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Tarkistus 15
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa esittämään komission 
ehdotuksen hylkäämistä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ei vaikuta sopivalta välineeltä tavoitteen saavuttamiseen. Vaikka 
komission ehdotus esitetään ratkaisuna EU:n hankintamarkkinoiden suojelemiseen 
kolmansien maiden epäoikeudenmukaiselta kilpailulta, vaikuttaa tosiasiassa pikemminkin 
siltä, että sillä pyritään pakottamaan nämä kolmannet maat avaamaan omat 
hankintamarkkinansa ilman, että se tuottaisi mitään lisäarvoa EU:n hankintojen laatuun.

Tarkistus 16
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa esittämään komission 
ehdotuksen hylkäämistä.

Or. en

Perustelu

Jos tämä ehdotus toteutetaan, on vaarana, että Euroopan unioni aiheuttaa vakavaa haittaa 
sisämarkkinoilleen ja vaikuttaa kielteisesti omaan liiketoimintaansa. Jos tietyt kolmansien 
maiden yritykset suljetaan pois markkinoilta, on mahdollista, että kilpailu vähenee 
sisämarkkinoilla, kun taas EU:n yritykset, jotka ovat kolmansien maiden yritysten toimittajia 
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tai joiden jakeluketjut ovat riippuvaisia kolmansien maiden yrityksistä, saattaisivat kärsiä 
poissulkemisen vuoksi. Tähän ei nykyisessä taloustilanteessa pitäisi ryhtyä.

Tarkistus 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

kolmansien maiden tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä unionin 
sisämarkkinoille julkisten hankintojen 
alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen 
kolmansien maiden julkisten hankintojen 
markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja 
tukevista menettelyistä

kolmansien maiden tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä unionin 
sisämarkkinoille julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten alalla sekä 
unionin tavaroiden ja palvelujen 
kolmansien maiden julkisten hankintojen 
ja käyttöoikeussopimusten markkinoille 
pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista 
menettelyistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 18
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
21 artiklassa määrätään, että unioni 
määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa 
ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan 
pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla 
kansainvälisten suhteiden aloilla 
tavoitteenaan muun muassa kannustaa 
kaikkien maiden yhdentymistä 
maailmantalouteen muun muassa 
poistamalla asteittain kansainvälisen 
kaupan esteitä.

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
21 artiklassa määrätään, että unioni 
määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa 
ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan 
pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla 
kansainvälisten suhteiden aloilla 
tavoitteenaan muun muassa kannustaa 
kaikkien maiden yhdentymistä 
maailmantalouteen muun muassa 
poistamalla asteittain kansainvälisen 
kaupan esteitä. Samassa 21 artiklassa 
todetaan, että unionin toimia 
kansainvälisellä areenalla ohjaavat 
periaatteet, jotka innoittivat EU:n 
perustamista, kehittämistä ja 
laajentumista ja joilla pyritään 
edistämään myös EU:n ulkopuolella: 
demokratiaa, oikeusvaltiota, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta, 
ihmisarvon kunnioittamista, tasa-arvoa ja 
yhteisvastuuta sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja 
kansainvälisen oikeuden noudattamista.

Or. en

Tarkistus 19
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maailman kauppajärjestössä ja 
kahdenvälisten suhteidensa välityksellä 
unioni kannattaa unionin ja sen 
kauppakumppaneiden julkisten hankintojen 
kansainvälisten markkinoiden 
kunnianhimoista avaamista 
vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia 
osapuolia hyödyttäen.

(5) Maailman kauppajärjestössä ja 
kahdenvälisten suhteidensa välityksellä 
unioni kannattaa unionin ja sen 
kauppakumppaneiden julkisten hankintojen 
kansainvälisten markkinoiden 
kunnianhimoista avaamista avoimuuden 
hengessä, kaikkia osapuolia hyödyttäen ja 
vapaata ja oikeudenmukaista kilpailua 
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kunnioittaen.

Or. en

Tarkistus 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maailman kauppajärjestössä ja 
kahdenvälisten suhteidensa välityksellä 
unioni kannattaa unionin ja sen 
kauppakumppaneiden julkisten hankintojen 
kansainvälisten markkinoiden 
kunnianhimoista avaamista 
vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia 
osapuolia hyödyttäen.

(5) Maailman kauppajärjestössä ja 
kahdenvälisten suhteidensa välityksellä 
unioni kannattaa unionin ja sen 
kauppakumppaneiden julkisten hankintojen 
ja käyttöoikeussopimusten kansainvälisten 
markkinoiden kunnianhimoista avaamista 
vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia 
osapuolia hyödyttäen.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskeviin direktiiveihin liittyvien neuvottelujen 
vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä 
julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) 
kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään 
eri säädöksillä, ja niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa. Kansainvälisellä tasolla 
säädellään tällä hetkellä vain käyttöoikeusurakoita.

Tarkistus 21
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maailman kauppajärjestössä ja 
kahdenvälisten suhteidensa välityksellä 
unioni kannattaa unionin ja sen 
kauppakumppaneiden julkisten hankintojen 

(5) Maailman kauppajärjestössä ja 
kahdenvälisten suhteidensa välityksellä 
unioni kannattaa unionin ja sen 
kauppakumppaneiden julkisten hankintojen 



AM\943395FI.doc 7/74 PE516.621v01-00

FI

kansainvälisten markkinoiden 
kunnianhimoista avaamista 
vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia 
osapuolia hyödyttäen.

kansainvälisten markkinoiden 
kunnianhimoista avaamista pyrkien 
luomaan kaikille tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja hyödyttämään
kaikkia osapuolia.

Or. en

Tarkistus 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maailman kauppajärjestön toiminnan ja 
kahdenvälisten suhteidensa yhteydessä 
unioni kannattaa unionin ja sen 
kauppakumppanien julkisten hankintojen 
markkinoiden kunnianhimoista avaamista 
vastavuoroisuuden ja yhteisen edun 
hengessä.

(5) Maailman kauppajärjestön toiminnan ja 
kahdenvälisten suhteidensa yhteydessä 
unioni kannattaa unionin ja sen 
kauppakumppanien julkisten hankintojen 
markkinoiden kunnianhimoista avaamista 
vastavuoroisuuden ja yhteisen edun 
hengessä, sillä näin voidaan laajentaa 
yhteismarkkinoiden 
tulevaisuudennäkymiä ja tehdä niistä yhä 
kilpailukykyisemmät, ja siten voidaan 
myös vastata unionin talouspoliittisiin 
tavoitteisiin.

Or. it

Tarkistus 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Monet kolmannet maat ovat haluttomia 
avaamaan julkisten hankintojen 
markkinoitaan kansainväliselle kilpailulle 
tai avaamaan niitä enemmän kuin ne ovat 
tähän saakka tehneet. Sen vuoksi unionin 
talouden toimijat kohtaavat rajoittavia 
hankintakäytäntöjä monissa unionin 

(6) Monet kolmannet maat ovat haluttomia 
avaamaan julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoitaan 
kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan 
niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka 
tehneet. Sen vuoksi unionin talouden 
toimijat kohtaavat hankintoja ja 
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kauppakumppanimaissa. Rajoittavien 
hankintakäytäntöjen vuoksi menetetään 
merkittäviä kaupankäyntimahdollisuuksia.

käyttöoikeussopimuksia koskevia 
rajoittavia käytäntöjä monissa unionin 
kauppakumppanimaissa. Rajoittavien 
käytäntöjen vuoksi menetetään merkittäviä 
kaupankäyntimahdollisuuksia.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tämän asetuksen keskeinen tavoite 
on kansainvälisten 
hankintamarkkinoiden keskinäinen 
avoimuus. EU:n ja sen 
kauppakumppanien välisen 
vastavuoroisesti edullisen kilpailun 
varmistaminen mahdollistaa Euroopan 
sisämarkkinoiden kilpailukyvyn 
parantamisen ja taloutemme kasvun 
tukemisen.

Or. en

Tarkistus 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Yhteinen kauppapolitiikka perustuu 
SEUT-sopimuksen 207 artiklan mukaan 
yhtenäisiin periaatteisiin julkisten 
hankintojen alalla.

(8) Yhteinen kauppapolitiikka perustuu 
SEUT-sopimuksen 207 artiklan mukaan 
yhtenäisiin periaatteisiin julkisten 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
alalla.

Or. fr

Tarkistus 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unionin ja kolmansien maiden talouden 
toimijoiden, hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi kansainväliset 
markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, 
jotka unioni on tehnyt julkisten hankintojen 
alalla kolmansien maiden suhteen, olisi 
otettava huomioon EU:n 
oikeusjärjestyksessä, jolloin varmistetaan 
niiden tosiasiallinen soveltaminen. 
Komission olisi annettava ohjeet siitä, 
miten Euroopan unionin voimassa olevia 
kansainvälisiä markkinoillepääsyä 
koskevia sitoumuksia olisi sovellettava. 
Ohjeet olisi saatettava säännöllisesti ajan 
tasalle, ja niiden olisi sisällettävä 
helppokäyttöistä tietoa.

(9) Unionin ja kolmansien maiden talouden 
toimijoiden, hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi kansainväliset 
markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, 
jotka unioni on tehnyt julkisten hankintojen 
ja käyttöoikeussopimusten alalla 
kolmansien maiden suhteen, olisi otettava 
huomioon EU:n oikeusjärjestyksessä, 
jolloin varmistetaan niiden tosiasiallinen 
soveltaminen. Komission olisi annettava 
ohjeet siitä, miten Euroopan unionin 
voimassa olevia kansainvälisiä 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia 
olisi sovellettava. Ohjeet olisi saatettava 
säännöllisesti ajan tasalle, ja niiden olisi 
sisällettävä helppokäyttöistä tietoa.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskeviin direktiiveihin liittyvien neuvottelujen 
vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä 
julkiset hankinnat (”public procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) 
kuuluvat asetuksen soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään 
eri säädöksillä, ja niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa. Kansainvälisellä tasolla 
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säädellään tällä hetkellä vain käyttöoikeusurakoita.

Tarkistus 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Julkista hankintasopimusta ei saa 
tehdä sellaisten talouden toimijoiden 
kanssa, jotka ovat osallistuneet 
rikollisjärjestön toimintaan, 
ihmiskauppaan tai lapsityövoiman 
hyväksikäyttöön ja jotka eivät noudata 
julkisia hankintoja koskevien direktiivien 
mukaisesti unionin sosiaali-, työ- ja 
ympäristölainsäädäntöä taikka sosiaali-, 
työ- ja ympäristöalaa koskevaa 
kansainvälistä oikeutta.

Or. en

Tarkistus 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) 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.

(10) Tavoite parantaa EU:n talouden 
toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien
maiden julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, joita 
suojataan rajoittavilla toimenpiteillä, 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 
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unionissa.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tätä varten olisi vahvistettava 
alkuperäsäännöt, jotta 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
voisivat tietää, kuuluvatko tavarat ja 
palvelut Euroopan unionin kansainvälisten 
sitoumusten piiriin. Tavaran alkuperä olisi 
määritettävä yhteisön tullikoodeksista 12 
päivänä lokakuuta 1992 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2913/1992 22–26 
artiklan mukaisesti. Asetuksen mukaan 
tavaroita olisi pidettävä unionitavaroina, 
jos ne on tuotettu kokonaan unionissa. 
Tavaroiden, joiden tuotantoon on 
osallistunut yksi tai useampia kolmansia 
maita, olisi katsottava olevan peräisin siitä 
maasta, jossa niille on suoritettu tähän 
tarkoitukseen varustetussa yrityksessä 
viimeinen merkittävä ja taloudellisesti 
perusteltu valmistus tai käsittely, joka on 
johtanut uuden tuotteen valmistukseen tai 
edustaa merkittävää valmistusastetta. 
Palvelun alkuperä olisi määritettävä sitä 
tarjoavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön alkuperän perusteella. 

(11) Tätä varten olisi vahvistettava 
alkuperäsäännöt, jotta 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
voisivat tietää, kuuluvatko tavarat ja 
palvelut Euroopan unionin kansainvälisten 
sitoumusten piiriin. Tavaran alkuperä olisi 
määritettävä unionin tullikoodeksista 
annetun parlamentin ja neuvoston 
asetuksen N:o XXXX/2013 52–55 artiklan 
mukaisesti, mukaan lukien 55 artiklan 
mukaisesti hyväksyttävät lisäsäännökset. 
Asetuksen mukaan tavaroita olisi pidettävä 
unionitavaroina, jos ne on tuotettu 
kokonaan unionissa. Tavaroiden, joiden 
tuotantoon on osallistunut yksi tai
useampia kolmansia maita, olisi katsottava 
olevan peräisin siitä maasta, jossa niille on 
suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa 
yrityksessä viimeinen merkittävä ja 
taloudellisesti perusteltu valmistus tai 
käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen 
valmistukseen tai edustaa merkittävää 
valmistusastetta. Palvelun alkuperä olisi 
määritettävä sitä tarjoavan luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön alkuperän 
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Johdanto-osan 9 kappaleessa tarkoitetuissa 
ohjeissa olisi käsiteltävä myös 
alkuperäsääntöjen soveltamista käytäntöön.

perusteella. Johdanto-osan 9 kappaleessa 
tarkoitetuissa ohjeissa olisi käsiteltävä 
myös alkuperäsääntöjen soveltamista 
käytäntöön.

Or. en

Tarkistus 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi harkittava, 
hyväksyykö se sen, että direktiiveissä 
[2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä [….]] tarkoitetut 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron 
arvoisten hankintasopimusten 
tekomenettelyistä tavarat ja palvelut, jotka 
eivät kuulu Euroopan unionin tekemien 
kansainvälisten sitoumusten piiriin.

(12) Komission olisi harkittava, 
hyväksyykö se sen, että direktiiveissä 
[2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä [….]] tarkoitetut 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron 
arvoisten hankintasopimusten tai 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyistä 
tavarat ja palvelut, jotka eivät kuulu 
Euroopan unionin tekemien 
kansainvälisten sitoumusten piiriin.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 31
Marc Tarabella
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi harkittava, 
hyväksyykö se sen, että direktiiveissä 
[2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä [….]] tarkoitetut 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron 
arvoisten hankintasopimusten 
tekomenettelyistä tavarat ja palvelut, jotka 
eivät kuulu Euroopan unionin tekemien 
kansainvälisten sitoumusten piiriin.

(12) Direktiiveissä [2004/17/EY ja 
2004/18/EY sekä käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä [….] annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
[….]] tarkoitetut hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt voivat sulkea pois 
hankintasopimusten tekomenettelyistä 
tavarat ja palvelut, jotka eivät kuulu 
Euroopan unionin tekemien 
kansainvälisten sitoumusten piiriin.

Or. fr

Tarkistus 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden, jotka aikovat käyttää 
tämän asetuksen mukaisia valtuuksiaan 
sulkeakseen pois hankintasopimusten 
tekomenettelyistä tarjoukset, jotka 
sisältävät Euroopan unionin ulkopuolelta 
peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja 
joissa sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia kyseisten tavaroiden 
kokonaisarvosta, olisi avoimuuden vuoksi 
ilmoitettava asiasta talouden toimijoille 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä
julkaistavassa hankintailmoituksessa.

(13) Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden, jotka aikovat käyttää 
tämän asetuksen mukaisia valtuuksiaan 
sulkeakseen pois hankintasopimusten tai 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyistä 
tarjoukset, jotka sisältävät Euroopan 
unionin ulkopuolelta peräisin olevia 
tavaroita ja/tai palveluja ja joissa 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia kyseisten tavaroiden 
kokonaisarvosta, olisi avoimuuden vuoksi 
ilmoitettava asiasta talouden toimijoille 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Or. fr
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Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 33
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, 
joiden ennakoitu arvo on yli 
5 000 000 euroa, komission olisi 
hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, 
jos kansainvälinen sopimus, joka koskee 
unionin ja sen maan pääsyä toistensa 
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen 
sopimuksen puuttuessa komission olisi 
hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas 
maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen 
vastavuoroisuuden olisi katsottava 
puuttuvan, jos rajoittavat 
hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, 
joiden ennakoitu arvo on yli 
5 000 000 euroa, komission olisi 
hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, 
jos kansainvälinen sopimus, joka koskee 
unionin ja sen maan pääsyä toistensa 
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen 
sopimuksen puuttuessa komission olisi 
hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas 
maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi 
unionin ja kolmannen maan välisien 
markkinoiden avaamisessa on puutteita. 
Markkinoiden avaamista koskevien 
olennaisten tasapuolisten 
toimintaedellytysten olisi katsottava 
puuttuvan, jos rajoittavat 
hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

Or. en
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Tarkistus 34
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, 
joiden ennakoitu arvo on yli 
5 000 000 euroa, komission olisi 
hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, 
jos kansainvälinen sopimus, joka koskee 
unionin ja sen maan pääsyä toistensa 
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen 
sopimuksen puuttuessa komission olisi 
hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas 
maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen 
vastavuoroisuuden olisi katsottava 
puuttuvan, jos rajoittavat 
hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista tai 
käyttöoikeussopimuksista, joiden 
ennakoitu arvo on yli 5 000 000 euroa, 
komission olisi hyväksyttävä suunniteltu 
poissulkeminen, jos kansainvälinen 
sopimus, joka koskee unionin ja sen maan 
pääsyä toistensa markkinoille julkisten 
hankintojen tai käyttöoikeussopimusten
alalla, josta tavarat ja/tai palvelut ovat 
peräisin, sisältää unionin nimenomaisesti 
tekemiä markkinoillepääsyä koskevia 
varaumia, jotka koskevat niitä tavaroita ja 
palveluja, joiden poissulkemista 
ehdotetaan. Tällaisen sopimuksen 
puuttuessa komission olisi hyväksyttävä 
poissulkeminen, jos kolmas maa käyttää 
hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia 
koskevia rajoittavia toimenpiteitä, joiden 
vuoksi unionin ja kolmannen maan 
välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen 
vastavuoroisuuden olisi katsottava 
puuttuvan, jos hankintoja tai 
käyttöoikeussopimuksia koskevat 
rajoittavat käytännöt johtavat EU:n 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.
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Tarkistus 35
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komission 
olisi tutkittava, missä määrin kyseisen 
maan julkisia hankintoja koskevalla 
lainsäädännöllä varmistetaan julkisia 
hankintoja koskevien kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja estetään 
unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi 
tutkittava, missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 
omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 
talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

(16) Arvioidessaan olennaisten 
tasapuolisten toimintaedellytysten puutetta 
komission olisi tutkittava, missä määrin 
kyseisen maan julkisia hankintoja 
koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan 
julkisia hankintoja koskevien 
kansainvälisten standardien mukainen 
avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, 
palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä. 
Lisäksi sen olisi tutkittava, missä määrin 
viranomaiset ja/tai yksittäiset 
hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat 
unionin tavaroita, palveluja ja talouden 
toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komission olisi 
tutkittava, missä määrin kyseisen maan 
julkisia hankintoja koskevalla 
lainsäädännöllä varmistetaan julkisia 
hankintoja koskevien kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja estetään 
unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi 
tutkittava, missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 

(16) Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komission olisi 
tutkittava, missä määrin kyseisen maan 
julkisia hankintoja ja 
käyttöoikeussopimuksia koskevalla 
lainsäädännöllä varmistetaan julkisia 
hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskevien kansainvälisten standardien 
mukainen avoimuus ja estetään unionin 
tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi 
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omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 
talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

tutkittava, missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 
omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 
talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa. Kansainvälisellä tasolla säädellään tällä 
hetkellä vain käyttöoikeusurakoita.

Tarkistus 37
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Kolmannen maan työpaikalla 
sovellettavien kansainvälisten 
yleissopimusten, kuten ILO:n 
yleissopimuksen nro 94, sekä 
lainsäädännön ja työehtosopimusten 
mukaisten sosiaali-, työ- ja 
ympäristösäännösten noudattamista ei 
saisi pitää syrjivänä käytäntönä.

Or. en

Tarkistus 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Komission olisi voitava estää 
suunnitellun poissulkemisen mahdolliset 
kielteiset vaikutukset kyseisen maan 
kanssa käynnissä oleviin 
kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos maa 
käy unionin kanssa aineellisia neuvotteluja 
markkinoillepääsystä julkisten hankintojen 
alalla ja komissio katsoo, että rajoittavien 
hankintakäytäntöjen poistamiseen 
lähitulevaisuudessa on olemassa 
kohtuulliset mahdollisuudet, komission 
olisi voitava antaa täytäntöönpanosäädös, 
jonka mukaan kyseisestä maasta peräisin 
olevia tavaroita ja palveluja ei saa sulkea 
pois hankintasopimusten tekomenettelyistä 
yhden vuoden aikana.

(17) Komission olisi voitava estää 
suunnitellun poissulkemisen mahdolliset 
kielteiset vaikutukset kyseisen maan 
kanssa käynnissä oleviin 
kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos maa 
käy unionin kanssa aineellisia neuvotteluja 
markkinoillepääsystä julkisten hankintojen 
tai käyttöoikeussopimusten alalla ja 
komissio katsoo, että hankintoja tai 
käyttöoikeussopimuksia koskevien 
rajoittavien käytäntöjen poistamiseen 
lähitulevaisuudessa on olemassa 
kohtuulliset mahdollisuudet, komission 
olisi voitava antaa täytäntöönpanosäädös, 
jonka mukaan kyseisestä maasta peräisin 
olevia tavaroita ja palveluja ei saa sulkea 
pois hankintasopimusten tai 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyistä 
yhden vuoden aikana.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Koska kolmansien maiden tavaroiden 
ja palvelujen pääsy unionin julkisten 
hankintojen markkinoille kuuluu yhteisen 
kauppapolitiikan soveltamisalaan, 

(18) Koska kolmansien maiden tavaroiden 
ja palvelujen pääsy unionin julkisten 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
markkinoille kuuluu yhteisen 
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jäsenvaltiot tai niiden hankintaviranomaiset 
tai hankintayksiköt eivät saisi rajoittaa 
kolmansien maiden tavaroiden tai 
palvelujen osallistumista 
hankintamenettelyihinsä muilla 
toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään 
tässä asetuksessa.

kauppapolitiikan soveltamisalaan, 
jäsenvaltiot tai niiden hankintaviranomaiset 
tai hankintayksiköt eivät saisi rajoittaa 
kolmansien maiden tavaroiden tai 
palvelujen osallistumista 
hankintamenettelyihinsä muilla 
toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään 
tässä asetuksessa.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 40
Barbara Weiler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Koska hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on vaikeampi arvioida 
tarjoajien selityksiä, kun on kyse 
tarjouksista, joihin sisältyy Euroopan 
unionin ulkopuolelta peräisin olevia 
tavaroita ja/tai palveluja ja joissa 
sitoumuksien piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia tällaisten tavaroiden tai 
palvelujen kokonaisarvosta, on 
asianmukaista lisätä avoimuutta 
poikkeuksellisten alhaisten tarjousten 
käsittelyssä. Julkisia hankintoja koskevan 
direktiivin 69 artiklassa ja vesi- ja 
energianhuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintoja koskevan 
direktiivin 79 artiklassa annettujen 

(19) Koska hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on vaikeampi arvioida 
tarjoajien selityksiä, kun on kyse 
tarjouksista, joihin sisältyy Euroopan 
unionin ulkopuolelta peräisin olevia 
tavaroita ja/tai palveluja ja joissa 
sitoumuksien piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia tällaisten tavaroiden tai 
palvelujen kokonaisarvosta, on 
asianmukaista lisätä avoimuutta 
poikkeuksellisten alhaisten tarjousten 
käsittelyssä. Tarjoukset, jotka vaikuttavat 
poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa 
kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin 
tai palveluihin, saattavat perustua 
teknisesti, taloudellisesti tai oikeudellisesti 
epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin.
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sääntöjen lisäksi olisi säädettävä, että 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt, 
jotka aikovat hyväksyä poikkeuksellisen 
alhaisen tarjouksen, olisi ilmoitettava tästä 
kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, 
minkä vuoksi perittävät hinnat tai 
kustannukset ovat poikkeukselliset 
alhaisia. Tällä tavoin nämä tarjoajat voivat 
auttaa arvioimaan tarkemmin, kykeneekö 
valittu tarjoaja toteuttamaan 
hankintasopimuksen kokonaan 
tarjousasiakirjoissa määrätyin ehdoin. Siten 
näillä lisätiedoilla tasapuolistettaisiin 
toimintaedellytyksiä EU:n julkisten 
hankintojen markkinoilla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 20XX/XXX/EU1 69 artiklassa ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 20XX/XXX/EU2 79 artiklassa 
annettujen sääntöjen lisäksi 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden, jotka aikovat 
hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen 
tarjouksen, olisi ilmoitettava tästä 
kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, 
minkä vuoksi perittävät hinnat tai 
kustannukset ovat poikkeukselliset 
alhaisia. Jos tarjoaja ei kykene antamaan 
riittävää selitystä, hankintaviranomaisella 
olisi oltava oikeus hylätä tarjous. Tällä 
tavoin nämä tarjoajat voivat auttaa 
arvioimaan tarkemmin, kykeneekö valittu 
tarjoaja toteuttamaan hankintasopimuksen 
kokonaan tarjousasiakirjoissa määrätyin 
ehdoin. Siten näillä lisätiedoilla 
tasapuolistettaisiin toimintaedellytyksiä 
EU:n julkisten hankintojen markkinoilla.

_________________
1 Julkisia hankintoja koskeva Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
20XX/XXX/EU (EUVL XXX) 
(2011/0438(COD)).
2 Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen 
ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintoja koskeva Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
20XX/XXX/EU (EUVL XXX) 
(2011/0439(COD)).

Or. en

Tarkistus 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus (20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus 
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käynnistää milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten 
tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia 
rajoittavia hankintakäytäntöjä koskeva 
ulkoinen hankintatutkimus, joita 
kolmannen maan väitetään pitävän yllä. 
Tutkimuksessa olisi erityisesti otettava 
huomioon, että komissio on hyväksynyt 
tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan 
nojalla useita suunniteltuja kolmatta maata 
koskevia poissulkemisia. Tällaiset 
tutkintamenettelyt eivät saisi rajoittaa 
yhteisön menettelyistä yhteisessä 
kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan 
säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti 
Maailman kauppajärjestössä (WTO) 
käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen 
varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 
1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 3286/94 soveltamista.

käynnistää milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten 
tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia 
hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia 
koskevia rajoittavia käytäntöjä koskeva 
ulkoinen hankintatutkimus, joita 
kolmannen maan väitetään pitävän yllä. 
Tutkimuksessa olisi erityisesti otettava 
huomioon, että komissio on hyväksynyt 
tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan 
nojalla useita suunniteltuja kolmatta maata 
koskevia poissulkemisia. Tällaiset 
tutkintamenettelyt eivät saisi rajoittaa 
yhteisön menettelyistä yhteisessä 
kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan 
säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti 
Maailman kauppajärjestössä (WTO) 
käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen 
varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 
1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 3286/94 soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 42
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jos komissiolla on käytettävissään 
olevien tietojen perusteella syytä uskoa, 
että kolmas maa on omaksunut rajoittavan 
hankintakäytännön tai pitää sellaista yllä, 
sillä olisi oltava mahdollisuus käynnistää 

(21) Jos komissiolla on käytettävissään 
olevien tietojen perusteella syytä uskoa, 
että kolmas maa on omaksunut hankintoja 
tai käyttöoikeussopimuksia koskevan 
rajoittavan käytännön tai pitää sellaista 
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tutkimus. Jos on vahvistettu, että 
kolmannessa maassa pidetään yllä 
rajoittavaa hankintakäytäntöä, komission 
olisi pyydettävä kyseistä maata ryhtymään 
neuvotteluihin, joiden tavoitteena on 
parantaa talouden toimijoiden, tavaroiden 
ja palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin 
kyseisessä maassa.

yllä, sillä olisi oltava mahdollisuus 
käynnistää tutkimus. Jos on vahvistettu, 
että kolmannessa maassa pidetään yllä 
rajoittavaa käytäntöä, komission olisi 
pyydettävä kyseistä maata ryhtymään 
neuvotteluihin, joiden tavoitteena on 
parantaa talouden toimijoiden, tavaroiden 
ja palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
julkisia hankintoja tai 
käyttöoikeussopimuksia koskeviin 
menettelyihin kyseisessä maassa.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä 
kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja 
palvelujen pakollinen poissulkeminen 
julkisia hankintoja koskevista menettelyistä 
Euroopan unionissa, tai niissä voidaan 
määrätä sellaisia tarjouksia koskeva 
pakollinen hintarangaistus, jotka sisältävät 
kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 
tai palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten 
toimenpiteiden kiertäminen, voi olla 
tarpeen sulkea pois myös tietyt Euroopan 
unioniin sijoittautuneet oikeushenkilöt, 
jotka ovat ulkomaisessa määräysvallassa 
tai omistuksessa ja jotka eivät harjoita 
liiketoimintaa siinä määrin, että niillä olisi 

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä 
kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja 
palvelujen pakollinen poissulkeminen 
julkisia hankintoja tai 
käyttöoikeussopimuksia koskevista 
menettelyistä Euroopan unionissa, tai 
niissä voidaan määrätä sellaisia tarjouksia 
koskeva pakollinen hintarangaistus, jotka 
sisältävät kyseisestä maasta peräisin olevia 
tavaroita tai palveluja. Jotta voitaisiin estää 
tällaisten toimenpiteiden kiertäminen, voi 
olla tarpeen sulkea pois myös tietyt 
Euroopan unioniin sijoittautuneet 
oikeushenkilöt, jotka ovat ulkomaisessa 
määräysvallassa tai omistuksessa ja jotka 
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suora ja tosiasiallinen yhteys kyseisen 
jäsenvaltion talouteen. Asianmukaiset 
toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia 
niihin rajoittaviin hankintakäytäntöihin
nähden, joihin ne kohdistuvat.

eivät harjoita liiketoimintaa siinä määrin, 
että niillä olisi suora ja tosiasiallinen 
yhteys kyseisen jäsenvaltion talouteen. 
Asianmukaiset toimenpiteet eivät saisi olla 
suhteettomia niihin rajoittaviin 
käytäntöihin nähden, joihin ne 
kohdistuvat.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jotta kansainväliset 
markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, 
jotka tehdään julkisten hankintojen alalla 
tämän asetuksen antamisen jälkeen, 
voitaisiin ottaa huomioon Euroopan 
unionin oikeusjärjestyksessä, komissiolle 
olisi annettava valtuudet antaa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisia säädöksiä, joilla 
muutetaan tämän asetuksen liitteenä olevaa 
kansainvälisiä sopimuksia koskevaa 
luetteloa. Erityisen tärkeää on, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 

(27) Jotta kansainväliset 
markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, 
jotka tehdään julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten alalla tämän 
asetuksen antamisen jälkeen, voitaisiin 
ottaa huomioon Euroopan unionin 
oikeusjärjestyksessä, komissiolle olisi 
annettava valtuudet antaa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisia säädöksiä, joilla 
muutetaan tämän asetuksen liitteenä olevaa 
kansainvälisiä sopimuksia koskevaa 
luetteloa. Erityisen tärkeää on, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
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samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
tarpeen ja asianmukaista vahvistaa säännöt 
Euroopan unionin kansainvälisten 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden ja palvelujen kohtelusta, jotta 
voidaan saavuttaa perustavoite eli yhteisen 
ulkopolitiikan vahvistaminen julkisten 
hankintojen alalla. Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti tässä kolmansien maiden 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen hankintamenettelyihin pääsyä 
koskevassa asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä 
on tarpeen asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

(31) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 
tarpeen ja asianmukaista vahvistaa säännöt 
Euroopan unionin kansainvälisten 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden ja palvelujen kohtelusta, jotta 
voidaan saavuttaa perustavoite eli yhteisen 
ulkopolitiikan vahvistaminen julkisten 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
alalla. Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
tässä kolmansien maiden talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
hankintamenettelyihin pääsyä koskevassa 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
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procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt 
kolmansien maiden tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä unionin 
hankintaviranomaisten ja
hankintayksiköiden hankintasopimusten 
tekomenettelyihin, jotka koskevat 
rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden 
toteuttamista, tavaroiden toimittamista ja 
palvelujen suorittamista, sekä vahvistetaan 
menettelyt, joilla tuetaan neuvotteluja 
Euroopan unionista olevien tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä kolmansien maiden 
julkisten hankintojen markkinoille.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt 
kolmansien maiden tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä unionin 
hankintaviranomaisten ja
hankintayksiköiden hankintasopimusten ja 
käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyihin, jotka koskevat 
sopimuksen luonteesta riippuen 
rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden 
toteuttamista, tavaroiden toimittamista ja 
palvelujen suorittamista, sekä vahvistetaan 
menettelyt, joilla tuetaan neuvotteluja 
Euroopan unionista olevien tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä kolmansien maiden 
julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille.

Or. fr

Perustelu

Suite aux négociations sur les Directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
Directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce Règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le Règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1.2). Des instruments législatifs 
séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le 
Règlement. Il n'existe pas de concession de fourniture, d'où l'ajout de la référence à "selon la 
nature du contrat concerné".

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

Tarkistus 47
Constance Le Grip, Nora Berra
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt 
kolmansien maiden tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä unionin 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden hankintasopimusten 
tekomenettelyihin, jotka koskevat 
rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden 
toteuttamista, tavaroiden toimittamista ja 
palvelujen suorittamista, sekä vahvistetaan 
menettelyt, joilla tuetaan neuvotteluja 
Euroopan unionista olevien tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä kolmansien maiden 
julkisten hankintojen markkinoille.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt 
kolmansien maiden tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä unionin 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden hankintasopimusten 
tekomenettelyihin, jotka koskevat 
rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden 
toteuttamista, tavaroiden toimittamista ja 
palvelujen suorittamista, sekä vahvistetaan 
menettelyt, joilla tuetaan neuvotteluja 
Euroopan unionista olevien tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä kolmansien maiden 
julkisten hankintojen markkinoille, ottaen 
huomioon unionin ja sen 
kauppakumppanien välisten hankintojen 
markkinoiden vastavuoroisen 
avoimuuden edistämisen.

Or. en

Tarkistus 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä asetus ei vaikuta 
jäsenvaltioiden vapauteen määrittää 
unionin lainsäädännön mukaisesti, mitä 
palveluja ne pitävät yleistä taloudellista 
etua koskevina palveluina, miten nämä 
palvelut olisi järjestettävä ja rahoitettava 
valtiontukisääntöjen mukaisesti ja mitä 
erityisiä velvoitteita niihin olisi 
sovellettava. Vastaavasti tämä asetus ei 
vaikuta viranomaisten päätökseen siitä, 
haluavatko ne hoitaa itse julkiset tehtävät 
ja miten ja missä määrin ne haluavat 
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tehtävät hoitaa perustamissopimuksen 
pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti. Tämä 
pätee myös kaikessa politiikassa, jota 
unioni soveltaa kolmansiin maihin.

Or. en

Tarkistus 49
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan 
hankintasopimusten tekoon, kun tavarat tai 
palvelut hankitaan julkishallinnon 
tarkoituksiin eikä niitä ole tarkoitettu 
kaupalliseen jälleenmyyntiin tai 
käytettäväksi tavaroiden tuotannossa tai 
palvelujen tarjonnassa kaupallista myyntiä 
varten.

Tätä asetusta sovelletaan 
hankintasopimusten tekoon, kun tavarat tai 
palvelut hankitaan julkishallinnon 
tarkoituksiin, tai käyttöoikeussopimusten 
tekoon, kun palvelut hankitaan 
julkishallinnon tarkoituksiin eikä niitä ole 
tarkoitettu kaupalliseen jälleenmyyntiin tai 
käytettäväksi tavaroiden tuotannossa tai 
palvelujen tarjonnassa kaupallista myyntiä 
varten.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa. Tavaroiden toimittamista varten ei tehdä 
käyttöoikeussopimuksia.

Tarkistus 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-a) ’talouden toimijalla’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä 
tai julkisyhteisöä tai näiden henkilöiden 
ja/tai yhteisöjen ryhmää mukaan lukien 
yritysten tilapäiset yhteenliittymät, joka 
tarjoaa rakennustöiden ja/tai 
rakennusurakoiden toteuttamista, 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
suorittamista markkinoilla;

Or. en

Perustelu

Muutetaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivistä käytyjen neuvottelujen mukaiseksi.

Tarkistus 51
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’hankintaviranomaisella ja 
hankintayksiköllä’ tarkoitetaan [direktiivin 
2004/18/EY 1 artiklan 9 kohdassa 
määriteltyä ’hankintaviranomaista’ ja 
direktiivin 2004/17/EY 2 artiklassa ja 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä 
annetun direktiivin 20.. 3 ja 4 artiklassa 
määriteltyä ’hankintayksikköä’];

c) ’hankintaviranomaisella ja 
hankintayksiköllä’ tarkoitetaan [direktiivin 
2004/18/EY 1 artiklan 9 kohdassa 
määriteltyä valtiota, alueellisia ja 
paikallisia viranomaisia, 
julkisoikeudellisia laitoksia sekä yhden tai 
useamman edellä tarkoitetun 
viranomaisen tai julkisoikeudellisen 
laitoksen muodostamia yhteenliittymiä ja 
direktiivin 2004/17/EY 2 artiklassa ja 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä 
annetun direktiivin 20.. 3 ja 4 artiklassa 
määriteltyä ’hankintayksikköä’];

Or. en
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Tarkistus 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’sitoumusten piiriin kuuluvalla tavaralla 
tai palvelulla’ tarkoitetaan tavaraa tai 
palvelua, joka on peräisin maasta, jonka 
kanssa unioni on tehnyt 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia 
sisältävän kansainvälisen sopimuksen 
julkisten hankintojen alalla ja johon 
kyseistä sopimusta sovelletaan. Tämän 
asetuksen liite I sisältää luettelon kyseisistä 
sopimuksista;

d) ’sitoumusten piiriin kuuluvalla tavaralla 
tai palvelulla’ tarkoitetaan tavaraa tai 
palvelua, joka on peräisin maasta, jonka 
kanssa unioni on tehnyt 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia 
sisältävän kansainvälisen sopimuksen 
julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten alalla ja johon 
kyseistä sopimusta sovelletaan. Tämän 
asetuksen liite I sisältää luettelon kyseisistä 
sopimuksista;

(Vastaava muutos (lisätään julkisten 
hankintojen yhteyteen viittaus 
käyttöoikeussopimuksiin) tehdään 
kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus 
hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä 
teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

g a) ’olennaisen vastavuoroisuuden 
puuttumisella’ tarkoitetaan sellaisia 
hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia 
koskevia rajoittavia käytäntöjä, jotka 
johtavat EU:n talouden toimijoiden, 
tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja 
toistuvaan syrjimiseen. Olennainen 
vastavuoroisuus voi puuttua esimerkiksi 
seuraavista syistä:
1) kolmas maa ei ole tehnyt julkisten 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
alalla sellaista kansainvälistä sitoumusta, 
jolla taataan avoimuus ja kielletään EU:n 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen kaikenlainen syrjintä;
2) kolmas maa on säätänyt sellaisia lakeja 
tai lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joissa 
riippumatta siitä, liittyvätkö ne julkisiin 
hankintoihin tai käyttöoikeussopimuksiin, 
säädetään EU:n talouden toimijoihin, 
tavaroihin ja palveluihin liittyvästä 
puutteellisesta avoimuudesta tai niiden 
syrjinnästä tai joista aiheutuu tällaista;
3) kolmannen maan yksittäiset 
viranomaiset tai hankintayksiköt 
hyväksyvät tai toteuttavat EU:n talouden 
toimijoita, tavaroita ja palveluita syrjiviä 
käytäntöjä.

Or. fr

Perustelu

’Olennaisen vastavuoroisuuden puuttuminen’ on keskeinen käsite asetusehdotuksessa, joten 
se on määriteltävä. Komission on silti tehtävä arvio tapauskohtaisesti, ja se voi toteuttaa 
muita kuin tässä asetuksessa mainittuja toimenpiteitä, jos arvioitava tilanne niitä edellyttää. 
Sen vuoksi ehdotetaan ohjeellista määritelmää.

Tarkistus 54
Bernadette Vergnaud
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) ’markkinoillepääsyä koskevalla 
varaumalla’ tarkoitetaan sellaisen valtion 
soveltamia poikkeuksia, jonka kanssa EU 
on tehnyt julkisten hankintojen tai 
käyttöoikeussopimusten alalla 
kansainvälisen sopimuksen, johon sisältyy 
markkinoillepääsyä koskevia 
sitoumuksia;

Or. fr

Tarkistus 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) ’riittävillä korjaavilla toimenpiteillä’ 
tarkoitetaan Euroopan komission 
tutkimusten kohteena olevien rajoittavien 
toimenpiteiden poistamista.

Or. en

Tarkistus 56
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) ’olennaisen vastavuoroisuuden 
puuttumisella’ tarkoitetaan kaikenlaisia 
julkisia hankintoja tai 
käyttöoikeussopimuksia koskevia 
rajoittavia toimenpiteitä, jotka johtavat 
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EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen, erityisesti, kun tämä 
toteutetaan antamalla syrjiviä lakeja tai 
hallinnollisia määräyksiä tai kun kyseessä 
on oikeudenmukaisen ja avoimen 
kohtelun takaavien käytäntöjen 
puuttuminen;

Or. fr

Tarkistus 57
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) ’korjaavilla toimenpiteillä’ 
tarkoitetaan komission tutkinnassa 
havaittujen rajoittavien toimenpiteiden 
poistamista;

Or. fr

Tarkistus 58
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) [direktiiveissä 2004/17/EY ja 
2004/18/EY sekä käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä annetussa direktiivissä 201./..] 
tarkoitettua rakennustöiden ja 
rakennusurakoiden toteuttamista 
pidetään tässä asetuksessa palvelun 
suorittamisena;

d) ’rakennusurakalla’ tarkoitetaan 
talonrakennus- tai maa- ja 
vesirakennustöiden kokonaisuutta, joka 
sellaisenaan on riittävä jonkin 
taloudellisen tai teknisen toiminnon 
suorittamiseen;

’rakennusurakkasopimuksilla’ 
tarkoitetaan hankintasopimuksia, joilla 
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on jokin seuraavista tarkoituksista:
1) jonkin liitteessä II tarkoitettuun 
toimintaan liittyvän rakennustyön tai 
rakennusurakan toteuttaminen tai sen 
suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä;
2) rakennusurakan toteuttaminen tai sen 
suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä;
3) rakennusurakan tyyppiin tai 
suunnitteluun ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
käyttävän hankintaviranomaisen 
asettamia vaatimuksia vastaavan 
rakennusurakan toteuttaminen millä 
tahansa tavalla;

Or. en

Tarkistus 59
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1) ’tavarahankintasopimuksilla’ 
tarkoitetaan hankintasopimuksia, joiden 
tarkoituksena on tuotteiden osto, liisaus, 
vuokraus tai osamaksukauppa osto-
optioin tai ilman niitä; 
tavarahankintasopimukseen voi kuulua 
liitännäisesti kokoamis- ja asennustöitä;

Or. en

Tarkistus 60
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta – 2 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2) ’julkisia palveluhankintoja koskevilla 
sopimuksilla’ tarkoitetaan sopimuksia, 
joiden tarkoituksena on muiden kuin 
d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen 
palvelujen suorittaminen;

Or. en

Tarkistus 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’pakollisella hintarangaistuksella’ 
tarkoitetaan hankintayksiköiden 
velvollisuutta nostaa tietyin poikkeuksin 
sellaisten tietyistä kolmansista maista 
peräisin olevien palvelujen ja/tai 
tavaroiden hintaa, joita on tarjottu 
hankintasopimusten tekomenettelyissä.

e) ’pakollisella hintarangaistuksella’ 
tarkoitetaan hankintayksiköiden 
velvollisuutta nostaa tietyin poikkeuksin 
sellaisten tietyistä kolmansista maista 
peräisin olevien palvelujen ja/tai 
tavaroiden hintaa, joita on tarjottu 
hankintasopimusten tai 
käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyissä.
(Vastaava muutos (lisätään julkisten 
hankintojen tekomenettelyjen yhteyteen 
viittaus käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyihin sekä yksikössä että 
monikossa) tehdään kaikkialle tekstiin. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.
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Tarkistus 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ’markkinoillepääsyä koskevilla 
varaumilla’ tarkoitetaan poikkeusta 
kansainvälisestä sopimuksesta julkisten 
hankintojen alalla markkinoillepääsyä 
koskevat sitoumukset mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tavaran alkuperä on määritettävä 
yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä 
lokakuuta 1992 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2913/1992 22–26 artiklan
mukaisesti18.

1. Tavaran alkuperä on määritettävä 
unionin tullikoodeksista annetun 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
N:o XXXX/2013 52–55 artiklan 
mukaisesti, mukaan lukien 55 artiklan 
mukaisesti hyväksytys lisäsäännökset.

Or. en

Tarkistus 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tehdessään rakennustöiden ja/tai Tehdessään rakennustöiden ja/tai 
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rakennusurakoiden toteuttamista, 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
suorittamista koskevia hankintasopimuksia 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on kohdeltava 
sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai 
palveluja samalla tavoin kuin Euroopan 
unionista peräisin olevia tavaroita ja 
palveluja.

rakennusurakoiden toteuttamista, 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
suorittamista koskevia hankintasopimuksia 
tai rakennustöiden toteuttamista tai 
palvelujen suorittamista koskevia 
käyttöoikeussopimuksia 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on kohdeltava 
sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai 
palveluja samalla tavoin kuin Euroopan 
unionista peräisin olevia tavaroita ja 
palveluja.

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa. Tavaroiden toimittamista varten ei tehdä 
käyttöoikeussopimuksia.

Tarkistus 65
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yksittäisten hankintayksiköiden 
pyynnöstä 6 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
6 artikla
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Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla voisi vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoihin, koska se sallisi kolmansien maiden 
toimittajien tarjouksien poissulkemisen, vaikka merkittävä osuus niistä olisi EU:n 
jäsenvaltiosta peräisin olevilla yhtiöillä (enintään 49 prosenttia). EU:n yritykset, jotka ovat 
kolmansien maiden yritysten toimittajia tai joiden toimitusketju on riippuvainen kolmansien 
maiden yrityksistä, eivät näin voisi osallistua julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin. Se 
voisi pitkällä aikavälillä aiheuttaa sisämarkkinoille haittaa kilpailua rajoittamalla.

Tarkistus 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden valtuuttaminen 

sulkemaan pois tarjoukset, jotka sisältävät 
sitoumusten piiriin kuulumattomia 

tavaroita ja palveluja

Sitoumusten piiriin kuulumattomia 
tavaroita ja palveluja sisältävien tarjousten 

poissulkeminen

Or. en

Tarkistus 68
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio harkitsee 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden pyynnöstä jäljempänä 
olevilla perusteilla, hyväksyykö se sen, 

Poistetaan.
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että tarjoukset, jotka sisältävät unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai 
palveluja, suljetaan pois sellaisten 
hankintasopimusten tekomenettelyistä, 
joiden ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on vähintään 5 000 000 
euroa, jos sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tavaroiden tai palvelujen 
kokonaisarvosta.

Or. en

Tarkistus 69
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio harkitsee 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden pyynnöstä jäljempänä 
olevilla perusteilla, hyväksyykö se sen, että 
tarjoukset, jotka sisältävät unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai 
palveluja, suljetaan pois sellaisten 
hankintasopimusten tekomenettelyistä, 
joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa 
on vähintään 5 000 000 euroa, jos 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia tarjouksen muodostavien 
tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta.

1. Komissio harkitsee 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden pyynnöstä jäljempänä 
olevilla perusteilla, hyväksyykö se sen, että 
tarjoukset, jotka sisältävät unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai 
palveluja, suljetaan pois sellaisten 
hankintasopimusten tekomenettelyistä, 
joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa 
on vähintään 15 000 000 euroa, jos 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia tarjouksen muodostavien 
tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta.

Or. de

Tarkistus 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio harkitsee 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden pyynnöstä jäljempänä 
olevilla perusteilla, hyväksyykö se sen, 
että tarjoukset, jotka sisältävät unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai 
palveluja, suljetaan pois sellaisten 
hankintasopimusten tekomenettelyistä, 
joiden ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on vähintään 5 000 000 
euroa, jos sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tavaroiden tai palvelujen 
kokonaisarvosta.

1. Hankintaviranomaiset tai 
hankintayksiköt voivat sulkea tarjoukset, 
jotka sisältävät unionin ulkopuolelta 
peräisin olevia tavaroita tai palveluja, pois 
hankintasopimusten tekomenettelyistä, jos 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia tarjouksen muodostavien 
tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta.

Or. en

Tarkistus 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) Komissio harkitsee jäljempänä olevilla 
perusteilla, hyväksyykö se sen, että 
tarjoukset, jotka sisältävät unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai 
palveluja, suljetaan pois sellaisten 
hankintasopimusten tekomenettelyistä, 
joiden ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on vähintään 
5 000 000 euroa, jos sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tavaroiden tai palvelujen 
kokonaisarvosta.

Or. en
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Tarkistus 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintasopimuksen toteuttavat talouden 
toimijat täyttävät unionin lainsäädännön, 
kansallisen lainsäädännön ja 
työehtosopimusten sekä hankintoja 
koskevan direktiiviin liitteen XI luettelon 
mukaisen ympäristö-, sosiaali- ja työalaa 
koskevan kansainvälisen oikeuden 
mukaiset velvoitteet.

Or. en

Tarkistus 73
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt aikovat 1 kohdan nojalla 
pyytää tarjousten sulkemista pois 
hankintasopimusten tekomenettelyistä, 
niiden on ilmoitettava tästä 
hankintailmoituksessa, jonka ne 
julkaisevat direktiivin 2004/18/EY 35 
artiklan, direktiivin 2004/17/EY 42 
artiklan tai käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä annetun direktiivin 26 
artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 74
Morten Løkkegaard
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on vaadittava 
tarjoajia toimittamaan tiedot tarjouksen 
sisältämien tavaroiden ja/tai palvelujen 
alkuperästä ja niiden arvosta. Niiden on 
hyväksyttävä omat lausunnot alustavana 
näyttönä siitä, että tarjouksia ei voida 
sulkea pois 1 kohdan nojalla. 
Hankintaviranomainen voi milloin 
tahansa menettelyn aikana pyytää 
tarjoajaa toimittamaan kaikki vaaditut 
asiakirjat tai osan niistä, jos tämä 
vaikuttaa tarpeelliselta menettelyn 
asianmukaisen kulun varmistamiseksi. 
Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet tavaroiden 
ja palvelujen alkuperää koskevia 
lausuntoja varten. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 75
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on vaadittava tarjoajia 
toimittamaan tiedot tarjouksen sisältämien 
tavaroiden ja/tai palvelujen alkuperästä ja 
niiden arvosta. Niiden on hyväksyttävä 
omat lausunnot alustavana näyttönä siitä, 
että tarjouksia ei voida sulkea pois 1 

Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on vaadittava tarjoajia 
toimittamaan tiedot tarjouksen sisältämien 
tavaroiden ja/tai palvelujen alkuperästä ja 
niiden arvosta. Kolmannen maan 
työpaikalla sovellettavien lueteltujen 
kansainvälisten yleissopimusten, kuten 
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kohdan nojalla. Hankintaviranomainen voi 
milloin tahansa menettelyn aikana pyytää 
tarjoajaa toimittamaan kaikki vaaditut 
asiakirjat tai osan niistä, jos tämä vaikuttaa 
tarpeelliselta menettelyn asianmukaisen 
kulun varmistamiseksi. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet tavaroiden ja 
palvelujen alkuperää koskevia lausuntoja 
varten. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 17 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

ILO:n yleissopimuksen nro 94, 
lainsäädännön ja työehtosopimusten 
mukaisten ympäristö-, sosiaali- ja 
työlainsäädännön säännöksiin liittyvät 
perusteet on otettava myös huomioon.
Niiden on hyväksyttävä omat lausunnot 
alustavana näyttönä siitä, että tarjouksia ei 
voida sulkea pois 1 kohdan nojalla. 
Hankintaviranomainen voi milloin tahansa 
menettelyn aikana pyytää tarjoajaa 
toimittamaan kaikki vaaditut asiakirjat tai 
osan niistä, jos tämä vaikuttaa tarpeelliselta 
menettelyn asianmukaisen kulun 
varmistamiseksi. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet tavaroiden ja 
palvelujen alkuperää koskevia lausuntoja 
varten. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 17 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 76
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt vastaanottavat tarjouksia, 
jotka täyttävät 1 kohdassa vahvistetut 
perusteet ja joiden poissulkemista ne 
aikovat pyytää sen nojalla, niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle. Ne voivat 
jatkaa tarjousten analysointia 
ilmoitusmenettelyn aikana.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 77
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on lähetettävä sähköisessä 
muodossa vakiolomaketta käyttäen. 
Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, 
joissa vahvistetaan kyseiset 
vakiolomakkeet. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. 
Vakiolomakkeessa on esitettävä seuraavat 
tiedot:

Poistetaan.

a) hankintaviranomaisen tai
hankintayksikön nimi ja yhteystiedot;
b) kuvaus hankintasopimuksen kohteesta;
c) sen talouden toimijan nimi ja 
yhteystiedot, jonka tarjous aiotaan sulkea 
pois;
d) tiedot talouden toimijan, tavaroiden 
ja/tai palvelujen alkuperästä sekä 
tavaroiden ja/tai palvelujen arvosta;

Or. en

Tarkistus 78
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön nimi ja yhteystiedot;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 79
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuvaus hankintasopimuksen kohteesta; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuvaus hankintasopimuksen kohteesta; b) kuvaus hankintasopimuksen tai 
käyttöoikeussopimuksen kohteesta;
(Vastaava muutos (lisätään 
hankintasopimuksen yhteyteen viittaus 
käyttöoikeussopimukseen yksikössä ja 
monikossa) tehdään kaikkialle tekstiin. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 81
Morten Løkkegaard
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sen talouden toimijan nimi ja 
yhteystiedot, jonka tarjous aiotaan sulkea 
pois;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 82
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot talouden toimijan, tavaroiden 
ja/tai palvelujen alkuperästä sekä 
tavaroiden ja/tai palvelujen arvosta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 83
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi pyytää 
hankintaviranomaiselta tai 
hankintayksiköltä lisätietoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 84
Morten Løkkegaard
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tiedot on toimitettava kahdeksan 
työpäivän kuluessa sitä päivää 
seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, 
jona hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö vastaanottaa lisätietoja 
koskevan pyynnön. Jos komissio ei saa 
tietoja tämän määräajan kuluessa, 3 
kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluminen on keskeytettävä kunnes 
komissio saa pyydetyt tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 85
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
hankintasopimuksia varten komissio 
antaa suunnitellun poissulkemisen 
hyväksymistä koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen kahden 
kuukauden kuluessa sitä päivää 
seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, 
jona se vastaanottaa ilmoituksen. 
Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 17 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Määräaikaa voidaan 
kuitenkin pidentää asiamukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhden kerran 
enintään kahdella kuukaudella varsinkin, 
jos ilmoitukseen tai sen liitteisiin 
sisältyvät tiedot ovat puutteellisia tai 
epätarkkoja tai jos ilmoitetut seikat 
muuttuvat olennaisesti. Jos komissio ei 
ole tämän kahden kuukauden määräajan 

Poistetaan.
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tai pidennetyn määräajan kuluessa tehnyt 
päätöstä poissulkemisen hyväksymisestä 
tai hylkäämisestä, sen katsotaan 
hylänneen poissulkemisen.

Or. en

Tarkistus 86
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Antaessaan 3 kohdan mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä komissio 
hyväksyy suunnitellun poissulkemisen 
seuraavissa tapauksissa:

Poistetaan.

a) kun kansainvälinen sopimus, joka 
koskee unionin ja sen maan pääsyä 
toistensa markkinoille julkisten 
hankintojen alalla, josta tavarat ja/tai 
palvelut ovat peräisin, sisältää unionin 
nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan;
b) kun a alakohdassa tarkoitettua 
sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa 
käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
joiden vuoksi unionin ja kolmannen 
maan välisessä markkinoiden 
avaamisessa ei ole olennaista 
vastavuoroisuutta.
Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen 
vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, 
jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 
EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen.
Antaessaan 3 kohdan mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä komissio ei 
hyväksy suunniteltua poissulkemista, jos 
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sillä rikottaisiin unionin kansainvälisissä 
sopimuksissaan tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia.

Or. en

Tarkistus 87
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kun kansainvälinen sopimus, joka 
koskee unionin ja sen maan pääsyä 
toistensa markkinoille julkisten 
hankintojen alalla, josta tavarat ja/tai 
palvelut ovat peräisin, sisältää unionin 
nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kun se voi osoittaa millä tahansa 
asianmukaisella tavalla, että unionin 
lainsäädännön, kansallisen 
lainsäädännön ja työehtosopimusten sekä 
hankintoja koskevan direktiiviin liitteen 
XI luettelon mukaisen ympäristö-, 
sosiaali- ja työalaa koskevan 
kansainvälisen oikeuden mukaisia 
velvoitteita on rikottu.
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Or. en

Tarkistus 89
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun a alakohdassa tarkoitettua 
sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa 
käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
joiden vuoksi unionin ja kolmannen 
maan välisessä markkinoiden 
avaamisessa ei ole olennaista 
vastavuoroisuutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 90
Philippe Juvin, Frank Engel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta 
ei ole tehty ja kolmas maa käyttää 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden 
vuoksi unionin ja kolmannen maan 
välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta.

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta 
ei ole tehty ja kolmas maa käyttää 
hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia 
koskevia rajoittavia toimenpiteitä, joiden 
vuoksi unionin ja kolmannen maan 
välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta.

(Vastaava muutos (lisätään hankintojen 
yhteyteen viittaus käyttöoikeussopimuksiin) 
tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus 
hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä 
teknisiä muutoksia.)

Or. fr
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Perustelu

Julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin ja uuteen käyttöoikeussopimuksia koskevaan 
direktiiviehdotukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi tässä asetuksessa on käytettävä 
käyttöoikeussopimuksia koskevaa sanastoa, koska sekä julkiset hankinnat (”public 
procurement”) että käyttöoikeussopimukset (”concessions”) kuuluvat asetuksen 
soveltamisalaan (1 artiklan 2 kohta). Näitä sopimustyyppejä säädellään eri säädöksillä, ja 
niiden eron on tultava ilmi myös asetuksessa.

Tarkistus 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta 
ei ole tehty ja kolmas maa käyttää 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden 
vuoksi unionin ja kolmannen maan 
välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta.

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta 
ei ole tehty ja kolmas maa käyttää 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden 
vuoksi unionin ja kolmannen maan 
välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta, etenkin jos 
rajoittavat toimenpiteet vahingoittavat 
EU:n taloudellisia etuja esimerkiksi 
teollisuuden alalla.

Or. en

Tarkistus 92
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen 
vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, 
jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 
EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen 
vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, 
jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 
EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kohta poistetaan käsitteen ’olennaisen vastavuoroisuuden puuttuminen’ (2 artiklan 1 kohdan 
g a alakohta) sekä niiden tekijöiden, jotka komission on otettava huomioon arvioidessaan 
olennaisen vastavuoroisuuden puuttumista (6 artiklan 5 kohta), uuden määritelmän vuoksi.

Tarkistus 94
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Antaessaan 3 kohdan mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä komissio ei 
hyväksy suunniteltua poissulkemista, jos 
sillä rikottaisiin unionin kansainvälisissä 
sopimuksissaan tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 95
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komissio 
tutkii,

Poistetaan.

a) missä määrin kyseisen maan julkisia 
hankintoja koskevalla lainsäädännöllä 
varmistetaan julkisia hankintoja 
koskevien kansainvälisten standardien 
mukainen avoimuus ja estetään unionin 
tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä;
b) missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 
omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 
talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 96
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komissio 
tutkii,

5. Arvioidessaan olennaisten tasapuolisten 
toimintaedellytysten puutetta komissio 
tutkii,

Or. en

Tarkistus 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komissio tutkii,

5. Arvioidessaan 2 artiklan 1 kohdan 
g a alakohdassa tarkoitettua olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komissio tutkii,

Or. fr

Tarkistus 98
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) missä määrin kyseisen maan julkisia 
hankintoja koskevalla lainsäädännöllä 
varmistetaan julkisia hankintoja 
koskevien kansainvälisten standardien 
mukainen avoimuus ja estetään unionin 
tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) missä määrin kyseisen maan julkisia 
hankintoja koskevalla lainsäädännöllä 
varmistetaan julkisia hankintoja koskevien 
kansainvälisten standardien mukainen 
avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, 
palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä;

a) missä määrin kyseisen maan julkisia 
hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia
koskevalla lainsäädännöllä tai 
lainsäädännöllisellä toimenpiteellä 
varmistetaan julkisia hankintoja koskevien 
kansainvälisten standardien mukainen 
avoimuus ja estetään unionin tavaroiden, 
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palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä;

Or. fr

Perustelu

Tämän kohdan soveltamisalaa on laajennettava julkisia hankintoja tai 
käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön lisäksi myös lainsäädännöllisiin 
toimenpiteisiin, jotka komission on otettava yhtä lailla huomioon arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puuttumista.

Tarkistus 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) missä määrin kyseisen maan muulla 
kuin tämän kohdan a alakohdassa 
tarkoitetulla lainsäädännöllä tai 
lainsäädännöllisellä toimenpiteellä 
säädetään EU:n talouden toimijoihin, 
tavaroihin ja palveluihin liittyvästä 
puutteellisesta avoimuudesta tai niiden 
syrjinnästä tai missä määrin niistä 
aiheutuu tällaista;

Or. fr

Perustelu

Kohtaan on sisällytettävä myös sellaiset lait ja lainsäädännölliset toimenpiteet, jotka eivät 
liity julkisiin hankintoihin tai käyttöoikeussopimuksiin mutta joilla voidaan säätää syrjivistä 
lausekkeista tai jotka voivat johtaa EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
syrjintään.

Tarkistus 101
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 
omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 
talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Arvioidessaan, onko näyttöä 
vakavista ja toistuvista työntekijöiden 
perusoikeuksien sekä unionin 
lainsäädännön, kansallisen 
lainsäädännön ja työehtosopimusten sekä 
hankintoja koskevan direktiiviin liitteen 
XI luettelon mukaisen ympäristö-, 
sosiaali- ja työalaa koskevan 
kansainvälisen oikeuden rikkomuksista, 
komission on tutkittava seuraavaa:
i) missä määrin kyseisen maan 
lainsäädäntö ja käytäntö takaavat 
työntekijöiden perusoikeuksien sekä 
unionin lainsäädännön, kansallisen 
lainsäädännön ja työehtosopimusten sekä 
hankintoja koskevan direktiiviin liitteen 
XI luettelon mukaisen ympäristö-, 
sosiaali- ja työalaa koskevan 
kansainvälisen oikeuden noudattamisen;
ii) missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 
hyväksyvät asianomaisten tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä sosiaalista 
polkumyyntiä.

Or. en
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Tarkistus 103
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ennen kuin komissio tekee 3 kohdan 
mukaisen päätöksen, se kuulee 
asianomaista tarjoajaa tai asianomaisia 
tarjoajia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 104
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden, jotka ovat sulkeneet 
tarjouksia pois 1 kohdan nojalla, on 
ilmoitettava tästä jälki-ilmoituksessa, 
jonka ne julkaisevat direktiivin 
2004/18/EY 35 artiklan, direktiivin 
2004/17/EY 42 artiklan tai 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä 
annetun direktiivin 27 artiklan 
mukaisesti. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet jälki-
ilmoituksia varten. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 105
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 
komissio on antanut 
täytäntöönpanosäädöksen sellaisesta 
maasta peräisin olevien tavaroiden ja 
palvelujen väliaikaisesta 
markkinoillepääsystä, joka käy unionin 
kanssa 9 artiklan 4 kohdan mukaisia 
aineellisia neuvotteluja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset

Jos hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja 
koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi-
ja energianhuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintoja koskevan 
direktiivin 79 artiklan mukaisesti, 
tarkastettuaan ensin tarjoajan selitykset, 
hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen 
tarjouksen, joka sisältää unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita 
ja/tai palveluja ja jossa sitoumusten 
piiriin kuulumattomien tavaroiden tai 
palvelujen arvo on yli 50 prosenttia 
tarjouksen muodostavien tavaroiden tai 
palvelujen kokonaisarvosta, sen on 
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ilmoitettava tästä kirjallisesti muille 
tarjoajille perustellen, minkä vuoksi 
perittävät hinnat tai kustannukset ovat 
poikkeuksellisen alhaisia.
Hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö voi kuitenkin jättää 
ilmoittamatta kaikki tiedot, jos niiden 
ilmoittaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi yleisen edun vastaista tai 
vahingoittaisi julkisoikeudellisten tai 
yksityisten yritysten laillisia kaupallisia 
etuja tai voisi haitata niiden välistä 
rehellistä kilpailua.

Or. en

Perustelu

Tämä aiheuttaa hankintaviranomaisille suhteettoman hallinnollisen rasitteen. He olisivat 
velvollisia tutustumaan monimutkaisiin alkuperäsääntöihin ja nykyiseen GPA:han sekä 
kahdenväliseen kattavuuteen sen varmistamiseksi, täyttääkö alhainen tarjous kelpoisuusehdot. 
Jos tällaista ilmoitusta vaadittaisiin, se myös viivästyttäisi tarjouskilpailuprosessia.

Tarkistus 107
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja 
koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi-
ja energianhuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintoja koskevan 
direktiivin 79 artiklan mukaisesti, 
tarkastettuaan ensin tarjoajan selitykset, 
hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen 
tarjouksen, joka sisältää unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai 
palveluja ja jossa sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tavaroiden tai palvelujen 

1. Jos tarjous sisältää unionin ulkopuolelta 
peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden ja/tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia tarjouksen muodostavien 
tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta, 
hankintaviranomaisten tai
hankintayksiköiden on vaadittava, että 
kyseinen talouden toimija antaa selityksen 
hinnoista tai laskutettavista 
kustannuksista silloin, kun:
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kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä 
kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, 
minkä vuoksi perittävät hinnat tai 
kustannukset ovat poikkeuksellisen 
alhaisia.

a) hinta tai laskutettava kustannus on 
vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin 
muiden tarjoajien keskimääräinen hinta 
tai kustannukset; tai
b) hinta tai laskutettava kustannus on 
vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin 
toiseksi edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset.
2. Selityksen vaatiminen 1 kohdan 
mukaisesti liittyy erityisesti seuraaviin 
näkökohtiin:
a) rakennusmenetelmän taloudelliset 
näkökohdat;
b) tuotteiden valmistusmenetelmä tai 
suoritettavat palvelut;
c) tekniset järjestelyt;
d) rakennusurakoiden, tuotteiden tai 
palveluiden omintakeisuus;
e) EU:n lainsäädännön noudattaminen;
f) kolmen viime vuoden aikana saadut 
valtion tuet.
3. Jos huomataan, että jokin tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, 
hankintaviranomaisen/-yksikön on 
1 kohdan nojalla ja rajoittamatta 
selityksen vaatimista ilmoitettava tästä 
kirjallisesti muille tarjoajille.

4. Hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön on tarkistettava annetut 
tiedot tarjoajaa etukäteen kuullen.
5. Hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön on hylättävä 
poikkeuksellisen alhainen tarjous, jos 
esitetty näyttö ei selitä perittävien hintojen 
tai kustannusten alhaista tasoa.

Or. en
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Tarkistus 108
Barbara Weiler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja 
koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi- ja 
energianhuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklan 
mukaisesti, tarkastettuaan ensin tarjoajan 
selitykset, hyväksyä poikkeuksellisen 
alhaisen tarjouksen, joka sisältää unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai 
palveluja ja jossa sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tavaroiden tai palvelujen 
kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä 
kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, 
minkä vuoksi perittävät hinnat tai 
kustannukset ovat poikkeuksellisen 
alhaisia.

Jos hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja 
koskevan direktiivin (COM(2011)0896) 69 
artiklan tai vesi- ja energianhuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankintoja koskevan 
direktiivin (COM(2011)0895) 79 artiklan 
mukaisesti hyväksyä poikkeuksellisen 
alhaisen tarjouksen, joka sisältää unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai 
palveluja ja jossa sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tavaroiden tai palvelujen 
kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä 
kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, 
minkä vuoksi perittävät hinnat tai 
kustannukset ovat poikkeuksellisen 
alhaisia.

Or. en

Tarkistus 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja 
koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi- ja 
energianhuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklan 

1. Hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön on julkisia hankintoja 
koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi- ja 
energianhuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklan 
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mukaisesti, tarkastettuaan ensin tarjoajan 
selitykset, hyväksyä poikkeuksellisen 
alhaisen tarjouksen, joka sisältää unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai 
palveluja ja jossa sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tavaroiden tai palvelujen 
kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä 
kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, 
minkä vuoksi perittävät hinnat tai 
kustannukset ovat poikkeuksellisen 
alhaisia.

mukaisesti vaadittava, että talouden 
toimijat antavat selityksen tarjouksessa 
olevista hinnoista tai kustannuksista, jos 
tarjoukset vaikuttavat poikkeuksellisen 
alhaisilta hankittaviin 
rakennusurakoihin, tavaroihin tai 
palveluihin nähden.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut selitykset 
voivat koskea erityisesti:
a) rakennusmenetelmän, tuotteiden 
valmistusmenetelmän tai palvelun 
suorittamisen taloudellisia näkökohtia;
b) valittuja teknisiä ratkaisuja tai 
tarjoajan käytettävissä olevia 
poikkeuksellisen edullisia ehtoja urakan 
toteuttamiseksi tai tuotteiden 
toimittamiseksi taikka palvelun 
suorittamiseksi;
c) tarjottujen rakennusurakoiden, 
tuotteiden tai palvelujen omintakeisuutta;
d) edellä 6 artiklan 1 a kohdassa (uusi) 
tarkoitettujen velvoitteiden täyttämistä;
d a) julkisia hankintoja koskevan 
direktiivin 71 artiklassa ja esi- ja 
energianhuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintoja koskevan 
direktiivin 81 artiklassa tarkoitettujen 
velvoitteiden täyttämistä;
e) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.
Tarkastettuaan ensin tarjoajan selitykset, se 
voi hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen 
tarjouksen, joka sisältää unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai 
palveluja ja jossa sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 
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muodostavien tavaroiden tai palvelujen 
kokonaisarvosta, ja sen on ilmoitettava 
tästä kirjallisesti muille tarjoajille 
perustellen, minkä vuoksi perittävät hinnat 
tai kustannukset ovat poikkeuksellisen 
alhaisia.

3. Hankintaviranomaisen on arvioitava 
annetut tiedot kuulemalla tarjoajaa. Se 
voi hylätä tarjouksen vain siinä 
tapauksessa, että toimitettu näyttö ei selitä 
asianmukaisesti tarjottujen hintojen tai 
kustannusten alhaista tasoa, kun otetaan 
huomioon 2 kohdassa tarkoitetut tekijät.
Hankintaviranomaisten on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei 
täytä 6 kohdan 1 a kohdan (uusi) 
velvoitteita.
4. Jos hankintaviranomainen toteaa, että 
tarjous on poikkeuksellisen alhainen 
tarjoajan saaman valtiontuen takia, 
kyseinen tarjous voidaan hylätä 
pelkästään tästä syystä vasta tarjoajan 
kuulemisen jälkeen, jos tämä ei pysty 
hankintaviranomaisen vahvistamassa 
riittävässä määräajassa näyttämään 
toteen, että kyseinen tuki on 
perussopimuksen 107 artiklassa 
tarkoitettua sisämarkkinoille soveltuvaa 
tukea.
5. Jäsenvaltioiden on hallinnollisen 
yhteistyön puitteissa asetettava pyynnöstä 
muiden jäsenvaltioiden saataville kaikki 
käytettävissään olevat 2 kohdassa 
lueteltujen seikkojen osalta esitettyjä 
todisteita ja asiakirjoja koskevat tiedot, 
kuten lait, asetukset, yleisesti sovellettavat 
työehtosopimukset tai kansalliset tekniset 
standardit.

Or. en
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Tarkistus 110
Barbara Weiler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen on vaadittava, että 
talouden toimijat antavat selityksen 
tarjouksessa olevista hinnoista tai 
kustannuksista, jos tarjoukset vaikuttavat 
poikkeuksellisen alhaisilta hankittaviin 
rakennusurakoihin, tavaroihin tai 
palveluihin nähden.

Or. en

Tarkistus 111
Barbara Weiler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 a kohdassa (uusi) tarkoitetut 
selitykset voivat koskea erityisesti:
a) rakennusmenetelmän, tuotteiden 
valmistusmenetelmän tai palvelun 
suorittamisen taloudellisia näkökohtia;
b) valittuja teknisiä ratkaisuja tai 
tarjoajan käytettävissä olevia 
poikkeuksellisen edullisia ehtoja urakan 
toteuttamiseksi tai tuotteiden 
toimittamiseksi taikka palvelun 
suorittamiseksi;
c) tarjottujen rakennusurakoiden, 
tuotteiden tai palvelujen omintakeisuutta;
d) unionin lainsäädännön, kansallisen 
lainsäädännön ja työehtosopimusten sekä 
hankintoja koskevan direktiiviin 
(COM(2011)0896) liitteen XI luettelon 
mukaisen ympäristö-, sosiaali- ja työalaa 
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koskevan kansainvälisen oikeuden 
mukaisten velvoitteiden täyttämistä, tai jos 
niitä ei voi soveltaa, muiden sellaisten 
säännösten täyttämistä, jotka varmistavat 
vastaavan suojelun tason;
e) alihankkijoiden 1 a kohdan (uusi) 
d alakohdassa tarkoitettujen velvoitteiden 
täyttämistä; jäsenvaltiot voivat ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin näiden 
velvoitteiden rikkomisen välttämiseksi;
f) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.

Or. en

Tarkistus 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen on arvioitava 
annetut tiedot kuulemalla tarjoajaa. Se 
voi hylätä tarjouksen vain siinä 
tapauksessa, että toimitettu näyttö ei selitä 
asianmukaisesti tarjottujen hintojen tai 
kustannusten alhaista tasoa, kun otetaan 
huomioon 1 b kohdassa (uusi) tarkoitetut 
tekijät.
Hankintaviranomaisten on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei 
täytä 1 b kohdan (uusi) d ja e alakohdan 
velvoitteita.
Alihankkijoiden edellä 1 b kohdan (uusi) 
d ja e alakohdassa tarkoitettujen 
velvoitteiden noudattaminen varmistetaan 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
vastuu- ja toimivalta-alueellaan 
toteuttamilla asianmukaisilla toimilla.
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Or. en

Tarkistus 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintaviranomainen toteaa, että 
tarjous on poikkeuksellisen alhainen 
tarjoajan saaman valtiontuen takia, 
kyseinen tarjous voidaan hylätä 
pelkästään tästä syystä vasta tarjoajan 
kuulemisen jälkeen, jos tämä ei pysty 
hankintaviranomaisen vahvistamassa 
riittävässä määräajassa näyttämään 
toteen, että kyseinen tuki on 
perussopimuksen 107 artiklassa 
tarkoitettua sisämarkkinoille soveltuvaa 
tukea.

Or. en

Tarkistus 114
Barbara Weiler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hallinnollisen 
yhteistyön puitteissa asetettava pyynnöstä 
muiden jäsenvaltioiden saataville kaikki 
käytettävissään olevat 1 b kohdassa (uusi) 
lueteltujen seikkojen osalta esitettyjä 
todisteita ja asiakirjoja koskevat tiedot, 
kuten lait, asetukset, yleisesti sovellettavat 
työehtosopimukset tai kansalliset tekniset 
standardit.

Or. en
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Tarkistus 115
Raffaele Baldassarre

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö voi kuitenkin jättää 
ilmoittamatta kaikki tiedot, jos niiden 
ilmoittaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi yleisen edun vastaista tai 
vahingoittaisi julkisoikeudellisten tai 
yksityisten yritysten laillisia kaupallisia
etuja tai voisi haitata niiden välistä 
rehellistä kilpailua.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 116
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos tarjous on keskiarvotestin mukaan 
poikkeuksellisen alhainen, 
hankintaviranomaisen on tutkittava 
tarjousta vaatimalla talouden toimijalta 
lisätietoja, jotka selittävät tarjouksen 
hinnan tai kustannukset.

Or. en

Tarkistus 117
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen on tarkistettava 
tarjoajan antamat tiedot, ja se on 
velvollinen hylkäämään tarjouksen, jos 
poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen 
tutkimuksen perusteella hintojen tai 
kustannusten alhaiselle tasolle ei ole 
perusteita.

Or. en

Tarkistus 118
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Tutkimus EU:n talouden toimijoiden, 

tavaroiden ja palvelujen pääsystä 
kolmansien maiden julkisten hankintojen 

markkinoille
1. Komissio voi milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai kiinnostuneiden 
osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä 
käynnistää ulkoisen hankintatutkimuksen 
rajoittaviksi väitetyistä 
hankintatoimenpiteistä, jos komissio 
katsoo sen olevan unionin etujen 
mukaista.
Komissio ottaa erityisesti huomioon, onko 
tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti hyväksytty useita 
poissulkemisia.
Jos tutkimus käynnistetään, komissio 
julkaisee Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä asiaa koskevan ilmoituksen, 
jossa se pyytää kiinnostuneita osapuolia 
ja jäsenvaltioita antamaan sille kaikki 
tarpeelliset tiedot asetetun määräajan 
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kuluessa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
tutkimuksessa käytetään 6 artiklassa 
säädettyjä perusteita.
3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
kiinnostuneiden osapuolten ja 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana 
keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja 
saattaa tutkimuksen päätökseen yhdeksän 
kuukauden kuluessa sen 
käynnistämisestä. Tätä määräaikaa 
voidaan pidentää kolmella kuukaudella 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa.
4. Jos komissio tulee ulkoisen 
hankintatutkimuksen perusteella siihen 
tulokseen, että kolmas maa ei käytä 
rajoittaviksi väitettyjä 
hankintatoimenpiteitä, se antaa päätöksen 
tutkimuksen päättämisestä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla liittyy vaadittuun tutkimukseen ennen keskitettyä päättämistä, jota koskeva 
10 artikla pitäisi myös poistaa tarpeettomana.

Tarkistus 119
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tutkimus käynnistetään, komissio 
julkaisee Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä asiaa koskevan ilmoituksen, jossa 
se pyytää kiinnostuneita osapuolia ja 

Jos tutkimus käynnistetään, komissio 
julkaisee Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä asiaa koskevan ilmoituksen, jossa 
se pyytää kiinnostuneita osapuolia ja 
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jäsenvaltioita antamaan sille kaikki 
tarpeelliset tiedot asetetun määräajan
kuluessa.

jäsenvaltioita antamaan sille kaikki 
tarpeelliset tiedot kolmen kuukauden
kuluessa.

Or. en

Tarkistus 120
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
kiinnostuneiden osapuolten ja 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana 
keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja 
saattaa tutkimuksen päätökseen yhdeksän
kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä. 
Tätä määräaikaa voidaan pidentää kolmella 
kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa.

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
kiinnostuneiden osapuolten ja 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana 
keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja 
saattaa tutkimuksen päätökseen kuuden
kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä. 
Tätä määräaikaa voidaan pidentää kolmella 
kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa
tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 121
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kuulemismenettely on tarpeeton, jos 10 artikla poistetaan.
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Tarkistus 122
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Toimenpiteet, joilla rajoitetaan 

sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden ja palvelujen pääsyä EU:n 

julkisten hankintojen markkinoille
1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen 
tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa 
säädettyä menettelyä ja tutkimuksen 
perusteella on todettu, että kolmannen 
maan toteuttamat tai soveltamat 
hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta 6 artiklassa 
tarkoitetussa merkityksessä, komissio voi 
antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla 
väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta 
maasta peräisin olevien, sitoumusten 
piiriin kuulumattomien tavaroiden ja 
palvelujen markkinoillepääsyä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
2. Edellä olevan 1 kohdan nojalla voidaan 
toteuttaa seuraavanlaiset toimenpiteet:
a) sellaisten tarjousten poissulkeminen, 
joiden kokonaisarvosta yli 50 prosenttia 
muodostuu sitoumusten piiriin 
kuulumattomista tavaroista tai 
palveluista, jotka ovat peräisin rajoittavan 
hankintakäytännön omaksuneesta tai 
rajoittavaa hankintakäytäntöä 
ylläpitävästä maasta; ja/tai
b) pakollisen hintarangaistuksen 
määrääminen siitä osasta tarjousta, joka 
koostuu rajoittavan hankintakäytännön 
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omaksuneesta tai rajoittavaa 
hankintakäytäntöä ylläpitävästä maasta 
peräisin olevista tavaroista tai palveluista.
3. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
toteutetut toimenpiteet voidaan erityisesti 
rajoittaa koskemaan
a) tiettyihin määriteltyihin luokkiin 
kuuluvien hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden julkisia hankintoja;
b) tiettyihin määriteltyihin luokkiin 
kuuluvien tavaroiden tai palvelujen 
julkisia hankintoja;
c) julkisia hankintoja, jotka ylittävät tietyt 
määritellyt kynnysarvot tai ovat niiden 
rajoissa.

Or. en

Perustelu

Keskitetty päättäminen edellyttäisi sitä, että jäsenvaltiot päättäisivät hankintasopimukset 
kolmansien maiden toimittajien kanssa, mikä voisi johtaa hankintaviranomaisten 
kustannusten lisääntymiseen: se heikentäisi paras vastine rahoille -periaatteita. Ei ole näyttöä 
siitä, että nämä sopimusten päättämiset helpottaisivat markkinoillepääsyä. On olemassa 
todellinen riski, että ne itse asiassa johtaisivat vastatoimiin. Se vaikuttaa myös kielteisesti 
sisämarkkinoihin kuten 6 artiklassa ja voisi luoda huomattavan hallinnollisen rasitteen 
hankintaviranomaisille.

Tarkistus 123
Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen 
tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa 
säädettyä menettelyä ja tutkimuksen 
perusteella on todettu, että kolmannen 
maan toteuttamat tai soveltamat 
hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen 
tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa 
säädettyä menettelyä ja tutkimuksen 
perusteella on todettu, että kolmannen 
maan toteuttamat tai soveltamat 
hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
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olennaista vastavuoroisuutta 6 artiklassa 
tarkoitetussa merkityksessä, komissio voi 
antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla 
väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta 
maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

olennaisia tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä 6 artiklassa 
tarkoitetussa merkityksessä, komissio voi 
antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla 
väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta 
maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kumoamiset Suhteet direktiiviin 2004/17/EY

Or. en

Tarkistus 125
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan direktiivin 2004/17/EY 59 ja 58 
artikla tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

Tämän asetuksen voimaantulopäivästä 
alkaen ja sen 15 artiklan mukaisesti 
komissio pidättää oikeuden kumota 
direktiivin 2004/17/EY 58 ja 59 artiklan 
delegoiduilla säädöksillä.

Or. en
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Tarkistus 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan direktiivin 2004/17/EY 59 ja 58 
artikla tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

Komissio arvioi, onko direktiivin 
2004/17/EY 58 ja 59 artikla säilytettävä. 
Ottaen huomioon tämän arvioinnin 
päätelmät komissio antaa nämä artiklat 
kumoavan lainsäädäntöehdotuksen, joka 
on voimassa tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen.

Or. en

Perustelu

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

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

Tarkistus 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan direktiivin 2004/17/EY 59 ja 58 
artikla tämän asetuksen 

Jos jokin tämän asetuksen säännös on 
päällekkäinen [direktiivin 2004/17/EY 
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voimaantulopäivästä alkaen. 58 ja 59 artiklan] kanssa tietyn 
sopimuksen myöntämisen suhteen, tämän 
asetuksen säännös on ensisijainen ja sitä 
sovelletaan kyseiseen sopimukseen.

Or. en

Perustelu

Tämän uuden asetuksen tavoitteena on tarjota mahdollisuus soveltaa 
vastavuoroisuustoimenpiteitä, jos markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia rikotaan 
toistuvasti ja oikaisematta. Vesi- ja energianhuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankintoja koskevassa direktiivissä 2004/17/EY säädetään jo tällaisista 
toimenpiteistä. Yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi uuden asetuksen pitäisi 
korvata vain hankintadirektiivin nykyiset päällekkäiset säännökset.


