuksista saadaan 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
kestäviä samalla kun taataan yhteys 
hankintasopimuksen kohteeseen sekä se, 
että hankintaviranomaiset voivat suorittaa 
hankintansa parhaalla hinta-laatusuhteella.
Tässä direktiivissä tunnustetaan erityisesti 
jäsenvaltion oikeus ratifioida ja noudattaa 
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n 
yleissopimusta N:o 94.

Or. en

Tarkistus 143
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
on sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 
erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Tässä direktiivissä 
selvennetään, miten hankintayksiköt 
voivat edistää ympäristönsuojelua ja 
kestävää kehitystä samalla kun taataan, että 
ne voivat suorittaa hankintansa parhaalla 
hinta-laatusuhteella.

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9, 10 ja 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
ja keskeiset sosiaaliset periaatteet on 
sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti Euroopan unioni on 
sitoutunut myös edistämään kestävää 
kehitystä. Näin ollen nämä periaatteet on 
tärkeää ottaa huomioon julkisista 
hankinnoista päätettäessä kaikissa 
hankintaketjun vaiheissa. Tässä 
direktiivissä selvennetään, miten 
hankintayksiköillä on laaja harkintavalta 
soveltaa teknisiä eritelmiä sekä 
hankintasopimuksen tekoperusteita ja 
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toteuttamisehtoja edistääkseen
ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä 
samalla kun taataan yhteys 
hankintasopimuksen kohteeseen sekä se, 
että ne voivat suorittaa hankintansa 
parhaalla hinta-laatusuhteella.

Or. en

Tarkistus 144
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) On asianmukaista, että hankinnan 
käsite tai määritelmä siitä, mistä 
yksittäinen hankinta muodostuu, on 
mahdollisimman lähellä julkisista 
hankinnoista […] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin […]19

mukaista käsitettä tai määritelmää siten, 
että otetaan asianmukaisesti huomioon 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien alojen erityispiirteet. Yksittäisen 
hankinnan käsite kattaa kaikki tavarat, 
rakennusurakat ja palvelut, jotka tarvitaan 
tietyn hankkeen toteuttamiseksi, 
esimerkiksi rakennusurakkahankkeen tai 
rakennusurakat, tavarat ja/tai palvelut 
yhtenä kokonaisuutena. Yksittäisen 
hankkeen olemassaolosta voi olla 
osoituksena muun muassa se, että 
hankintayksikkö suorittaa yleisen 
ennakkosuunnittelun ja varsinaisen 
suunnittelun tai että erilaiset hankitut 
osatekijät palvelevat yhtä taloudellista ja 
teknistä tarkoitusta tai että ne liittyvät 
muulla tavoin loogisesti toisiinsa ja niiden 
välillä on läheinen ajallinen yhteys.

(6) On asianmukaista, että hankinnan 
käsite tai määritelmä siitä, mistä 
yksittäinen hankinta muodostuu, on 
mahdollisimman lähellä julkisista 
hankinnoista […] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin […]19

mukaista käsitettä tai määritelmää siten, 
että otetaan asianmukaisesti huomioon 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien alojen erityispiirteet. Yksittäisen 
hankinnan käsite kattaa kaikki tavarat, 
rakennusurakat ja palvelut, jotka tarvitaan 
tietyn hankkeen toteuttamiseksi, 
esimerkiksi rakennusurakkahankkeen tai 
rakennusurakat, tavarat ja/tai palvelut 
yhtenä kokonaisuutena.

Or. en



PE492.861v02-00 10/201 AM\911613FI.doc

FI

Perustelu

Tämä kohta on epämääräinen eikä anna oikeusvarmuutta, ja se on vastoin ajatusta 
sopimusten jakamisesta osiin.

Tarkistus 145
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On asianmukaista jättää 
postipalveluja ja muita palveluja kuin 
postipalveluja varten tehtävät hankinnat 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
koska kyseiseen alaan on todettu 
kohdistuvan jatkuvasti niin suuri 
kilpailupaine, että EU:n 
hankintasäännöillä aikaansaatu 
hankintakuri ei ole enää tarpeen.

Or. en

Perustelu

Postialan vapauttamisen, täysimittaisen alakohtaisen sääntelyn käyttöönoton ja markkinoiden 
kehittymisen tuloksena postialalla toimivien hankintayksikköjen hankintojen sääntely ei ole 
enää tarpeen. Nyt on siis otollinen hetki jättää postipalvelut ja etenkin "muut palvelut kuin 
postipalvelut" direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja antaa kaikkien alalla toimivien 
yksikköjen tehdä päätöksensä yksinomaan taloudellisin perustein.

Tarkistus 146
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On asianmukaista jättää 
postipalvelujen tarjoamista varten 
tehtävät hankinnat direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle, sillä tehokas 
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kilpailu alalla on taattu postialan 
vapautuessa ja markkinoiden avautuessa 
täysimittaisesti kaikissa jäsenvaltioissa 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 147
Adam Bielan, Marek Siwiec

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On asianmukaista jättää 
postipalveluja ja muita palveluja kuin 
postipalveluja varten tehtävät hankinnat 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
koska kyseiseen alaan on todettu 
kohdistuvan jatkuvasti niin suuri 
kilpailupaine, että EU:n 
hankintasäännöillä aikaansaatu 
hankintakuri ei ole enää tarpeen.

Or. en

Perustelu

Postialan vapauttamisen, täysimittaisen alakohtaisen sääntelyn käyttöönoton ja markkinoiden 
kehittymisen tuloksena postialalla toimivien hankintayksikköjen hankintojen sääntely ei ole 
enää tarpeen. Nyt on siis otollinen hetki jättää postipalvelut ja etenkin "muut palvelut kuin 
postipalvelut" direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja antaa kaikkien alalla toimivien 
yksikköjen tehdä päätöksensä yksinomaan taloudellisin perustein.

Tarkistus 148
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On asianmukaista jättää 
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postipalveluja ja muita palveluja kuin 
postipalveluja varten tehtävät hankinnat 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
koska kyseiseen alaan on todettu 
kohdistuvan jatkuvasti niin suuri 
kilpailupaine, että EU:n 
hankintasäännöillä aikaansaatu 
hankintakuri ei ole enää tarpeen.

Or. en

Perustelu

Postialan vapauttamisen, täysimittaisen alakohtaisen sääntelyn käyttöönoton ja markkinoiden 
kehittymisen tuloksena postialalla toimivien hankintayksikköjen hankintojen sääntely ei ole 
enää tarpeen. Nyt on siis otollinen hetki jättää postipalvelut ja etenkin "muut palvelut kuin 
postipalvelut" direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja antaa kaikkien alalla toimivien 
yksikköjen tehdä päätöksensä yksinomaan taloudellisin perustein.

Tarkistus 149
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On asianmukaista jättää 
postipalveluja ja muita kuin palveluja 
kuin postipalveluja koskevat hankinnat 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
koska kyseiseen alaan on todettu 
kohdistuvan jatkuvasti niin suuri 
kilpailupaine, että EU:n 
hankintasääntöjen soveltaminen niihin on 
tarpeetonta.

Or. it

Tarkistus 150
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Vaikka tosiasialliset, potentiaaliset tai 
epäillyt eturistiriidat eivät välttämättä 
johda korruptioon, on hyvinkin 
mahdollista, että ne vaikuttavat 
epäasianmukaisesti julkista hankintaa 
koskeviin päätöksiin vääristäen kilpailua ja 
vaarantaen tarjoajien yhdenvertaisen 
kohtelun. Sen vuoksi olisi luotava 
tehokkaat mekanismit, joilla estetään, 
havaitaan ja poistetaan eturistiriidat. Koska 
hankintaviranomaisten ja yritysten 
päätöksentekoprosessien välillä on eroja, 
on asianmukaista rajoittaa tällaiset 
säännökset koskemaan 
hankintaviranomaisten tekemiä hankintoja.

(12) Vaikka tosiasialliset, potentiaaliset tai 
epäillyt eturistiriidat eivät välttämättä 
johda korruptioon, on hyvinkin 
mahdollista, että ne vaikuttavat 
epäasianmukaisesti julkista hankintaa 
koskeviin päätöksiin vääristäen kilpailua ja 
vaarantaen tarjoajien yhdenvertaisen 
kohtelun. Sen vuoksi olisi luotava 
tehokkaat mekanismit, joilla estetään, 
havaitaan ja poistetaan eturistiriidat. Koska 
hankintaviranomaisten ja yritysten 
päätöksentekoprosessien välillä on eroja, 
on asianmukaista rajoittaa tällaiset 
säännökset koskemaan 
hankintaviranomaisten tekemiä hankintoja.

Or. it

Tarkistus 151
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Hankintamenettelyn osanottajien 
lainvastainen käyttäytyminen 
hankintamenettelyssä, kuten pyrkimykset 
vaikuttaa epäasianmukaisesti 
päätöksentekoprosessiin tai tehdä muiden 
ehdokkaiden kanssa sopimuksia 
hankintamenettelyn tuloksen 
manipuloimiseksi, voi johtaa unionin 
oikeuden perusperiaatteiden rikkomiseen ja 
vakaviin kilpailun vääristymiin. Sen vuoksi 
talouden toimijoita olisi vaadittava 
antamaan valaehtoinen vakuutus siitä, että 
ne eivät ryhdy tällaiseen lainvastaiseen 
toimintaan, ja jos tällainen vakuutus 
osoittautuu paikkansapitämättömäksi, 
kyseinen toimija olisi jätettävä 
hankintamenettelyn ulkopuolelle.

(13) Hankintamenettelyn osanottajien 
lainvastainen käyttäytyminen 
hankintamenettelyssä, kuten pyrkimykset 
vaikuttaa epäasianmukaisesti 
päätöksentekoprosessiin tai tehdä muiden 
ehdokkaiden kanssa sopimuksia 
hankintamenettelyn tuloksen 
manipuloimiseksi, samoin kuin kaikki 
työ-, ympäristö- ja sosiaalinormeja 
(erityisesti, kun ne koskevat vammaisten 
osallistamista) sekä kansanterveyden 
normeja vahingoittavat toimet, voivat
johtaa unionin oikeuden perusperiaatteiden 
rikkomiseen ja vakaviin kilpailun 
vääristymiin. Sen vuoksi talouden 
toimijoita olisi vaadittava antamaan 
valaehtoinen vakuutus siitä, että ne eivät 
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ryhdy tällaiseen lainvastaiseen toimintaan, 
ja jos tällainen vakuutus osoittautuu 
paikkansapitämättömäksi, kyseinen toimija 
olisi jätettävä hankintamenettelyn 
ulkopuolelle.

Or. es

Tarkistus 152
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tavoite parantaa EU:n talouden 
toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien 
maiden julkisten hankintojen 
markkinoille, joita suojataan rajoittavilla 
hankintatoimenpiteillä, ja tavoite säilyttää 
tasapuoliset kilpailuedellytykset Euroopan 
sisämarkkinoilla edellyttävät, että 
kolmansien maiden sellaisten 
rakennusurakoiden, tavarantoimitusten ja 
palvelujen kohtelu, jotka eivät kuulu 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
piiriin, yhdenmukaistetaan koko 
Euroopan unionissa.

Or. fr

Tarkistus 153
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Hankintayksiköt sulkevat pois 
hankintasopimusten tekomenettelyistä 
rakennusurakat, tavarantoimitukset ja 
palvelut, jotka eivät kuulu unionin 
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kansainvälisten sitoumusten piiriin.
Hankintayksiköiden, jotka aikovat käyttää 
tämän direktiivin mukaisia valtuuksiaan 
sulkeakseen pois hankintasopimusten 
tekomenettelyistä tarjoukset, jotka 
sisältävät Euroopan unionin ulkopuolelta 
peräisin olevia tuotteita, 
rakennusurakoita, tavarantoimituksia ja 
palveluja ja joissa sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tuotteiden, 
rakennusurakoiden, tavarantoimitusten 
tai palvelujen arvo on yli 50 prosenttia 
kyseisten tuotteiden, rakennusurakoiden, 
tavarantoimitusten tai palvelujen 
kokonaisarvosta, olisi avoimuuden vuoksi 
ilmoitettava asiasta talouden toimijoille.

Or. fr

Tarkistus 154
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tavoite parantaa EU:n talouden 
toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien 
maiden julkisten hankintojen 
markkinoille, joita suojataan rajoittavilla 
hankintatoimenpiteillä, ja tavoite säilyttää 
tasapuoliset kilpailuedellytykset Euroopan 
sisämarkkinoilla edellyttävät, että 
kolmansien maiden sellaisten tavaroiden 
ja palvelujen kohtelu, jotka eivät kuulu 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
piiriin, yhdenmukaistetaan koko 
Euroopan unionissa. Komission olisi 
harkittava, hyväksyykö se sen, että 
hankintayksiköt sulkevat pois vähintään 
5 000 000 euron arvoisten 
hankintasopimusten tekomenettelyistä 
tavarat ja palvelut, jotka eivät kuulu 
Euroopan unionin tekemien 
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kansainvälisten sitoumusten piiriin.

Or. en

Tarkistus 155
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Hankintayksiköiden, jotka aikovat 
käyttää valtuuttaan sulkea pois 
hankintasopimusten tekomenettelyistä 
tarjoukset, jotka sisältävät Euroopan 
unionin ulkopuolelta peräisin olevia 
tavaroita tai palveluja ja joissa 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia kyseisten tavaroiden tai 
palvelujen kokonaisarvosta, olisi 
avoimuuden takaamiseksi ilmoitettava 
asiasta talouden toimijoille Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä 
julkaistavassa hankintailmoituksessa.
Komission olisi hyväksyttävä suunniteltu 
poissulkeminen, jos Euroopan unionin ja 
sen maan, josta poissuljettavaksi 
ehdotetut tavarat ja/tai palvelut ovat 
peräisin, välisessä markkinoillepääsyä 
koskevassa julkisten hankintojen alan 
sopimuksessa on unionin tekemiä 
nimenomaisia markkinoillepääsyä 
koskevia varaumia. Tällaisen sopimuksen 
puuttuessa komission olisi hyväksyttävä 
poissulkeminen, jos kolmas maa säilyttää 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden 
vuoksi unionin ja kolmannen maan 
välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta.

Or. en
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Tarkistus 156
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä mainitun arvioinnin tulokset 
ovat osoittaneet, että tiettyjen palvelujen 
jättämistä direktiivin täydellisen 
soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi 
direktiivi ulotetaan koskemaan 
täydellisesti useita palveluja (kuten 
hotellipalveluja ja oikeudellisia palveluja, 
joissa molemmissa rajatylittävän kaupan 
osuuden on todettu olevan erityisen 
suuri).

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tässä kohdassa ei oteta huomioon parlamentin kantaa komission antamaan vihreään kirjaan.

Tarkistus 157
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä mainitun arvioinnin tulokset 
ovat osoittaneet, että tiettyjen palvelujen 
jättämistä direktiivin täydellisen 
soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi 
direktiivi ulotetaan koskemaan 
täydellisesti useita palveluja (kuten 
hotellipalveluja ja oikeudellisia palveluja, 
joissa molemmissa rajatylittävän kaupan 
osuuden on todettu olevan erityisen 
suuri).

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 158
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä mainitun arvioinnin tulokset 
ovat osoittaneet, että tiettyjen palvelujen 
jättämistä direktiivin täydellisen 
soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi 
direktiivi ulotetaan koskemaan 
täydellisesti useita palveluja (kuten 
hotellipalveluja ja oikeudellisia palveluja, 
joissa molemmissa rajatylittävän kaupan 
osuuden on todettu olevan erityisen 
suuri).

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 159
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä 
palveluja tarjotaan tietyssä kontekstissa, 
joka vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta 
toiseen erilaisten kulttuuriperinteiden 
vuoksi. Sen vuoksi näitä palveluja 
koskevia hankintasopimuksia varten olisi 
luotava erityisjärjestely, jossa 

Poistetaan.
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sovellettaisiin korkeampaa, 1 000 000 
euron kynnysarvoa. Erityisesti näiden 
alojen hankintojen yhteydessä 
henkilöpalvelut, joiden arvot alittavat 
tämän kynnysarvon, eivät yleensä 
kiinnosta muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta 
ole konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita.
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät 
edellä mainitun kynnysarvon, olisi 
edellytettävä unionin laajuista 
avoimuutta. Näiden palvelujen 
kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintayksiköillä on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä26.
Jäsenvaltiot ja/tai hankintayksiköt voivat 
yhä vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka 
täyttävät hankintayksikön ennalta 
vahvistamat edellytykset, ilman 
rajoituksia tai kiintiöitä, jos tällaisella 
järjestelmällä varmistetaan riittävä 
mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

Or. en
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Tarkistus 160
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näitä palveluja koskevia 
hankintasopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 1 000 000 euron 
kynnysarvoa. Erityisesti näiden alojen 
hankintojen yhteydessä henkilöpalvelut, 
joiden arvot alittavat tämän kynnysarvon, 
eivät yleensä kiinnosta muista 
jäsenvaltioista tulevia palveluntarjoajia, 
jollei päinvastaisesta ole konkreettista 
näyttöä, kuten unionin rahoittaessa 
ylikansallisia hankkeita. Henkilöpalveluja 
koskevilta hankintasopimuksilta, jotka 
ylittävät edellä mainitun kynnysarvon, olisi 
edellytettävä unionin laajuista avoimuutta.
Näiden palvelujen kulttuurisidonnaisuuden 
ja arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintayksiköillä on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 

(17) Joillekin palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näitä palveluja koskevia 
hankintasopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 1 000 000 euron 
kynnysarvoa. Erityisesti näiden alojen 
hankintojen yhteydessä henkilöpalvelut, 
joiden arvot alittavat tämän kynnysarvon, 
eivät yleensä kiinnosta muista 
jäsenvaltioista tulevia palveluntarjoajia, 
jollei päinvastaisesta ole konkreettista 
näyttöä, kuten unionin rahoittaessa 
ylikansallisia hankkeita. Henkilöpalveluja 
koskevilta hankintasopimuksilta, jotka 
ylittävät edellä mainitun kynnysarvon, olisi 
edellytettävä unionin laajuista avoimuutta.
Näiden palvelujen kulttuurisidonnaisuuden 
ja arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintayksiköillä on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
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neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä26.
Jäsenvaltiot ja/tai hankintayksiköt voivat 
yhä vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintayksikön ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä26.
Jäsenvaltiot ja/tai hankintayksiköt voivat 
yhä vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintayksikön ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä 
tai antamalla talouden toimijoille erilaisia 
laillisia oikeuksia kyseisten palvelujen 
tarjoamiseen, jos tällaisella järjestelmällä 
varmistetaan riittävä mainostaminen ja 
siinä noudatetaan avoimuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita.

Or. en

Tarkistus 161
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näitä palveluja koskevia 
hankintasopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 1 000 000 euron 
kynnysarvoa. Erityisesti näiden alojen 
hankintojen yhteydessä henkilöpalvelut, 
joiden arvot alittavat tämän kynnysarvon, 

(17) Julkista hankintaa koskevan EU:n 
lainsäädännön vaikutuksista ja 
tehokkuudesta tehdyn arvioinnin tulokset 
ovat osoittaneet, että tiettyjen palvelujen 
jättämistä direktiivin täydellisen 
soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Joillekin
palvelujen pääluokille, esimerkiksi
henkilöpalveluina tunnetuille palveluille, 
kuten tietyille sosiaali-, terveys- ja 
koulutuspalveluille, on yhä
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
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eivät yleensä kiinnosta muista 
jäsenvaltioista tulevia palveluntarjoajia, 
jollei päinvastaisesta ole konkreettista 
näyttöä, kuten unionin rahoittaessa 
ylikansallisia hankkeita. Henkilöpalveluja 
koskevilta hankintasopimuksilta, jotka 
ylittävät edellä mainitun kynnysarvon, olisi 
edellytettävä unionin laajuista avoimuutta.
Näiden palvelujen kulttuurisidonnaisuuden 
ja arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintayksiköillä on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä.
Jäsenvaltiot ja/tai hankintayksiköt voivat 
yhä vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintayksikön ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

vuoksi näiden palvelujen julkista 
hankintaa koskevia sopimuksia varten 
olisi luotava erityisjärjestely, jossa 
sovellettaisiin korkeampaa, 1 000 000 
euron kynnysarvoa. Henkilöpalvelut, 
joiden arvot alittavat tämän kynnysarvon, 
eivät yleensä kiinnosta muista 
jäsenvaltioista tulevia palveluntarjoajia, 
jollei päinvastaisesta ole konkreettista 
näyttöä, kuten unionin rahoittaessa 
ylikansallisia hankkeita. Henkilöpalveluja 
koskevilta hankintasopimuksilta, jotka 
ylittävät edellä mainitun kynnysarvon, olisi 
edellytettävä unionin laajuista avoimuutta.
Näiden palvelujen kulttuurisidonnaisuuden 
ja arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä.
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta 
vahvistamat edellytykset, ilman rajoituksia 
tai kiintiöitä, jos tällaisella järjestelmällä 
varmistetaan riittävä mainostaminen ja 
siinä noudatetaan avoimuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita.

Or. en



AM\911613FI.doc 23/201 PE492.861v02-00

FI

Perustelu

Kun tavoitteena on yleisesti yksinkertaistaa direktiivejä, tällä kertaa ei olisi asianmukaista, 
että direktiivejä sovellettaisiin täysimittaisesti muiden palveluiden luokkiin. Näihin 
palveluihin olisi kuitenkin sovellettava sosiaalipalveluja ja muita tiettyjä palveluja koskevaa 
erityisjärjestelyä, ja (komission) olisi tarkistettava kyseisen järjestelyn soveltamisen tulokset 
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun jäsenvaltiot ovat panneet direktiivin täytäntöön.

Tarkistus 162
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tätä direktiiviä, joka on osoitettu 
jäsenvaltioille, ei sovelleta kansainvälisten 
järjestöjen omissa nimissään ja omaan 
lukuunsa tekemiin hankintoihin. On 
kuitenkin tarpeen selventää, missä määrin 
direktiiviä olisi sovellettava 
kansainvälisten erityissääntöjen 
soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin.

(18) Tätä direktiiviä, joka on osoitettu 
jäsenvaltioille, ei sovelleta kansainvälisten 
järjestöjen omissa nimissään ja omaan 
lukuunsa tekemiin hankintoihin. On 
kuitenkin tarpeen selventää, missä määrin 
direktiiviä olisi sovellettava 
kansainvälisten erityissääntöjen 
soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin.
Euroopan unionin toimielinten olisi 
otettava erityisesti huomion tällä 
direktiivillä voimaan saatetut muutokset 
ja muutettava omia hankintasääntöjään 
vastaamaan näitä muutoksia.

Or. en

Perustelu

Monet EU:n yrityksistä, erityisesti pienistä ja keskisuurista yrityksistä, ovat perustaneet 
liiketoimintansa EU:n toimielinten hankintojen varaan. Varainhoitoasetukseen on tehtävä 
tästä uudistustyöstä aiheutuvat muutokset yhdenvertaisten mahdollisuuksien varmistamiseksi.

Tarkistus 163
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä 
julkista hankintaa koskevilla säännöillä, 
vallitsee huomattava oikeudellinen 
epävarmuus. Asiaa koskevaa Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä 
on tulkittu eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja 
jopa eri hankintaviranomaisten 
keskuudessa. Koska tätä oikeuskäytäntöä 
olisi sovellettava myös julkisiin 
viranomaisten näiden toimiessa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla, on asianmukaista varmistaa, että 
samoja sääntöjä sovelletaan sekä tässä 
direktiivissä että [julkisia hankintoja 
koskevassa] direktiivissä […/…/EU].

(19) Viranomaisten väliseen yhteistyöhön 
liittyvää asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Koska 
tätä oikeuskäytäntöä olisi sovellettava 
myös julkisiin viranomaisiin näiden 
toimiessa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, on 
asianmukaista varmistaa, että samoja
sääntöjä sovelletaan sekä tässä direktiivissä 
että [julkisia hankintoja koskevassa] 
direktiivissä […/…/EU]. Määräysvallan 
alaisten yksikköjen kanssa tehtyihin 
hankintasopimuksiin tai yhteistyöhön, 
jossa siihen osallistuvat 
hankintaviranomaiset hoitavat yhdessä 
julkiseen palveluun liittyviä tehtäviään, ei 
sovelleta julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä, jos tässä direktiivissä säädetyt 
edellytykset täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Julkisen sektorin sisäinen yhteistyö ei tiettyjen edellytysten täyttyessä kuulu hankintasääntöjen 
soveltamisalaan, kuten unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut.

Tarkistus 164
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus.
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 

(19) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus.
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
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eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Koska 
tätä oikeuskäytäntöä olisi sovellettava 
myös julkisiin viranomaisten näiden 
toimiessa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, on 
asianmukaista varmistaa, että samoja 
sääntöjä sovelletaan sekä tässä direktiivissä 
että [julkisia hankintoja koskevassa] 
direktiivissä […/…/EU].

eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Koska 
tätä oikeuskäytäntöä olisi sovellettava 
myös julkisiin viranomaisiin näiden 
toimiessa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, on 
asianmukaista varmistaa, että samoja 
sääntöjä sovelletaan sekä tässä direktiivissä 
että [julkisia hankintoja koskevassa] 
direktiivissä […/…/EU]. Sen vuoksi olisi 
selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Julkista 
hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saisi kuitenkaan 
vaikuttaa viranomaisten vapauteen 
päättää siitä, miten ne järjestävät 
julkiseen palveluun liittyvien tehtäviensä 
hoitamisen. Tämä direktiivi ei rajoita 
etenkään viranomaisten oikeutta päättää 
kaikilla tasoilla, haluavatko ne hoitaa itse 
julkiset tehtävät ja miten ja missä määrin 
ne haluavat tehtävät hoitaa.
Määräysvallan alaisten yksikköjen tai 
25. lokakuuta 2011 annetussa komission 
tiedonannossa "Sosiaalisen yrittäjyyden 
aloite" tarkoitettujen sosiaalisten yritysten 
kanssa tehdyt hankintasopimukset tai 
yhteistyö, jossa siihen osallistuvat 
hankintaviranomaiset hoitavat yhdessä 
julkiseen palveluun liittyviä tehtäviään, 
olisi näin ollen jätettävä sääntöjen 
soveltamisalan ulkopuolelle, jos tässä 
direktiivissä säädetyt edellytykset täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 165
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(19 a) Tällä direktiivillä varmistetaan, että 
noudatetaan työntekijöiden oikeuksien 
turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka 
yritys- tai liiketoiminnan osan 
luovutuksen yhteydessä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annettua direktiiviä 
2001/23/EY, jotta voidaan varmistaa 
tasavertaista kilpailua koskevien 
sääntöjen noudattaminen ja 
työntekijöiden suojelu yrityksen 
luovutuksen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 166
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi jätettävä tietyt sellaisen 
sidosyrityksen kanssa tehdyt 
palveluhankinta-, tavarahankinta- ja 
rakennusurakkasopimukset, jonka 
pääasiallisena toimintana on kyseisten 
palvelujen suorittaminen, tavaroiden 
toimittaminen tai rakennusurakoiden 
tekeminen ryhmälle, johon 
hankintayksikkö kuuluu, eikä niiden 
tarjoaminen markkinoilla. Soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi myös jätettävä tietyt 
palveluhankinta-, tavarahankinta- ja 
rakennusurakkasopimukset, jotka 
hankintayksikkö on tehnyt sellaisen tämän 
direktiiviin soveltamisalaan kuuluvia 
toimintoja harjoittavan, useista 
hankintayksiköistä koostuvan 
yhteisyrityksen kanssa, johon se kuuluu.
On kuitenkin tarpeen varmistaa, ettei tämä 

(20) Direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi jätettävä tietyt sellaisen 
sidosyrityksen kanssa tehdyt 
palveluhankinta-, tavarahankinta- ja 
rakennusurakkasopimukset, jonka 
pääasiallisena toimintana on kyseisten 
palvelujen suorittaminen, tavaroiden 
toimittaminen tai rakennusurakoiden 
tekeminen ryhmälle, johon 
hankintayksikkö kuuluu, eikä niiden 
tarjoaminen markkinoilla. Soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi myös jätettävä tietyt 
palveluhankinta-, tavarahankinta- ja 
rakennusurakkasopimukset, jotka 
hankintayksikkö on tehnyt sellaisen tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
toimintoja harjoittavan, useista 
hankintayksiköistä koostuvan 
yhteisyrityksen kanssa, johon se kuuluu.
On kuitenkin tarpeen varmistaa, ettei tämä 
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soveltamisalan rajaaminen aiheuta 
kilpailun vääristymiä hankintayksiköihin 
sidoksissa olevien yritysten tai 
yhteisyritysten eduksi. Olisi annettava 
asianmukaiset säännöt, jotka koskevat 
erityisesti niitä enimmäismääriä, joiden 
rajoissa yritykset voivat saada osan 
liikevaihdostaan markkinoilta ja joiden 
ylittyessä yritykset menettävät 
mahdollisuuden tehdä hankintasopimuksia 
ilman tarjouskilpailuja, sekä säännöt, jotka 
koskevat yhteisyritysten rakennetta sekä 
näiden yhteisyritysten ja niitä 
muodostavien hankintayksiköiden välisten 
sidosten vahvuutta.

soveltamisalan rajaaminen aiheuta 
kilpailun vääristymiä hankintayksiköihin 
sidoksissa olevien yritysten tai 
yhteisyritysten eduksi. Olisi annettava 
asianmukaiset säännöt, jotka koskevat 
erityisesti yrityksille asetettuja rajoituksia, 
jotka liittyvät markkinoilta saatuun 
liikevaihtoon, ja joiden puuttuessa
yritykset menettävät mahdollisuuden tehdä 
hankintasopimuksia ilman 
tarjouskilpailuja, sekä säännöt, jotka 
koskevat yhteisyritysten rakennetta sekä 
näiden yhteisyritysten ja niitä 
muodostavien hankintayksiköiden välisten 
sidosten vahvuutta.

Or. en

Tarkistus 167
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tätä direktiiviä ei saisi soveltaa jonkin 
5–11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
toteuttamiseksi tehtyihin 
hankintasopimuksiin eikä kyseisen 
toiminnan toteuttamiseksi järjestettäviin 
suunnittelukilpailuihin, jos siinä 
jäsenvaltiossa, jossa toiminta toteutetaan, 
kyseinen toiminta on suoran kilpailun 
kohteena markkinoilla, joille pääsyä ei ole 
rajoitettu. Sen vuoksi on tarpeen ylläpitää 
menettelyä, jota sovelletaan kaikkiin tämä 
direktiivin soveltamisalaan kuuluviin 
aloihin ja jossa voidaan ottaa huomioon 
nykyisen tai tulevan kilpailulle 
vapauttamisen vaikutukset. Tällaisella 
menettelyllä olisi annettava oikeusvarmuus 
asianomaisille yksiköille ja luotava 
asianmukainen päätöksentekomenettely, 
jolla varmistetaan unionin oikeuden 
yhdenmukainen soveltaminen kyseisellä 

(22) Tätä direktiiviä ei saisi soveltaa jonkin 
5–11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
toteuttamiseksi tehtyihin 
hankintasopimuksiin eikä kyseisen 
toiminnan toteuttamiseksi järjestettäviin 
suunnittelukilpailuihin, jos siinä 
jäsenvaltiossa, jossa toiminta toteutetaan 
joko kokonaan tai osittain, vaikka kyse 
olisi yksittäisistä aloista tai segmenteistä, 
kyseinen toiminta on suoran kilpailun 
kohteena markkinoilla, joille pääsyä ei ole 
rajoitettu. Sen vuoksi on tarpeen ylläpitää 
menettelyä, jota sovelletaan kaikkiin tämä 
direktiivin soveltamisalaan kuuluviin 
aloihin ja jossa voidaan ottaa huomioon 
nykyisen tai tulevan kilpailulle 
vapauttamisen vaikutukset. Tällaisella 
menettelyllä olisi annettava oikeusvarmuus 
asianomaisille yksiköille ja luotava 
asianmukainen päätöksentekomenettely, 
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alalla lyhyiden määräaikojen kuluessa. jolla varmistetaan unionin oikeuden 
yhdenmukainen soveltaminen kyseisellä 
alalla lyhyiden määräaikojen kuluessa.

Or. en

Tarkistus 168
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tätä direktiiviä ei saisi soveltaa jonkin 
5–11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
toteuttamiseksi tehtyihin 
hankintasopimuksiin eikä kyseisen 
toiminnan toteuttamiseksi järjestettäviin 
suunnittelukilpailuihin, jos siinä 
jäsenvaltiossa, jossa toiminta toteutetaan, 
kyseinen toiminta on suoran kilpailun 
kohteena markkinoilla, joille pääsyä ei ole 
rajoitettu. Sen vuoksi on tarpeen ylläpitää 
menettelyä, jota sovelletaan kaikkiin tämä 
direktiivin soveltamisalaan kuuluviin 
aloihin ja jossa voidaan ottaa huomioon 
nykyisen tai tulevan kilpailulle 
vapauttamisen vaikutukset. Tällaisella 
menettelyllä olisi annettava oikeusvarmuus 
asianomaisille yksiköille ja luotava 
asianmukainen päätöksentekomenettely, 
jolla varmistetaan unionin oikeuden 
yhdenmukainen soveltaminen kyseisellä 
alalla lyhyiden määräaikojen kuluessa.

(22) Tätä direktiiviä ei saisi soveltaa jonkin 
5–11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
toteuttamiseksi tehtyihin 
hankintasopimuksiin eikä kyseisen 
toiminnan toteuttamiseksi järjestettäviin 
suunnittelukilpailuihin, jos siinä 
jäsenvaltiossa, jossa toiminta toteutetaan, 
kyseinen toiminta on kokonaisuudessaan 
tai osittain myös yksittäisten alojen tai 
osien kohdalla suoran kilpailun kohteena 
markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu.
Sen vuoksi on tarpeen ylläpitää menettelyä, 
jota sovelletaan kaikkiin tämä direktiivin 
soveltamisalaan kuuluviin aloihin ja jossa 
voidaan ottaa huomioon nykyisen tai 
tulevan kilpailulle vapauttamisen 
vaikutukset. Tällaisella menettelyllä olisi 
annettava oikeusvarmuus asianomaisille 
yksiköille ja luotava asianmukainen 
päätöksentekomenettely, jolla varmistetaan 
unionin oikeuden yhdenmukainen 
soveltaminen kyseisellä alalla lyhyiden 
määräaikojen kuluessa.

Or. it

Tarkistus 169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Toimintaan suoraan kohdistuvaa
kilpailua olisi arvioitava puolueettomin 
perustein ottaen huomioon kunkin alan 
erityispiirteet. Arviointia rajoittaa 
kuitenkin se, että siihen on sovellettava 
lyhyitä määräaikoja ja sen on perustuttava 
komission käytettävissä oleviin tietoihin, 
jotka ovat peräisin jo käytettävissä olevista 
lähteistä tai 28 artiklan mukaisen 
soveltamisen yhteydessä saaduista tiedoista 
ja joita ei voida täydentää enemmän aikaa 
vievillä menetelmillä, etenkään 
asianomaisten talouden toimijoiden 
julkisella kuulemisella. Toimintaan 
suoraan kohdistuvan kilpailun arviointi, 
joka voidaan tehdä tämän direktiivin 
yhteydessä, ei näin ollen vaikuta 
kilpailulainsäädännön täysimittaiseen 
soveltamiseen.

(23) Toimintaan suoraan kohdistuvaa 
kilpailua olisi arvioitava puolueettomin 
perustein ottaen huomioon kunkin alan tai 
sen osan erityispiirteet. Arviointia rajoittaa 
kuitenkin se, että siihen on sovellettava 
lyhyitä määräaikoja ja sen on perustuttava 
komission käytettävissä oleviin tietoihin, 
jotka ovat peräisin jo käytettävissä olevista 
lähteistä tai 28 artiklan mukaisen 
soveltamisen yhteydessä saaduista tiedoista 
ja joita ei voida täydentää enemmän aikaa 
vievillä menetelmillä, etenkään 
asianomaisten talouden toimijoiden 
julkisella kuulemisella. Toimintaan 
suoraan kohdistuvan kilpailun arviointi, 
joka voidaan tehdä tämän direktiivin 
yhteydessä, ei näin ollen vaikuta 
kilpailulainsäädännön täysimittaiseen 
soveltamiseen.

Or. en

Tarkistus 170
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Toimintaan suoraan kohdistuvaa 
kilpailua olisi arvioitava puolueettomin 
perustein ottaen huomioon kunkin alan 
erityispiirteet. Arviointia rajoittaa 
kuitenkin se, että siihen on sovellettava 
lyhyitä määräaikoja ja sen on perustuttava 
komission käytettävissä oleviin tietoihin, 
jotka ovat peräisin jo käytettävissä olevista 
lähteistä tai 28 artiklan mukaisen 
soveltamisen yhteydessä saaduista tiedoista 
ja joita ei voida täydentää enemmän aikaa 

(23) Toimintaan suoraan kohdistuvaa 
kilpailua olisi arvioitava puolueettomin 
perustein ottaen huomioon kunkin alan tai 
sen osan erityispiirteet. Arviointia rajoittaa 
kuitenkin se, että siihen on sovellettava 
lyhyitä määräaikoja ja sen on perustuttava 
komission käytettävissä oleviin tietoihin, 
jotka ovat peräisin jo käytettävissä olevista 
lähteistä tai 28 artiklan mukaisen 
soveltamisen yhteydessä saaduista tiedoista 
ja joita ei voida täydentää enemmän aikaa 
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vievillä menetelmillä, etenkään 
asianomaisten talouden toimijoiden 
julkisella kuulemisella. Toimintaan 
suoraan kohdistuvan kilpailun arviointi, 
joka voidaan tehdä tämän direktiivin 
yhteydessä, ei näin ollen vaikuta 
kilpailulainsäädännön täysimittaiseen 
soveltamiseen.

vievillä menetelmillä, etenkään 
asianomaisten talouden toimijoiden 
julkisella kuulemisella. Toimintaan 
suoraan kohdistuvan kilpailun arviointi, 
joka voidaan tehdä tämän direktiivin 
yhteydessä, ei näin ollen vaikuta 
kilpailulainsäädännön täysimittaiseen 
soveltamiseen.

Or. it

Tarkistus 171
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Riittävänä osoituksena 
rajoittamattomasta pääsystä tietyille 
markkinoille pidetään sitä, että tietyn alan 
tai sen osan vapauttamista koskeva unionin 
lainsäädäntö pannaan täytäntöön ja sitä 
sovelletaan. Tällainen lainsäädäntö olisi 
eriteltävä liitteessä, jonka komissio voi 
saattaa ajan tasalle. Liitteessä olisi nykyisin 
viitattava maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja 
direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 13 
päivänä heinäkuuta 2009 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2009/73/EY27, sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY 
kumoamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 
annettuun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2009/72/EY28 sekä
direktiiviin 94/22/EY.

(24) Riittävänä osoituksena 
rajoittamattomasta pääsystä tietyille 
markkinoille pidetään sitä, että tietyn alan 
tai sen osan vapauttamista koskeva unionin 
lainsäädäntö pannaan täytäntöön ja sitä 
sovelletaan. Tällainen lainsäädäntö olisi 
eriteltävä liitteessä, jonka komissio voi 
saattaa ajan tasalle. Liitteessä olisi nykyisin 
viitattava maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä ja 
direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta 
13 päivänä heinäkuuta 2009 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2009/73/EY27, sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY 
kumoamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 
annettuun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2009/72/EY28,
direktiiviin 94/22/EY sekä yhteisön 
rautateiden kehittämisestä annettuun 
direktiiviin 91/440/EY.

Or. en
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Tarkistus 172
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Tutkimus ja innovointi, myös 
ekoinnovointi ja sosiaaliset innovaatiot, 
kuuluvat tärkeimpiin tulevaa kasvua 
edistäviin tekijöihin, ja niille on annettu 
keskeinen sija älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 -
strategiassa. Hankintayksiköiden olisi 
käytettävä julkisia hankintoja strategisesti 
parhaalla mahdollisella tavalla 
edistääkseen innovointia. Innovatiivisten 
tavaroiden ja palvelujen ostaminen 
vaikuttaa olennaisesti julkisten palvelujen 
tehostumiseen ja niiden laadun 
paranemiseen sekä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen.
Se auttaa saamaan parhaan vastineen 
rahoille ja saavuttamaan laajempia 
taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä tuottamalla uusia 
ideoita, muuttamalla ne innovatiivisiksi 
tuotteiksi ja palveluiksi ja edistämällä siten
kestävää talouskasvua. Tällä direktiivillä 
olisi helpotettava innovaatioiden 
hankkimista ja autettava jäsenvaltioita 
saavuttamaan innovaatiounionin tavoitteet.
Sen vuoksi olisi säädettävä erityisestä 
hankintamenettelystä, joka antaisi 
hankintayksiköille mahdollisuuden luoda 
pitkäaikaisia innovaatiokumppanuuksia
uusien, innovatiivisten tuotteiden, 
palvelujen tai rakennusurakoiden 
kehittämistä ja myöhempää hankintaa 
varten sillä varauksella, että toimitettavat 
tuotteet, palvelut tai rakennusurakat
vastaavat sovittuja suoritustasoja ja 
kustannuksia. Tällainen kumppanuus olisi 
järjestettävä riittävän markkinavetoiseksi, 
jotta se kannustaisi innovatiivisen 
ratkaisun kehittämiseen sulkematta 
kuitenkaan markkinoita.

(25) Tutkimus ja innovointi, myös 
ekoinnovointi ja sosiaaliset innovaatiot, 
kuuluvat tärkeimpiin tulevaa kasvua 
edistäviin tekijöihin, ja niille on annettu 
keskeinen sija älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 -
strategiassa. Viranomaisten olisi 
käytettävä julkisia hankintoja strategisesti 
parhaalla mahdollisella tavalla 
edistääkseen innovointia. Innovatiivisten 
tavaroiden ja palvelujen ostaminen 
vaikuttaa olennaisesti julkisten palvelujen 
tehostumiseen ja niiden laadun 
paranemiseen sekä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen.
Se auttaa saamaan parhaan vastineen 
julkisille varoille ja saavuttamaan 
laajempia taloudellisia, ympäristöön 
liittyviä ja yhteiskunnallisia hyötyjä 
tuottamalla uusia ideoita, muuttamalla ne 
innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi ja 
edistämällä kestävää talouskasvua.
Innovatiivinen hankintamalli on esitelty 
tarkemmin esikaupallisista hankinnoista 
annetussa komission tiedonannossa1.
Mallissa edistetään tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jäävien 
tutkimus- ja kehittämispalvelujen 
sisällyttämistä hankintamenettelyihin.
Tämä tähän direktiiviin sisällytetty malli 
tunnustetaan, ja se on kaikkien 
hankintaviranomaisten tarkasteltavissa.
Tällä direktiivillä olisi kuitenkin 
helpotettava yleisesti innovaatioiden 
julkista hankkimista ja autettava 
jäsenvaltioita saavuttamaan 
innovaatiounionin tavoitteet. Jos 
innovatiivisen tuotteen, palvelun tai 
rakennusurakan kehittämisen ja siitä 
syntyvän lopputuloksen hankinnan 
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tarvetta ei pystytä täyttämään 
markkinoilla jo saatavilla olevilla 
ratkaisuilla, hankintaviranomaisilla 
pitäisi olla käytössään tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluviin sopimuksiin 
sovellettava erityinen hankintamenettely.
Tämän uuden menettelyn ansiosta 
hankintaviranomaisilla pitäisi olla
mahdollisuus luoda 
innovaatiokumppanuus uusien, 
innovatiivisten tuotteiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden kehittämistä ja 
hankintaa varten sillä varauksella, että 
nämä vastaavat sovittuja suoritustasoja ja 
kustannuksia. Menettelyn pitäisi perustua 
sääntöihin, joita sovelletaan neuvotteluja 
sisältävään kilpailumenettelyyn, ja 
sopimukset pitäisi tehdä yksinomaan 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, mikä on sopivin 
innovatiivisia ratkaisuja sisältävien 
tarjousten vertailuun. Riippumatta siitä, 
koskeeko innovaatiokumppanuus hyvin 
suurta hanketta vai pienempää hanketta, 
se olisi järjestettävä riittävän 
markkinavetoiseksi, jotta se kannustaisi 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen 
sulkematta kuitenkaan markkinoita.
Hankintaviranomaiset eivät siis saisi 
käyttää innovaatiokumppanuuksia väärin 
siten, että niillä estetään, rajoitetaan tai 
vääristetään kilpailua.
__________________

1 COM(2007)0799 lopullinen. Komission 
tiedonanto Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
– Esikaupalliset hankinnat: innovoinnin 
edistäminen kestävien ja korkealaatuisten 
julkisten palvelujen varmistamiseksi 
Euroopassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvitetään, miten uutta innovaatiokumppanuuksia koskevaa menettelyä olisi 
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käytettävä, ja komission alkuperäiseen ehdotukseen tehdään lisäys erityisesti yhdistämällä 
tämä uusi väline olennaisilta osin kilpailumenettelyssä sovellettaviin periaatteisiin. 
Tarkistuksessa selvennetään myös, että vuonna 2007 annetussa komission tiedonannossa
määriteltyä esikaupallista hankintamenettelyä sovelletaan edelleen tästä uudesta 
innovaatiokumppanuuksia koskevasta menettelystä huolimatta, ja se on sisällytetty erikseen 
uuteen poikkeukseen.

Tarkistus 173
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Tutkimus ja innovointi, myös 
ekoinnovointi ja sosiaaliset innovaatiot, 
kuuluvat tärkeimpiin tulevaa kasvua 
edistäviin tekijöihin, ja niille on annettu 
keskeinen sija älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategiassa. Hankintayksiköiden olisi 
käytettävä julkisia hankintoja strategisesti 
parhaalla mahdollisella tavalla
edistääkseen innovointia. Innovatiivisten 
tavaroiden ja palvelujen ostaminen 
vaikuttaa olennaisesti julkisten palvelujen 
tehostumiseen ja niiden laadun 
paranemiseen sekä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen.
Se auttaa saamaan parhaan vastineen 
rahoille ja saavuttamaan laajempia 
taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä tuottamalla uusia 
ideoita, muuttamalla ne innovatiivisiksi 
tuotteiksi ja palveluiksi ja edistämällä siten 
kestävää talouskasvua. Tällä direktiivillä 
olisi helpotettava innovaatioiden 
hankkimista ja autettava jäsenvaltioita 
saavuttamaan innovaatiounionin tavoitteet.
Sen vuoksi olisi säädettävä erityisestä 
hankintamenettelystä, joka antaisi 
hankintayksiköille mahdollisuuden luoda 
pitkäaikaisia innovaatiokumppanuuksia
uusien, innovatiivisten tuotteiden, 
palvelujen tai rakennusurakoiden 

(25) Tutkimus ja innovointi, myös 
ekoinnovointi ja sosiaaliset innovaatiot, 
kuuluvat tärkeimpiin tulevaa kasvua 
edistäviin tekijöihin, ja niille on annettu 
keskeinen sija älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategiassa. Hankintayksiköiden olisi 
käytettävä julkisia hankintoja strategisesti 
parhaalla mahdollisella tavalla 
edistääkseen innovointia. Innovatiivisten 
tavaroiden ja palvelujen ostaminen 
vaikuttaa olennaisesti julkisten palvelujen 
tehostumiseen ja niiden laadun 
paranemiseen sekä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen.
Se auttaa saamaan parhaan vastineen 
rahoille ja saavuttamaan laajempia 
taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä tuottamalla uusia 
ideoita, muuttamalla ne innovatiivisiksi 
tuotteiksi ja palveluiksi ja edistämällä siten 
kestävää talouskasvua. Tällä direktiivillä 
olisi helpotettava innovaatioiden 
hankkimista ja autettava jäsenvaltioita 
saavuttamaan innovaatiounionin tavoitteet.
Sen vuoksi olisi säädettävä erityisestä 
hankintamenettelystä, joka antaisi 
hankintayksiköille mahdollisuuden uusien, 
innovatiivisten tuotteiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden kehittämiseen ja 
myöhempään hankintaan sillä 
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kehittämistä ja myöhempää hankintaa 
varten sillä varauksella, että toimitettavat 
tuotteet, palvelut tai rakennusurakat 
vastaavat sovittuja suoritustasoja ja 
kustannuksia. Tällainen kumppanuus olisi 
järjestettävä riittävän markkinavetoiseksi, 
jotta se kannustaisi innovatiivisen 
ratkaisun kehittämiseen sulkematta 
kuitenkaan markkinoita.

varauksella, että toimitettavat tuotteet, 
palvelut tai rakennusurakat vastaavat 
sovittuja suoritustasoja ja kustannuksia.

Or. fr

Tarkistus 174
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Neuvottelumenettelyjä, joihin ei liity 
tarjouskilpailua, olisi käytettävä ainoastaan 
hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
koska ne vaikuttavat haitallisesti 
kilpailuun. Tällainen poikkeus olisi 
rajoitettava koskemaan tapauksia, joissa 
tarjouskilpailun julkaiseminen ei ole 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 
mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi tai 
joissa on alusta alkaen selvää, että 
julkaiseminen ei lisäisi kilpailua etenkään 
sen vuoksi, että objektiivisesti katsoen vain 
yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus hankintasopimuksen 
toteuttamiseen. Neuvottelumenettelyä, 
johon ei liity tarjouskilpailua, on aiheellista 
käyttää ainoastaan sellaisissa tilanteissa, 
joissa on kyse objektiivisesta 
yksinoikeudesta ja joissa hankintaosapuoli 
ei ole itse luonut tällaista tilannetta tulevaa 
hankintamenettelyä varten ja joissa ei ole 
sopivia korvikkeita, jollaisten saatavuus 
olisi arvioitava perusteellisesti.

(26) Neuvottelumenettelyjä, joihin ei liity 
tarjouskilpailua, olisi käytettävä ainoastaan 
hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
koska ne vaikuttavat haitallisesti 
kilpailuun. Tällainen poikkeus olisi 
rajoitettava koskemaan tapauksia, joissa 
tarjouskilpailun julkaiseminen ei ole 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 
mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi tai 
joissa on alusta alkaen selvää, että 
julkaiseminen ei lisäisi kilpailua etenkään 
sen vuoksi, että objektiivisesti katsoen vain 
yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus hankintasopimuksen 
toteuttamiseen. Neuvottelumenettelyä, 
johon ei liity tarjouskilpailua, on aiheellista 
käyttää ainoastaan sellaisissa tilanteissa, 
joissa on kyse objektiivisesta 
yksinoikeudesta ja joissa hankintaosapuoli 
ei ole itse luonut tällaista tilannetta tulevaa 
hankintamenettelyä varten ja joissa ei ole 
sopivia korvikkeita, jollaisten saatavuus 
olisi arvioitava perusteellisesti. Kun 
hankintaviranomaiset käyttävät 
neuvottelumenettelyjä, joista ei ilmoiteta 
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ennakolta, tässä direktiivissä 
määritellyissä tapauksissa, niiden olisi 
tarkoituksenmukaista toimittaa 
valvontaelimelle kertomus, jossa ne 
perustelevat valintaansa, ja 
valvontaviranomaisen tehtäviin olisi myös 
sisällyttävä näiden kertomusten 
analysointi ja arviointi.

Or. it

Tarkistus 175
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista ja lisätä 
hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. Niistä olisi tultava 
vakiovälineitä hankintamenettelyihin 
liittyvässä viestinnässä ja 
tietojenvaihdossa. Sähköisten välineiden 
käyttö säästää myös aikaa. Tämän vuoksi 
olisi säädettävä vähimmäisaikojen 
lyhentämisestä sähköisten välineiden 
käytön yhteydessä edellyttäen kuitenkin, 
että tällaiset välineet ovat yhteensopivia 
unionin tasolla suunnitellun erityisen 
tiedonsiirtomuodon kanssa.
Asianmukaisilla toiminnoilla varustetut 
sähköiset tieto- ja viestintämuodot voivat 
myös antaa hankintaviranomaisille 
valmiudet estää, havaita ja korjata 
hankintamenettelyjen aikana tehtyjä 
virheitä.

(27) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista ja lisätä
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien hankintaprosessien tehokkuutta 
ja avoimuutta. Niistä olisi tultava 
vakiovälineitä hankintamenettelyihin 
liittyvässä viestinnässä ja 
tietojenvaihdossa. Sähköisten välineiden 
käyttö säästää myös aikaa. Tämän vuoksi 
olisi säädettävä vähimmäisaikojen 
lyhentämisestä sähköisten välineiden 
käytön yhteydessä edellyttäen kuitenkin, 
että tällaiset välineet ovat yhteensopivia 
unionin tasolla suunnitellun erityisen 
tiedonsiirtomuodon kanssa.
Asianmukaisilla toiminnoilla varustetut 
sähköiset tieto- ja viestintämuodot voivat 
myös antaa hankintaviranomaisille 
valmiudet estää, havaita ja korjata 
hankintamenettelyjen aikana tehtyjä 
virheitä.

Or. fr
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Perustelu

Sähköisten tieto- ja viestintämuotojen käyttöä hankintasopimusten julkaisemiseksi sovelletaan 
yksinomaan tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin hankintamenettelyihin eikä siis 
mainitussa direktiivissä säädettyjen kynnysarvojen alle jääviä sopimuksia koskeviin 
hankintamenettelyihin, jotka kuuluvat voimassa olevan kansallisen lainsäädännön piiriin.

Tarkistus 176
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Unionissa on kehittymässä vahvaksi 
suuntaukseksi julkisten hankintojen 
markkinoilla, että julkiset hankkijat 
yhdistävät kysyntää saavuttaakseen 
mittakaavaetuja muun muassa 
alhaisempien hintojen ja 
liiketoimikustannusten muodossa sekä 
parantaakseen hankintojen hallinnointia ja 
tehdäkseen hankintoja 
ammattitaitoisemmin. Nämä tavoitteet 
voidaan saavuttaa keskittämällä hankinnat 
joko niihin osallistuvien 
hankintayksiköiden määrän tai hankintojen 
ajan myötä muuttuvan volyymin ja arvon 
perusteella. Hankintojen yhdistämistä ja 
keskittämistä olisi kuitenkin valvottava 
tarkasti, jotta vältettäisiin ostovoiman 
liiallinen keskittyminen ja 
kilpailunvastainen yhteistyö sekä 
säilytettäisiin avoimuus ja kilpailu ja 
pienten ja keskisuurten yritykset 
mahdollisuudet päästä markkinoille.

(28) Unionissa on kehittymässä vahvaksi 
suuntaukseksi julkisten hankintojen 
markkinoilla, että julkiset hankkijat 
yhdistävät kysyntää saavuttaakseen 
mittakaavaetuja muun muassa 
alhaisempien hintojen ja 
liiketoimikustannusten muodossa sekä 
parantaakseen hankintojen hallinnointia ja 
tehdäkseen hankintoja 
ammattitaitoisemmin. Nämä tavoitteet 
voidaan saavuttaa keskittämällä hankinnat 
joko niihin osallistuvien 
hankintayksiköiden määrän tai hankintojen 
ajan myötä muuttuvan volyymin ja arvon 
perusteella. Hankintojen yhdistämistä ja 
keskittämistä olisi kuitenkin valvottava 
tarkasti, jotta vältettäisiin ostovoiman 
liiallinen keskittyminen ja 
kilpailunvastainen yhteistyö sekä 
säilytettäisiin avoimuus ja kilpailu ja 
pienten ja keskisuurten yritykset 
mahdollisuudet päästä markkinoille.
Komission olisi annettava jäsenvaltioille 
ja hankintaviranomaisille ohjeet 
yhdistettyjen ja keskitettyjen hankintojen 
vaadittavasta valvonnasta, jotta vältetään 
ostovoiman liiallinen keskittyminen ja 
kilpailunvastainen yhteistyö. Ohjeet olisi 
annettava täytäntöönpanosäädöksinä.
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Tarkistus 177
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Puitejärjestelyjen käyttö voi toimia 
tehokkaana hankintamenetelmänä koko 
Euroopassa, mutta puitejärjestelyillä 
tehtyjen hankintojen avoimuutta ja 
mahdollisuutta osallistua tällaisiin 
hankintoihin olisi parannettava kilpailun 
lisäämiseksi. Puitejärjestelyihin 
sovellettavia säännöksiä olisi näin ollen 
tarkistettava erityisesti säätämällä 
pienoiskilpailuista, joilla ratkaistaan 
erityisten hankintasopimusten tekeminen 
puitejärjestelyn perusteella, sekä 
rajoittamalla puitejärjestelyjen 
voimassaoloa.

(29) Puitejärjestelyjen käyttö voi toimia 
tehokkaana hankintamenetelmänä koko 
Euroopassa, mutta puitejärjestelyillä 
tehtyjen hankintojen avoimuutta ja 
mahdollisuutta osallistua tällaisiin 
hankintoihin olisi parannettava kilpailun 
lisäämiseksi.

Or. en

Tarkistus 178
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Dynaamista hankintajärjestelmää 
ja sähköistä huutokauppaa voidaan 
käyttää yleisesti markkinoilla saatavilla 
olevien ja jonkinlaiset laatustandardit 
täyttävien tavaroiden hankintaan. Näitä 
välineitä ei voi käyttää monimutkaisten ja 
standardoimattomien tavaroiden tai 
palveluiden hankintaan.
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Tarkistus 179
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Useimmissa jäsenvaltioissa käytetään 
yhä enemmän keskitettyjä 
hankintamenetelmiä.
Yhteishankintayksiköt vastaavat 
hankintojen tekemisestä tai 
hankintasopimusten tai puitejärjestelyjen 
tekemisestä muita hankintaviranomaisia tai 
hankintayksikköjä varten. Suurten 
hankintamäärien vuoksi tällaisilla 
menetelmillä lisätään kilpailua ja julkisia 
hankintoja tehdään ammattitaitoisemmin.
Sen vuoksi olisi säädettävä 
hankintayksikköjä varten perustettuja 
yhteishankintayksikköjä koskevasta 
unionin määritelmästä estämättä 
kuitenkaan vähemmän institutionaalisten ja 
järjestelmällisten yhteisten hankintojen 
jatkamista tai vakiintunutta käytäntöä, 
jossa turvaudutaan palveluntarjoajiin, jotka 
valmistelevat ja hallinnoivat 
hankintamenettelyjä hankintayksikön 
nimissä ja puolesta. Lisäksi olisi 
vahvistettava säännöt siitä, miten vastuu 
tämän direktiivin mukaisten 
velvollisuuksien noudattamisesta, korjaavat 
toimenpiteet mukaan luettuina, jaetaan 
yhteishankintayksikön ja niiden 
hankintayksiköiden kesken, jotka tekevät 
hankintoja yhteishankintayksiköstä tai sen 
välityksellä. Jos yhteishankintayksikkö on 
yksin vastuussa hankintamenettelyjen 
suorittamisesta, sen olisi myös oltava yksin 
ja suoraan vastuussa näiden menettelyjen 
laillisuudesta. Jos hankintayksikkö 
suorittaa tietyt osat menettelystä, kuten 
puitejärjestelyn mukaisen uudelleen 

(32) Useimmissa jäsenvaltioissa käytetään 
yhä enemmän keskitettyjä 
hankintamenetelmiä.
Yhteishankintayksiköt vastaavat 
hankintojen tekemisestä tai 
hankintasopimusten tai puitejärjestelyjen 
tekemisestä muita hankintaviranomaisia tai 
hankintayksikköjä varten. Suurten 
hankintamäärien vuoksi tällaisilla 
menetelmillä lisätään kilpailua ja julkisia 
hankintoja tehdään ammattitaitoisemmin, 
mutta erityistä huomiota on kiinnitettävä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksiin osallistua näihin 
menettelyihin. Sen vuoksi olisi säädettävä 
hankintayksikköjä varten perustettuja 
yhteishankintayksikköjä koskevasta 
unionin määritelmästä estämättä 
kuitenkaan vähemmän institutionaalisten ja 
järjestelmällisten yhteisten hankintojen 
jatkamista tai vakiintunutta käytäntöä, 
jossa turvaudutaan palveluntarjoajiin, jotka 
valmistelevat ja hallinnoivat 
hankintamenettelyjä hankintayksikön 
nimissä ja puolesta. Lisäksi olisi 
vahvistettava säännöt siitä, miten vastuu 
tämän direktiivin mukaisten 
velvollisuuksien noudattamisesta, korjaavat 
toimenpiteet mukaan luettuina, jaetaan 
yhteishankintayksikön ja niiden 
hankintayksiköiden kesken, jotka tekevät 
hankintoja yhteishankintayksiköstä tai sen 
välityksellä. Jos yhteishankintayksikkö on 
yksin vastuussa hankintamenettelyjen 
suorittamisesta, sen olisi myös oltava yksin 
ja suoraan vastuussa näiden menettelyjen 
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kilpailuttamisen tai yksittäisten 
hankintasopimusten tekemisen dynaamisen 
hankintajärjestelmän perusteella, sen olisi 
myöhemminkin oltava vastuussa 
suorittamistaan vaiheista.

laillisuudesta. Jos hankintayksikkö 
suorittaa tietyt osat menettelystä, kuten 
puitejärjestelyn mukaisen uudelleen 
kilpailuttamisen tai yksittäisten 
hankintasopimusten tekemisen dynaamisen 
hankintajärjestelmän perusteella, sen olisi 
myöhemminkin oltava vastuussa 
suorittamistaan vaiheista.

Or. en

Tarkistus 180
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä kahden 
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.

(33) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä 
siirtymäkauden jälkeen.

Or. en

Perustelu

Aikataulu on liian tiukka.

Tarkistus 181
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä kahden 
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.

(33) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttöön olisi 
kannustettava.

Or. en

Tarkistus 182
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 

(33) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
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käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä kahden 
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.

käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä kahden 
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.
Näiden säännösten täytäntöönpanolla ei 
rajoiteta nykyisiä kansallisia 
julkaisukeinoja tässä direktiivissä
säädettyjen kynnysarvojen alle jäävien 
julkisten hankintojen osalta, jotta 
turvataan oikeusvarmuus.

Or. fr

Perustelu

Yleinen velvollisuus käyttää sähköisiä viestintämuotoja kaikissa hankintamenettelyissä ei saa 
vaikuttaa jäsenvaltioissa voimassa oleviin kansallisiin julkaisusäännöksiin tässä direktiivissä 
säädettyjen kynnysarvojen alle jäävien julkisten hankintojen osalta.

Tarkistus 183
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt, jotka haluavat tehdä 
yhteisiä hankintasopimuksia, kohtaavat 
nykyään oikeudellisia erityisongelmia 
etenkin kansallisten lainsäädäntöjen 
välisten ristiriitojen vuoksi. Vaikka 
rajatylittävät julkiset yhteishankinnat on 
epäsuorasti sallittu direktiivissä 
2004/17/EY, käytännössä niistä on tehty 
monissa kansallisissa oikeusjärjestelmissä 
nimenomaisesti tai epäsuorasti 
oikeudellisesti epävarmoja tai 
mahdottomia. Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt voivat olla kiinnostuneita 
tekemään yhteistyötä ja yhteisiä 
hankintasopimuksia hyödyntääkseen 
mahdollisimman paljon sisämarkkinoiden 
potentiaalia, joka tarjoaa mittakaavaetuja 
ja mahdollistaa riskien ja hyötyjen 

Poistetaan.
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jakamisen erityisesti innovatiivisissa 
hankkeissa, joihin liittyy suurempia 
riskejä kuin yksi hankintayksikkö voi 
kohtuullisesti kantaa. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava rajatylittäviä 
yhteishankintoja koskevat uudet säännöt, 
joissa nimetään sovellettava lainsäädäntö, 
jotta voidaan helpottaa 
hankintayksiköiden välistä yhteistyötä 
koko sisämarkkinoilla. Lisäksi eri 
jäsenvaltioista olevat hankintayksiköt 
voivat perustaa yhteisiä oikeushenkilöitä 
kansallisen tai unionin lainsäädännön 
mukaisesti. Tällaista yhteishankintojen 
muotoa varten olisi vahvistettava erityiset 
säännöt.

Or. en

Tarkistus 184
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Hankkijoiden laatimien teknisten 
eritelmien olisi oltava sellaisia, että julkiset 
hankinnat avautuvat kilpailulle. Sen vuoksi 
olisi oltava mahdollista esittää tarjouksia, 
jotka perustuvat erilaisiin teknisiin 
ratkaisuihin, jotta saadaan aikaan riittävästi 
kilpailua. Tekniset eritelmät olisi tämän 
perusteella laadittava siten, ettei kilpailua 
kavenneta keinotekoisesti vaatimuksilla, 
joilla suositaan tiettyä talouden toimijaa 
edellyttämällä sen yleensä tarjoamien 
tavaroiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden keskeisiä 
ominaisuuksia. Tämä tavoite voidaan 
yleensä saavuttaa parhaiten laatimalla 
tekniset eritelmät toiminnallisten ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaisen standardiin tai 

(35) Hankkijoiden laatimien teknisten 
eritelmien olisi oltava sellaisia, että julkiset 
hankinnat avautuvat kilpailulle. Sen vuoksi 
olisi oltava mahdollista esittää tarjouksia, 
jotka perustuvat erilaisiin teknisiin 
ratkaisuihin, jotta saadaan aikaan riittävästi 
kilpailua. Tekniset eritelmät olisi tämän 
perusteella laadittava siten, ettei kilpailua 
kavenneta keinotekoisesti vaatimuksilla, 
joilla suositaan tiettyä talouden toimijaa 
edellyttämällä sen yleensä tarjoamien 
tavaroiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden keskeisiä 
ominaisuuksia. Tämä tavoite voidaan 
yleensä saavuttaa parhaiten laatimalla 
tekniset eritelmät toiminnallisten ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaisen standardiin tai 
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sellaisen puuttuessa kansalliseen 
standardiin, hankintayksiköiden on
otettava huomioon muihin vastaaviin 
ratkaisuihin perustuvat tarjoukset, jotka 
täyttävät hankintayksiköiden vaatimukset 
ja vastaavat turvallisuusvaatimuksia.
Vastaavuuden osoittamiseksi tarjoajia 
voidaan vaatia esittämään kolmannen 
osapuolen todentama näyttö; olisi 
kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

sellaisen puuttuessa kansalliseen 
standardiin, hankintayksiköiden olisi
otettava huomioon muihin vastaaviin 
ratkaisuihin perustuvat tarjoukset, jotka 
täyttävät hankintayksiköiden vaatimukset 
ja vastaavat turvallisuusvaatimuksia.
Vastaavuuden osoittamiseksi tarjoajia 
voidaan vaatia esittämään kolmannen 
osapuolen todentama näyttö; olisi 
kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa. Jotta ei 
syrjittäisi niitä tarjoajia, jotka sijoittavat 
todistuksiin ja testausraportteihin aikaa ja 
rahaa, vastuun vastaavuuden 
osoittamisesta erityisellä merkillä tulee 
kuulua vastaavuutta vaativalle tarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 185
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Hankkijoiden laatimien teknisten 
eritelmien olisi oltava sellaisia, että julkiset 
hankinnat avautuvat kilpailulle. Sen vuoksi 
olisi oltava mahdollista esittää tarjouksia, 
jotka perustuvat erilaisiin teknisiin 
ratkaisuihin, jotta saadaan aikaan riittävästi 
kilpailua. Tekniset eritelmät olisi tämän 
perusteella laadittava siten, ettei kilpailua 
kavenneta keinotekoisesti vaatimuksilla, 
joilla suositaan tiettyä talouden toimijaa 
edellyttämällä sen yleensä tarjoamien 
tavaroiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden keskeisiä 
ominaisuuksia. Tämä tavoite voidaan 

(35) Hankintaviranomaisten laatimien 
teknisten eritelmien olisi oltava sellaisia, 
että julkiset hankinnat avautuvat 
kilpailulle. Sen vuoksi on oltava 
mahdollista esittää tarjouksia, jotka 
perustuvat markkinoilla oleviin erilaisiin 
teknisiin ratkaisuihin, standardeihin ja 
eritelmiin, jotta saadaan aikaan riittävästi 
kilpailua. Tekniset eritelmät olisi tämän 
perusteella laadittava siten, ettei kilpailua 
kavenneta keinotekoisesti vaatimuksilla, 
joilla suositaan tiettyä talouden toimijaa 
edellyttämällä sen yleensä tarjoamien 
tavaroiden, palvelujen tai 
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yleensä saavuttaa parhaiten laatimalla 
tekniset eritelmät toiminnallisten ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaisen standardiin tai 
sellaisen puuttuessa kansalliseen 
standardiin, hankintayksiköiden on 
otettava huomioon muihin vastaaviin 
ratkaisuihin perustuvat tarjoukset, jotka 
täyttävät hankintayksiköiden vaatimukset 
ja vastaavat turvallisuusvaatimuksia.
Vastaavuuden osoittamiseksi tarjoajia 
voidaan vaatia esittämään kolmannen 
osapuolen todentama näyttö; olisi 
kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

rakennusurakoiden keskeisiä 
ominaisuuksia tai joilla asetetaan talouden 
toimijoita epäedulliseen asemaan 
liiketoiminta- tai kehittämismallin 
perusteella muun muassa tietyssä 
ratkaisussa tai palvelussa käytettyjen
vaatimusten tai eritelmien osalta. Tämä 
tavoite voidaan yleensä saavuttaa parhaiten 
laatimalla tekniset eritelmät toiminnallisten 
ja suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaisen standardiin tai 
sellaisen puuttuessa kansalliseen 
standardiin, hankintaviranomaisten on 
otettava yhdenvertaisesti huomioon muihin 
vastaaviin ratkaisuihin perustuvat 
tarjoukset. Vastaavuuden osoittamiseksi 
tarjoajia voidaan vaatia esittämään 
kolmannen osapuolen todentama näyttö;
olisi kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa. Jos 
hankintaviranomainen katsoo, ettei 
vastaavuutta ole, sen on perusteltava tätä 
koskeva päätöksensä.

Or. en

Perustelu

Julkiset hankinnat tarjoavat merkittäviä markkinamahdollisuuksia talouden toimijoille 
ympäri Eurooppaa. Jotta edistetään innovointia, työpaikkojen syntymistä ja kasvua parhaalla 
mahdollisella tavalla, julkiset hankinnat on toteutettava syrjimättömästi ja teknologian 
kannalta puolueettomasti. Yhdenvertaisilla toimintaedellytyksillä, joiden vallitessa talouden 
toimijat voivat kilpailla yhdenvertaisesti kehittämis- tai liiketoimintamallista taikka 
vaatimusten tai eritelmien valinnasta riippumatta, varmistetaan mahdollisimman monen 
toimijan mahdollisuus osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin.

Tarkistus 186
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Hankintayksikköjen, jotka haluavat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita tai 
palveluja, joilla on erityiset 
ympäristöominaisuudet tai sosiaaliset tai 
muut ominaisuudet, olisi voitava viitata 
erityisiin merkkeihin, kuten Euroopan 
ympäristömerkkiin, (moni)kansallisiin 
ympäristömerkkeihin tai muihin 
merkkeihin, jos kyseistä merkkiä koskevat 
vaatimukset liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen, kuten tuotteen kuvaukseen ja 
tarjontamuotoon, pakkausvaatimukset 
mukaan luettuina. Olennaista on myös se, 
että nämä vaatimukset laaditaan ja 
hyväksytään puolueettomasti 
varmistettavissa olevilla perusteilla 
käyttäen menettelyä, johon sidosryhmät, 
kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, 
jakelijat ja ympäristöjärjestöt voivat 
osallistua, ja että merkki on kaikkien 
kiinnostuneiden osapuolten saatavilla ja 
käytettävissä.

(36) Hankintayksikköjen, jotka haluavat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita tai 
palveluja, joilla on erityiset 
ympäristöominaisuudet tai sosiaaliset tai 
muut ominaisuudet, olisi voitava viitata 
erityisiin merkkeihin, kuten Euroopan 
ympäristömerkkiin, (moni)kansallisiin 
ympäristömerkkeihin tai muihin 
merkkeihin, jos kyseistä merkkiä koskevat 
vaatimukset liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen, kuten tuotteen kuvaukseen ja 
tarjontamuotoon, pakkausvaatimukset ja 
tuotantoprosessi mukaan luettuina.
Olennaista on myös se, että nämä 
vaatimukset laaditaan ja hyväksytään 
puolueettomasti varmistettavissa olevilla 
perusteilla käyttäen menettelyä, johon 
sidosryhmät, kuten viranomaiset, 
kuluttajat, valmistajat, jakelijat, 
ammattiliitot ja ympäristöjärjestöt voivat 
osallistua, ja että merkki on kaikkien 
kiinnostuneiden osapuolten saatavilla ja 
käytettävissä.

Or. en

Tarkistus 187
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Hankintayksikköjen, jotka haluavat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita tai 
palveluja, joilla on erityiset 
ympäristöominaisuudet tai sosiaaliset tai 
muut ominaisuudet, olisi voitava viitata 
erityisiin merkkeihin, kuten Euroopan 
ympäristömerkkiin, (moni)kansallisiin 

(36) Hankintayksikköjen, jotka haluavat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita tai 
palveluja, joilla on erityiset 
ympäristöominaisuudet tai sosiaaliset tai 
muut ominaisuudet, olisi voitava viitata 
erityisiin sosiaalisia vaatimuksia tai 
ympäristövaatimuksia koskeviin 
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ympäristömerkkeihin tai muihin 
merkkeihin, jos kyseistä merkkiä koskevat 
vaatimukset liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen, kuten tuotteen kuvaukseen ja 
tarjontamuotoon, pakkausvaatimukset 
mukaan luettuina. Olennaista on myös se, 
että nämä vaatimukset laaditaan ja 
hyväksytään puolueettomasti 
varmistettavissa olevilla perusteilla 
käyttäen menettelyä, johon sidosryhmät, 
kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, 
jakelijat ja ympäristöjärjestöt voivat 
osallistua, ja että merkki on kaikkien 
kiinnostuneiden osapuolten saatavilla ja 
käytettävissä.

merkkeihin, kuten Euroopan 
ympäristömerkkiin, (moni)kansallisiin 
ympäristömerkkeihin tai muihin 
merkkeihin, jos kyseistä merkkiä koskevat 
vaatimukset liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen, kuten tuotteen kuvaukseen ja 
tarjontamuotoon, pakkausvaatimukset 
mukaan luettuina. Olennaista on myös se, 
että nämä vaatimukset laaditaan ja 
hyväksytään puolueettomasti 
varmistettavissa olevilla perusteilla 
käyttäen menettelyä, johon sidosryhmät, 
kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, 
ammattiliitot, jakelijat ja ympäristöjärjestöt 
voivat osallistua, ja että merkki on kaikkien 
kiinnostuneiden osapuolten saatavilla ja 
käytettävissä.

Or. en

Tarkistus 188
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Hankintaviranomaisten on 
varmistettava kaikissa hankinnoissa, että 
sopimuksen kohteena olevat tavarat, 
palvelut ja rakennusurakat täyttävät 
tietosuojalainsäädännön vaatimukset.
Henkilötietojen käsittelyä koskevien 
rekisteröidyn henkilön oikeuksien ja 
vapauksien suojelun varmistamiseksi ja 
osoittamiseksi tarjoajien on hyväksyttävä 
sisäiset toimintaperiaatteet ja toteutettava 
asianmukaiset tekniset ja organisaatiota 
koskevat toimenpiteet henkilötietojen 
käsittelyä suunnitellessaan 
(sisäänrakennettu tietosuoja).

Or. en
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Tarkistus 189
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
osallistumista hankintamarkkinoille, olisi 
säädettävä nimenomaisesti, että 
hankintasopimukset voidaan jakaa joko 
homogeenisiin tai heterogeenisiin osiin.
Jos hankintasopimukset jaetaan osiin, 
hankintaviranomaiset voivat esimerkiksi 
kilpailun säilyttämiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi 
rajoittaa niiden osien määrää, joista 
talouden toimija voi tehdä tarjouksen; ja 
myös niiden osien määrää, jotka voidaan 
myöntää yhdelle tarjoajalle.

(38) Julkisia hankintoja olisi sovitettava 
pk-yritysten tarpeisiin.
Hankintaviranomaisten olisi käytettävä 
käytännesääntöjä, joissa on ohjeet siitä, 
miten ne voivat soveltaa julkista 
hankintamenettelyä siten, että helpotetaan 
pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista. Jotta voidaan edistää 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) osallistumista julkisille
hankintamarkkinoille, 
hankintaviranomaisten olisi harkittava 
erityisesti sopimusten jakamista osiin ja 
varmistettava, että tiedot sopimusten osiin 
jakamisen tai jakamatta jättämisen 
perusteista ovat avoimesti saatavilla.
Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
toimenpiteitä, joilla edistetään pk-
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin erityisesti parantamalla 
tiedotusta ja ohjausta, jotka koskevat 
tarjouskilpailuja ja uusia 
mahdollisuuksia, joita uudistettu EU:n 
säädöskehys tarjoaa, sekä edistämällä 
hyvien toimintatapojen vaihtoa ja 
koulutuksen ja tapahtumien järjestämistä 
julkisille hankkijoille ja pk-yrityksille.

Or. en

Perustelu

Vaikka pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin on 
selkeästi edistettävä, hankintaviranomaisia ei ole asianmukaista velvoittaa jakamaan 
sopimukset osiin. Lisäksi hankintaviranomaiset voivat harkintansa mukaan rajoittaa niiden 
osien määrää, jotka yksittäinen tarjouksentekijä voi voittaa, mikä on todennäköisesti 
epäedullista innovatiivisille tai muutoin kilpailukykyisille pk-yrityksille, ja siihen sisältyy 
vakava väärinkäytön riski, "ulkopuolisten" syrjintä. Pehmeät toimenpiteet ovat 
suositeltavampia.
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Tarkistus 190
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia ei saisi tehdä sellaisten 
talouden toimijoiden kanssa, jotka ovat 
osallistuneet rikollisjärjestön toimintaan tai 
syyllistyneet unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavaan lahjontaan tai petokseen 
taikka rahanpesuun. Jos talouden toimijat 
jättävät verot tai sosiaaliturvamaksut 
maksamatta, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin tasolla.
Koska hankintayksiköillä, jotka eivät ole 
hankintaviranomaisia, ei ole välttämättä 
pääsyä asiaa koskevaan kiistattomaan 
todistusaineistoon, olisi asianmukaista 
jättää kyseisten hankintayksiköiden 
päätettäväksi, soveltavatko ne direktiivissä 
[2004/18] lueteltuja 
poissulkemisperusteita. Näin ollen 
velvollisuus soveltaa direktiivin [2004/18] 
55 artiklan 1 ja 2 kohtaa olisi rajoitettava 
koskemaan niitä hankintayksikköjä, jotka 
ovat hankintaviranomaisia. Lisäksi 
hankintayksiköille olisi annettava 
mahdollisuus sulkea pois ehdokkaat tai 
tarjoajat ympäristövelvoitteiden tai 
sosiaalisten velvoitteiden rikkomisten 
perusteella myös silloin, kun on kyse 
vammaiskäytön edellytyksiä koskevien 
sääntöjen rikkomisista tai muunlaisista 
ammatin harjoittamiseen liittyvistä 
vakavista virheistä, kuten kilpailusääntöjen 
tai immateriaalioikeuksien rikkomisista.

(40) Julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia ei saisi tehdä sellaisten 
talouden toimijoiden kanssa, jotka ovat 
osallistuneet rikollisjärjestön toimintaan tai 
syyllistyneet unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavaan lahjontaan tai petokseen 
taikka rahanpesuun. Jos talouden toimijat 
jättävät verot tai sosiaaliturvamaksut 
maksamatta, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin tasolla.
Koska hankintayksiköillä, jotka eivät ole 
hankintaviranomaisia, ei ole välttämättä 
pääsyä asiaa koskevaan kiistattomaan 
todistusaineistoon, olisi asianmukaista 
jättää kyseisten hankintayksiköiden 
päätettäväksi, soveltavatko ne direktiivissä 
[2004/18] lueteltuja 
poissulkemisperusteita. Näin ollen 
velvollisuus soveltaa direktiivin [2004/18] 
55 artiklan 1 ja 2 kohtaa olisi rajoitettava 
koskemaan niitä hankintayksikköjä, jotka 
ovat hankintaviranomaisia. Lisäksi 
hankintayksiköille olisi annettava 
mahdollisuus sulkea pois ehdokkaat tai 
tarjoajat ympäristövelvoitteiden, 
työvelvoitteiden tai sosiaalisten 
velvoitteiden rikkomisten perusteella myös 
silloin, kun on kyse työoloja, 
työehtosopimuksia tai vammaiskäytön 
edellytyksiä koskevien sääntöjen 
rikkomisista tai muunlaisista ammatin 
harjoittamiseen liittyvistä vakavista 
virheistä, kuten kilpailusääntöjen tai 
immateriaalioikeuksien rikkomisista.

Or. en
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Perustelu

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive - there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC:The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

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

Tarkistus 191
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia ei saisi tehdä sellaisten 
talouden toimijoiden kanssa, jotka ovat 
osallistuneet rikollisjärjestön toimintaan tai 
syyllistyneet unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavaan lahjontaan tai petokseen 
taikka rahanpesuun. Jos talouden toimijat 
jättävät verot tai sosiaaliturvamaksut 
maksamatta, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin tasolla.
Koska hankintayksiköillä, jotka eivät ole 
hankintaviranomaisia, ei ole välttämättä 
pääsyä asiaa koskevaan kiistattomaan 
todistusaineistoon, olisi asianmukaista 
jättää kyseisten hankintayksiköiden 
päätettäväksi, soveltavatko ne direktiivissä 
[2004/18] lueteltuja 
poissulkemisperusteita. Näin ollen 
velvollisuus soveltaa direktiivin [2004/18] 
55 artiklan 1 ja 2 kohtaa olisi rajoitettava 
koskemaan niitä hankintayksikköjä, jotka 
ovat hankintaviranomaisia. Lisäksi 

(40) Julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia ei saisi tehdä sellaisten 
talouden toimijoiden kanssa, jotka ovat 
osallistuneet rikollisjärjestön toimintaan tai 
syyllistyneet unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavaan lahjontaan tai petokseen 
taikka rahanpesuun. Jos talouden toimijat 
jättävät verot tai sosiaaliturvamaksut 
maksamatta, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin tasolla.
Koska hankintayksiköillä, jotka eivät ole 
hankintaviranomaisia, ei ole välttämättä 
pääsyä asiaa koskevaan kiistattomaan 
todistusaineistoon, olisi asianmukaista 
jättää kyseisten hankintayksiköiden 
päätettäväksi, soveltavatko ne direktiivissä 
[2004/18] lueteltuja 
poissulkemisperusteita. Näin ollen 
velvollisuus soveltaa direktiivin [2004/18] 
55 artiklan 1 ja 2 kohtaa olisi rajoitettava 
koskemaan niitä hankintayksikköjä, jotka 
ovat hankintaviranomaisia. Lisäksi 
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hankintayksiköille olisi annettava 
mahdollisuus sulkea pois ehdokkaat tai 
tarjoajat ympäristövelvoitteiden tai 
sosiaalisten velvoitteiden rikkomisten 
perusteella myös silloin, kun on kyse 
vammaiskäytön edellytyksiä koskevien 
sääntöjen rikkomisista tai muunlaisista 
ammatin harjoittamiseen liittyvistä 
vakavista virheistä, kuten kilpailusääntöjen 
tai immateriaalioikeuksien rikkomisista.

hankintayksiköille olisi annettava 
mahdollisuus sulkea pois ehdokkaat tai 
tarjoajat ympäristövelvoitteiden, 
työvelvoitteiden tai sosiaalisten 
velvoitteiden rikkomisten perusteella myös 
silloin, kun on kyse työoloja tai
vammaiskäytön edellytyksiä koskevien 
sääntöjen rikkomisista tai muunlaisista 
ammatin harjoittamiseen liittyvistä 
vakavista virheistä, kuten kilpailusääntöjen 
tai immateriaalioikeuksien rikkomisista.

Or. en

Tarkistus 192
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jos hankintayksiköt ovat velvollisia 
soveltamaan tai päättävät soveltaa edellä 
mainittuja poissulkemisperusteita, niiden 
olisi sovellettava direktiiviä [2004/18] 
silloin, kun on mahdollista, että talouden 
toimijat toteuttavat säännösten 
noudattamiseksi toimenpiteitä, joilla on 
tarkoitus korjata rikosten tai virheiden 
seuraukset ja tehokkaasti estää asiattoman 
toiminnan toistuminen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 193
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä (43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
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puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen.
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
myös silloin, kun hankintayksiköt vaativat
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi 
sallittava, että hankintayksiköt asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi joko 
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" tai "alhaisimmat 
kustannukset", ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen.
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
samalla kun varmistetaan, että yksiköt 
voivat vaatia laadukkaita rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka sopivat 
optimaalisesti niiden tarpeisiin edellyttäen, 
että nämä liittyvät sopimuksen 
kohteeseen.

Or. en

Perustelu

Pääasiallisen menettelyn tarkoituksena olisi oltava parhaan hinta-laatusuhteen eli 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valitseminen. Toissijaiset perusteet, kuten 
alhaisimmat kustannukset, ovat tarpeettomia, sillä kokonaistaloudellisesti edullisimpaan 
tarjoukseen sisältyy hintaperuste.

Tarkistus 194
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen.
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
myös silloin, kun hankintayksiköt vaativat 

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen.
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
myös silloin, kun hankintayksiköt vaativat 
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laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi sallittava, 
että hankintayksiköt asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi joko
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" tai "alhaisimmat 
kustannukset", ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi sallittava, 
että hankintayksiköt asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi 
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen", ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

Or. fr

Tarkistus 195
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen.
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
myös silloin, kun hankintayksiköt vaativat 
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi sallittava, 
että hankintayksiköt asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi joko 
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" tai "alhaisimmat 
kustannukset", ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen.
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
myös silloin, kun hankintayksiköt vaativat 
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi sallittava, 
että hankintayksiköt asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi joko 
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" tai, jos kyse on 
standardoiduista tuotteista, "alhaisimman 
hinnan".
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Tarkistus 196
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Jos hankintayksiköt päättävät tehdä
hankintasopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, niiden on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi. Nämä perusteet on 
määritettävä hankintasopimuksen kohteen 
mukaisesti siten, että niillä voidaan 
arvioida kunkin tarjouksen suoritustaso 
suhteessa teknisissä eritelmissä 
määritettyyn hankintasopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen hinta-
laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintayksikölle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

(44) Jos hankintayksiköt tekevät
hankintasopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, niiden on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi. Nämä perusteet on 
määritettävä hankintasopimuksen kohteen 
mukaisesti siten, että niillä voidaan 
arvioida kunkin tarjouksen suoritustaso 
suhteessa teknisissä eritelmissä 
määritettyyn hankintasopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen hinta-
laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintayksikölle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

Or. fr

Tarkistus 197
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Jos hankintayksiköt päättävät tehdä (44) Hankintayksikköjen on määritettävä 
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hankintasopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, niiden on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi. Nämä perusteet on 
määritettävä hankintasopimuksen kohteen 
mukaisesti siten, että niillä voidaan 
arvioida kunkin tarjouksen suoritustaso 
suhteessa teknisissä eritelmissä 
määritettyyn hankintasopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen hinta-
laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintayksikölle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

hankintasopimuksen tekoperusteet, joilla 
ne arvioivat tarjoukset hinta-
laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi. Nämä perusteet on 
määritettävä hankintasopimuksen kohteen 
mukaisesti siten, että niillä voidaan 
arvioida kunkin tarjouksen suoritustaso 
suhteessa teknisissä eritelmissä 
määritettyyn hankintasopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen hinta-
laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintayksikölle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen ja terveen kilpailun 
mahdollisuus ja niihin olisi liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittämien tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen.

Or. en

Tarkistus 198
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintayksiköille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintayksiköt voivat 
määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 

(46) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintayksiköille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintayksiköt voivat 
määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikkien kiinnostuneiden osapuolten 
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kaikki kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten kehitys-, tuotanto-, 
käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. Aina, 
kun tällainen menetelmä on kehitetty, sen 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten kehitys-, tuotanto-, 
käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 199
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintayksiköille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintayksiköt voivat 
määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 

(46) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintayksiköille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintayksiköt voivat 
määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 
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elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikki kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten kehitys-, tuotanto-, 
käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. Aina, 
kun tällainen menetelmä on kehitetty, sen 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikkien kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten tutkimus-, kehitys-, 
tuotanto-, käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. Aina, 
kun tällainen menetelmä on kehitetty, sen 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

Or. en

Tarkistus 200
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintayksiköille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintayksiköt voivat
määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikki kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 

(46) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintayksiköille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintayksiköt voivat 
määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikkien kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
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tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten kehitys-, tuotanto-,
käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. Aina, 
kun tällainen menetelmä on kehitetty, sen 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten kehitys-, käyttö-, 
ylläpito- ja käytöstäpoistokustannukset) ja 
ulkoiset kustannukset, jos näitä voidaan 
arvioida rahallisesti ja seurata. Unionin 
tasolla olisi kehitettävä yhteisiä 
menetelmiä tiiviissä yhteistyössä 
sidosryhmien, myös yritysten, kanssa
yksittäisiin luokkiin kuuluvien tavaroiden 
ja palvelujen elinkaarikustannusten 
laskemiseksi. Aina, kun tällainen 
menetelmä on kehitetty, sen käyttö olisi 
tehtävä pakolliseksi.

Or. en

Tarkistus 201
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintayksiköille
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintayksiköt voivat 
määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikki kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten kehitys-, tuotanto-, 
käyttö-, ylläpito- ja 

(46) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintaviranomaisille
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintaviranomaiset 
voivat määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikkien kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset sisäiset kustannukset (kuten 
kehitys-, ylläpito- ja 
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käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla 
olisi kehitettävä yhteisiä menetelmiä 
yksittäisiin luokkiin kuuluvien tavaroiden 
ja palvelujen elinkaarikustannusten 
laskemiseksi. Aina, kun tällainen 
menetelmä on kehitetty, sen käyttö olisi 
tehtävä pakolliseksi.

käytöstäpoistokustannukset).

Or. en

Perustelu

Elinkaarikustannusten laskemisen olisi oltava yksi vaihtoehdoista, joilla 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous voidaan määrittää, ei kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen määrittämisen vaihtoehto. Kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen määrittämisen vaihtoehdoksi olisi asetettava alhaisin hinta, mutta ainoastaan 
standardoiduille tuotteille.

Tarkistus 202
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Euroopan unionin tuomioistuimen 
viimeaikaisen oikeuskäytännön 
perusteella hankintaviranomaiset voivat 
valita sopimuksentekoperusteeksi sen, että 
asianomainen tuote on alkuperältään 
reilun kaupan tuote, johon sisältyy 
vaatimus tuottajille maksettavasta 
vähimmäishinnasta ja hinnanlisästä.

Or. en

Tarkistus 203
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale



AM\911613FI.doc 59/201 PE492.861v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen. Jotta 
sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava 
koskemaan niitä ominaisuuksia, joista 
aiheutuu välittömiä seurauksia 
henkilöstön jäsenille heidän 
työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY32 mukaisesti siten, 
että niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan 
tai välillisesti talouden toimijoita, jotka 
tulevat muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt viittaavat teknisissä 
eritelmissä, hankintasopimusten 
tekoperusteissa ja hankintasopimusten 
toteuttamisehdoissa tiettyyn 
tuotantoprosessiin, tiettyyn palvelujen 
tarjontamuotoon tai tiettyyn prosessiin, 
joka koskee jotain muuta tuotteen tai 
palvelun elinkaaren vaihetta, jos nämä 
liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen.
Jotta sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijat voisivat käyttää 
valintaperusteena ominaisuuksia, jotka 
koskevat kyseiseen tuotantoprosessiin tai 
palvelujen suorittamiseen suoraan 
osallistuvan henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea muiden 
muassa tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteilla, 
joissa tällaiset ominaisuudet otetaan 
huomioon, olisi joka tapauksessa oltava 
yhteys sopimuksen kohteeseen. Perusteita 
olisi sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY32 mukaisesti siten, 
että niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan 
tai välillisesti talouden toimijoita, jotka 
tulevat muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.
Hankintaviranomaiset voivat sisällyttää 
sosiaaliset näkökohdat (muun muassa 
ILO:n keskeiset yleissopimukset) teknisiin 



PE492.861v02-00 60/201 AM\911613FI.doc

FI

sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.

eritelmiin, jos tämä on asianmukaista ja 
liittyy sopimuksen kohteeseen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ei kata sosiaalisia näkökohtia riittävästi. Niiden käyttö pitäisi sallia 
hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa edellyttäen, että ne liittyvät sopimuksen kohteeseen.

Tarkistus 204
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen. Jotta 
sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen. Jotta 
sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja, kuten esimerkiksi 
ominaisuuksia, joilla pyritään 
suojelemaan työntekijöiden terveyttä tai 
edistämään hankintasopimuksen 
toteuttamisesta vastaavaan henkilöstöön 
kuuluvien heikossa asemassa olevien tai 
vammaisten henkilöiden integroitumista 
yhteiskuntaan. Tällaiset ominaisuudet 
voivat koskea vain tuotantoprosesseihin 
osallistuvan henkilöstön terveyden suojelua 
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tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY32 mukaisesti siten, 
että niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan 
tai välillisesti talouden toimijoita, jotka 
tulevat muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.

tai hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY32 mukaisesti siten, 
että niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan 
tai välillisesti talouden toimijoita, jotka 
tulevat muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.

Or. es

Tarkistus 205
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn 
tuotantoprosessiin, tiettyyn palvelujen 
tarjontamuotoon tai tiettyyn prosessiin, 
joka koskee jotain muuta tuotteen tai 
palvelun elinkaaren vaihetta, jos nämä 
liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen.
Jotta sosiaaliset näkökohdat voitaisiin 
ottaa paremmin huomioon julkisissa 

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat 
rakennusurakan, palvelun tai tuotteen 
elinkaaren rahalliseen arviointiin ja näin 
muodoin sosiaaliseen ja ympäristölliseen 
kestävyyteen, jos nämä ominaisuudet
liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen.
Teknisiä eritelmiä ja 
sopimuksentekoperusteita olisi tulkittava 
laajassa merkityksessä.
Hankintaviranomaiset voivat myös 
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hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön 
edellytykset mukaan luettuina.
Valintaperusteet, joissa tällaiset 
ominaisuudet otetaan huomioon, olisi 
joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön 
jäsenille heidän työympäristössään.
Perusteita olisi sovellettava palvelujen
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
96/71/EY32 mukaisesti siten, että niiden 
soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.

käyttää teknisiä eritelmiä tai 
sopimuksentekoperusteita sosiaalisten tai 
ympäristöön liittyvien haittavaikutusten 
minimoimiseksi tai myönteisten 
sosiaalisten tai ympäristöön liittyvien 
vaikutusten maksimoimiseksi. Osana 
valintaperusteita hankintaviranomaisille 
olisi annettava mahdollisuus ottaa 
huomioon kustannusten minimointiin ja 
voimavarojen mahdollisimman 
tehokkaaseen käyttöön perustuva 
elinkaarikustannusmalli, jota olisi 
sovellettava rakennusurakoita, palveluja 
tai tavaroita hankittaessa siten, ettei
syrjitä suoraan tai välillisesti talouden 
toimijoita, jotka tulevat muista 
jäsenvaltioista tai sellaisista kolmansista 
maista, jotka ovat sopimuspuolina WTO:n 
julkisia hankintoja koskevassa 
sopimuksessa, tai muista kolmansista 
maista, joiden kanssa unioni on tehnyt 
vapaakauppasopimuksen.
Hankintaviranomaisille olisi annettava 
mahdollisuus käyttää teknisinä eritelminä 
ja sopimuksentekoperusteina myös 
kyseisen sopimuksen toteuttamisesta 
huolehtivan henkilöstön organisaatiota, 
pätevyyttä ja kokemusta, sillä tämä voi 
vaikuttaa sopimuksen toteuttamisen 
laatuun ja sosiaaliseen kestävyyteen ja 
tätä kautta hinta-laatusuhteeltaan 
parhaan tarjouksen määrittämiseen.
Hankintaviranomaisten olisi otettava 
nämä seikat huomioon 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteissa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2 artiklan 1 kohdan 22 alakohtaan esitetyssä tarkistuksessa otetaan käyttöön termi 
"elinkaari", joka sisältyy rakennusurakoihin, tuotteisiin tai palveluihin niiden valintojen 
tuloksena, jotka tehdään elinkaaren muissa vaiheissa kuin käyttövaiheessa, edellyttäen, että 
yhteys sopimuksen kohteeseen on olemassa ja että tämä pätee hankinnan näkökulmasta. 
Nämä seikat on tarkoitus sisällyttää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
määrittämiseen. Muutetussa johdanto-osan kappaleessa viitataan kyseiseen säännökseen.
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Tarkistus 206
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn 
tuotantoprosessiin, tiettyyn palvelujen 
tarjontamuotoon tai tiettyyn prosessiin, 
joka koskee jotain muuta tuotteen tai 
palvelun elinkaaren vaihetta, jos nämä 
liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen.
Jotta sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(47) Jotta sosiaaliset näkökohdat voitaisiin 
ottaa paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY32 mukaisesti siten, 
että niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan 
tai välillisesti talouden toimijoita, jotka 
tulevat muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.
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direktiivin 96/71/EY32 mukaisesti siten, 
että niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan 
tai välillisesti talouden toimijoita, jotka 
tulevat muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.

Or. en

Tarkistus 207
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen. Jotta
sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa elinkaaren 
tunnusmerkkeihin, kuten tiettyyn 
tuotantoprosessiin, mukaan luettuina 
esimerkiksi sosiaaliset ja ympäristöön 
liittyvät näkökohdat, tiettyyn palvelujen 
tarjontamuotoon, toiminnallisiin tai 
suoritukseen liittyviin vaatimuksiin 
ympäristöön liittyvien tai sosiaalisten 
vaikutusten minimoimiseksi tai 
maksimoimiseksi tai tiettyyn prosessiin, 
joka koskee jotain muuta tuotteen tai 
palvelun elinkaaren vaihetta, jos nämä 
liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen.
Sääntöä, jonka mukaan 
hankintasopimuksen kohteeseen on 
viitattava, pitäisi tulkita laajasti.
Vastaavasti, jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
julkisissa hankinnoissa, hankkijoille 
voitaisiin myös antaa mahdollisuus käyttää 
teknisten eritelmien ja valintaperusteiden 
puitteissa ominaisuuksia, jotka koskevat 
kyseiseen tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
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mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY32 mukaisesti siten, 
että niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan 
tai välillisesti talouden toimijoita, jotka 
tulevat muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.

henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea esimerkiksi
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua, 
sukupuolten tasa-arvoa (esim. 
samapalkkaisuus, työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittaminen) ammatilliseen 
jatkokoulutukseen pääsyä, käyttäjien 
osallistumista ja konsultaatiota, 
kohtuuhintaisuutta, ihmisoikeuksia, 
eettistä kauppaa tai hankintasopimuksen 
toteuttamiseen osallistuvien vähäosaisten 
henkilöiden tai heikossa asemassa olevien 
ryhmien jäsenten (kuten 
pitkäaikaistyöttömien, romanien, 
maahanmuuttajien tai nuorten ja 
iäkkäiden työntekijöiden) parempaa 
integroitumista yhteiskuntaan, 
vammaiskäytön edellytykset mukaan 
luettuina. Valintaperusteet, joissa tällaiset 
ominaisuudet otetaan huomioon, olisi joka 
tapauksessa rajattava koskemaan niitä 
ominaisuuksia, joista aiheutuu välittömiä 
seurauksia henkilöstön jäsenille heidän 
työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY32 mukaisesti siten, 
että niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan 
tai välillisesti talouden toimijoita, jotka 
tulevat muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.
Kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät teknisinä eritelminä tai 
hankintasopimuksen tekoperusteina 
kyseisen sopimuksen toteuttamiseen 
nimettävän henkilöstön organisointia, 
pätevyyttä ja kokemusta, koska nämä 
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voivat vaikuttaa hankintasopimuksen 
toteuttamisen laatuun ja kestävyyteen ja 
näin ollen myös tarjouksen taloudelliseen 
arvoon. Hankintaviranomaiset saavat 
sisällyttää teknisiin eritelmiin tai 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin 
myös sosiaaliset näkökohdat sellaisten 
ulkoisten sosiaalisten kustannusten 
yhteydessä, jotka liittyvät suoraan 
elinkaareen ja joihin kuuluvat esimerkiksi 
tuotannon vaikutukset ympäristöön ja 
ympärillä oleviin yhteisöihin.
Hankintaviranomaisten pitäisi määritellä 
teknisissä eritelmissä velvollisuudet, jotka 
liittyvät sosiaalisiin seikkoihin ja 
työehtoihin, terveyteen ja turvallisuuteen 
työpaikoilla, sosiaaliturvaan ja 
työolosuhteisiin, sellaisina kuin ne on 
määritelty EU:n lainsäädännössä, 
kansallisissa laeissa, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä, 
välitystuomioissa, työehtosopimuksissa 
sekä liitteessä XIV tarkoitetuissa 
kansainvälisen työoikeuden säännöksissä, 
jotka ovat voimassa suorituspaikassa.
Kyseisiä velvoitteita sovelletaan myös 
rajatylittävissä tapauksissa, joissa yhden 
jäsenvaltion työntekijät tarjoavat 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 208
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
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muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen. Jotta 
sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenille 
heidän työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY32 mukaisesti siten, 
että niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan 
tai välillisesti talouden toimijoita, jotka 
tulevat muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.

muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen. Jotta 
sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea työoloja 
hankintaketjun eri vaiheissa, joista on 
säädetty sen maan kansallisessa 
työlainsäädännössä, jossa 
tuotantoprosessit tapahtuvat, sekä 
liitteessä XIV luetelluissa kansainvälisissä 
yleissopimuksissa sen mukaan, mikä on 
työntekijöiden kannalta suotuisin 
vaihtoehto. Kyseisiä säännöksiä ovat 
muun muassa ILO:n kahdeksan keskeistä 
yleissopimusta (järjestäytymisoikeutta ja 
kollektiivista neuvotteluoikeutta, 
pakkotyötä, työmarkkinoilla ja ammatin 
harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa 
syrjintää ja lapsityövoimaa koskevat 
yleissopimukset), työterveys- ja 
työturvallisuussäännökset sekä työaikaa, 
palkkausta ja sosiaaliturvaa koskevat 
säännökset. Tällaiset ominaisuudet voivat 
koskea myös hankintasopimuksen 
toteuttamiseen osallistuvien vähäosaisten 
henkilöiden tai heikossa asemassa olevien 
ryhmien jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön jäsenten 
työoloille. Perusteita olisi sovellettava 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 
työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
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96/71/EY32 mukaisesti siten, että niiden 
soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.

Or. en

Perustelu

Työolojen lisääminen teknisiin eritelmiin ja sopimuksentekoperusteisiin lienee hyödyllistä 
myös muutoin kuin terveyden suojelun osalta. Niillä pitäisi viitata myös muihin työoloihin, 
jotka ovat oleellinen osa ILO:n määrittelemää "ihmisarvoisen työn" käsitettä.

Tarkistus 209
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen. Jotta 
sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja ovat 
oikeasuhteisia sopimuksen arvoon ja 
tavoitteisiin nähden.
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henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön 
edellytykset mukaan luettuina.
Valintaperusteet, joissa tällaiset 
ominaisuudet otetaan huomioon, olisi 
joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön 
jäsenille heidän työympäristössään.
Perusteita olisi sovellettava palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
96/71/EY32 mukaisesti siten, että niiden 
soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka 
tulevat muista jäsenvaltioista tai 
sellaisista kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.

Or. en

Perustelu

Viittaaminen "tuotantoprosessiin" ja "muuhun elinkaaren vaiheeseen" teknisissä eritelmissä 
ja sopimuksentekoperusteissa on liian epämääräistä ja lisää hankintaviranomaisten 
harkintavaltaa avoimuuden ja tehokkaan kilpailun kustannuksella. Periaate, jonka mukaan 
yhteys sopimuksen kohteeseen on varmistettava, voitaisiin helposti sivuuttaa.

Tarkistus 210
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Tarjoukset, jotka vaikuttavat (49) Tarjoukset, jotka vaikuttavat 
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poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa 
kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin tai 
palveluihin, saattavat perustua teknisesti, 
taloudellisesti tai oikeudellisesti 
epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin.
Jotta estettäisiin mahdolliset haitat 
hankintasopimusten toteuttamisen aikana, 
hankintayksiköt olisi velvoitettava 
pyytämään selitystä hintatarjoukseen, jos 
tarjouksessa olevat hinnat ovat 
huomattavasti alhaisemmat kuin muiden 
tarjoajien pyytämät hinnat. Jos tarjoaja ei 
kykene antamaan riittävää selitystä, 
hankintayksiköllä olisi oltava oikeus
hylätä tarjous. Hylkäämisen olisi oltava 
pakollista tapauksissa, joissa 
hankintayksikkö on todennut, että 
poikkeuksellisen alhainen hinta johtuu 
unionin pakollisen sosiaali-, työ- tai
ympäristölainsäädännön tai kansainvälisen 
työoikeuden määräysten noudattamatta 
jättämisestä.

poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa 
kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin tai 
palveluihin, saattavat perustua teknisesti, 
taloudellisesti tai oikeudellisesti 
epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin.
Jotta estettäisiin mahdolliset haitat 
hankintasopimusten toteuttamisen aikana, 
hankintaviranomaiset olisi velvoitettava 
pyytämään selitystä hintatarjoukseen, jos 
tarjouksessa olevat hinnat ovat 
huomattavasti alhaisemmat kuin muiden 
tarjoajien pyytämät hinnat. Jos tarjoaja ei 
kykene antamaan riittävää selitystä,
hankintaviranomaisen pitäisi hylätä 
tarjous. Hylkäämisen olisi oltava pakollista 
tapauksissa, joissa hankintaviranomainen 
on todennut, että poikkeuksellisen alhainen 
hinta johtuu unionin 
ympäristölainsäädännön tai sellaisten 
velvollisuuksien noudattamatta 
jättämisestä, jotka liittyvät sosiaalisiin 
seikkoihin ja työehtoihin, terveyteen ja 
turvallisuuteen työpaikoilla, 
sosiaaliturvaan ja työolosuhteisiin, 
sellaisina kuin ne on määritelty EU:n 
lainsäädännössä, kansallisissa laeissa, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa sekä liitteessä XIV 
tarkoitetuissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä, jotka ovat voimassa 
suorituspaikassa. Kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajatylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 211
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(50) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan tarjouskilpailua 
koskevassa ilmoituksessa tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan 
hankintasopimusta toteuttamisen aikana ja 
jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä, Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) perusluonteisten yleissopimusten 
noudattamista, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu kansallisessa 
lainsäädännössä täytäntöön, sekä 
useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

(50) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan hankintailmoituksessa,
tarjouskilpailua koskevassa 
ennakkoilmoituksessa tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
muun muassa vaatimukset, joita 
sovelletaan hankintasopimuksen 
toteuttamisen aikana ja jotka koskevat 
pitkäaikaistyöttömien palvelukseen 
ottamista tai työttömien tai nuorten 
kouluttamiseen tarkoitettuja toimenpiteitä, 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
perusluonteisten yleissopimusten 
noudattamista, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu kansallisessa 
lainsäädännössä täytäntöön, sekä 
useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.
Hankintaviranomaisten pitäisi määritellä 
teknisissä eritelmissä ehdot, joilla 
määrätään sopiva suojaustaso 
toimeksiannon toteutusta koskevissa 
lausekkeissa, sellaisten velvollisuuksien 
osalta, jotka liittyvät sosiaalisiin 
seikkoihin ja työehtoihin, terveyteen ja 
turvallisuuteen työpaikoilla, 
sosiaaliturvaan ja työolosuhteisiin, 
sellaisina kuin ne on määritelty EU:n 
lainsäädännössä, kansallisissa laeissa, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa sekä liitteessä XIV 
tarkoitetuissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä, jotka ovat voimassa 
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suorituspaikassa.

Or. de

Tarkistus 212
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan tarjouskilpailua 
koskevassa ilmoituksessa tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan 
hankintasopimusta toteuttamisen aikana ja 
jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä, Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) perusluonteisten yleissopimusten 
noudattamista, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu 
kansallisessa lainsäädännössä täytäntöön, 
sekä useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

(50) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan tarjouskilpailua 
koskevassa ilmoituksessa tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan 
hankintasopimuksen toteuttamisen aikana 
ja jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä ja työoloja hankintaketjun 
eri vaiheissa sen mukaan, mitä 
edellytetään sen maan kansallisessa 
työlainsäädännössä, jossa 
tuotantoprosessit tapahtuvat, sekä 
liitteessä XIV luetelluissa kansainvälisissä 
yleissopimuksissa työntekijöiden kannalta 
suotuisin vaihtoehto huomioon ottaen.
Kyseisiä säännöksiä ovat muun muassa 
ILO:n kahdeksan keskeistä 
yleissopimusta (järjestäytymisoikeutta ja 
kollektiivista neuvotteluoikeutta, 
pakkotyötä, työmarkkinoilla ja ammatin 
harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa 
syrjintää ja lapsityövoimaa koskevat 
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yleissopimukset), työterveys- ja 
työturvallisuussäännökset sekä työaikaa, 
palkkausta ja sosiaaliturvaa koskevat 
säännökset.

Or. en

Tarkistus 213
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan tarjouskilpailua 
koskevassa ilmoituksessa tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan 
hankintasopimusta toteuttamisen aikana ja 
jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä, Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) perusluonteisten yleissopimusten 
noudattamista, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu 
kansallisessa lainsäädännössä täytäntöön, 
sekä useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

(50) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan tarjouskilpailua 
koskevassa ilmoituksessa tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan 
hankintasopimuksen toteuttamisen aikana 
työttömien tai nuorten kouluttamiseen 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en
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Perustelu

Poistettu teksti saattaisi heikentää yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

Tarkistus 214
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(50 a) Jotta voidaan varmistaa julkisten 
hankintojen virheetön käyttö, 
alihankintavälineen on oltava 
asianmukaisesti säännelty.
Hankintayksikön olisi saatava esitetyissä 
tarjouksissa tietoa mahdollisista 
osapuolista sopimuksessa, jonka tarjoaja 
aikoo tehdä alihankintana, sekä 
ehdotetuista alihankkijoista. Jokaisen 
voimassa olevassa hankintasopimuksessa 
alihankintaketjuun tehdyn muutoksen 
olisi taattava hankintasopimuksen 
toteutuminen samanveroisesti kuin 
esitetyssä tarjouksessa ja sen olisi saatava 
hankintayksikön hyväksyntä.
Hankintayksikön olisi huolehdittava 
suorista maksuista alihankkijoille, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii.
Lisäksi alihankintaketjussa olisi luotava 
solidaarisen vastuun järjestelmä ja 
kyseinen ketju olisi rajoitettava 
korkeintaan kolmeen perättäiseen 
alakohtaiseen alihankintasopimukseen.

Or. it

Tarkistus 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(51) Hankintasopimuksen toteuttamisen 
aikana sovelletaan kansallisen tason ja 
unionin tason lakeja, asetuksia ja 
työehtosopimuksia, jotka ovat voimassa 
työehtojen ja työturvallisuuden alalla, 
edellyttäen, että kyseiset säännöt ja niiden 
soveltaminen ovat unionin oikeuden 
mukaisia. Palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 96/71/EY33 on vahvistettu 
vähimmäisedellytykset, joita 
vastaanottajamaan on noudatettava 
lähetettyjen työntekijöiden osalta 
rajatylittävissä tapauksissa, joissa jostakin 
jäsenvaltiosta olevat työntekijät suorittavat 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa 
hankintasopimuksen toteuttamiseksi. Jos 
kansallisessa lainsäädännössä on tätä 
koskevia säännöksiä, näiden 
velvollisuuksien noudattamatta jättäminen 
voidaan katsoa talouden toimijan 
vakavaksi virheeksi, joka voi johtaa 
kyseisen talouden toimijan sulkemiseen 
pois julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelystä.

(51) Hankintasopimuksen toteuttamisen 
aikana sovelletaan kansallisen tason ja 
unionin tason lakeja, asetuksia ja 
työehtosopimuksia, jotka ovat voimassa 
työehtojen alalla, vammaisten 
integroimisessa työelämään ja 
työturvallisuuden alalla, edellyttäen, että 
kyseiset säännöt ja niiden soveltaminen 
ovat unionin oikeuden mukaisia.
Palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 
työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY33 on vahvistettu 
vähimmäisedellytykset, joita 
vastaanottajamaan on noudatettava 
lähetettyjen työntekijöiden osalta 
rajatylittävissä tapauksissa, joissa jostakin 
jäsenvaltiosta olevat työntekijät suorittavat 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa 
hankintasopimuksen toteuttamiseksi. Jos 
kansallisessa lainsäädännössä on tätä 
koskevia säännöksiä, näiden 
velvollisuuksien noudattamatta jättäminen 
voidaan katsoa talouden toimijan 
vakavaksi virheeksi, joka voi johtaa 
kyseisen talouden toimijan sulkemiseen 
pois julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelystä.

Or. es

Tarkistus 216
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 56 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(56 a) Hankintayksiköiden olisi 
noudatettava direktiivissä 2011/7/EU 
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määritettyä maksuaikataulua.

Or. en

Tarkistus 217
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Edellä mainittu arviointi on 
osoittanut, että jäsenvaltiot eivät valvo 
yhdenmukaisesti eivätkä 
järjestelmällisesti julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa ja 
toimivuutta. Tämä vaikuttaa haitallisesti 
kyseisistä direktiiveistä johtuvien 
säännösten asianmukaiseen 
täytäntöönpanoon, mikä aiheuttaa suuria 
kustannuksia ja suurta epävarmuutta.
Monet jäsenvaltiot ovat nimenneet 
kansallisen keskuselimen käsittelemään 
julkisia hankintoja koskevia asioita, mutta 
tehtävät, joihin tällaiset elimet on 
valtuutettu, vaihtelevat suuresti
jäsenvaltiosta toiseen. Selvemmillä. 
yhdenmukaisemmilla ja määräävämmillä 
seuranta- ja valvontamekanismeilla 
saataisiin enemmän tietoa hankintoja 
koskevien sääntöjen toimivuudesta, 
annettaisiin enemmän oikeusvarmuutta 
yrityksille ja hankintayksiköille ja 
edistettäisiin tasapuolisten 
toimintaedellytysten kehittymistä.
Tällaisten mekanismien avulla voitaisiin 
havaita ongelmia ja ratkaista ne 
varhaisessa vaiheessa varsinkin sellaisissa 
hankkeissa, joihin unioni myöntää 
yhteisrahoitusta, sekä todeta rakenteelliset 
puutteet. Erityisen tarpeellista on sovittaa 
nämä mekanismit yhteen, jotta voidaan 
varmistaa julkista hankintaa koskevan 
politiikan yhdenmukainen soveltaminen, 
seuraaminen ja valvonta sekä 

Poistetaan.
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hankintapolitiikan tulosten 
järjestelmällinen arviointi koko unionissa.

Or. en

Perustelu

Näistä artikloista aiheutuu tarpeetonta hallinnollista rasitusta. Jäsenvaltioiden on 
järjestettävä sisäinen hallintonsa. Jäsenvaltiot voivat päättää valvontaelimen perustamisesta 
(84 artikla) ilman Euroopan unionin sääntelyä. Direktiivin 84 artikla on vastoin 
toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 218
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Edellä mainittu arviointi on osoittanut, 
että jäsenvaltiot eivät valvo 
yhdenmukaisesti eivätkä 
järjestelmällisesti julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa ja 
toimivuutta. Tämä vaikuttaa haitallisesti 
kyseisistä direktiiveistä johtuvien 
säännösten asianmukaiseen 
täytäntöönpanoon, mikä aiheuttaa suuria 
kustannuksia ja suurta epävarmuutta.
Monet jäsenvaltiot ovat nimenneet 
kansallisen keskuselimen käsittelemään 
julkisia hankintoja koskevia asioita, mutta 
tehtävät, joihin tällaiset elimet on 
valtuutettu, vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltiosta toiseen. Selvemmillä. 
yhdenmukaisemmilla ja määräävämmillä 
seuranta- ja valvontamekanismeilla 
saataisiin enemmän tietoa hankintoja 
koskevien sääntöjen toimivuudesta, 
annettaisiin enemmän oikeusvarmuutta 
yrityksille ja hankintayksiköille ja 
edistettäisiin tasapuolisten 
toimintaedellytysten kehittymistä.
Tällaisten mekanismien avulla voitaisiin 
havaita ongelmia ja ratkaista ne 

(57) Edellä mainittu arviointi on osoittanut, 
että unionin julkista hankintaa koskevien 
sääntöjen soveltamisessa on edelleen 
paljon parantamisen varaa. Jotta 
sääntöjen soveltaminen olisi 
tehokkaampaa ja yhdenmukaisempaa, 
yhtäältä on oleellista saada hyvä yleiskuva 
kansallisten hankintapolitiikkojen 
mahdollisista rakenteellisista ongelmista 
ja yleisistä malleista, jotta mahdolliset 
ongelmat saadaan ratkaistua 
kohdennetummin. Yleiskuva olisi 
hankittava asianmukaisella seurannalla, 
jonka tulokset olisi julkaistava 
säännöllisesti, jotta hankintasääntöjen ja 
-käytäntöjen mahdollisesta 
parantamisesta voidaan käydä tietoon 
perustuvaa keskustelua. Toisaalta myös 
hankintaviranomaisten ja talouden 
toimijoiden ohjausta ja avustamista 
parantamalla voitaisiin edistää selvästi 
julkisen hankinnan tehokkuutta, kun 
hankintakäytännöt tunnettaisiin 
paremmin, oikeusvarmuus lisääntyisi ja 
ammattimaisuus kasvaisi. Tällaista 
ohjausta olisi tarjottava 
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varhaisessa vaiheessa varsinkin sellaisissa 
hankkeissa, joihin unioni myöntää 
yhteisrahoitusta, sekä todeta rakenteelliset 
puutteet. Erityisen tarpeellista on sovittaa 
nämä mekanismit yhteen, jotta voidaan 
varmistaa julkista hankintaa koskevan 
politiikan yhdenmukainen soveltaminen, 
seuraaminen ja valvonta sekä 
hankintapolitiikan tulosten 
järjestelmällinen arviointi koko unionissa.

hankintaviranomaisille ja talouden 
toimijoille aina tarvittaessa sääntöjen 
asianmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia hallintotapaa koskevia ehdotuksia.

Tarkistus 219
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Edellä mainittu arviointi on osoittanut, 
että jäsenvaltiot eivät valvo 
yhdenmukaisesti eivätkä järjestelmällisesti 
julkista hankintaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja toimivuutta. Tämä 
vaikuttaa haitallisesti kyseisistä 
direktiiveistä johtuvien säännösten 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon, mikä 
aiheuttaa suuria kustannuksia ja suurta 
epävarmuutta. Monet jäsenvaltiot ovat 
nimenneet kansallisen keskuselimen 
käsittelemään julkisia hankintoja 
koskevia asioita, mutta tehtävät, joihin 
tällaiset elimet on valtuutettu, vaihtelevat 
suuresti jäsenvaltiosta toiseen. 
Selvemmillä. yhdenmukaisemmilla ja 
määräävämmillä seuranta- ja 
valvontamekanismeilla saataisiin 
enemmän tietoa hankintoja koskevien 
sääntöjen toimivuudesta, annettaisiin 
enemmän oikeusvarmuutta yrityksille ja 

(57) Edellä mainittu arviointi on osoittanut, 
että jäsenvaltiot eivät valvo 
yhdenmukaisesti eivätkä järjestelmällisesti 
julkista hankintaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja toimivuutta. Tämä 
vaikuttaa haitallisesti kyseisistä 
direktiiveistä johtuvien säännösten 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon, mikä 
aiheuttaa suuria kustannuksia ja suurta 
epävarmuutta. Jäsenvaltioiden olisi siis 
lisättävä valvontaa, ja epävarmoissa 
tilanteissa niiden pitäisi pyytää 
komissiolta selvennystä. Euroopan 
komission olisi lisäksi annettava 
vuosittain kertomus, jossa käsitellään 
selvennysten tarpeita, Euroopan unionin 
tuomioistuimen uutta oikeuskäytäntöä ja 
usein käsiteltyjä kanteluja, jotka koskevat 
tämän direktiivin täytäntöönpanoa.
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hankintayksiköille ja edistettäisiin 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
kehittymistä. Tällaisten mekanismien 
avulla voitaisiin havaita ongelmia ja 
ratkaista ne varhaisessa vaiheessa 
varsinkin sellaisissa hankkeissa, joihin 
unioni myöntää yhteisrahoitusta, sekä 
todeta rakenteelliset puutteet. Erityisen 
tarpeellista on sovittaa nämä mekanismit 
yhteen, jotta voidaan varmistaa julkista 
hankintaa koskevan politiikan 
yhdenmukainen soveltaminen, 
seuraaminen ja valvonta sekä 
hankintapolitiikan tulosten 
järjestelmällinen arviointi koko unionissa.

Or. en

Tarkistus 220
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
kansallinen viranomainen, joka vastaa 
julkisten hankintojen seurannasta, 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta.
Tällaisella keskuselimellä olisi oltava 
ajantasaista ensi käden tietoa erityisesti 
sellaisista ongelmista, jotka vaikuttavat 
julkista hankintaa koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoon.
Keskuselimen olisi voitava antaa välitöntä 
palautetta politiikan toimivuudesta ja 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mahdollisista heikkouksista sekä 
myötävaikuttaa nopeaan ratkaisujen 
löytämiseen. Sillä ja suurella yleisöllä 
olisi myös oltava mahdollisuus tarkastaa 
tehtyjen hankintasopimusten tekstit, jotta 
voitaisiin taistella tehokkaasti korruptiota 
ja petoksia vastaan. Arvoltaan suuret 
hankintasopimukset olisi näin ollen 

Poistetaan.
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toimitettava valvontaelimelle, ja asiasta 
kiinnostuneilla henkilöillä täytyisi olla 
mahdollisuus tutustua näihin 
asiakirjoihin edellyttäen, että sillä ei 
vaaranneta oikeutettuja julkisia tai 
yksityisiä etuja.

Or. en

Tarkistus 221
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
kansallinen viranomainen, joka vastaa 
julkisten hankintojen seurannasta, 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta.
Tällaisella keskuselimellä olisi oltava 
ajantasaista ensi käden tietoa erityisesti 
sellaisista ongelmista, jotka vaikuttavat 
julkista hankintaa koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoon.
Keskuselimen olisi voitava antaa välitöntä 
palautetta politiikan toimivuudesta ja 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mahdollisista heikkouksista sekä 
myötävaikuttaa nopeaan ratkaisujen 
löytämiseen. Sillä ja suurella yleisöllä 
olisi myös oltava mahdollisuus tarkastaa 
tehtyjen hankintasopimusten tekstit, jotta 
voitaisiin taistella tehokkaasti korruptiota 
ja petoksia vastaan. Arvoltaan suuret 
hankintasopimukset olisi näin ollen 
toimitettava valvontaelimelle, ja asiasta 
kiinnostuneilla henkilöillä täytyisi olla 
mahdollisuus tutustua näihin 
asiakirjoihin edellyttäen, että sillä ei 
vaaranneta oikeutettuja julkisia tai 
yksityisiä etuja.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Vaihtoehtoisia hallintotapaa koskevia ehdotuksia.

Tarkistus 222
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
kansallinen viranomainen, joka vastaa 
julkisten hankintojen seurannasta, 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta.
Tällaisella keskuselimellä olisi oltava 
ajantasaista ensi käden tietoa erityisesti 
sellaisista ongelmista, jotka vaikuttavat 
julkista hankintaa koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoon.
Keskuselimen olisi voitava antaa välitöntä 
palautetta politiikan toimivuudesta ja 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mahdollisista heikkouksista sekä 
myötävaikuttaa nopeaan ratkaisujen 
löytämiseen. Sillä ja suurella yleisöllä 
olisi myös oltava mahdollisuus tarkastaa 
tehtyjen hankintasopimusten tekstit, jotta 
voitaisiin taistella tehokkaasti korruptiota 
ja petoksia vastaan. Arvoltaan suuret 
hankintasopimukset olisi näin ollen 
toimitettava valvontaelimelle, ja asiasta 
kiinnostuneilla henkilöillä täytyisi olla 
mahdollisuus tutustua näihin 
asiakirjoihin edellyttäen, että sillä ei 
vaaranneta oikeutettuja julkisia tai 
yksityisiä etuja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 223
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
kansallinen viranomainen, joka vastaa 
julkisten hankintojen seurannasta, 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta.
Tällaisella keskuselimellä olisi oltava 
ajantasaista ensi käden tietoa erityisesti 
sellaisista ongelmista, jotka vaikuttavat 
julkista hankintaa koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoon.
Keskuselimen olisi voitava antaa välitöntä 
palautetta politiikan toimivuudesta ja 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mahdollisista heikkouksista sekä 
myötävaikuttaa nopeaan ratkaisujen 
löytämiseen. Sillä ja suurella yleisöllä 
olisi myös oltava mahdollisuus tarkastaa 
tehtyjen hankintasopimusten tekstit, jotta 
voitaisiin taistella tehokkaasti korruptiota 
ja petoksia vastaan. Arvoltaan suuret 
hankintasopimukset olisi näin ollen 
toimitettava valvontaelimelle, ja asiasta 
kiinnostuneilla henkilöillä täytyisi olla 
mahdollisuus tutustua näihin 
asiakirjoihin edellyttäen, että sillä ei 
vaaranneta oikeutettuja julkisia tai 
yksityisiä etuja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Kaikilla hankintayksiköillä ei ole 
välttämättä omaa asiantuntemusta 
taloudellisesti tai teknisesti 
monimutkaisten hankintasopimusten 

(59) Jokaisella asianosaisella olisi oltava 
oikeus ilmoittaa tämän direktiivin 
rikkomisista toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai tuomioistuimelle.
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käsittelyä varten. Asianmukainen 
ammatillinen tuki täydentäisi näin ollen 
tehokkaasti seuranta- ja 
valvontatoimintoja. Tämä tavoite voidaan 
saavuttaa tehokkailla tiedonjaon 
välineillä (tietokeskukset), jotka tarjoavat 
hankintayksiköille teknistä tukea, mutta 
yritysten, etenkin pk-yritysten, olisi myös 
voitava saada hallinnollista apua 
erityisesti silloin, kun ne osallistuvat 
rajatylittäviin hankintamenettelyihin.

Jäsenvaltioiden pitäisi pystyä tarjoamaan 
mahdollisuus ottaa yhteyttä 
valvontaviranomaisiin; alakohtaisiin 
valvontaelimiin; kunnallisiin, alueellisiin 
tai kansallisiin kilpailu- tai 
tilintarkastusviranomaisiin; asiamiehiin 
ja kansalliseen valvontaviranomaiseen, 
jos tällainen on olemassa.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistaminen.

Tarkistus 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Kansallisella tasolla on jo olemassa 
seuranta-, valvonta- ja tukirakenteita tai -
mekanismeja, joita voidaan luonnollisesti 
käyttää julkisten hankintojen seurantaan, 
täytäntöönpanoon ja valvontaan sekä 
hankintayksiköiden ja talouden 
toimijoiden tarvitseman tuen antamiseen.

(60) Päätöksenteon jäljitettävyys ja 
avoimuus on hankintamenettelyissä 
oleellista asianmukaisten menettelyjen 
varmistamiseksi sekä korruption ja 
petosten torjumiseksi tehokkaalla tavalla.
Hankintaviranomaisten olisi säilytettävä 
jäljennökset tekemistään arvokkaista 
hankintasopimuksista, jotta asianosaiset 
pystyvät tutustumaan näihin asiakirjoihin 
asiakirjoihin tutustumista koskevien 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti.
Lisäksi yksittäisten 
hankintamenettelyiden olennaiset seikat 
ja niissä tehdyt päätökset on esitettävä 
hankintakertomuksessa. Hallinnollisten 
rasitteiden vähentämiseksi 
hankintakertomuksessa on mainittava 
tiedot, jotka ovat jo sisältyneet 
asiaankuuluviin jälki-ilmoituksiin.
Komission hallinnoimia sähköisiä 
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järjestelmiä, joissa nämä ilmoitukset 
julkaistaan, olisi samoin parannettava, 
jotta tietojen syöttäminen kävisi 
vaivattomasti ja kertomusten hakeminen 
ja järjestelmien välinen tietojenvaihto 
olisi helpompaa.

Or. en

Perustelu

Tämä vastaa neuvoston näkemystä hallintotapaa koskevasta luvusta.

Tarkistus 226
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Tehokas yhteistyö on tarpeen 
yhdenmukaisen neuvonnan ja käytännön 
varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa 
ja koko unionissa. Seurantaa, 
täytäntöönpanoa, valvontaa ja teknistä 
tukea varten nimettyjen elinten olisi 
voitava jakaa tietoja ja tehdä yhteistyötä 
toistensa kanssa; kunkin jäsenvaltion 
nimeämän kansallisen viranomaisen olisi 
samassa yhteydessä toimittava komission 
yksiköiden ensisijaisena yhteyspisteenä 
tietojen keruussa ja vaihdossa sekä 
julkista hankintaa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
valvonnassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisia hallintotapaa koskevia ehdotuksia.
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Tarkistus 227
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Tehokas yhteistyö on tarpeen 
yhdenmukaisen neuvonnan ja käytännön 
varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja 
koko unionissa. Seurantaa, 
täytäntöönpanoa, valvontaa ja teknistä 
tukea varten nimettyjen elinten olisi 
voitava jakaa tietoja ja tehdä yhteistyötä 
toistensa kanssa; kunkin jäsenvaltion 
nimeämän kansallisen viranomaisen olisi 
samassa yhteydessä toimittava komission 
yksiköiden ensisijaisena yhteyspisteenä 
tietojen keruussa ja vaihdossa sekä 
julkista hankintaa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
valvonnassa.

(61) Tehokas yhteistyö on tarpeen 
yhdenmukaisen neuvonnan ja käytännön 
varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja 
koko unionissa. Teknistä tukea varten 
nimettyjen elinten olisi voitava jakaa 
tietoja ja tehdä yhteistyötä toistensa kanssa.

Or. en

Perustelu

Näistä artikloista aiheutuu tarpeetonta hallinnollista rasitusta. Jäsenvaltioiden on 
järjestettävä sisäinen hallintonsa. Jäsenvaltiot voivat päättää valvontaelimen perustamisesta 
(84 artikla) ilman Euroopan unionin sääntelyä. Direktiivin 84 artikla on vastoin 
toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 228
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Tehokas yhteistyö on tarpeen 
yhdenmukaisen neuvonnan ja käytännön 
varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja 
koko unionissa. Seurantaa, 
täytäntöönpanoa, valvontaa ja teknistä 

(61) Tehokas yhteistyö on tarpeen 
yhdenmukaisen neuvonnan ja käytännön 
varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja 
koko unionissa. Seurantaa, 
täytäntöönpanoa, valvontaa ja teknistä 
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tukea varten nimettyjen elinten olisi 
voitava jakaa tietoja ja tehdä yhteistyötä 
toistensa kanssa; kunkin jäsenvaltion 
nimeämän kansallisen viranomaisen olisi 
samassa yhteydessä toimittava komission 
yksiköiden ensisijaisena yhteyspisteenä 
tietojen keruussa ja vaihdossa sekä 
julkista hankintaa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
valvonnassa.

tukea varten nimettyjen elinten olisi 
voitava jakaa tietoja ja tehdä yhteistyötä 
toistensa kanssa.

Or. en

Tarkistus 229
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Nopeisiin tekniikan, talouden ja 
sääntelyn muutoksiin mukautumiseksi
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän direktiivin useita muita kuin 
keskeisiä osia. Kansainvälisten sopimusten 
noudattamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta muuttaa teknisiä 
menettelyjä, jotka koskevat kynnysarvojen 
laskentamenetelmiä, sekä tarkistaa 
määräajoin itse kynnysarvoja. CPV-
nimikkeistöä koskeviin viittauksiin voidaan 
tehdä EU:n tasolla sääntelyyn liittyviä 
muutoksia, jotka on tarpeen ottaa 
huomioon tämän direktiivin tekstissä.
Sähköisten vastaanottolaitteiden tekniset 
yksityiskohdat ja ominaisuudet olisi 
pidettävä ajan tasalla teknologian 
kehityksen ja hallinnollisten tarpeiden 
kanssa. Lisäksi on tarpeen siirtää 
komissiolle valta tehdä tietyt sähköistä 
viestintää koskevat tekniset standardit 

(62) Nopeisiin tekniikan, talouden ja 
sääntelyn muutoksiin mukautumiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän direktiivin useita muita kuin 
keskeisiä osia. Kansainvälisten sopimusten 
noudattamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta muuttaa teknisiä 
menettelyjä, jotka koskevat kynnysarvojen 
laskentamenetelmiä, sekä tarkistaa 
määräajoin itse kynnysarvoja. CPV-
nimikkeistöä koskeviin viittauksiin voidaan 
tehdä EU:n tasolla sääntelyyn liittyviä 
muutoksia, jotka on tarpeen ottaa 
huomioon tämän direktiivin tekstissä.
Sähköisten vastaanottolaitteiden tekniset 
yksityiskohdat ja ominaisuudet olisi 
pidettävä ajan tasalla teknologian 
kehityksen ja hallinnollisten tarpeiden 
kanssa. Lisäksi on tarpeen siirtää 
komissiolle valta tehdä tietyt sähköistä 
viestintää koskevat tekniset standardit 
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pakollisiksi, jotta voidaan varmistaa 
teknisten formaattien, prosessien ja 
sanomanvälityksen yhteentoimivuus 
sähköisten viestintämuotojen avulla
toteutettavissa hankintamenettelyissä 
ottaen huomioon teknologian kehitys ja 
hallinnolliset tarpeet. Komissiolle olisi 
myös siirrettävä valta mukauttaa 
ilmoituksiin sisällytettävien tietojen 
pakollista sisältöä, jotta voidaan ottaa 
huomioon hallinnolliset tarpeet ja 
sääntelyn muutokset sekä kansallisella 
tasolla että EU:n tasolla. Luetteloa 77 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista unionin 
säädöksistä, joissa vahvistetaan yhteiset 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmät, 
luetteloa 70 ja 79 artiklassa tarkoitetuista 
kansainvälisistä sosiaali- ja 
ympäristöalojen sopimuksista, luetteloa 
27 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista 
unionin säädöksistä, joiden 
täytäntöönpanolla luodaan olettamus 
vapaasta pääsystä tietyille markkinoille, 
sekä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
liitettä II, joka sisältää luettelon 
säädöksistä, jotka on otettava huomioon 
arvioitaessa erityis- tai yksinoikeuksien 
olemassaoloa, olisi voitava mukauttaa 
nopeasti, jotta niihin voitaisiin sisällyttää 
alakohtaiset toimenpiteet. Tämän tarpeen 
tyydyttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta pitää nämä luettelot ajan tasalla.

pakollisiksi, jotta voidaan varmistaa 
teknisten formaattien, prosessien ja 
sanomanvälityksen yhteentoimivuus 
sähköisten viestintämuotojen avulla 
toteutettavissa hankintamenettelyissä 
ottaen huomioon teknologian kehitys ja 
hallinnolliset tarpeet. Luetteloa 77 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuista unionin 
säädöksistä, joissa vahvistetaan yhteiset 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmät, 
luetteloa 70 ja 79 artiklassa tarkoitetuista 
kansainvälisistä sosiaali- ja 
ympäristöalojen sopimuksista, luetteloa 
27 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista 
unionin säädöksistä, joiden 
täytäntöönpanolla luodaan olettamus 
vapaasta pääsystä tietyille markkinoille, 
sekä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
liitettä II, joka sisältää luettelon 
säädöksistä, jotka on otettava huomioon 
arvioitaessa erityis- tai yksinoikeuksien 
olemassaoloa, olisi voitava mukauttaa 
nopeasti, jotta niihin voitaisiin sisällyttää 
alakohtaiset toimenpiteet. Tämän tarpeen 
tyydyttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta pitää nämä luettelot ajan tasalla.

Or. en

Tarkistus 230
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 

(63) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa kaikkien 
sidosryhmien, myös pk-yritys-, ympäristö-, 
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asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

kuluttajansuojajärjestöjen ja 
ammattiliittojen, asianmukaiset 
kuulemiset. Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 231
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 
varmistaa yhdenmukaiset edellytykset 
tämän direktiivin yhdenmukaiselle 
täytäntöönpanolle, liitteessä IX 
tarkoitetulle tietojen lähettämis- ja 
julkaisemismenettelylle, ilmoitusten 
laatimis- ja lähettämismenettelyille, 
ilmoitusten julkaisemiseen tarvittaville 
vakiolomakkeille sekä menetelmä- ja 
sanomastandardeille ja yhteiselle mallille, 
jota valvontaelinten on käytettävä 
laatiessaan täytäntöönpano- ja 
tilastokertomusta. Tätä 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201135 mukaisesti. Olisi 
käytettävä neuvoa-antavaa menettelyä 
annettaessa näitä täytäntöönpanosäädöksiä, 
jotka eivät vaikuta tästä direktiivistä 
johtuviin velvollisuuksiin taloudellisesti 
eivätkä myöskään niiden luonteeseen tai 
soveltamisalaan. Näillä säädöksillä on 

(64) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 
varmistaa yhdenmukaiset edellytykset 
tämän direktiivin yhdenmukaiselle 
täytäntöönpanolle, liitteessä IX 
tarkoitetulle tietojen lähettämis- ja 
julkaisemismenettelylle, ilmoitusten 
laatimis- ja lähettämismenettelyille, 
ilmoitusten julkaisemiseen tarvittaville 
vakiolomakkeille sekä menetelmä- ja 
sanomastandardeille. Tätä 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201135 mukaisesti. Olisi 
käytettävä neuvoa-antavaa menettelyä 
annettaessa näitä täytäntöönpanosäädöksiä, 
jotka eivät vaikuta tästä direktiivistä 
johtuviin velvollisuuksiin taloudellisesti 
eivätkä myöskään niiden luonteeseen tai 
soveltamisalaan. Näillä säädöksillä on 
päinvastoin puhtaasti hallinnollinen 
tarkoitus, ja niillä pyritään helpottamaan 
tällä direktiivillä vahvistettujen sääntöjen 
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päinvastoin puhtaasti hallinnollinen 
tarkoitus, ja niillä pyritään helpottamaan 
tällä direktiivillä vahvistettujen sääntöjen 
soveltamista. Päätökset, joissa 
vahvistetaan, kohdistuuko tiettyyn 
toimintaan suoraa kilpailua markkinoilla, 
joille on vapaa pääsy, olisi myös annettava 
sellaisin edellytyksin, joilla varmistetaan 
yhdenmukaiset edellytykset kyseisen 
säännöksen täytäntöönpanolle. Sen vuoksi 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa antaa myös 28 
artiklassa säädetyn menettelyn 
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset 
säännökset, jotta voidaan vahvistaa, ovatko 
27 artikla ja itse päätökset sovellettavissa.
Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Näitä 
täytäntöönpanosäädöksiä annettaessa olisi 
käytettävä neuvoa-antavaa menettelyä.

soveltamista. Päätökset, joissa 
vahvistetaan, kohdistuuko tiettyyn 
toimintaan suoraa kilpailua markkinoilla, 
joille on vapaa pääsy, olisi myös annettava 
sellaisin edellytyksin, joilla varmistetaan 
yhdenmukaiset edellytykset kyseisen 
säännöksen täytäntöönpanolle. Sen vuoksi 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa antaa myös 
28 artiklassa säädetyn menettelyn 
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset 
säännökset, jotta voidaan vahvistaa, ovatko 
27 artikla ja itse päätökset sovellettavissa.
Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti. Näitä 
täytäntöönpanosäädöksiä annettaessa olisi 
käytettävä neuvoa-antavaa menettelyä.

Or. en

Tarkistus 232
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä direktiivissä hankinnalla 
tarkoitetaan rakennusurakoiden, tavaroiden 
tai palvelujen ostoa tai muunlaista 
hankintaa, jonka yksi tai useampi 
hankintayksikkö tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta, edellyttäen, että 
kyseiset rakennusurakat, tavarat tai 
palvelut on tarkoitettu jonkin 5–11 
artiklassa tarkoitetun toiminnan 

2. Tässä direktiivissä hankinnalla 
tarkoitetaan rakennusurakoiden, tavaroiden 
tai palvelujen ostoa julkista hankintaa 
koskevalla sopimuksella, jonka yksi tai 
useampi hankintayksikkö tekee 
valitsemiltaan talouden toimijoilta, 
edellyttäen, että kyseiset rakennusurakat, 
tavarat tai palvelut on tarkoitettu jonkin 5–
11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen. Hankinnat, jotka eivät 
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harjoittamiseen. liity yleishyödylliseen toimintaan, eivät 
siis kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Julkisia hankintoja koskevaa direktiiviä sovelletaan vain julkisiin hankintoihin, mukaan 
luettuina liisaukseen ja vuokraamiseen liittyvät toimet. Euroopan unionin tuomioistuimen 
ratkaisun mukaisesti rakennusurakoihin, tavaroihin tai palveluihin, joita ei ole tarkoitettu 
julkiseen käyttöön ja joista ei ole hankintaviranomaiselle suoraa hyötyä, ei sovelleta julkisia 
hankintoja koskevaa lainsäädäntöä (C-451/08).

Tarkistus 233
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä direktiivissä hankinnalla 
tarkoitetaan rakennusurakoiden, tavaroiden 
tai palvelujen ostoa tai muunlaista 
hankintaa, jonka yksi tai useampi 
hankintayksikkö tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta, edellyttäen, että 
kyseiset rakennusurakat, tavarat tai 
palvelut on tarkoitettu jonkin 5–11 
artiklassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen.

2. Tässä direktiivissä hankinnalla 
tarkoitetaan julkisten hankintojen 
puitteissa tapahtuvaa rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen ostoa, jonka yksi 
tai useampi hankintayksikkö tekee 
valitsemiltaan talouden toimijoilta, 
edellyttäen, että kyseiset rakennusurakat, 
tavarat tai palvelut on tarkoitettu jonkin 5–
11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen.

Or. de

Tarkistus 234
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä direktiivissä hankinnalla 2. Tässä direktiivissä hankinnalla 
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tarkoitetaan rakennusurakoiden, tavaroiden 
tai palvelujen ostoa tai muunlaista 
hankintaa, jonka yksi tai useampi 
hankintayksikkö tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta, edellyttäen, että 
kyseiset rakennusurakat, tavarat tai 
palvelut on tarkoitettu jonkin 5–11 
artiklassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen.

tarkoitetaan rakennusurakoiden, tavaroiden 
tai palvelujen ostoa julkista hankintaa 
koskevalla sopimuksella, jonka yksi tai 
useampi hankintayksikkö tekee 
valitsemiltaan talouden toimijoilta, 
edellyttäen, että kyseiset rakennusurakat, 
tavarat tai palvelut on tarkoitettu jonkin 5–
11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen.

Tässä direktiivissä hankinnalla 
tarkoitetaan rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen ostoa, jonka yksi 
tai useampi hankintayksikkö tekee 
valitsemiltaan talouden toimijoilta julkista 
hankintaa koskevilla sopimuksilla.

Or. en

Tarkistus 235
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä direktiivissä hankinnalla 
tarkoitetaan rakennusurakoiden, tavaroiden 
tai palvelujen ostoa tai muunlaista 
hankintaa, jonka yksi tai useampi 
hankintayksikkö tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta, edellyttäen, että
kyseiset rakennusurakat, tavarat tai 
palvelut on tarkoitettu jonkin 5–11 
artiklassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen.

2. Tässä direktiivissä hankinnalla 
tarkoitetaan tässä direktiivissä tarkoitettua
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen suorittamisen ostoa tai 
muunlaista hankintaa, jonka yksi tai 
useampi hankintaviranomainen tekee 
valitsemiltaan talouden toimijoilta, 
riippumatta siitä, onko kyseiset 
rakennusurakat, tavarat tai palvelut 
tarkoitettu julkisen toiminnan 
harjoittamiseen.

Or. de

Tarkistus 236
Heide Rühle



PE492.861v02-00 92/201 AM\911613FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka rakennusurakoiden, tavaroiden 
ja/tai palvelujen muodostama 
kokonaisuus olisi hankittu eri 
hankintasopimuksilla, sillä tarkoitetaan 
kuitenkin tässä direktiivissä yhtä 
hankintaa, jos kyseiset 
hankintasopimukset kuuluvat samaan 
hankkeeseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta on liian yleinen ja epämääräinen.

Tarkistus 237
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka rakennusurakoiden, tavaroiden 
ja/tai palvelujen muodostama 
kokonaisuus olisi hankittu eri 
hankintasopimuksilla, sillä tarkoitetaan 
kuitenkin tässä direktiivissä yhtä 
hankintaa, jos kyseiset 
hankintasopimukset kuuluvat samaan 
hankkeeseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta on liian yleinen ja epämääräinen.

Tarkistus 238
Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka rakennusurakoiden, tavaroiden 
ja/tai palvelujen muodostama 
kokonaisuus olisi hankittu eri 
hankintasopimuksilla, sillä tarkoitetaan 
kuitenkin tässä direktiivissä yhtä 
hankintaa, jos kyseiset 
hankintasopimukset kuuluvat samaan 
hankkeeseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 239
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka rakennusurakoiden, tavaroiden 
ja/tai palvelujen muodostama 
kokonaisuus olisi hankittu eri 
hankintasopimuksilla, sillä tarkoitetaan 
kuitenkin tässä direktiivissä yhtä 
hankintaa, jos kyseiset 
hankintasopimukset kuuluvat samaan 
hankkeeseen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 240
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Vaikka rakennusurakoiden, tavaroiden 
ja/tai palvelujen muodostama kokonaisuus 
olisi hankittu eri hankintasopimuksilla, 
sillä tarkoitetaan kuitenkin tässä 
direktiivissä yhtä hankintaa, jos kyseiset 
hankintasopimukset kuuluvat samaan 
hankkeeseen.

Vaikka taloudellisiin ja teknisiin tehtäviin 
liittyviltä ominaisuuksiltaan yhtenäisten
rakennusurakoiden, tavaroiden tai
palvelujen muodostama kokonaisuus olisi 
hankittu eri hankintasopimuksilla, sillä 
tarkoitetaan kuitenkin tässä direktiivissä 
yhtä hankintaa, jos kyseiset 
hankintasopimukset kuuluvat samaan 
hankkeeseen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen sanamuodolla pyritään estämään EU:n hankintasääntöjen kiertäminen 
jakamalla sopimukset keinotekoisesti osiin, mutta sanamuoto on liian kauaskantoinen 
esimerkiksi rakennusalan ja arkkitehtisuunnittelun kannalta. Ehdotettu sanamuoto perustuu 
unionin tuomioistuimen vastikään asiassa C-574/10 antaman tuomion 41 kohtaan.

Tarkistus 241
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän direktiivin yleisellä 
säännöstöllä säännellyt palvelut on 
lueteltu liitteessä XVII a olevassa 
A osassa. Tämän direktiivin 84 ja 
86 artiklaa sovelletaan 
palveluhankintasopimuksiin, jotka on 
lueteltu liitteessä XVII a olevassa 
B osassa.

Or. fr

Tarkistus 242
Evelyne Gebhardt



AM\911613FI.doc 95/201 PE492.861v02-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Tämä direktiivi ei vaikuta 
työlainsäädäntöön eli työehtoja ja työoloja 
koskeviin lainsäädännöllisiin tai 
sopimusperusteisiin säännöksiin, mukaan 
luettuna terveyden suojelu ja turvallisuus 
työpaikalla, eikä työnantajan ja 
työntekijän välisiä suhteita koskeviin 
säännöksiin, joita jäsenvaltiot soveltavat 
kansallisen lainsäädännön ja 
yhteisöoikeuden mukaisesti. Direktiivi ei 
vaikuta myöskään jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvaa koskevaan lainsäädäntöön.

Or. de

Tarkistus 243
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
1 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b artikla
Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioissa 
ja yhteisöoikeuden nojalla hyväksyttyjen 
perusoikeuksien käyttämiseen. Direktiivi 
ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella 
ja sopia työehtosopimuksista ja toteuttaa 
niitä tai työtaistelutoimia kansallisen 
lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen 
sekä yhteisöoikeuden mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 244
Evelyne Gebhardt
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Ehdotus direktiiviksi
1 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c artikla
Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
oikeuteen määrittää yhteisöoikeuden 
mukaisesti, mitä palveluja ne pitävät 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvinä palveluina, miten nämä palvelut 
järjestetään ja rahoitetaan ottamalla 
samalla huomioon valtiontukea koskevat 
säännökset, ja mitkä erityisedellytykset 
niiden on täytettävä.

Or. de

Tarkistus 245
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4) 'julkisoikeudellisella laitoksella' 
tarkoitetaan laitosta, jolla on kaikki 
seuraavat ominaisuudet:

4) 'julkisoikeudellisella laitoksella' 
tarkoitetaan yksikköä, joka:

Or. en

Tarkistus 246
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on perustettu tyydyttämään tai sen 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 

a) se on perustettu tyydyttämään tai sen 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
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teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa 
ja vastaa toimintansa harjoittamisesta 
aiheutuneista tappioista, ei ole tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei 
olisi teollista tai kaupallista luonnetta;

teollista tai kaupallista luonnetta;

Or. en

Perustelu

Jos palataan nykyiseen määritelmään, joka on annettu direktiivin 2004/17/EY 2 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa, määritelmä on hyväksytty ja oikeudellinen epävarmuus saadaan 
vältettyä.

Tarkistus 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on perustettu tyydyttämään tai sen 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa 
ja vastaa toimintansa harjoittamisesta 
aiheutuneista tappioista, ei ole tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei 
olisi teollista tai kaupallista luonnetta;

a) on perustettu tyydyttämään tai jonka
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita ja jolla ei 
ole teollista tai kaupallista luonnetta;

Or. en

Perustelu

Selkeytetään ja yksinkertaistetaan julkisoikeudellisen laitoksen määritelmää.
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Tarkistus 248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on perustettu tyydyttämään tai sen 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa ja 
vastaa toimintansa harjoittamisesta 
aiheutuneista tappioista, ei ole tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei 
olisi teollista tai kaupallista luonnetta;

a) se on perustettu tyydyttämään tai sen 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa ja harjoittaa 
taloudellista toimintaa tarjoamalla 
tavaroita tai palveluja markkinoilla, 
tavoittelee voittoa ja vastaa toimintansa 
harjoittamisesta aiheutuneista tappioista, ei 
ole tyydyttää yleisen edun mukaisia 
tarpeita, joilla ei olisi teollista tai 
kaupallista luonnetta;

Or. en

Perustelu

Säännöksen nykyisestä sanamuodosta aiheutuu oikeudellista epävarmuutta, sillä siinä 
viitataan epämääräisesti mainittuihin käsitteisiin ja se voi johtaa eriäviin tulkintoihin ja 
mittaviin oikeusriitoihin. Ehdotetussa tarkistuksessa käytetään sen sijaan taloudellisen 
toiminnan määritelmää, jonka komissio on antanut tiedonannossaan Euroopan unionin 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen 
tuottamisesta myönnettävään korvaukseen (EUVL C 8, 11.1.2012, s. 4) ja joka on Euroopan 
unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen.

Tarkistus 249
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on perustettu tyydyttämään tai sen 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 

a) se on perustettu tyydyttämään tai sen 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
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teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa ja 
vastaa toimintansa harjoittamisesta 
aiheutuneista tappioista, ei ole tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei 
olisi teollista tai kaupallista luonnetta;

teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa
markkinaolosuhteissa ja harjoittaa 
taloudellista toimintaa tarjoamalla 
tavaroita tai palveluja markkinoilla, ei ole 
tyydyttää yleisen edun mukaisia tarpeita, 
joilla ei olisi teollista tai kaupallista 
luonnetta;

Or. en

Perustelu

Säännöksen nykyisestä sanamuodosta aiheutuu oikeudellista epävarmuutta, sillä siinä 
viitataan epämääräisesti mainittuihin käsitteisiin ja se voi johtaa eriäviin tulkintoihin ja 
mittaviin oikeusriitoihin. Ehdotetussa tarkistuksessa käytetään sen sijaan taloudellisen 
toiminnan määritelmää, jonka komissio on antanut tiedonannossaan Euroopan unionin 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen 
tuottamisesta myönnettävään korvaukseen (EUVL C 8, 11.1.2012, s. 4) ja joka on Euroopan 
unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen.

Tarkistus 250
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on perustettu tyydyttämään tai sen 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa ja 
vastaa toimintansa harjoittamisesta 
aiheutuneista tappioista, ei ole tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei 
olisi teollista tai kaupallista luonnetta;

a) se on perustettu tyydyttämään tai sen 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa ja joka harjoittaa 
taloudellista toimintaa tarjoamalla 
markkinoille tavaroita ja palveluja, ei ole 
tyydyttää yleisen edun mukaisia tarpeita, 
joilla ei olisi teollista tai kaupallista 
luonnetta;

Or. it
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Tarkistus 251
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on perustettu tyydyttämään tai sen 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa ja 
vastaa toimintansa harjoittamisesta 
aiheutuneista tappioista, ei ole tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei 
olisi teollista tai kaupallista luonnetta;

a) se on perustettu tyydyttämään tai sen 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa ja harjoittaa 
taloudellista toimintaa tarjoamalla 
tavaroita tai palveluja markkinoilla, ei ole 
tyydyttää yleisen edun mukaisia tarpeita, 
joilla ei olisi teollista tai kaupallista 
luonnetta;

Or. en

Perustelu

Säännöksen nykyisestä sanamuodosta aiheutuu oikeudellista epävarmuutta, sillä siinä 
viitataan epämääräisesti mainittuihin käsitteisiin ja se voi johtaa eriäviin tulkintoihin ja 
mittaviin oikeusriitoihin. Ehdotetussa tarkistuksessa käytetään sen sijaan taloudellisen 
toiminnan määritelmää, jonka komissio on antanut tiedonannossaan Euroopan unionin 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen 
tuottamisesta myönnettävään korvaukseen (EUVL C 8, 11.1.2012, s. 4) ja joka on Euroopan 
unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen.

Tarkistus 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on oikeushenkilö; b) on oikeushenkilö;

Or. en



AM\911613FI.doc 101/201 PE492.861v02-00

FI

Tarkistus 253
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sitä rahoittavat pääosin valtion 
viranomaiset, alueelliset tai paikalliset 
viranomaiset tai muut julkisoikeudelliset 
laitokset, tai sen johto on näiden laitosten 
valvonnan alainen, tai valtio, alueelliset 
tai paikalliset viranomaiset tai muut 
julkisoikeudelliset laitokset nimittävät yli 
puolet sen hallinto-, johto- tai 
valvontaelimen jäsenistä;

c) joka täyttää vähintään yhden 
seuraavista edellytyksistä:

i) sitä rahoittavat pääosin valtion 
viranomaiset, alueelliset tai paikalliset 
viranomaiset tai muut julkisoikeudelliset 
laitokset

ii) valtio, alueelliset tai paikalliset 
viranomaiset tai muut julkisoikeudelliset 
laitokset nimittävät enemmistön sen 
hallinto-, johto- tai valvontaelimen 
jäsenistä

iii) valtion viranomaiset, alueelliset tai 
paikalliset viranomaiset tai muut 
julkisoikeudelliset laitokset valvovat sen 
päätöksiä.

Or. en

Perustelu

Selkeytetään direktiivin laajuutta siltä osin, minkätyyppiset organisaatiot kuuluvat sen 
soveltamisalan piiriin.

Tarkistus 254
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

c) sitä rahoittavat pääosin valtion 
viranomaiset, alueelliset tai paikalliset 
viranomaiset tai muut julkisoikeudelliset 
laitokset, tai sen johto on näiden laitosten 
valvonnan alainen, tai valtio, alueelliset tai 
paikalliset viranomaiset tai muut 
julkisoikeudelliset laitokset nimittävät yli 
puolet sen hallinto-, johto- tai 
valvontaelimen jäsenistä:

c) sitä rahoittavat pääosin valtion 
viranomaiset, alueelliset tai paikalliset 
viranomaiset tai muut julkisoikeudelliset 
laitokset, tai sen johto on näiden laitosten 
valvonnan alainen, tai valtio, alueelliset tai 
paikalliset viranomaiset tai muut 
julkisoikeudelliset laitokset nimittävät yli 
puolet sen hallinto-, johto- tai 
valvontaelimen jäsenistä. Tässä 
direktiivissä tarkoitettu julkisen elimen 
käsite ei sisällä pörssilistalla olevia 
yhtiöitä eikä näiden yhtiöiden suoraan tai 
epäsuoraan valvomia ja/tai niihin 
liitettyjä yhtiöitä;

Or. it

Tarkistus 255
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tai hankintayksikön täsmentämiä 
vaatimuksia vastaava rakennusurakka tai 
rakennusurakan toteuttaminen millä 
tahansa keinolla. 'Rakennusurakalla' 
tarkoitetaan talonrakennus- tai maa- ja 
vesirakennustöiden kokonaisuutta, joka 
sellaisenaan riittää täyttämään jonkin 
taloudellisen tai teknisen tehtävän;

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2004/17/EY määritelmä on hyväksytty ja se on ollut toimiva.
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Tarkistus 256
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rakennusurakan toteuttaminen tai sen 
suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 257
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rakennusurakan tyyppiin ja 
suunnitteluun ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
käyttävän hankintayksikön asettamia 
vaatimuksia vastaavan rakennusurakan 
toteuttaminen millä tahansa tavalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 258
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) 'tavarahankintasopimuksilla' 
tarkoitetaan sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on tuotteiden osto, liisaus, 
vuokraus tai osamaksukauppa osto-optioin 
tai ilman niitä.
Tavarahankintasopimukseen voi kuulua 
liitännäisesti kokoamis- ja asennustöitä;

10) 'tavarahankintasopimuksilla' 
tarkoitetaan sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on tuotteiden osto, liisaus, 
vuokraus tai osamaksukauppa osto-optioin 
tai ilman niitä, myös jakelun muodossa.
Tavarahankintasopimukseen voi kuulua 
liitännäisesti kokoamis- ja asennustöitä;
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Or. it

Tarkistus 259
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) 'talouden toimijalla' tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai
hankintayksikköä tai tällaisten henkilöiden 
ja/tai yksiköiden ryhmää, joka tarjoaa 
markkinoilla rakennustöiden ja/tai 
-urakoiden toteuttamista, tuotteiden 
toimittamista tai palvelujen suorittamista;

(12) 'talouden toimijalla' tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai yksityistä tai 
julkista oikeushenkilöä tai tällaisten 
henkilöiden ja/tai yksiköiden ryhmää, joka 
tarjoaa markkinoilla rakennustöiden ja/tai 
-urakoiden toteuttamista, tuotteiden 
toimittamista tai palvelujen suorittamista;

Or. fr

Tarkistus 260
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15) 'hankinta-asiakirjoilla' tarkoitetaan 
kaikkia asiakirjoja, jotka hankintayksikkö 
on tuottanut tai joihin se viittaa 
kuvatakseen tai määrittääkseen hankinnan 
tai menettelyn osatekijöitä, mukaan 
luettuina hankintailmoitus, 
ennakkoilmoitus tai ilmoitukset 
kelpuuttamisjärjestelmästä, jos niillä 
kutsutaan tarjouskilpailuun, tekniset 
eritelmät, ehdotetut sopimusehdot, 
ehdokkaiden ja tarjoajien asiakirjojen 
esittämismuodot, yleisesti sovellettavia 
velvollisuuksia koskevat tiedot ja 
mahdolliset täydentävät asiakirjat;

15) 'hankinta-asiakirjoilla' tarkoitetaan 
mitä tahansa asiakirjaa, jonka
hankintayksikkö on tuottanut tai johon se 
viittaa kuvatakseen tai määrittääkseen 
hankinnan tai menettelyn osatekijöitä, 
mukaan luettuina hankintailmoitus, 
ennakkoilmoitus tai ilmoitukset 
kelpuuttamisjärjestelmästä, jos niillä 
kutsutaan tarjouskilpailuun, tekniset 
eritelmät, ehdotetut sopimusehdot, 
ehdokkaiden ja tarjoajien asiakirjojen 
esittämismuodot, yleisesti sovellettavia 
velvollisuuksia koskevat tiedot ja 
mahdolliset täydentävät asiakirjat;

Or. en
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Tarkistus 261
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

22) 'elinkaarella' tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, 
mukaan luettuina tuotanto, kuljetus, käyttö 
ja ylläpito, tuotteen olemassaolon tai 
rakennusurakan tai palvelun suorittamisen 
aikana raaka-aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka;

22) 'elinkaarella' tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, 
mukaan luettuina tutkimus, kehittäminen,
tuotanto, kuljetus, asennus, käyttö ja 
ylläpito, tuotteen olemassaolon tai 
rakennusurakan tai palvelun suorittamisen 
aikana raaka-aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka;

Or. en

Tarkistus 262
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

22) 'elinkaarella' tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä 
vaiheita, mukaan luettuina tuotanto, 
kuljetus, käyttö ja ylläpito, tuotteen 
olemassaolon tai rakennusurakan tai 
palvelun suorittamisen aikana raaka-
aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka;

22) 'elinkaarella' tarkoitetaan julkiseen 
hankintaan liittyvien kaikkien 
kustannusten arvioimista rahallisesti 
mahdollisuuksien mukaan, mukaan 
luettuina ylläpito ja resurssien (myös 
energian) tehokkaasta käytöstä aiheutuvat 
kustannukset, käytöstäpoiston jälkeiset 
kierrätyskustannukset sekä sosiaalisista 
vaikutuksista aiheutuvat kustannukset 
edellyttäen, että ne liittyvät 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.
Myös sähköisten välineiden tehokas 
suunnittelu ja käyttö voidaan sisällyttää 
elinkaaren rahalliseen arviointiin.
Julkisen hankinnan kannalta katsottuna 
elinkaari alkaa rakennusurakan, tavaran 
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tai palvelun hankintahetkestä ja on 
olennainen ja erottamaton osa 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen laskentaa.

Or. en

Perustelu

Vaikka hankintaviranomaisten vastuulla on veronmaksajien edun mukaisesti varmistaa, että 
rahalle saadaan vastinetta valittaessa ratkaisua julkisen hankinnan kautta ja ettei tämä tule 
yhteiskunnalle tai pitkällä aikavälillä koko ympäristölle kalliimmaksi, vastuu voi kohtuuden 
nimissä alkaa vasta hankintahetkestä. Hankintaviranomaista ei voida pitää vastuullisena 
yksityisten yritysten valinnoista, jotka ovat haitallisia ympäristölle tai yhteiskunnalle.

Tarkistus 263
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

22) 'elinkaarella' tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, 
mukaan luettuina tuotanto, kuljetus, käyttö 
ja ylläpito, tuotteen olemassaolon tai 
rakennusurakan tai palvelun suorittamisen 
aikana raaka-aineiden ostosta tai 
resurssien kokoamisesta hävittämiseen, 
poistamiseen ja viimeistelyyn saakka;

22) 'elinkaarella' kaikkia peräkkäisiä ja/tai 
toisiinsa liittyviä vaiheita, mukaan lukien 
tutkimus, kehittäminen, tuotanto, kuljetus, 
käyttö ja ylläpito, tuotteen olemassaolon tai 
rakennusurakan tai palvelun suorittamisen 
aikana edellyttäen, että näihin liittyvät 
tiedot ovat mitattavissa ja järkevällä 
tavalla vertailukelpoisia.

Or. en

Tarkistus 264
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

22) 'elinkaarella' tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, 

22) 'elinkaarella' tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita 
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mukaan luettuina tuotanto, kuljetus, 
käyttö ja ylläpito, tuotteen olemassaolon 
tai rakennusurakan tai palvelun 
suorittamisen aikana raaka-aineiden 
ostosta tai resurssien kokoamisesta 
hävittämiseen, poistamiseen ja 
viimeistelyyn saakka;

hankinnasta käyttöön, ylläpitoon,
hävittämiseen, poistamiseen ja 
viimeistelyyn saakka.

Or. en

Tarkistus 265
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a. 'standardoidulla tuotteella' 
tarkoitetaan tuotteita, joiden koostumus 
tai ominaisuudet eivät eroa toisistaan 
merkittävästi.

Or. en

Tarkistus 266
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 23 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a. 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' tarkoitetaan 
samanlaista sopimusta kuin palveluja 
koskeva hankintasopimus, paitsi että 
palvelujen suorittamisen vastikkeena on 
joko yksinomaan palvelun käyttöoikeus 
tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä.

Or. en
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Tarkistus 267
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 23 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a. 'sitoumusten piiriin 
kuulumattomalla tavaralla tai palvelulla' 
tarkoitetaan tavaraa tai palvelua, joka on 
peräisin maasta, jonka kanssa unioni ei 
ole tehnyt markkinoillepääsyä koskevia 
sitoumuksia sisältävää kansainvälistä 
sopimusta julkisten palvelujen alalla, tai 
tavaraa ja palvelua, joka on peräisin 
maasta, jonka kanssa unioni on tehnyt 
tällaisen sopimuksen, mutta johon 
kyseistä sopimusta ei sovelleta;

Or. en

Tarkistus 268
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 23 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a. 'sopimusten piiriin kuulumattomalla 
tuotteella, rakennusurakalla, 
tavarantoimituksella tai palvelulla' 
tarkoitetaan tuotetta, rakennusurakkaa, 
tavarantoimitusta tai palvelua, joka on 
peräisin maasta, jonka kanssa unioni ei 
ole tehnyt markkinoillepääsyä koskevia 
sitoumuksia sisältävää kansainvälistä 
sopimusta julkisten palvelujen alalla, tai 
tuotetta, rakennusurakkaa, 
tavarantoimitusta tai palvelua, joka on 
peräisin maasta, jonka kanssa unioni on 
tehnyt tällaisen sopimuksen mutta johon 
kyseistä sopimusta ei sovelleta;

Or. fr
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Tarkistus 269
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jokin toiminnoista, joita varten 
hankintasopimus tehdään, kuuluu tämän 
direktiivin soveltamisalaan ja toinen edellä 
mainitun direktiivin [2004/18/EY] 
soveltamisalaan ja jos on objektiivisesti 
mahdotonta määrittää, mitä toimintaa 
varten hankintasopimus ensisijaisesti 
tehdään, hankintasopimus on tehtävä 
edellä mainitun direktiivin [2004/18/EY] 
mukaisesti.

3. Jos jokin toiminnoista, joita varten 
hankintasopimus tehdään, kuuluu tämän 
direktiivin soveltamisalaan ja toinen edellä 
mainitun direktiivin [2004/18/EY] 
soveltamisalaan ja jos on objektiivisesti 
mahdotonta määrittää, mitä toimintaa 
varten hankintasopimus ensisijaisesti 
tehdään, määritellään tämän direktiivin 
soveltaminen hankintasopimuksen 
pääasiallisen kohteen perusteella.

Or. es

Tarkistus 270
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Oikeudet, jotka on myönnetty riittävän 
julkisuuden varmistavassa menettelyssä
objektiivisin perustein, eivät ole 2 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettuja "erityis- tai 
yksinoikeuksia".

2. Oikeudet, jotka on myönnetty riittävän 
julkisuuden varmistavassa 
kilpailumenettelyssä objektiivisin ja ei-
syrjivin hankintasopimusten tekemisen 
perustein, eivät ole 2 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuja "erityis- tai yksinoikeuksia".

Or. it

Tarkistus 271
Pablo Arias Echeverría
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) direktiivin [2004/18/EY], [direktiivin… 
(käyttöoikeussopimukset)] tai tämän 
direktiivin mukaisista 
hankintamenettelyistä, joita edeltää 
tarjouskilpailukutsu;

a) direktiivin [2004/18/EY], [direktiivin… 
(käyttöoikeussopimukset)] tai tämän 
direktiivin mukaisista 
hankintamenettelyistä tai muiden edellä 
mainittujen direktiivien omaksuneiden 
jäsenvaltioiden hankintamenettelyistä, 
mukaan lukien käyttöoikeussopimukset,
joita edeltää tarjouskilpailukutsu;

Or. es

Tarkistus 272
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jotka ovat hankintaviranomaisia tai 
julkisia yrityksiä ja jotka harjoittavat 
jotakin 5–11 artiklassa tarkoitettua 
toimintaa;

a) jotka ovat hankintaviranomaisia tai 
julkisia yrityksiä ja jotka harjoittavat 
jotakin 5–11 artiklassa tarkoitettua 
toimintaa, paitsi jos toimintaa harjoitetaan 
tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti 
myönnettyjen oikeuksien nojalla;

Or. en

Tarkistus 273
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jotka ovat hankintaviranomaisia tai 
julkisia yrityksiä ja jotka harjoittavat 
jotakin 5–11 artiklassa tarkoitettua 

a) jotka ovat hankintaviranomaisia tai 
julkisia yrityksiä, lukuun ottamatta 
4 kohdassa esitettyä oletusta, ja jotka 
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toimintaa; harjoittavat jotakin 5–11 artiklassa 
tarkoitettua toimintaa;

Or. it

Tarkistus 274
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisiin 
julkisiin yrityksiin, jotka harjoittavat 
jotakin 5–11 artiklassa tarkoitettua 
toimintaa tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti myönnettyjen oikeuksien 
perusteella.

Or. it

Tarkistus 275
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kaasu ja lämpö Kaasu, lämpö ja jäähdytys

Or. en

Perustelu

Kaukolämpö- ja -jäähdytyslaitokset ovat monissa jäsenvaltioissa julkisia laitoksia. Ehdotetun 
direktiivin (myös nykyisen direktiivin 2004/17/EY 3 artiklan) mukaisesti lämmöntuotanto 
kuuluu sen soveltamisalaan, mutta toistaiseksi on oikeudellisesti epäselvää, kuuluuko 
jäähdytyskin siihen.
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Tarkistus 276
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaasun ja
lämmön osalta seuraaviin toimintoihin:

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaasun,
lämmön ja jäähdytyksen osalta seuraaviin 
toimintoihin:

Or. en

Tarkistus 277
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaasun ja
lämmön osalta seuraaviin toimintoihin:

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaasun,
lämmön ja jäähdytyksen osalta seuraaviin 
toimintoihin:

Or. en

Tarkistus 278
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten kiinteiden verkkojen 
antaminen käyttöön tai niiden toiminta, 
joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle 
kaasun tai lämmön tuotantoon, siirtoon tai 
jakeluun liittyviä palveluja;

a) sellaisten kiinteiden verkkojen 
antaminen käyttöön tai niiden toiminta, 
joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle 
kaasun, lämmön tai jäähdytyksen
tuotantoon, siirtoon tai jakeluun liittyviä 
palveluja;

Or. en
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Tarkistus 279
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisten kiinteiden verkkojen 
antaminen käyttöön tai niiden toiminta,
joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle 
kaasun tai lämmön tuotantoon, siirtoon tai 
jakeluun liittyviä palveluja;

a) sellaisten kiinteiden verkkojen 
antaminen käyttöön tai niiden toiminta, 
joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle 
kaasun, lämmön tai jäähdytyksen
tuotantoon, siirtoon tai jakeluun liittyviä 
palveluja;

Or. en

Tarkistus 280
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kaasun tai lämmön toimittaminen näihin 
verkkoihin.

b) kaasun, lämmön tai jäähdytyksen
toimittaminen näihin verkkoihin.

Or. en

Tarkistus 281
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kaasun tai lämmön toimittaminen näihin 
verkkoihin.

b) kaasun, lämmön tai jäähdytyksen
toimittaminen näihin verkkoihin.

Or. en
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Tarkistus 282
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Muun hankintayksikön kuin 
hankintaviranomaisen suorittamaa kaasun 
tai lämmön toimittamista julkisen palvelun 
verkkoihin ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna toimintana, jos kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

2. Muun hankintayksikön kuin 
hankintaviranomaisen suorittamaa kaasun,
lämmön tai jäähdytyksen toimittamista 
julkisen palvelun verkkoihin ei pidetä 
1 kohdassa tarkoitettuna toimintana, jos 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 283
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Muun hankintayksikön kuin 
hankintaviranomaisen suorittamaa kaasun 
tai lämmön toimittamista julkisen palvelun 
verkkoihin ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna toimintana, jos kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

2. Muun hankintayksikön kuin 
hankintaviranomaisen suorittamaa kaasun,
lämmön tai jäähdytyksen toimittamista 
julkisen palvelun verkkoihin ei pidetä 
1 kohdassa tarkoitettuna toimintana, jos 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 284
Heide Rühle

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

a) kyseisen yksikön suorittama kaasun tai 
lämmön tuottaminen on välttämätön 
seuraus muusta kuin 1 kohdassa tai 6–8 
artiklassa tarkoitetusta toiminnasta;

a) kyseisen yksikön suorittama kaasun,
lämmön tai jäähdytyksen tuottaminen on 
välttämätön seuraus muusta kuin 
1 kohdassa tai 6–8 artiklassa tarkoitetusta 
toiminnasta;

Or. en

Tarkistus 285
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisen yksikön suorittama kaasun tai
lämmön tuottaminen on välttämätön 
seuraus muusta kuin 1 kohdassa tai 6–8 
artiklassa tarkoitetusta toiminnasta;

a) kyseisen yksikön suorittama kaasun,
lämmön tai jäähdytyksen tuottaminen on 
välttämätön seuraus muusta kuin 
1 kohdassa tai 6–8 artiklassa tarkoitetusta 
toiminnasta;

Or. en

Tarkistus 286
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Postipalvelut

Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisiin 
hankintoihin, joiden päätavoite on 
mahdollistaa hankintaviranomaisten 
postipalvelujen tai muiden palvelujen 
kuin postipalvelujen hankinta.
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Tässä artiklassa tarkoitetaan:
a) 'postipalveluilla' palveluja, joihin 
kuuluvat postilähetysten keräily, lajittelu, 
kuljetus ja jakelu. Nämä palvelut 
käsittävät sekä palvelut, jotka sisältyvät 
direktiivin 97/67EY mukaiseen 
yleispalvelujen sovellusalaan että siihen 
kuulumattomat palvelut;
b)'muilla palveluilla kuin postipalveluilla' 
palveluja, jotka tarjotaan seuraavilla 
aloilla:
i) kuriiripalvelujen hallintopalvelut 
(ennen lähetystä ja sen jälkeen 
suoritettavat palvelut, postituksen 
hoitopalvelut mukaan luettuina);
ii) kokonaan sähköisesti toteutettavat 
lisäarvopalvelut (mukaan luettuina 
koodattujen asiakirjojen varmistettu 
tiedonsiirto sähköisesti, osoitteiden 
hallinnointipalvelut ja rekisteröidyn 
sähköpostin siirto);
iii) muihin kuin 10 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuihin 
postilähetyksiin liittyvät palvelut kuten 
suoramainonta, jota ei ole osoitettu 
nimenomaisesti kenellekään;
iv) CPV-viitenumeroissa 66100000-1 –
66720000-3 ja 19 artiklan c alakohdassa 
määritellyt finanssipalvelut, mukaan 
luettuina erityisesti postiosoitukset ja 
postisiirrot;
v) postimerkkien keräämiseen liittyvät 
palvelut;
vi) logistiikkapalvelut (palvelut, joissa 
yhdistyvät fyysinen jakelu ja/tai 
varastointi sekä muut postin ulkopuoliset 
toiminnot).

Or. it

Tarkistus 287
Tiziano Motti
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Postipalvelut
1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
toimintoihin, joiden tarkoituksena on 
tarjota
a) postipalveluja;
b) muita kuin postipalveluja edellyttäen, 
että palvelut tarjoaa yksikkö, joka tarjoaa 
myös 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja postipalveluja ja että 
27 artiklan 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset eivät täyty 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen palvelujen 
osalta.
2. Tässä direktiivissä tarkoitetaan, tämän 
kuitenkaan vaikuttamatta direktiivin 
97/67/EY soveltamiseen,
a) "postilähetyksellä" kuljetettavaa 
valmista lähetystä, joka on osoitettu 
jollekin vastaanottajalle, lähetyksen 
painosta riippumatta. Nämä lähetykset 
voivat kirjelähetysten lisäksi olla 
esimerkiksi kirjoja, luetteloita, 
sanomalehtiä ja aikakausjulkaisuja sekä 
postipaketteja, jotka sisältävät tavaraa, 
jolla on tai ei ole kaupallista arvoa, 
lähetyksen painosta riippumatta;
b) "postipalveluilla" palveluja, joihin 
kuuluvat postilähetysten keräily, lajittelu, 
kuljetus ja jakelu. Nämä palvelut 
käsittävät direktiivin 97/67/EY mukaisesti 
perustetun yleispalvelun piiriin kuuluvat 
ja kuulumattomat palvelut;
c) "muilla palveluilla kuin 
postipalveluilla" palveluja, jotka tarjotaan 
seuraavilla aloilla:
i) kuriiripalvelujen hallintopalvelut 
(ennen lähetystä ja sen jälkeen 
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suoritettavat palvelut, postituksen 
hoitopalvelut mukaan luettuina);
ii) kokonaan sähköisesti toteutettavat 
lisäarvopalvelut (mukaan luettuina 
koodattujen asiakirjojen varmistettu 
tiedonsiirto sähköisesti, osoitteiden 
hallinnointipalvelut ja rekisteröidyn 
sähköpostin siirto);
iii) muihin kuin a alakohdassa 
tarkoitettuihin postilähetyksiin liittyvät 
palvelut kuten suoramainonta, jota ei ole 
osoitettu nimenomaisesti kenellekään;
iv) CPV-viitenumeroissa 66100000-1 –
66720000-3 ja 19 artiklan c alakohdassa 
määritellyt finanssipalvelut, mukaan 
luettuina erityisesti postiosoitukset ja 
postisiirrot;
v) postimerkkien keräämiseen liittyvät 
palvelut;
vi) logistiikkapalvelut (palvelut, joissa 
yhdistyvät fyysinen jakelu ja/tai 
varastointi sekä muut postin ulkopuoliset 
toiminnot).

Or. it

Perustelu

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition.

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

Tarkistus 288
Lara Comi
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Postipalvelut
1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
toimintoihin, joiden tarkoituksena on 
tarjota
a) postipalveluja;
b) muita kuin postipalveluja edellyttäen, 
että palvelut tarjoaa yksikkö, joka tarjoaa 
myös 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja postipalveluja ja että 
27 artiklan 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset eivät täyty 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen palvelujen 
osalta.
2. Tässä direktiivissä tarkoitetaan, tämän 
kuitenkaan vaikuttamatta direktiivin 
97/67/EY soveltamiseen,
a) "postilähetyksellä" kuljetettavaa 
valmista lähetystä, joka on osoitettu 
jollekin vastaanottajalle, lähetyksen 
painosta riippumatta. Nämä lähetykset 
voivat kirjelähetysten lisäksi olla 
esimerkiksi kirjoja, luetteloita, 
sanomalehtiä ja aikakausjulkaisuja sekä 
postipaketteja, jotka sisältävät tavaraa, 
jolla on tai ei ole kaupallista arvoa, 
lähetyksen painosta riippumatta;
b) "postipalveluilla" palveluja, joihin 
kuuluvat postilähetysten keräily, lajittelu, 
kuljetus ja jakelu. Nämä palvelut 
käsittävät direktiivin 97/67/EY mukaisesti 
perustetun yleispalvelun piiriin kuuluvat 
ja kuulumattomat palvelut;
c) "muilla palveluilla kuin 
postipalveluilla" palveluja, jotka tarjotaan 
seuraavilla aloilla:
i) kuriiripalvelujen hallintopalvelut 
(ennen lähetystä ja sen jälkeen 
suoritettavat palvelut, postituksen 
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hoitopalvelut mukaan luettuina);
ii) kokonaan sähköisesti toteutettavat 
lisäarvopalvelut (mukaan luettuina 
koodattujen asiakirjojen varmistettu 
tiedonsiirto sähköisesti, osoitteiden 
hallinnointipalvelut ja rekisteröidyn 
sähköpostin siirto);
iii) muihin kuin a alakohdassa 
tarkoitettuihin postilähetyksiin liittyvät 
palvelut kuten suoramainonta, jota ei ole 
osoitettu nimenomaisesti kenellekään;
iv) CPV-viitenumeroissa 66100000-1 –
66720000-3 ja 19 artiklan c alakohdassa 
määritellyt finanssipalvelut, mukaan 
luettuina erityisesti postiosoitukset ja 
postisiirrot;
v) postimerkkien keräämiseen liittyvät 
palvelut;
vi) logistiikkapalvelut (palvelut, joissa 
yhdistyvät fyysinen jakelu ja/tai 
varastointi sekä muut postin ulkopuoliset 
toiminnot).

Or. it

Tarkistus 289
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Postipalvelut
1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
toimintoihin, joiden tarkoituksena on 
tarjota
a) postipalveluja;
b) muita kuin postipalveluja edellyttäen, 
että palvelut tarjoaa yksikkö, joka tarjoaa 
myös 2 kohdan b alakohdassa 



AM\911613FI.doc 121/201 PE492.861v02-00

FI

tarkoitettuja postipalveluja ja että 
27 artiklan 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset eivät täyty 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen palvelujen 
osalta.
2. Tässä direktiivissä tarkoitetaan, tämän 
kuitenkaan vaikuttamatta direktiivin 
97/67/EY soveltamiseen,
a) "postilähetyksellä" kuljetettavaa 
valmista lähetystä, joka on osoitettu 
jollekin vastaanottajalle, lähetyksen 
painosta riippumatta. Nämä lähetykset 
voivat kirjelähetysten lisäksi olla 
esimerkiksi kirjoja, luetteloita, 
sanomalehtiä ja aikakausjulkaisuja sekä 
postipaketteja, jotka sisältävät tavaraa, 
jolla on tai ei ole kaupallista arvoa, 
lähetyksen painosta riippumatta;
b) "postipalveluilla" palveluja, joihin 
kuuluvat postilähetysten keräily, lajittelu, 
kuljetus ja jakelu. Nämä palvelut 
käsittävät direktiivin 97/67/EY mukaisesti 
perustetun yleispalvelun piiriin kuuluvat 
ja kuulumattomat palvelut;
c) "muilla palveluilla kuin 
postipalveluilla" palveluja, jotka tarjotaan 
seuraavilla aloilla:
i) kuriiripalvelujen hallintopalvelut 
(ennen lähetystä ja sen jälkeen 
suoritettavat palvelut, postituksen 
hoitopalvelut mukaan luettuina);
ii) kokonaan sähköisesti toteutettavat 
lisäarvopalvelut (mukaan luettuina 
koodattujen asiakirjojen varmistettu 
tiedonsiirto sähköisesti, osoitteiden 
hallinnointipalvelut ja rekisteröidyn 
sähköpostin siirto);
iii) muihin kuin a alakohdassa 
tarkoitettuihin postilähetyksiin liittyvät 
palvelut kuten suoramainonta, jota ei ole 
osoitettu nimenomaisesti kenellekään;
iv) CPV-viitenumeroissa 66100000-1 –
66720000-3 ja 19 artiklan c alakohdassa 
määritellyt finanssipalvelut, mukaan 
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luettuina erityisesti postiosoitukset ja 
postisiirrot;
v) postimerkkien keräämiseen liittyvät 
palvelut;
vi) logistiikkapalvelut (palvelut, joissa 
yhdistyvät fyysinen jakelu ja/tai 
varastointi sekä muut postin ulkopuoliset 
toiminnot).

Or. it

Perustelu

Postialan vapauttamisprosessin seurauksena täysimittaisen alakohtaisen sääntelyn 
käyttöönoton ja markkinoiden kehittymisen seurauksena ei ole enää tarpeen, että ostoja 
sääntelevät postialalla toimivat tahot. Nyt on siis otollinen hetki jättää postipalvelut ja 
etenkin "muut palvelut kuin postipalvelut" direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja antaa 
kaikkien alalla toimivien yksikköjen tehdä päätöksensä yksinomaan taloudellisin perustein.

Tarkistus 290
Adam Bielan, Marek Siwiec

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Postipalvelut
1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
toimintoihin, joiden tarkoituksena on 
tarjota
a) postipalveluja;
b) muita kuin postipalveluja edellyttäen, 
että palvelut tarjoaa yksikkö, joka tarjoaa 
myös 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja postipalveluja ja että 27 
artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset 
eivät täyty 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen osalta.
2. Tässä direktiivissä tarkoitetaan, tämän 
kuitenkaan vaikuttamatta direktiivin 
97/67/EY soveltamiseen,
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a)"postilähetyksellä" kuljetettavaa 
valmista lähetystä, joka on osoitettu 
jollekin vastaanottajalle, lähetyksen 
painosta riippumatta. Nämä lähetykset 
voivat kirjelähetysten lisäksi olla 
esimerkiksi kirjoja, luetteloita, 
sanomalehtiä ja aikakausjulkaisuja sekä 
postipaketteja, jotka sisältävät tavaraa, 
jolla on tai ei ole kaupallista arvoa, 
lähetyksen painosta riippumatta;
b) "postipalveluilla" palveluja, joihin 
kuuluvat postilähetysten keräily, lajittelu, 
kuljetus ja jakelu. Nämä palvelut 
käsittävät direktiivin 97/67/EY mukaisesti 
perustetun yleispalvelun piiriin kuuluvat 
ja kuulumattomat palvelut;
c) "muilla palveluilla kuin 
postipalveluilla" palveluja, jotka tarjotaan 
seuraavilla aloilla:
i) kuriiripalvelujen hallintopalvelut 
(ennen lähetystä ja sen jälkeen 
suoritettavat palvelut, postituksen 
hoitopalvelut mukaan luettuina);
ii) kokonaan sähköisesti toteutettavat 
lisäarvopalvelut (mukaan luettuina 
koodattujen asiakirjojen varmistettu 
tiedonsiirto sähköisesti, osoitteiden 
hallinnointipalvelut ja rekisteröidyn 
sähköpostin siirto);
iii) muihin kuin a alakohdassa 
tarkoitettuihin postilähetyksiin liittyvät 
palvelut kuten suoramainonta, jota ei ole 
osoitettu nimenomaisesti kenellekään;
iv) CPV-viitenumeroissa 66100000-1 –
66720000-3 ja 19 artiklan c alakohdassa 
määritellyt finanssipalvelut, mukaan 
luettuina erityisesti postiosoitukset ja 
postisiirrot;
v) postimerkkien keräämiseen liittyvät 
palvelut;
vi) logistiikkapalvelut (palvelut, joissa 
yhdistyvät fyysinen jakelu ja/tai 
varastointi sekä muut postin ulkopuoliset 
toiminnot).
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Or. en

Perustelu

Postialan vapauttamisen, täysimittaisen alakohtaisen sääntelyn käyttöönoton ja markkinoiden 
kehittymisen tuloksena postialalla toimivien hankintayksikköjen hankintojen sääntely ei ole 
enää tarpeen. Nyt on siis otollinen hetki jättää postipalvelut ja etenkin "muut palvelut kuin 
postipalvelut" direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja antaa kaikkien alalla toimivien 
yksikköjen tehdä päätöksensä yksinomaan taloudellisin perustein.

Tarkistus 291
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Öljyn ja kaasun talteenotto sekä hiilen tai 
muiden kiinteiden polttoaineiden etsintä tai 
talteenotto

Öljyn, kaasun, hiilen tai muiden kiinteiden 
polttoaineiden etsintä ja talteenotto

Or. en

Tarkistus 292
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 400 000 euroa tavarahankinta- ja 
palveluhankintasopimusten sekä 
suunnittelukilpailujen osalta;

a) 600 000 euroa tavarahankinta- ja 
palveluhankintasopimusten sekä 
suunnittelukilpailujen osalta;

Or. en

Tarkistus 293
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) 5 000 000 euroa
rakennusurakkasopimusten osalta;

b) 7 500 000 euroa 
rakennusurakkasopimusten osalta;

Or. en

Tarkistus 294
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 1 000 000 euroa liitteessä XVII 
lueteltuja sosiaalipalveluja ja muita 
erityispalveluja koskevien 
hankintasopimusten osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy A ja B osassa lueteltujen palvelujen välisen erottelun palauttamiseen.

Tarkistus 295
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 1 000 000 euroa liitteessä XVII
lueteltuja sosiaalipalveluja ja muita 
erityispalveluja koskevien 
hankintasopimusten osalta.

c) 1 000 000 euroa liitteessä XVII a 
olevassa B osassa lueteltuja 
sosiaalipalveluja ja muita erityispalveluja 
koskevien hankintasopimusten osalta.

Or. fr
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Tarkistus 296
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 1 000 000 euroa liitteessä XVII 
lueteltuja sosiaalipalveluja ja muita 
erityispalveluja koskevien 
hankintasopimusten osalta.

c) 1 500 000 euroa liitteessä XVII 
lueteltuja sosiaalipalveluja ja muita 
erityispalveluja koskevien 
hankintasopimusten osalta.

Or. en

Tarkistus 297
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Hankintayksiköt voivat tehdä yksittäisiä 
osia koskevia hankintasopimuksia 
soveltamatta tässä direktiivissä säädettyjä 
menettelyjä, jos kyseisen osan ennakoitu 
arvo ilman arvonlisäveroa on tavaroiden 
tai palvelujen osalta alle 80 000 euroa ja 
rakennusurakoiden osalta alle 1 miljoona 
euroa. Niiden osien yhteenlaskettu arvo, 
joita koskevat hankintasopimukset on 
tehty tällä tavoin soveltamatta tätä 
direktiiviä, saa kuitenkin olla enintään 20 
prosenttia kaikkien niiden osien 
yhteenlasketusta arvosta, johon ehdotettu 
rakennusurakka, ehdotettu samanlaisten 
tavaroiden hankinta tai ehdotettu 
palveluhankinta on jaettu.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liikaa byrokratiaa.
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Tarkistus 298
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Hankintayksiköt voivat tehdä yksittäisiä 
osia koskevia hankintasopimuksia 
soveltamatta tässä direktiivissä säädettyjä 
menettelyjä, jos kyseisen osan ennakoitu 
arvo ilman arvonlisäveroa on tavaroiden tai 
palvelujen osalta alle 80 000 euroa ja 
rakennusurakoiden osalta alle 1 miljoona
euroa. Niiden osien yhteenlaskettu arvo, 
joita koskevat hankintasopimukset on tehty 
tällä tavoin soveltamatta tätä direktiiviä, 
saa kuitenkin olla enintään 20 prosenttia 
kaikkien niiden osien yhteenlasketusta 
arvosta, johon ehdotettu rakennusurakka, 
ehdotettu samanlaisten tavaroiden hankinta 
tai ehdotettu palveluhankinta on jaettu.

9. Hankintayksiköt voivat tehdä yksittäisiä 
osia koskevia hankintasopimuksia 
soveltamatta tässä direktiivissä säädettyjä 
menettelyjä, jos kyseisen osan ennakoitu 
arvo ilman arvonlisäveroa on tavaroiden tai 
palvelujen osalta alle 160 000 euroa ja 
rakennusurakoiden osalta alle 2 miljoonaa 
euroa. Niiden osien yhteenlaskettu arvo, 
joita koskevat hankintasopimukset on tehty 
tällä tavoin soveltamatta tätä direktiiviä, 
saa kuitenkin olla enintään 20 prosenttia 
kaikkien niiden osien yhteenlasketusta 
arvosta, johon ehdotettu rakennusurakka, 
ehdotettu samanlaisten tavaroiden hankinta 
tai ehdotettu palveluhankinta on jaettu.

Or. en

Tarkistus 299
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Hankintayksiköt voivat tehdä yksittäisiä 
osia koskevia hankintasopimuksia 
soveltamatta tässä direktiivissä säädettyjä 
menettelyjä, jos kyseisen osan ennakoitu 
arvo ilman arvonlisäveroa on tavaroiden tai 
palvelujen osalta alle 80 000 euroa ja 
rakennusurakoiden osalta alle 1 miljoona 
euroa. Niiden osien yhteenlaskettu arvo, 
joita koskevat hankintasopimukset on tehty 
tällä tavoin soveltamatta tätä direktiiviä, 

9. Hankintayksiköt voivat tehdä yksittäisiä 
osia koskevia hankintasopimuksia 
soveltamatta tässä direktiivissä säädettyjä 
menettelyjä, jos kyseisen osan ennakoitu 
arvo ilman arvonlisäveroa on tavaroiden tai 
palvelujen osalta alle 120 000 euroa ja 
rakennusurakoiden osalta alle 
1 500 000 euroa. Niiden osien 
yhteenlaskettu arvo, joita koskevat 
hankintasopimukset on tehty tällä tavoin 
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saa kuitenkin olla enintään 20 prosenttia
kaikkien niiden osien yhteenlasketusta 
arvosta, johon ehdotettu rakennusurakka, 
ehdotettu samanlaisten tavaroiden hankinta 
tai ehdotettu palveluhankinta on jaettu.

soveltamatta tätä direktiiviä, saa kuitenkin 
olla enintään 30 prosenttia kaikkien niiden 
osien yhteenlasketusta arvosta, johon 
ehdotettu rakennusurakka, ehdotettu 
samanlaisten tavaroiden hankinta tai 
ehdotettu palveluhankinta on jaettu.

Or. en

Tarkistus 300
Frank Engel, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Julkisia palveluhankintoja koskeviin 
sopimuksiin sovellettavat järjestelyt

Liitteessä XVII a olevaan A osaan 
sisältyviä palveluja koskevat 
hankintasopimukset on tehtävä 38–
79 artiklan mukaisesti.
Liitteessä XVII a olevassa B osassa 
lueteltuja palveluja koskevia 
hankintasopimuksia koskevat yksinomaan 
54 artikla ja 64 artiklan 1 kohta.
Hankintasopimukset, jotka koskevat sekä 
liitteessä XVII a olevassa A osassa että 
liitteessä XVII a olevassa B osassa 
lueteltuja palveluja, on tehtävä 38–79 
artiklan mukaisesti, jos liitteessä XVII a 
olevaan A osaan sisältyvien palvelujen 
arvo on suurempi kuin liitteessä XVII a 
olevaan B osaan sisältyvien palvelujen 
arvo. Muissa tapauksissa 
hankintasopimukset on tehtävä 
54 artiklan ja 64 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

A ja B osissa lueteltujen palvelujen välinen erottelu palautetaan.

Tarkistus 301
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle näiden pyynnöstä kaikki 
tuotteiden ja toimintojen luokat, joita ne 
pitävät 1 kohdan mukaisesti 
soveltamisalaan kuulumattomina.
Komissio voi julkaista Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä määräajoin tiedoksi 
luettelot tuotteiden ja toimintojen luokista, 
joiden se katsoo kuuluvan tämän 
poikkeuksen soveltamisalaan. Tällöin 
komissio ottaa huomioon tietojen 
kaupallisen arkaluonteisuuden, jos 
hankintayksiköt ovat tietoja antaessaan 
tästä huomauttaneet.

2. Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikki tuotteiden ja toimintojen 
luokat, joita ne pitävät 1 kohdan mukaisesti 
soveltamisalaan kuulumattomina.
Komissio voi julkaista Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä määräajoin tiedoksi 
luettelot tuotteiden ja toimintojen luokista, 
joiden se katsoo kuuluvan tämän 
poikkeuksen soveltamisalaan. Tällöin 
komissio ottaa huomioon tietojen 
kaupallisen arkaluonteisuuden, jos 
hankintayksiköt ovat tietoja antaessaan 
tästä huomauttaneet.

Or. en

Tarkistus 302
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
hankintasopimuksiin, joita hankintayksiköt 
tekevät muutoin kuin 5–11 artiklassa 
tarkoitettujen toimintojen harjoittamiseksi 
tai tällaisten toimintojen harjoittamiseksi 
kolmannessa maassa siten, ettei unionin 

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
hankintasopimuksiin, jotka liittyvät 
yleishyödylliseen toimintaan ja joita 
hankintayksiköt tekevät muutoin kuin 5–
11 artiklassa tarkoitettujen toimintojen 
harjoittamiseksi tai tällaisten toimintojen 
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sisäistä verkkoa tai maantieteellistä aluetta 
käytetä fyysisesti, eikä myöskään tällaisia 
tarkoituksia varten järjestettyihin 
suunnittelukilpailuihin.

harjoittamiseksi kolmannessa maassa siten, 
ettei unionin sisäistä verkkoa tai 
maantieteellistä aluetta käytetä fyysisesti, 
eikä myöskään tällaisia tarkoituksia varten 
järjestettyihin suunnittelukilpailuihin.

Or. en

Tarkistus 303
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintayksikköjen on ilmoitettava 
komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle näiden pyynnöstä 
kaikista toiminnoista, joita ne pitävät 1 
kohdan mukaisesti soveltamisalaan 
kuulumattomina. Komissio voi julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
määräajoin tiedoksi luettelot niistä 
toimintojen luokista, joita se pitää tähän 
poikkeukseen kuuluvina. Tällöin komissio 
ottaa huomioon tietojen kaupallisen 
arkaluonteisuuden, jos hankintayksiköt 
ovat tietoja antaessaan tästä huomauttaneet.

2. Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
komissiolle pyydettäessä kaikista 
toiminnoista, joita ne pitävät 1 kohdan 
mukaisesti soveltamisalaan 
kuulumattomina. Komissio voi julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
määräajoin tiedoksi luettelot niistä 
toimintojen luokista, joita se pitää tähän 
poikkeukseen kuuluvina. Tällöin komissio 
ottaa huomioon tietojen kaupallisen 
arkaluonteisuuden, jos hankintayksiköt 
ovat tietoja antaessaan tästä huomauttaneet.

Or. en

Tarkistus 304
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintayksikköjen on ilmoitettava 
komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle näiden pyynnöstä kaikista 
toiminnoista, joita ne pitävät 1 kohdan 

2. Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
komissiolle näiden pyynnöstä kaikista 
toiminnoista, joita ne pitävät 1 kohdan 
mukaisesti soveltamisalaan 
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mukaisesti soveltamisalaan 
kuulumattomina. Komissio voi julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
määräajoin tiedoksi luettelot niistä 
toimintojen luokista, joita se pitää tähän 
poikkeukseen kuuluvina. Tällöin komissio 
ottaa huomioon tietojen kaupallisen 
arkaluonteisuuden, jos hankintayksiköt 
ovat tietoja antaessaan tästä huomauttaneet.

kuulumattomina. Komissio voi julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
määräajoin tiedoksi luettelot niistä 
toimintojen luokista, joita se pitää tähän 
poikkeukseen kuuluvina. Tällöin komissio 
ottaa huomioon tietojen kaupallisen 
arkaluonteisuuden, jos hankintayksiköt 
ovat tietoja antaessaan tästä huomauttaneet.

Or. en

Tarkistus 305
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) välimies- ja sovittelupalveluja; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 306
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välimies- ja sovittelupalveluja; b) välimies- ja sovittelupalveluja ja 
seuraavia oikeudellisia palveluja:
i) asianajajan suorittama päämiehen 
edustaminen tuomioistuin- tai 
viranomaiskäsittelyssä direktiivin 
77/249/ETY 1 artiklassa tarkoitetussa 
merkityksessä;
ii) notaarin suorittamat asiakirjojen 
vahvistamispalvelut;
iii) asiainhoitajan tai nimetyn 
edunvalvojan tarjoamat oikeudelliset 
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palvelut tai muut oikeudelliset palvelut, 
joiden tarjoajan tuomioistuin on 
nimittänyt asianomaisessa jäsenvaltiossa;
iv) muut oikeudelliset palvelut, joihin 
liittyy asianomaisessa jäsenvaltiossa 
julkisen vallan käyttöä.

Or. en

Tarkistus 307
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välimies- ja sovittelupalveluja; b) välimies- ja sovittelupalveluja sekä 
asianajajan palveluita, joihin kuuluu 
oikeudellinen edustus;

Or. fr

Tarkistus 308
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välimies- ja sovittelupalveluja; b) välimies- ja sovittelupalveluja sekä 
oikeudellisia palveluja;

Or. it

Tarkistus 309
Peter Simon

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

b) välimies- ja sovittelupalveluja; b) välimies- ja sovittelupalveluja, 
oikeudellisia palveluja sekä notaarin 
palveluja;

Or. de

Tarkistus 310
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välimies- ja sovittelupalveluja; b) välimies- ja sovittelupalveluja sekä 
riippumattomuuteen ja 
puolueettomuuteen velvoitetun 
virkamiehen toimia;

Or. pl

Tarkistus 311
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

b a) väestönsuojelua, pelastuspalvelua ja 
jokapäiväistä vaarojen torjuntaa;

Or. de

Tarkistus 312
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) oikeudellisia palveluja;

Or. it

Tarkistus 313
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen mukaisten erityisten 
oikeuksien tai yksinoikeuksien perusteella 
tehtäviä sopimuksia;

Or. de

Tarkistus 314
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja ja Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä toteutettuja 
toimia;

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja 
ja Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia tai liiketoimia, 
joilla hankintaviranomainen hankkii 
rahaa tai pääomaa;

Or. en
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Tarkistus 315
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja ja Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä toteutettuja 
toimia;

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä toteutettuja toimia 
sekä liiketoimia, joilla 
hankintaviranomainen hankkii rahaa tai 
pääomaa;

Or. de

Tarkistus 316
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja ja Euroopan
rahoitusvakausvälineellä toteutettuja 
toimia;

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, liiketoimia, joilla 
hankintaviranomainen hankkii rahaa tai 
pääomaa ja Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä toteutettuja 
toimia;

Or. de

Tarkistus 317
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja ja Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä toteutettuja 
toimia;

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, liiketoimia, joilla 
hankintaviranomainen hankkii rahaa tai 
pääomaa ja Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä toteutettuja 
toimia;

Or. de

Perustelu

Velvollisuus järjestää tarjouskilpailu julkisista lainoista vähentää julkisten 
rahoitusmenettelyjen käytännöllisyyttä ja nostaa niiden kustannuksia huomattavasti. 
Finanssipalvelujen poikkeuksen pitäisi kohdistua siksi myös rahansijoitukseen ja rahoituksen 
hankkimiseen.

Tarkistus 318
Evelyne Gebhardt

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

Komission teksti Tarkistus

c a) finanssitoimia, joilla 
hankintaviranomainen hankkii rahaa tai 
pääomaa, sijoituskohteen tai rahoitusta;

Or. de

Tarkistus 319
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) työsopimuksia; d) työsopimuksia, mukaan luettuna 
väliaikaisen henkilöstön tilapäinen 
siirtäminen toisiin tehtäviin;

Or. en

Tarkistus 320
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) työsopimuksia; d) työsopimuksia ja pakollista 
sosiaaliturvajärjestelmää;

Or. fr

Tarkistus 321
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

d a) pelastuspalveluja, hätävalmiustoimia 
ja hätäapua sekä ensihoitopalveluja;

Or. en

Tarkistus 322
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) lähetysaikaa koskevia sopimuksia, jotka 
tehdään radio- ja televisiotoiminnan 
harjoittajien kanssa.

f) mediapalvelujen lähettämistä ja jakelua
koskevia sopimuksia;

Or. en

Tarkistus 323
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

f a) sopimuksia, jotka koskevat sellaisten 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
tarjoamista, joille on säädetty laissa 
kiinteä hinta, ja joiden osalta julkisella 
hankintamenettelyllä ei ole itse asian 
perusteella arvoa.

Or. en

Tarkistus 324
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

f a) seuraavia oikeudellisia palveluja:
i) asianajajan suorittama päämiehen 
edustaminen jäsenvaltion kansallisessa 
tuomioistuin- tai viranomaiskäsittelyssä 
direktiivin 77/249/ETY 1 artiklassa 
tarkoitetussa merkityksessä;
ii) notaarin suorittamat asiakirjojen 
vahvistamispalvelut;



AM\911613FI.doc 139/201 PE492.861v02-00

FI

iii) asiainhoitajan tai nimetyn 
edunvalvojan tarjoamat oikeudelliset 
palvelut tai muut oikeudelliset palvelut, 
joiden tarjoajan tuomioistuin on 
nimittänyt asianomaisessa jäsenvaltiossa;
iv) muut oikeudelliset palvelut, joihin 
liittyy asianomaisessa jäsenvaltiossa 
julkisen vallan käyttöä edes satunnaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä on kompromissiratkaisu, jottei B osan palveluja tarvitsisi ottaa uudelleen käyttöön. 
Tarkistuksessa lisätään poikkeuksia direktiivien sovellettavuuteen ja samalla säilytetään uusi 
sosiaalipalveluja ja muita palveluja koskeva artikla, jota laajennetaan lisäksi samassa 
yhteydessä kaksinkertaistetulla kynnysarvolla.

Tarkistus 325
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisiin 
julkisia palveluhankintoja koskeviin 
sopimuksiin, jotka hankintaviranomainen 
tekee toisen hankintaviranomaisen tai 
hankintaviranomaisten yhteenliittymän 
kanssa ja jotka perustuvat Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
mukaisten julkaistujen lakien, asetusten 
tai hallinnollisten määräysten nojalla 
näille viranomaisille annettuun 
yksinoikeuteen.

Or. en

Tarkistus 326
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan f alakohdassa 
tarkoitettu radio- ja televisiotoiminta 
käsittää minkä tahansa sähköisen verkon 
välityksellä tapahtuvan siirron ja 
levityksen.

Ensimmäisen kohdan f alakohdassa 
tarkoitetut audiovisuaaliset mediapalvelut 
käsittävät minkä tahansa sähköisen verkon 
välityksellä tapahtuvan siirron ja 
levityksen.

Or. en

Tarkistus 327
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Yksinoikeuksien perusteella tehtävät 
julkisia palveluhankintoja koskevat 

sopimukset
Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin hankintasopimuksiin, jotka 
tehdään sellaisen hankintayksikön 
kanssa, joka on 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettu 
hankintaviranomainen, tai tällaisten 
hankintaviranomaisten yhteenliittymän 
kanssa ja jotka perustuvat 
perussopimuksen mukaisten julkaistujen 
lakien, asetusten tai hallinnollisten 
määräysten nojalla 
hankintaviranomaiselle annettuun 
yksinoikeuteen.

Or. en

Perustelu

Otetaan nykyisen direktiivin 2004/17/EY 25 artikla uudelleen käyttöön. Tämä artikla on 
tärkeä yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin liittyville tehtäville. Artiklalla suljetaan 
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soveltamisalan ulkopuolelle julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset, jotka perustuvat 
perussopimuksen mukaisten julkisoikeudellisten lakien, asetusten tai hallinnollisten 
määräysten nojalla vahvistettuun yksinoikeuteen. Unionin tuomioistuin on soveltanut tätä 
säännöstä asiassa C-360/96.

Tarkistus 328
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
19 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 b artikla
Erityiset järjestelmät yleishyödyllisten 

palvelujen tuottamiseksi
Tätä direktiiviä ei sovelleta testattuihin ja 
hyviksi havaittuihin jäsenvaltioiden 
menettelyihin, jotka perustuvat käyttäjän 
vapauteen valita palvelujen suorittajat 
(setelijärjestelmä, vapaan valinnan malli, 
kolmenvälinen suhde), sekä 
periaatteeseen, että kaikkien palvelujen
suorittajien, jotka kykenevät 
noudattamaan aikaisemmin laissa 
säädettyjä ehtoja, tulisi niiden 
oikeudellisesta muodosta riippumatta 
saada tarjota palveluja, edellyttäen, että 
yleiset yhdenvertaisen kohtelun, 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteet otetaan huomioon.

Or. en

Tarkistus 329
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
19 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 c artikla
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Palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset

Tätä direktiiviä ei sovelleta 2 artiklan 
23 a kohdassa määriteltyihin palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
19 a artiklan säännösten soveltamista.

Or. en

Tarkistus 330
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
I osasto – III luku – 2 jakso – 2 alajakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Erityissuhteet (määräysvallan alaiset 
yksiköt, yhteistyö, sidosyritykset ja 
yhteisyritykset)

Erityinen yhteistyö (määräysvallan alaiset 
yksiköt, yhteistyö, sidosyritykset ja 
yhteisyritykset)

Or. en

Tarkistus 331
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Päätös kokonaan julkisen järjestelmän 
perustamisesta yleistä taloudellista etua 
koskevien palveluiden tai 
sosiaalipalveluiden hallinnoimiseksi on 
julkisen vallan oikeus, joka kuuluu 
jäsenvaltioiden yksinomaiseen 
toimivaltaan.

Or. fr
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Tarkistus 332
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen käyttää 
kyseisessä oikeushenkilössä samanlaista
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan;

a) hankintaviranomainen käyttää 
kyseisessä oikeushenkilössä vastaavaa
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan, toisin sanoen se käyttää 
ratkaisevaa vaikutusvaltaa määräysvallan 
alaisen oikeushenkilön strategisiin 
tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Sen 
määrittämiseksi, onko viranomaisilla 
edellä tarkoitettu määräysvalta, voidaan 
ottaa huomioon myös muun muassa 
edustus hallinto-, johto- tai 
valvontaelimissä, tätä koskevat 
määräykset yhtiöjärjestyksessä tai 
omistussuhteet;

Or. fr

Perustelu

Selkeytetään sisäisen määräysvallan ("in-house") määrittelyperusteita, joiden vuoksi on 
perusteltua jättää tämänkaltaiset sopimukset direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Ilmaus 
"vastaava määräysvalta" on peräisin Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja 
se vahvistaa hankintaviranomaisen määräysvallan alaiseen yksikköön harjoittaman 
valvonnan kriteeriä. Vastaavan määräysvallan käsitettä selvennetään myös täsmennyksillä, 
jotka ovat peräisin asetuksesta (EY) N:o 1370/2007, jotta tällaisen määräysvallan 
olemassaolo olisi helpompi selvittää.

Tarkistus 333
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan
määräysvaltaa käyttävälle 

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön keskimääräisestä 
kokonaisliikevaihdosta muodostuu 
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hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

toimintojen suorittamisesta määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. fr

Perustelu

Selvennetään sisäisen määräysvallan ("in-house") määrittelyperusteita. Ilmaisu 
"90 prosenttia toiminnoista" selkeyttää tuomioistuimen oikeuskäytännössä käytettyä ilmaisua 
("pääosa toiminnasta") osittain mutta ei kokonaan, minkä vuoksi ehdotetaan sanamuotoa 
"90 prosenttia keskimääräisestä kokonaisliikevaihdosta".

Tarkistus 334
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille 
kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 335
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 

b) vähintään 80 prosenttia sopimuksen 
kohteena olevista kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 



AM\911613FI.doc 145/201 PE492.861v02-00

FI

hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 336
Barbara Weiler

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) vähintään 85 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 337
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) oikeushenkilö työskentelee 
pääasiallisesti määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille tämän
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille.
Oikeushenkilön oletetaan työskentelevän 
pääasiassa määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille, jos 
oikeushenkilö suorittaa tälle (näille) 
vähintään 90 prosenttia toiminnastaan, 
joka on sopimuksen kohteena;

Or. de
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Perustelu

Ehdotuksessa yhdistetään Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö asiassa C-107/98 
niin kutsuttuun safe harbour -lausekkeeseen, jolla oletetaan kumottavissa olevalla tavalla, 
että kyseessä on sisäinen toiminta.

Tarkistus 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 339
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) kaikki kyseisen oikeushenkilön 
toiminnot suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Perustelu

Sidosyksikköhankintaa koskeva poikkeus on rajattava mahdollisimman kapeaksi kilpailun 
turvaamiseksi ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi. Yhdenmukainen direktiivin 11 artiklaan 
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esitettyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 340
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista, jotka ovat 
hankintasopimuksen kohteena,
suoritetaan määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 341
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) pääosa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 342
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia yksityisten osakkuuksien 
laissa säädettyjä muotoja lukuun 
ottamatta.

Or. en

Perustelu

Julkisen sektorin sisäisen yhteistyön ja julkisen ja yksityisen sektorin välisten 
kumppanuuksien välille on tehtävä selvä ero. Joissakin jäsenvaltioissa yksityinen osakkuus 
voi kuitenkin olla laissa vahvistettu velvoite.

Tarkistus 343
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia, ellei tästä ole säädetty 
kyseisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännöissä.

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on historiallisen kehityksen ja vakiintuneiden rakenteiden takia 
säädetty lailla yksityisestä osakkuudesta. Näiden yhteistyön muotojen pitäisi olla mahdollisia 
myös tulevaisuudessa, mutta muuten kaikenlainen yksityinen osakkuus pitäisi Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti sulkea pois.

Tarkistus 344
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) yksityisten osakkuuksien osuus 
määräysvallan alaisessa oikeushenkilössä
on enintään 50 prosenttia sen 
äänivaltaisista osakkeista.

Or. en

Perustelu

Yksityiset sijoittajat voivat vaikuttaa liikkeenjohdon päätöksiin vain, jos niillä on yli 
50 prosenttia määräysvallan alaisen oikeushenkilön äänivaltaisista osakkeista. Tarkistuksen 
tarkoituksena on jättää mahdollisuus puhtaaseen pääomasijoittamiseen niin, ettei sillä 
vaikuteta sidosyksikköhankintaa koskevaan poikkeukseen eikä horisontaaliseen yhteistyöhön.

Tarkistus 345
Pablo Arias Echeverría

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

Komission teksti Tarkistus

c a) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;

Or. es

Tarkistus 346
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
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julkista hankintaa koskevista 
sopimuksista.

Or. es

Tarkistus 347
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen katsotaan 
käyttävän oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

1 alakohdan a alakohta on tarpeeksi selkeä, joten sitä ei tarvitse toistaa.

Tarkistus 348
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen katsotaan 
käyttävän oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 

Poistetaan.
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strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Or. de

Tarkistus 349
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Hankintaviranomaisen katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää määräävää vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Or. de

Perustelu

Mittapuuna oikeushenkilössä käytettävän määräysvallan kohdalla pitäisi käyttää 
vaikutusmahdollisuutta toimeksiantajan omaan toimipaikkaan, joka on täysimääräisesti 
viranomaisensa johdon valvonnassa ja vastaanottaa siltä ohjeita. Omat toimipaikat eivät ole 
itsenäisiä tai ovat sitä vain vähäisessä määrin.

Tarkistus 350
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 

Hankintaviranomaisen katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 
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a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin. Edellä mainitut edellytykset on 
täytettävä vastaavasti, jos 
hankintaviranomainen tekee julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen sellaisen 
oikeushenkilön kanssa, jossa se käyttää 
määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa.

Or. de

Tarkistus 351
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen katsotaan 
käyttävän oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Selvennetään artiklaa. Ks. 21 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 352
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
myös silloin, kun määräysvallan alainen 
yksikkö, joka on hankintaviranomainen, 
tekee sopimuksen tätä määräysvaltaa 
käyttävän yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva 
sopimus tehdään, ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sidosyksikköhankintaa koskevaa poikkeusta on laajennettava mahdollisimman vähän. Tässä 
sidosyksikköhankintaa koskevassa käänteisessä poikkeuksessa sovelletaan epäasianmukaisesti 
Teckal-tapauksessa annettua unionin tuomioistuimen tuomiota, joten se on poistettava.

Tarkistus 353
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva sopimus 
tehdään, ei ole yksityisiä osakkuuksia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yhden tai useamman yksikön kanssa tai 
saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkisia 
hankintoja koskeva sopimus tehdään, ei ole 
yksityisiä osakkuuksia yksityisten 
osakkuuksien laissa säädettyjä muotoja
lukuun ottamatta.

Or. en
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Tarkistus 354
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva sopimus 
tehdään, ei ole yksityisiä osakkuuksia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva sopimus 
tehdään, yksityisten osakkuuksien osuus 
on enintään 50 prosenttia sen 
äänivaltaisista osakkeista.

Or. en

Tarkistus 355
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva sopimus 
tehdään, ei ole yksityisiä osakkuuksia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön tai käyttävien yksikköjen kanssa 
tai saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkisia 
hankintoja koskeva sopimus tehdään, ei ole 
yksityisiä osakkuuksia.

Or. de
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Perustelu

Tarkistus vaikuttaa vain saksankieliseen versioon.

Tarkistus 356
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva sopimus 
tehdään, ei ole yksityisiä osakkuuksia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön tai yksikköjen kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva sopimus 
tehdään, ei ole yksityisiä osakkuuksia.

Or. de

Tarkistus 357
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankintaviranomainen, joka ei käytä 
oikeushenkilössä 1 kohdassa tarkoitettua 
määräysvaltaa, voi kuitenkin tehdä tätä 
direktiiviä soveltamatta sopimuksen 
sellaisen oikeushenkilön kanssa, jossa se 
käyttää määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.
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a) hankintaviranomaiset käyttävät 
yhdessä samanlaista määräysvaltaa 
kyseisessä oikeushenkilössä kuin ne 
käyttävät omissa toimipaikoissaan;
b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;
c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.
Sovellettaessa a alakohtaa 
hankintaviranomaisten katsotaan 
käyttävän yhdessä määräysvaltaa 
oikeushenkilössä, jos seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:
a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista;
b) kyseiset hankintaviranomaiset voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
tärkeisiin päätöksiin;
c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;
d) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkista hankintaa koskevista 
sopimuksista.

Or. de

Tarkistus 358
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomainen, joka ei käytä 
oikeushenkilössä 1 kohdassa tarkoitettua 
määräysvaltaa, voi kuitenkin tehdä tätä 
direktiiviä soveltamatta sopimuksen 
sellaisen oikeushenkilön kanssa, jossa se 
käyttää määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Hankintaviranomainen, joka ei käytä 
oikeushenkilössä 1 kohdassa tarkoitettua 
määräysvaltaa, voi kuitenkin tehdä tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolella 
julkista hankintaa koskevan sopimuksen 
sellaisen oikeushenkilön kanssa, jossa se 
käyttää määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 359
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomaiset käyttävät yhdessä 
samanlaista määräysvaltaa kyseisessä 
oikeushenkilössä kuin ne käyttävät omissa 
toimipaikoissaan;

a) hankintaviranomaiset käyttävät yhdessä 
vastaavaa määräysvaltaa kyseisessä 
oikeushenkilössä kuin ne käyttävät omissa 
toimipaikoissaan, toisin sanoen ne 
käyttävät ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin. Sen määrittämiseksi, onko 
viranomaisilla edellä tarkoitettu 
määräysvalta, voidaan ottaa huomioon 
myös muun muassa edustus hallinto-, 
johto- tai valvontaelimissä, tätä koskevat 
määräykset yhtiöjärjestyksessä tai 
omistussuhteet;

Or. fr

Perustelu

Selkeytetään sisäisen määräysvallan ("in-house") määrittelyperusteita, joiden vuoksi on 
perusteltua jättää tämänkaltaiset sopimukset direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Ilmaus 
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"vastaava määräysvalta" on peräisin Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja 
se vahvistaa hankintaviranomaisen määräysvallan alaiseen yksikköön harjoittaman 
valvonnan kriteeriä. Vastaavan määräysvallan käsitettä selvennetään myös täsmennyksillä, 
jotka ovat peräisin asetuksesta (EY) N:o 1370/2007, jotta tällaisen määräysvallan 
olemassaolo olisi helpompi selvittää.

Tarkistus 360
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 361
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia sopimuksen 
kohteena olevista kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttäville hankintaviranomaisille tai 
muille samojen hankintaviranomaisten 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en
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Tarkistus 362
Barbara Weiler

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) vähintään 85 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 363
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan
alaisille oikeushenkilöille;

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön keskimääräisestä 
kokonaisliikevaihdosta muodostuu 
toimintojen suorittamisesta määräysvaltaa 
käyttäville hankintaviranomaisille tai 
muille samojen hankintaviranomaisten 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. fr

Perustelu

Selvennetään sisäisen määräysvallan ("in-house") määrittelyperusteita. Ilmaisu 
"90 prosenttia toiminnoista" selkeyttää tuomioistuimen oikeuskäytännössä käytettyä ilmaisua 
("pääosa toiminnasta") osittain mutta ei kokonaan, minkä vuoksi ehdotetaan sanamuotoa 
"90 prosenttia keskimääräisestä kokonaisliikevaihdosta".
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Tarkistus 364
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) oikeushenkilö työskentelee 
pääasiallisesti määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille tämän
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille.
Oikeushenkilön oletetaan työskentelevän 
pääasiassa määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille 
kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille, 
jos oikeushenkilö suorittaa tälle (näille) 
vähintään 90 prosenttia toiminnastaan, 
joka on sopimuksen kohteena;

Or. de

Perustelu

Ehdotuksessa yhdistetään Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö asiassa C-107/98 
niin kutsuttuun safe harbour -lausekkeeseen, jolla oletetaan kumottavissa olevalla tavalla, 
että kyseessä on sisäinen toiminta.

Tarkistus 365
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. en
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Tarkistus 366
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) kaikki kyseisen oikeushenkilön
toiminnot suoritetaan määräysvaltaa 
käyttäville hankintaviranomaisille tai 
muille samojen hankintaviranomaisten 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Perustelu

Vastaa edellisiä tarkistuksia.

Tarkistus 367
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) pääosa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttäville hankintaviranomaisille tai 
muille samojen hankintaviranomaisten 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 368
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista, jotka ovat 
hankintasopimuksen kohteena, 
suoritetaan määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 369
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) pääosa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttäville hankintaviranomaisille tai 
muille samojen hankintaviranomaisten 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 370
Raffaele Baldassarre

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 

b) vähintään 100 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
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hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. it

Tarkistus 371
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia yksityisten osakkuuksien 
laissa säädettyjä muotoja lukuun 
ottamatta.

Or. en

Tarkistus 372
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia, ellei tästä ole säädetty 
kyseisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännöissä.

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on historiallisen kehityksen ja vakiintuneiden rakenteiden takia 
säädetty lailla yksityisestä osakkuudesta. Näiden yhteistyön muotojen pitäisi olla mahdollisia 
myös tulevaisuudessa, mutta muuten kaikenlainen yksityinen osakkuus pitäisi Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti sulkea pois.
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Tarkistus 373
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) yksityisten osakkuuksien osuus 
määräysvallan alaisessa oikeushenkilössä
on enintään 50 prosenttia sen 
äänivaltaisista osakkeista.

Or. en

Perustelu

Yksityiset sijoittajat voivat vaikuttaa liikkeenjohdon päätöksiin vain, jos niillä on yli 
50 prosenttia määräysvallan alaisen oikeushenkilön äänivaltaisista osakkeista. Tarkistuksen 
tarkoituksena on jättää mahdollisuus puhtaaseen pääomasijoittamiseen niin, ettei sillä 
vaikuteta sidosyksikköhankintaa koskevaan poikkeukseen eikä horisontaaliseen yhteistyöhön.

Tarkistus 374
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa a alakohtaa 
hankintaviranomaisten katsotaan 
käyttävän yhdessä määräysvaltaa 
oikeushenkilössä, jos seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista;
b) kyseiset hankintaviranomaiset voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
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tärkeisiin päätöksiin;
c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;
d) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkista hankintaa koskevista 
sopimuksista.

Or. en

Perustelu

Tämä kauaskantoinen tulkinta unionin tuomioistuimen ratkaisusta on tarpeeton eikä se auta 
tekemään tekstistä lyhyttä ja täsmällistä.

Tarkistus 375
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa a alakohtaa 
hankintaviranomaisten katsotaan 
käyttävän yhdessä määräysvaltaa 
oikeushenkilössä, jos seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista;
b) kyseiset hankintaviranomaiset voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
tärkeisiin päätöksiin;
c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
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eduista;
d) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkista hankintaa koskevista 
sopimuksista.

Or. de

Tarkistus 376
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista;

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista;

Or. de

Tarkistus 377
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 378
Frank Engel
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;

c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka ovat ristiriidassa
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
etujen kanssa;

Or. en

Tarkistus 379
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten
eduista;

c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka ovat vastoin siihen 
sidoksissa olevien viranomaisten etuja;

Or. en

Perustelu

Tytäryhtiöitä perustetaan usein tavoittelemaan etuja, jotka ylittävät määräysvaltaa käyttävän 
yksikön edut. Näin ollen riittänee, etteivät edut ole ristiriidassa keskenään.

Tarkistus 380
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Kahden tai useamman 
hankintaviranomaisen välillä tehtyä 
sopimusta ei katsota tämän direktiivin 

4. Kahden tai useamman 
hankintaviranomaisen välillä tehtyä 
sopimusta ei katsota tämän direktiivin 
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2 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuksi 
"rakennusurakka-, tavarahankinta- tai 
palveluhankintasopimukseksi", jos 
seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:

2 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuksi 
"rakennusurakka-, tavarahankinta- tai 
palveluhankintasopimukseksi" ja se jää 
näin direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, jos seuraavat kumulatiiviset 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 381
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkiseen palveluun liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 382
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on näillä viranomaisilla olevien 
julkiseen palveluun liittyvien tehtävien 
yhteinen hoitaminen ja johon sisältyy 
sopimuspuolten keskinäisiä oikeuksia ja 
velvollisuuksia;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. fr

Tarkistus 383
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkiseen palveluun liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

a) kumppanuuden tarkoituksena on 
hoitaa kaikille siihen osallistuville 
viranomaisille annettua julkiseen 
palveluun liittyvää tehtävää tai kaikille 
näille viranomaisille annettuun julkiseen 
palveluun liittyvään tehtävään kuuluvaa 
välttämätöntä liitännäistehtävää;

Or. en

Tarkistus 384
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on näillä viranomaisilla olevien 
julkiseen palveluun liittyvien tehtävien 
yhteinen hoitaminen ja johon sisältyy 
sopimuspuolten keskinäisiä oikeuksia ja 
velvollisuuksia;

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on näillä viranomaisilla olevien 
julkiseen palveluun liittyvien tehtävien 
yhteinen hoitaminen;

Or. de
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Tarkistus 385
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkiseen palveluun liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, jossa 
toimivaltaisina viranomaisina toimivat 
viranomaiset varmistavat yhdessä saman 
julkiseen palveluun liittyvän tehtävän 
järjestämisen;

Or. en

Perustelu

Selkeytetään horisontaalisen yhteistyön määritelmää.

Tarkistus 386
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on näillä viranomaisilla olevien 
julkiseen palveluun liittyvien tehtävien 
yhteinen hoitaminen ja johon sisältyy 
sopimuspuolten keskinäisiä oikeuksia ja 
velvollisuuksia;

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on näillä viranomaisilla olevien 
julkiseen palveluun liittyvien tehtävien 
yhteinen hoitaminen tai hoitaminen 
toistensa puolesta;

Or. de

Tarkistus 387
Philippe Juvin
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta usean 
hankintaviranomaisen tai 
hankintaviranomaisten yhteenliittymien 
välillä tehtyihin sopimuksiin, joissa 
määrätään jäsenvaltioiden sisäisten 
järjestelyjen mukaisesti sopimuspuolten 
välisestä toimivallan siirrosta julkiseen 
palveluun liittyvän tehtävän hoitamiseksi.
Kyseisissä hankintaviranomaisissa ei ole 
yksityisiä osakkuuksia.

Or. fr

Perustelu

Horisontaalisen yhteistyön jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle (21 artiklan 4 kohta) 
antaa aihetta epäillä viranomaisen välisen toimivallan siirron asemaa, sillä sitä ei ole 
nimenomaisesti jätetty soveltamisalan ulkopuolelle. Ehdotetaan uutta kohtaa, jonka mukaan 
viranomaisten keskinäinen toimivallan siirto jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 388
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 389
Evelyne Gebhardt
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 390
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan yleisen 
edun mukaiset näkökohdat; näihin 
kuuluvat myös toissijaiset 
liitännäispalvelut, joita tarvitaan yleisen 
edun mukaisten palvelujen 
toteuttamiseksi;

Or. de

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä asiassa C-480/06 johdetun rajaamisen 
yleisen edun mukaisiin palveluihin pitäisi kattaa myös sisäiset liitännäispalvelut, joita 
hankintaviranomainen käyttää palvelujensa ja omien hallintorakenteidensa toimintakyvyn 
takaamiseen sekä lakimääräisten tehtävien organisatoriseen suorittamiseen ja joita ei tarjota 
ulkopuolisille.

Tarkistus 391
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
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yleiseen etuun liittyvät näkökohdat; yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä se 
ole lainkaan markkinalähtöinen;

Or. en

Perustelu

Vastaa edellisiä tarkistuksia.

Tarkistus 392
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimusta hallitsevat yleiseen etuun 
liittyvät näkökohdat, ja palvelut sekä 
niihin tarvittavat liitännäispalvelut 
määräytyvät sen mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 393
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset harjoittavat 
avoimilla markkinoilla enintään 10:tä 
prosenttia sopimuksen kannalta 
merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Monet tällaiset julkisten laitosten perustamat yksiköt johtavat liiketoimintaa harjoittavia 
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tytäryhtiöitä erilaisten palveluiden tarjoamiseksi sekä paikallisille viranomaisille että 
yhteenliittyneille yksiköille ja muille organisaatioille, jos markkinoilla ei tarjota kyseisiä 
palveluita.

Tarkistus 394
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset harjoittavat 
avoimilla markkinoilla enintään 10:tä 
prosenttia sopimuksen kannalta 
merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 395
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset harjoittavat 
avoimilla markkinoilla enintään 10:tä 
prosenttia sopimuksen kannalta 
merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 396
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset harjoittavat 
avoimilla markkinoilla enintään 10:tä
prosenttia sopimuksen kannalta 
merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

c) sopimukseen osallistuvat viranomaiset
harjoittavat avoimilla markkinoilla 
enintään 20:tä prosenttia sopimuksen 
kohteena olevista toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Or. en

Perustelu

Selkeyttäminen on välttämätöntä, ettei aiheuteta oikeusriitoja.

Tarkistus 397
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset harjoittavat avoimilla 
markkinoilla enintään 10:tä prosenttia 
sopimuksen kannalta merkityksellisistä 
toiminnoista liikevaihdon perusteella 
mitattuna;

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset harjoittavat avoimilla 
markkinoilla enintään 15:tä prosenttia 
sopimuksen kannalta merkityksellisistä 
toiminnoista liikevaihdon perusteella 
mitattuna;

Or. de

Tarkistus 398
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat c) sopimukseen osallistuvat 
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hankintaviranomaiset harjoittavat
avoimilla markkinoilla enintään 10:tä 
prosenttia sopimuksen kannalta 
merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

hankintaviranomaiset eivät harjoita 
toimintaa avoimilla markkinoilla;

Or. en

Perustelu

Vastaa edellisiä tarkistuksia.

Tarkistus 399
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 400
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 401
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 402
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten välisiä 
varojen siirtoja kuin rakennusurakoiden, 
palvelujen tai tavaroiden todellisten 
kustannusten korvaamista vastaavat siirrot;

d) sopimukseen ei liity varsinaisesti muita 
siihen osallistuvien hankintaviranomaisten 
välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

Or. de

Tarkistus 403
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

e) kyseiset viranomaiset hoitavat tehtävää 
yksin ilman yksityisen osapuolen 
osallistumista lukuun ottamatta 
hankintaviranomaisten osallistumista 
yhteistyöhön 2 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuna julkisoikeudellisena 
laitoksena;

Or. en

Tarkistus 404
Andreas Schwab, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia, ellei tästä ole säädetty 
kyseisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännöissä.

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on historiallisen kehityksen ja vakiintuneiden rakenteiden takia 
säädetty lailla yksityisestä osakkuudesta. Näiden yhteistyön muotojen pitäisi olla mahdollisia 
myös tulevaisuudessa, mutta muuten kaikenlainen yksityinen osakkuus pitäisi Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti sulkea pois.

Tarkistus 405
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

e) yksityisten osakkuuksien osuus on 
jokaisessa sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa enintään 
50 prosenttia sen äänivaltaisista 
osakkeista.

Or. en

Tarkistus 406
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettu 
yksityisten osakkuuksien poissaolo on 
todennettava hankintasopimusta tai edellä 
mainittua sopimusta tehtäessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 407
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettu 
yksityisten osakkuuksien poissaolo on 
todennettava hankintasopimusta tai edellä 
mainittua sopimusta tehtäessä.

5. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettu kaiken 
muotoisten yksityisten osakkuuksien 
poissaolo ja kaikki muut edellytykset on 
todennettava hankintasopimusta tai edellä 
mainittua sopimusta tehtäessä.

Or. en
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Perustelu

Kaikki edellytykset olisi tarkistettava sopimusta tehtäessä.

Tarkistus 408
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä.

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä, ellei 
yksityisestä osakkuudesta ole säädetty 
laissa ja/tai ellei yksityinen osakkuus ollut 
ennakoitavissa alkuperäisen 
hankintasopimuksen tekohetkellä.

Or. en

Tarkistus 409
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä.

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei direktiivin voimaantulon 
jälkeen enää sovelleta siitä alkaen, kun 
yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä.

Or. de
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Tarkistus 410
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä.

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä, paitsi 
kun oikeushenkilön yksityinen osakkuus, 
joka tekee siitä sidosyrityksen, luodaan 
minkä tahansa tämän direktiivin tai 
direktiivien (direktiivin 2004/17/EY 
korvaava direktiivi ja 2004/18/EY) 
mukaisten menettelyjen kautta.

Or. es

Tarkistus 411
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä.

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun jokin niissä luetelluista 
kumulatiivisista edellytyksistä ei enää 
täyty, jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä.

Or. en

Tarkistus 412
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tehtävien siirtäminen julkisen sektorin 
organisaatioiden välillä on kuitenkin asia, 
joka kuuluu jäsenvaltioiden sisäisen 
hallinnon organisointiin, eikä siihen siten 
sovelleta hankintasääntöjä.

Or. en

Tarkistus 413
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovellettaessa 
"sidosyrityksellä" tarkoitetaan yritystä, 
jonka vuositilinpäätökset konsolidoidaan 
hankintayksikön vuositilinpäätösten 
kanssa seitsemännen neuvoston 
direktiivin 83/349/ETY40 vaatimusten 
mukaisesti.

1. Sen estämättä, mitä 21 artiklassa 
säädetään, ja jos 2 ja 4 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät, tätä direktiiviä ei 
sovelleta hankintasopimukseen, jonka 
sopimuspuoleksi

a) hankintayksikkö valitsee 
sidosyrityksensä tai
b) yksinomaan useista hankintayksiköistä 
koostuva, 5–11 artiklassa tarkoitettuja 
toimintoja harjoittava yhteisyritys valitsee 
johonkin näistä hankintayksiköistä 
sidoksissa olevan yrityksen.

Or. fr

Perustelu

Artiklaa muokataan ja selkeytetään, jotta siitä kävisivät selvästi ilmi 1) artiklan kohde 
(tiettyjen hankintasopimusten jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle), 2) sidosyrityksen 
määritelmä (aiemmin jaettu 22 artiklan 1 ja 2 kohtaan, joiden suhde ei ollut selvä) ja 3) 
soveltamisalan ulkopuolelle jäämisen edellytykset. Nykyinen 1 kohta siirretään 2 kohtaan (ks. 
tarkistus 22 artiklan 2 kohtaan).
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Tarkistus 414
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 ja 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovellettaessa 
"sidosyrityksellä" tarkoitetaan yritystä, 
jonka vuositilinpäätökset konsolidoidaan 
hankintayksikön vuositilinpäätösten kanssa 
seitsemännen neuvoston direktiivin 
83/349/ETY vaatimusten mukaisesti.

1. Tätä artiklaa sovellettaessa 
"sidosyrityksellä" tarkoitetaan

a) yritystä, jonka vuositilinpäätökset 
konsolidoidaan hankintayksikön 
vuositilinpäätösten kanssa seitsemännen 
neuvoston direktiivin 83/349/ETY 
vaatimusten mukaisesti;

b) yritystä,
2. Jos on kyse yksiköistä, jotka eivät kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan, 
'sidosyrityksellä' tarkoitetaan yritystä,
a) jossa hankintayksikkö voi suoraan tai 
välillisesti käyttää tämän direktiivin 
2 artiklan 5 kohdassa ja 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua määräysvaltaa;

i) jossa hankintayksikkö voi suoraan tai 
välillisesti käyttää tämän direktiivin 
2 artiklan 5 kohdassa ja 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua määräysvaltaa;

b) joka voi käyttää määräysvaltaa 
hankintayksikössä;

ii) joka voi käyttää määräysvaltaa 
hankintayksikössä;

c) joka on hankintayksikön tavoin toisen 
yrityksen määräysvallan alainen 
omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä 
koskevien sääntöjen nojalla.

iii) joka on hankintayksikkönä toisen 
yrityksen määräysvallan alainen 
omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä 
koskevien sääntöjen nojalla.

Or. en

Tarkistus 415
Philippe Juvin
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Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos on kyse yksiköistä, jotka eivät kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan,
'sidosyrityksellä' tarkoitetaan yritystä,

2. Tätä artiklaa sovellettaessa
'sidosyrityksellä' tarkoitetaan

a) yritystä, jonka vuositilinpäätökset 
konsolidoidaan hankintayksikön 
vuositilinpäätösten kanssa seitsemännen 
neuvoston direktiivin 83/349/ETY 
vaatimusten mukaisesti; tai
b) yritystä, joka täyttää jonkin seuraavista 
edellytyksistä:
i) yritys, jossa hankintayksikkö voi 
suoraan tai välillisesti käyttää tämän 
direktiivin 2 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettua määräysvaltaa;
ii) yritys, joka voi käyttää määräysvaltaa 
hankintayksikössä;
iii) yritys, joka on hankintayksikön tavoin 
toisen yrityksen määräysvallan alainen 
omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä 
koskevien sääntöjen nojalla.
Määräysvalta määritellään tämän 
direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa.

Or. fr

Perustelu

Artiklaa muokataan ja selkeytetään, jotta siitä kävisivät selvästi ilmi 1) artiklan kohde 
(tiettyjen hankintasopimusten jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle), 2) sidosyrityksen 
määritelmä (aiemmin jaettu 22 artiklan 1 ja 2 kohtaan, joiden suhde ei ollut selvä) ja 3) 
soveltamisalan ulkopuolelle jäämisen edellytykset. Viittaus 4 artiklan 1 kohtaan selventää 
viittauskohdetta (määräysvalta eikä hankintayksikkö).

Tarkistus 416
Philippe Juvin

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

a) jossa hankintayksikkö voi suoraan tai 
välillisesti käyttää tämän direktiivin 
2 artiklan 5 kohdassa ja 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua määräysvaltaa;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Artiklaa muokataan ja selkeytetään, jotta siitä kävisivät selvästi ilmi 1) artiklan kohde 
(tiettyjen hankintasopimusten jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle), 2) sidosyrityksen 
määritelmä (aiemmin jaettu 22 artiklan 1 ja 2 kohtaan, joiden suhde ei ollut selvä) ja 3) 
soveltamisalan ulkopuolelle jäämisen edellytykset. Viittaus 4 artiklan 1 kohtaan selventää 
viittauskohdetta (määräysvalta eikä hankintayksikkö).

Tarkistus 417
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) joka voi käyttää määräysvaltaa 
hankintayksikössä;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Artiklaa muokataan ja selkeytetään, jotta siitä kävisivät selvästi ilmi 1) artiklan kohde 
(tiettyjen hankintasopimusten jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle), 2) sidosyrityksen 
määritelmä (aiemmin jaettu 22 artiklan 1 ja 2 kohtaan, joiden suhde ei ollut selvä) ja 3) 
soveltamisalan ulkopuolelle jäämisen edellytykset. Viittaus 4 artiklan 1 kohtaan selventää 
viittauskohdetta (määräysvalta eikä hankintayksikkö).

Tarkistus 418
Philippe Juvin

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

c) joka on hankintayksikön tavoin toisen 
yrityksen määräysvallan alainen 
omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä 
koskevien sääntöjen nojalla.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Artiklaa muokataan ja selkeytetään, jotta siitä kävisivät selvästi ilmi 1) artiklan kohde 
(tiettyjen hankintasopimusten jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle), 2) sidosyrityksen
määritelmä (aiemmin jaettu 22 artiklan 1 ja 2 kohtaan, joiden suhde ei ollut selvä) ja 3) 
soveltamisalan ulkopuolelle jäämisen edellytykset. Viittaus 4 artiklan 1 kohtaan selventää 
viittauskohdetta (määräysvalta eikä hankintayksikkö).

Tarkistus 419
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä 21 artiklassa 
säädetään, ja jos 4 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät, tätä direktiiviä ei 
sovelleta hankintasopimukseen, jonka 
sopimuspuoleksi

Poistetaan.

a) hankintayksikkö valitsee sidosyrityksen 
tai
b) yksinomaan useista hankintayksiköistä 
koostuva, 5–11 artiklassa tarkoitettuja 
toimintoja harjoittava yhteisyritys valitsee 
johonkin näistä hankintayksiköistä 
sidoksissa olevan yrityksen.

Or. fr

Perustelu

Artiklaa muokataan ja selkeytetään, jotta siitä kävisivät selvästi ilmi 1) artiklan kohde 
(tiettyjen hankintasopimusten jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle), 2) sidosyrityksen 
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määritelmä (aiemmin jaettu 22 artiklan 1 ja 2 kohtaan, joiden suhde ei ollut selvä) ja 3) 
soveltamisalan ulkopuolelle jäämisen edellytykset. Tämä kohta siirretään 1 kohtaan, sillä 
siinä on kyse artiklan varsinaisesta kohteesta (soveltamisalan ulkopuolelle jättämisestä) ja 
sen on siksi oltava ensimmäisenä.

Tarkistus 420
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankintayksikkö valitsee sidosyrityksen 
tai

a) hankintayksikkö valitsee sidosyrityksen, 
joka keskittyy toiminnassaan tarjoamaan 
palveluja, toimittamaan tavaroita tai
suorittamaan rakennusurakoita sille 
ryhmälle, johon se kuuluu, eikä tarjoa 
niitä markkinoilla; tai

Or. en

Perustelu

Selkeytetään sidosyritysten kanssa tehtyjen sopimusten pois sulkemista, jotta vältetään 
kilpailun vääristyminen näiden yritysten hyväksi.

Tarkistus 421
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 3 kohtaa sovelletaan 4. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan

Or. fr

Perustelu

Muutos johtuu artiklaan tehdyistä tarkistuksista. Koska nykyinen 3 kohta siirrettiin tekstin 
selventämiseksi ja yksinkertaistamiseksi 1 kohtaan, 4 kohdan viittausta muutetaan.
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Tarkistus 422
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 3 kohtaa sovelletaan 4. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan, jos 
sidosyritys

a) palveluhankintasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
yleisesti palvelujen alalla saavuttamasta 
keskimääräisestä liikevaihdosta 
muodostuu näiden palvelujen 
suorittamisesta yrityksille, joihin se on 
sidoksissa;

a) on itse hankintaviranomainen;

b) tavarahankintasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
yleisesti tavaratoimitusten alalla 
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta muodostuu näiden 
tavaroiden toimittamisesta yrityksille, 
joihin se on sidoksissa;

b) ei ole hankintaviranomainen mutta 
harjoittaa yhtä tai useampaa 5–
11 artiklassa tarkoitettua toimintoa ja 
toimii jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen myöntämillä erityis- tai 
yksinoikeuksilla.

c) rakennusurakkasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
yleisesti rakennusurakoiden alalla 
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta muodostuu näiden 
urakoiden suorittamisesta yrityksille, 
joihin se on sidoksissa.

Or. en

Tarkistus 423
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) palveluhankintasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana
yleisesti palvelujen alalla saavuttamasta 
keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu 
näiden palvelujen suorittamisesta
yrityksille, joihin se on sidoksissa;

a) palveluhankintasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta, johon luetaan kaikki 
yrityksen yleisesti suorittamat palvelut,
muodostuu näiden palvelujen 
suorittamisesta hankintayksikölle, johon
se on sidoksissa, tai hankintayksikölle, 
joka puolestaan on sellaisen toisen 
yrityksen määräysvallan alainen, johon 
sopimuskumppani on sidoksissa;

Or. fr

Perustelu

Laskettaessa 80 prosentin osuutta liikevaihdosta on otettava huomioon kaikki sidosyrityksen 
suorittamat palvelut (hankintayksikölle suoritetut palvelut ja muut palvelut). Sidosyrityksen 
liikevaihdon 80 prosentin osuuden ja sidosyrityksen kanssa hankintasopimuksen tehneen 
hankintayksikön välillä on oltava yhteys, olipa hankintayksikkö tosiasiassa sidoksissa tai 
sellaisen toisen yrityksen määräysvallan alainen, johon sopimuskumppani on sidoksissa.

Tarkistus 424
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palveluhankintasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
yleisesti palvelujen alalla saavuttamasta 
keskimääräisestä liikevaihdosta
muodostuu näiden palvelujen 
suorittamisesta yrityksille, joihin se on 
sidoksissa;

a) palveluhankintasopimuksiin, jos 
sidosyrityksen kolmen viimeksi kuluneen 
vuoden aikana yleisesti palvelujen alalla 
saavuttama liikevaihto muodostuu 
kokonaan näiden palvelujen 
suorittamisesta yrityksille, joihin se on 
sidoksissa;

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on rajata poikkeusta, jotta vältetään kilpailun vääristyminen 
sellaisten sidosyritysten hyväksi, jotka toimivat myös aktiivisesti markkinoilla 
hankintayksikölle suorittamiensa toimintojen alalla.

Tarkistus 425
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tavarahankintasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana
yleisesti tavaratoimitusten alalla
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta muodostuu näiden 
tavaroiden toimittamisesta yrityksille, 
joihin se on sidoksissa;

b) tavarahankintasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta, johon luetaan kaikki 
yrityksen yleisesti toimittamat tavarat,
muodostuu näiden tavaroiden 
toimittamisesta hankintayksikölle, johon
se on sidoksissa, tai hankintayksikölle, 
joka puolestaan on sellaisen toisen 
yrityksen määräysvallan alainen, johon 
sopimuskumppani on sidoksissa;

Or. fr

Perustelu

Laskettaessa 80 prosentin osuutta liikevaihdosta on otettava huomioon kaikki sidosyrityksen 
tavaratoimitukset (tavaratoimitukset hankintayksikölle ja muut tavaratoimitukset). 
Sidosyrityksen liikevaihdon 80 prosentin osuuden ja sidosyrityksen kanssa 
hankintasopimuksen tehneen hankintayksikön välillä on oltava yhteys, olipa hankintayksikkö 
tosiasiassa sidoksissa tai sellaisen toisen yrityksen määräysvallan alainen, johon 
sopimuskumppani on sidoksissa.

Tarkistus 426
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tavarahankintasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
yleisesti tavaratoimitusten alalla 
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta muodostuu näiden 
tavaroiden toimittamisesta yrityksille, 
joihin se on sidoksissa;

b) palveluhankintasopimuksiin, jos 
sidosyrityksen kolmen viimeksi kuluneen 
vuoden aikana yleisesti palvelujen alalla 
saavuttama liikevaihto muodostuu 
kokonaan näiden palvelujen 
suorittamisesta yrityksille, joihin se on 
sidoksissa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on rajata poikkeusta, jotta vältetään kilpailun vääristyminen 
sellaisten sidosyritysten hyväksi, jotka toimivat myös aktiivisesti markkinoilla 
hankintayksikölle suorittamiensa toimintojen alalla.

Tarkistus 427
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rakennusurakkasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
yleisesti rakennusurakoiden alalla
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta muodostuu näiden urakoiden 
suorittamisesta yrityksille, joihin se on 
sidoksissa.

c) rakennusurakkasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta, johon luetaan kaikki 
yrityksen yleisesti suorittamat urakat,
muodostuu näiden urakoiden 
suorittamisesta hankintayksikölle, johon
se on sidoksissa, tai hankintayksikölle, 
joka puolestaan on sellaisen toisen 
yrityksen määräysvallan alainen, johon 
sopimuskumppani on sidoksissa.

Or. fr

Perustelu

Laskettaessa 80 prosentin osuutta liikevaihdosta on otettava huomioon kaikki sidosyrityksen 
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suorittamat urakat (hankintayksikölle suoritetut urakat ja muut urakat). Sidosyrityksen 
liikevaihdon 80 prosentin osuuden ja sidosyrityksen kanssa hankintasopimuksen tehneen 
hankintayksikön välillä on oltava yhteys, olipa hankintayksikkö tosiasiassa sidoksissa tai 
sellaisen toisen yrityksen määräysvallan alainen, johon sopimuskumppani on sidoksissa.

Tarkistus 428
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rakennusurakkasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
yleisesti rakennusurakoiden alalla 
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta muodostuu näiden 
urakoiden suorittamisesta yrityksille, joihin 
se on sidoksissa.

c) palveluhankintasopimuksiin, jos 
sidosyrityksen kolmen viimeksi kuluneen 
vuoden aikana yleisesti palvelujen alalla 
saavuttama liikevaihto muodostuu 
kokonaan näiden palvelujen 
suorittamisesta yrityksille, joihin se on 
sidoksissa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on rajata poikkeusta, jotta vältetään kilpailun vääristyminen 
sellaisten sidosyritysten hyväksi, jotka toimivat myös aktiivisesti markkinoilla 
hankintayksikölle suorittamiensa toimintojen alalla.

Tarkistus 429
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos sidosyrityksen 
perustamisajankohdan tai toiminnan 
aloittamisen ajankohdan vuoksi 
liikevaihtotietoja kolmelta viimeksi 
kuluneelta vuodelta ei ole käytettävissä, 
riittää, että kyseinen yritys osoittaa 4 

Poistetaan.
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kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetun 
liikevaihdon toteutumisen 
todennäköiseksi, erityisesti esittämällä 
tietoja tulevasta liiketoiminnasta.

Or. fr

Perustelu

Viittaus tietojen esittämiseen tulevasta liiketoiminnasta ja liikevaihdon toteutumisen 
"todennäköisyyteen" jää epämääräiseksi ja saattaa johtaa poikkeuksen väärinkäyttöön.

Tarkistus 430
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle niiden pyynnöstä
seuraavat 22 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 23 
artiklan soveltamiseen liittyvät tiedot:

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
komissiolle seuraavat 22 artiklan 2 ja 
3 kohdan sekä 23 artiklan soveltamiseen 
liittyvät tiedot:

Or. en

Tarkistus 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintasopimuksiin, jotka tehdään 5–
11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
suorittamiseksi, ei sovelleta tätä direktiiviä, 
jos jäsenvaltio tai hankintayksiköt, jotka 
ovat esittäneet 28 artiklan mukaisen 
pyynnön, voivat osoittaa, että toiminta 
siinä jäsenvaltiossa, jossa se toteutetaan, on 

1. Hankintasopimuksiin, jotka tehdään 5–
11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
suorittamiseksi, ei sovelleta tätä direktiiviä, 
jos jäsenvaltio tai hankintayksiköt, jotka 
ovat esittäneet 28 artiklan mukaisen 
pyynnön, voivat osoittaa, että toiminta 
siinä jäsenvaltiossa, jossa se toteutetaan, tai 
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suoraan kilpailun kohteena markkinoilla, 
joille pääsyä ei ole rajoitettu; tätä 
direktiiviä ei sovelleta myöskään 
suunnittelukilpailuihin, jotka on järjestetty 
tällaisen toiminnan harjoittamiseksi 
kyseisellä maantieteellisellä alueella.
Tällainen kilpailun arviointi, joka tehdään 
komission käytettävissä olevien tietojen 
perusteella tämän direktiivin 
soveltamiseksi, ei rajoita 
kilpailulainsäädännön soveltamista.

asiaankuuluvilla yksittäisillä aloilla tai 
segmenteillä on suoraan kilpailun kohteena 
markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu;
tätä direktiiviä ei sovelleta myöskään 
suunnittelukilpailuihin, jotka on järjestetty 
tällaisen toiminnan harjoittamiseksi 
kyseisellä maantieteellisellä alueella.
Tällainen kilpailun arviointi, joka tehdään 
komission käytettävissä olevien tietojen 
perusteella tämän direktiivin 
soveltamiseksi, ei rajoita 
kilpailulainsäädännön soveltamista.

Or. en

Tarkistus 432
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintasopimuksiin, jotka tehdään 5–
11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
suorittamiseksi, ei sovelleta tätä direktiiviä, 
jos jäsenvaltio tai hankintayksiköt, jotka 
ovat esittäneet 28 artiklan mukaisen 
pyynnön, voivat osoittaa, että toiminta 
siinä jäsenvaltiossa, jossa se toteutetaan, 
on suoraan kilpailun kohteena 
markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu;
tätä direktiiviä ei sovelleta myöskään 
suunnittelukilpailuihin, jotka on järjestetty 
tällaisen toiminnan harjoittamiseksi 
kyseisellä maantieteellisellä alueella.
Tällainen kilpailun arviointi, joka tehdään 
komission käytettävissä olevien tietojen 
perusteella tämän direktiivin 
soveltamiseksi, ei rajoita 
kilpailulainsäädännön soveltamista.

1. Hankintasopimuksiin, jotka tehdään 5–
11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
suorittamiseksi, ei sovelleta tätä direktiiviä, 
jos jäsenvaltio tai hankintayksiköt, jotka 
ovat esittäneet 28 artiklan mukaisen 
pyynnön, voivat osoittaa, että toiminta tai 
siihen liittyvät erityisalat tai alojen osat
siinä jäsenvaltiossa, jossa ne toteutetaan,
on suoraan kilpailun kohteena 
markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu;
tätä direktiiviä ei sovelleta myöskään 
suunnittelukilpailuihin, jotka on järjestetty 
tällaisen toiminnan harjoittamiseksi 
kyseisellä maantieteellisellä alueella.
Tällainen kilpailun arviointi, joka tehdään 
komission käytettävissä olevien tietojen 
perusteella tämän direktiivin 
soveltamiseksi, ei rajoita 
kilpailulainsäädännön soveltamista.

Or. it
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Tarkistus 433
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siitä, onko toiminta suoraan kilpailun 
kohteena, päätetään 1 kohtaa sovellettaessa 
perussopimuksen kilpailumääräysten 
mukaisin perustein; näihin voivat kuulua 
kyseisten tavaroiden tai palvelujen 
ominaisuudet, vaihtoehtoisten tavaroiden 
tai palvelujen olemassaolo, hinnat ja 
useamman kuin yhden tavaroiden 
toimittajan tai palvelujen suorittajan 
todellinen tai mahdollinen olemassaolo.

2. Siitä, onko toiminta suoraan kilpailun 
kohteena, päätetään 1 kohtaa sovellettaessa 
määrittämällä ensin merkitykselliset 
markkinat sekä tuotteen kannalta että 
maantieteelliseltä kannalta.
Merkitykselliset markkinat määritellään 
perussopimuksen kilpailumääräysten 
mukaisin perustein; näihin voivat kuulua 
kyseisten tavaroiden tai palvelujen 
ominaisuudet, joiden katsotaan olevan 
vaihdettavissa toisiin sekä kysynnän että 
tarjonnan puolelta – esimerkiksi 
intermodaalisuus kuljetusalalla – sekä
vaihtoehtoisten tavaroiden tai palvelujen 
olemassaolo, hinnat ja useamman kuin 
yhden tavaroiden toimittajan tai palvelujen 
suorittajan todellinen tai mahdollinen 
olemassaolo.

Or. en

Tarkistus 434
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siitä, onko toiminta suoraan kilpailun 
kohteena, päätetään 1 kohtaa 
sovellettaessa perussopimuksen 
kilpailumääräysten mukaisin perustein;
näihin voivat kuulua kyseisten tavaroiden 
tai palvelujen ominaisuudet, 
vaihtoehtoisten tavaroiden tai palvelujen 
olemassaolo, hinnat ja useamman kuin 
yhden tavaroiden toimittajan tai palvelujen 

2. Jotta voidaan päättää, onko toiminta 
suoraan kilpailun kohteena kohdan
1 mukaisesti, on määritettävä tuotteelle 
merkitykselliset markkinat ja 
merkitykselliset maantieteelliset 
markkinat. Tuotteen kannalta 
merkittävien markkinoiden 
määrittelemiseksi sovelletaan 
perussopimuksen kilpailumääräysten 
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suorittajan todellinen tai mahdollinen 
olemassaolo.

mukaisia perusteita; näihin voivat kuulua 
kyseisten tavaroiden tai palvelujen 
ominaisuudet, sellaisten vaihtoehtoisten 
tavaroiden tai palvelujen olemassaolo, 
jotka voidaan kysynnän ja tarjonnan 
kannalta korvata, hinnat ja useamman 
kuin yhden tavaroiden toimittajan tai 
palvelujen suorittajan todellinen tai 
mahdollinen olemassaolo. Merkitykselliset 
maantieteelliset markkinat, joiden 
perusteella arvioidaan niihin kohdistuva 
kilpailu, muodostuvat alueesta, jolla 
asianomaiset yritykset toimivat tavaroiden 
ja palvelujen tarjonnan ja kysynnän 
piirissä, joilla kilpailuedellytykset ovat 
riittävän yhtenäiset ja jotka voidaan 
erottaa läheisistä alueista, erityisesti 
sellaisten kilpailuedellytysten perusteella, 
jotka poikkeavat huomattavasti näiden 
alueiden kilpailusta. Tässä arvioinnissa 
on erityisesti otettava huomioon kyseisten 
tuotteiden tai palvelujen luonne ja 
ominaisuudet, markkinoille pääsyn esteet, 
kuluttajien valinnat, merkittävät erot 
yritysten markkinaosuuksissa kyseisen 
alueen ja lähialueiden välillä sekä 
olennaiset hintaerot.

Or. it

Tarkistus 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinoille pääsyä ei pidetä 
rajoitettuna 1 kohtaa sovellettaessa, jos 
jäsenvaltio on pannut täytäntöön liitteessä 
III mainitun unionin lainsäädännön ja 
soveltaa niitä.

3. Markkinoille pääsyä ei pidetä 
rajoitettuna 1 kohtaa sovellettaessa, jos 
jäsenvaltio on pannut täytäntöön liitteessä 
III mainitun unionin lainsäädännön ja 
soveltaa niitä tai jos jäsenvaltio soveltaa 
mainitussa lainsäädännössä vahvistettuja 
periaatteita kyseisillä markkinoilla. Jos 
tietyille markkinoille pääsyä ei voida 
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katsoa vapaaksi ensimmäisen alakohdan 
perusteella, on osoitettava, että kyseisille 
markkinoille pääsy on tosiasiallisesti ja 
oikeudellisesti vapaata.

Or. en

Tarkistus 436
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio tai, jos kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännössä niin 
säädetään, hankintayksikkö katsoo 27 
artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyillä 
perusteilla, että tietty toiminta on suoraan 
kilpailun kohteena sellaisilla markkinoilla, 
joille pääsyä ei ole rajoitettu, se voi esittää
sen seikan vahvistamista koskevan 
pyynnön, että tätä direktiiviä ei sovelleta 
kyseisen toiminnan suorittamista koskevien 
hankintasopimusten tekemiseen tai 
suunnittelukilpailujen järjestämiseen.

1. Jos jäsenvaltio tai, jos kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännössä niin 
säädetään, hankintayksikkö katsoo 
27 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyillä 
perusteilla, että tietty toiminta on
kokonaan tai osittain suoraan kilpailun 
kohteena yhdelläkin sektorilla tai 
segmentillä sellaisilla markkinoilla, joille 
pääsyä ei ole rajoitettu, se voi esittää sen 
seikan vahvistamista koskevan pyynnön, 
että tätä direktiiviä ei sovelleta kyseisen 
toiminnan suorittamista tai yhtä sektoria 
tai segmenttiä koskevien 
hankintasopimusten tekemiseen tai 
suunnittelukilpailujen järjestämiseen.

Or. en

Tarkistus 437
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio tai, jos kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännössä niin 
säädetään, hankintayksikkö katsoo 

1. Jos jäsenvaltio tai, jos kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännössä niin 
säädetään, hankintayksikkö katsoo 
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27 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyillä 
perusteilla, että tietty toiminta on suoraan 
kilpailun kohteena sellaisilla markkinoilla, 
joille pääsyä ei ole rajoitettu, se voi esittää 
sen seikan vahvistamista koskevan 
pyynnön, että tätä direktiiviä ei sovelleta 
kyseisen toiminnan suorittamista koskevien 
hankintasopimusten tekemiseen tai 
suunnittelukilpailujen järjestämiseen.

27 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyillä 
perusteilla, että tietty toiminta on 
kokonaisuudessaan tai osittain myös 
yksittäisten alojen tai osien kohdalla 
suoraan kilpailun kohteena sellaisilla 
markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu, 
se voi esittää sen seikan vahvistamista 
koskevan pyynnön, että tätä direktiiviä ei 
sovelleta kyseisen toiminnan suorittamista 
tai yksittäistä alaa tai sen osaa koskevien 
hankintasopimusten tekemiseen tai 
suunnittelukilpailujen järjestämiseen.

Or. it

Tarkistus 438
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pyyntöihin on liitettävä kyseisen toiminnan 
suhteen toimivaltaisen riippumattoman 
kansallisen viranomaisen yksityiskohtainen 
ja perusteltu lausunto. Lausunnossa on 
perusteellisesti analysoitava edellytyksiä, 
joilla 27 artiklan 1 kohtaa voidaan 
mahdollisesti soveltaa kyseiseen 
toimintaan mainitun artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaisesti.

Pyyntöihin on liitettävä kyseisen toiminnan 
tai yksittäisen sektorin tai segmentin
suhteen toimivaltaisen riippumattoman 
kansallisen viranomaisen yksityiskohtainen 
ja perusteltu lausunto.

Or. en

Tarkistus 439
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pyyntöihin on liitettävä kyseisen toiminnan Pyyntöihin on liitettävä kyseisen toiminnan 
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suhteen toimivaltaisen riippumattoman 
kansallisen viranomaisen yksityiskohtainen 
ja perusteltu lausunto. Lausunnossa on 
perusteellisesti analysoitava edellytyksiä, 
joilla 27 artiklan 1 kohtaa voidaan 
mahdollisesti soveltaa kyseiseen 
toimintaan mainitun artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti.

tai yksittäisen alan tai siihen liittyvän 
osan suhteen toimivaltaisen 
riippumattoman kansallisen viranomaisen 
yksityiskohtainen ja perusteltu lausunto.
Lausunnossa on perusteellisesti 
analysoitava edellytyksiä, joilla 27 artiklan 
1 kohtaa voidaan mahdollisesti soveltaa 
kyseiseen toimintaan mainitun artiklan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti.

Or. 

Tarkistus 440
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti esitetystä pyynnöstä vahvistaa 
tämän artiklan 4 kohdassa säädettyjen 
määräaikojen kuluessa annetulla 
täytäntöönpanopäätöksellä, onko 5–11 
artiklassa tarkoitettu toiminta 27 artiklassa 
säädetyillä perusteilla arvioituna suoraan 
kilpailun kohteena. Kyseiset 
täytäntöönpanopäätökset annetaan 100 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Komissio voi tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti esitetystä pyynnöstä vahvistaa 
tämän artiklan 4 kohdassa säädettyjen 
määräaikojen kuluessa annetulla 
täytäntöönpanopäätöksellä, onko 5–
11 artiklassa tarkoitettu toiminta tai 
yksittäinen sektori tai segmentti
27 artiklassa säädetyillä perusteilla 
arvioituna suoraan kilpailun kohteena.
Kyseiset täytäntöönpanopäätökset annetaan 
100 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 441
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tämän artiklan 1 kohdan Komissio voi tämän artiklan 1 kohdan 
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mukaisesti esitetystä pyynnöstä vahvistaa 
tämän artiklan 4 kohdassa säädettyjen 
määräaikojen kuluessa annetulla 
täytäntöönpanopäätöksellä, onko 5–11 
artiklassa tarkoitettu toiminta 27 artiklassa 
säädetyillä perusteilla arvioituna suoraan 
kilpailun kohteena. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
100 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

mukaisesti esitetystä pyynnöstä vahvistaa 
tämän artiklan 4 kohdassa säädettyjen 
määräaikojen kuluessa annetulla 
täytäntöönpanopäätöksellä, onko 5–11 
artiklassa tarkoitettu toiminta tai 
yksittäinen ala tai sen osa 27 artiklassa 
säädetyillä perusteilla arvioituna suoraan 
kilpailun kohteena. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
100 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Or. it

Tarkistus 442
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin soveltaminen 
hankintasopimuksiin, jotka tehdään tietyn 
toiminnan toteuttamiseksi, ja 
suunnittelukilpailuihin, jotka järjestetään 
tällaisen toiminnan suorittamiseksi, päättyy 
seuraavissa tapauksissa:

Tämän direktiivin soveltaminen 
hankintasopimuksiin, jotka tehdään tietyn 
toiminnan toteuttamiseksi tai yksittäisellä 
sektorilla tai segmentillä, ja 
suunnittelukilpailuihin, jotka järjestetään 
tällaisen toiminnan suorittamiseksi tai 
yksittäisellä sektorilla tai segmentillä, 
päättyy seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Tarkistus 443
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin soveltaminen 
hankintasopimuksiin, jotka tehdään tietyn 
toiminnan toteuttamiseksi, ja 

Tämän direktiivin soveltaminen 
hankintasopimuksiin, jotka tehdään tietyn 
toiminnan tai yksittäisen alan tai sen osan
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suunnittelukilpailuihin, jotka järjestetään 
tällaisen toiminnan suorittamiseksi, päättyy 
seuraavissa tapauksissa:

toteuttamiseksi, ja suunnittelukilpailuihin, 
jotka järjestetään tällaisen toiminnan tai 
yksittäisen alan tai sen osan
suorittamiseksi, päättyy seuraavissa 
tapauksissa:

Or. it

Tarkistus 444
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tietyssä jäsenvaltiossa harjoitettavan 
toiminnan osalta on jo aloitettu 1, 2 ja 
3 kohdan mukainen menettely, ennen 
ensimmäistä hakemusta koskevan 
määräajan päättymistä tehtyjä uusia 
hakemuksia, jotka koskevat samaa 
toimintaa samassa jäsenvaltiossa, ei pidetä 
uusina menettelyinä, vaan ne käsitellään 
yhdessä ensimmäisen hakemuksen kanssa.

4. Jos tietyssä jäsenvaltiossa harjoitettavan 
toiminnan tai yksittäisen alan tai sen osan 
osalta on jo aloitettu 1, 2 ja 3 kohdan 
mukainen menettely, ennen ensimmäistä 
hakemusta koskevan määräajan 
päättymistä tehtyjä uusia hakemuksia, jotka 
koskevat samaa toimintaa tai yksittäistä 
alaa tai sen osaa samassa jäsenvaltiossa, ei 
pidetä uusina menettelyinä, vaan ne 
käsitellään yhdessä ensimmäisen 
hakemuksen kanssa.

Or. it


