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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen tarkoitus

Komissio hyväksyi maaliskuussa 2012 tämän ehdotuksen asetukseksi, joka on ensimmäinen 
yritys ottaa Euroopan unionissa käyttöön laajamittaiset ulkoiset toimet julkisten hankintojen 
alalla.

Ehdotuksen pääasiallisena oikeudellisena tavoitteena on lisätä Euroopan unionin 
vaikutusvaltaa kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa ja parantaa eurooppalaisten talouden 
toimijoiden pääsyä kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille. Poliittisesti tämä 
on ratkaisevan tärkeä tilaisuus Euroopan unionille tehdä tiettäväksi, että se aikoo 
päättäväisesti varmistaa yhtäläisen kohtelun ja yhdenvertaiset mahdollisuudet alalla, jolla sen 
edut ovat suuremmat ja monimuotoisemmat kuin minkään muun globaaleilla kaupan 
markkinoilla nykyisin toimivan toimijan.

Tämä on erittäin tärkeä viesti, erityisesti ottaen huomioon talouskriisi, jonka aikana Euroopan 
unioni on itsepintaisesti pidättäytynyt hyväksymästä protektionistisia toimia eikä ole 
myöskään tinkinyt kansainvälisistä sitoumuksistaan. Johdonmukaisesti tämän strategian 
kanssa tässä ehdotuksessa todetaan seuraavat ilmeiset tosiasiat: Kilpailu EU:n ja sen 
kauppakumppanien välillä on todellakin lisääntynyt ja siitä on tullut kovempaa ja joskus myös 
epäreilua. Sen sijaan, että EU olisi sulkenut julkisten hankintojen markkinansa ulkomaisilta 
toimijoilta, se vaatii, että sen omilla toimijoilla ja tavaroilla on oltava yhtäläiset 
mahdollisuudet päästä markkinoille ulkomailla.

Tässä asetusehdotuksessa säädetään joistakin mekanismeista, mukaan luettuina asianomaisen 
jäsenvaltion kuuleminen, joiden avulla voidaan ratkaista rajoittaviin hankintakäytäntöihin 
liittyvät ongelmat. Tähän ehdotukseen sisältyviä rajoittavia toimenpiteitä käytetään vain, jos 
ongelmaa ei voida ratkaista näiden mekanismien avulla.

Sisämarkkinoihin liittyvät näkökohdat

Hankintaviranomaisilla ei ole tähän mennessä ollut selkeitä toimintapuitteita, joissa ne 
olisivat voineet soveltaa Euroopan unionin kansainvälisiä sitoumuksia julkisten hankintojen 
alalla. Ehdotuksella muutetaan eri jäsenvaltioiden soveltamia pirstaleisia strategioita, joissa 
tehtiin yksittäisiä päätöksiä, joilla estettiin kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy 
kansallisille julkisten hankintojen markkinoille. Keskitetyllä järjestelmällä on päinvastoin 
tarkoitus varmistaa kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen yhtäläinen kohtelu.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle on annettu vain hyvin vähän toimivaltuuksia 
tämän asetuksen laatimisessa. Tässä lausunnossa rajoitutaan siksi käsittelemään enimmäkseen 
muita kuin olennaisia säännöksiä.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat erityisesti 
seuraavat artiklat:
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6 artiklan 7 kohta - Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden valtuuttaminen 
sulkemaan pois tarjoukset, jotka sisältävät sitoumusten piiriin kuulumattomia tavaroita ja 
palveluja: Tarjousten poissulkemisesta ilmoittaminen julkisesti ja vakiolomakkeiden 
vahvistaminen hankintailmoituksia varten.

17 artiklan 3 kohta - Komiteamenettely: Neuvoa-antavan komitean toimivalta on neuvoston 
päätöksen 71/306/ETY mukainen.

20 artikla - Kumoamiset: kumotaan direktiivin 2004/17/EY 58 ja 59 artikla

Artiklat, joissa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ja kansainvälisen kaupan 
valiokunta käyttävät jaettua toimivaltaa, ovat seuraavat:

2 artikla: Määritelmät
7 artikla: Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset
17 artiklan 1 kohta: Komiteamenettely
18 artikla: Luottamuksellisuus
19 artikla: Kertomukset

Lausunnon valmistelijan kanta

Lausunnon valmistelija esittää joitakin tarkistuksia muun muassa 2 artiklaan sisältyviin 
määritelmiin. Tarkistuksilla pyritään mukauttamaan tähän ehdotukseen sisältyvät määritelmät 
määritelmiin, jotka sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta hyväksyi ennen julkisia 
hankintoja koskevasta ”klassisesta” direktiivistä käytyjä neuvotteluja esittämässään kannassa.

Lisäksi valmistelija ehdottaa, että selkeytetään 7 artiklan 1 kohtaa ja siihen liittyvää 
johdanto-osan kappaletta 19, jotka koskevat muille tarjoajille myönnettävää mahdollisuutta 
toimittaa lisätietoja, jos hankintaviranomainen tai -yksikkö aikoo hyväksyä poikkeuksellisen 
alhaisen tarjouksen. 

Lopuksi valmistelija suosittaa, että komission kertomuksenantovelvollisuus yhdistetään tämän 
asetuksen tulevaan voimaantulopäivään sen sijaan, että viitattaisiin tarkkaan, mutta 
mahdollisesti liian aikaiseen tai liian myöhäiseen, määräpäivään (1. tammikuuta 2017), kuten 
komission ehdotuksessa esitetään.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 turvata 
perusarvonsa ja perusluonteiset etunsa, 
turvallisuutensa, riippumattomuutensa ja 
loukkaamattomuutensa sekä kannustaa 
kaikkien maiden yhdentymistä 
maailmantalouteen muun muassa 
poistamalla asteittain kansainvälisen 
kaupan esteitä.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vähiten kehittyneitä maita koskevan 
unionin yleisen politiikan perusteella, josta 
säädetään muun muassa yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 
1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 
22 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008, 
on asianmukaista rinnastaa kyseisistä 
maista olevat tavarat ja palvelut unionista 
peräisin oleviin tavaroihin ja palveluihin.

(26) Vähiten kehittyneitä maita koskevan 
unionin yleisen politiikan perusteella, josta 
säädetään muun muassa yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 
1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 
22 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008, 
on asianmukaista rinnastaa kyseisistä 
maista olevat tavarat ja palvelut unionista 
peräisin oleviin tavaroihin ja palveluihin, 
jotta tarjotaan tarvittavat taloudelliset 
mahdollisuudet niiden markkinoiden 
paremmalle integroimiselle 
maailmanmarkkinoihin.

Or. en
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Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’tavarantoimittajalla’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka tarjoaa tavaroita markkinoilla;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen valiokunnan kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä 
neuvotteluissa.

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen valiokunnan kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä 
neuvotteluissa.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 

Poistetaan.
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joka tarjoaa markkinoilla rakennustöiden 
tai rakennusurakoiden toteuttamista tai 
palvelujen suorittamista;

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen valiokunnan kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä 
neuvotteluissa.

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

Komission teksti Tarkistus

b a) ’tarjoajalla’ talouden toimijaa, joka 
on jättänyt tarjouksen;

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen valiokunnan kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä 
neuvotteluissa.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ilmaisuun ’talouden toimija’ sisältyvät 
myös tavarantoimittajan ja 
palveluntarjoajan käsitteet;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen valiokunnan kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä 
neuvotteluissa.
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Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) talouden toimijaa, joka on jättänyt 
tarjouksen, kutsutaan ’tarjoajaksi’;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen valiokunnan kantaan julkisia hankintoja koskevasta direktiivissä käydyissä 
neuvotteluissa.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Palvelun alkuperä on määritettävä sitä 
tarjoavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön alkuperän perusteella. 
Palveluntarjoajan alkuperänä pidetään

Palvelun alkuperä on määritettävä sitä 
tarjoavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön alkuperän perusteella. 
Palvelua tarjoavan talouden toimijan
alkuperänä pidetään

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeellinen 2 artiklaan (määritelmät) tehtyjen muutosten takia.

Tarkistus 10
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 

7. Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden, jotka ovat sulkeneet 
tarjouksia pois 1 kohdan nojalla, on 
ilmoitettava tästä ja poissulkemisen syistä
jälki-ilmoituksessa, jonka ne julkaisevat 
direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan, 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 11
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 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, mukaan 
luettuina kyseisen tarjoajan ilmoittamat 
syyt siihen, miksi perittävät hinnat tai 
kustannukset ovat poikkeuksellisen 
alhaisia.

Hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön ilmoitettua muille 
tarjoajille, että se aikoo hyväksyä 
poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, 
muut tarjoajat voivat kohtuullisen ajan 
kuluessa toimittaa asiaa koskevia tietoja 
hankintaviranomaiselle tai 
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hankintayksikölle, jotta se voi päättää 
tarjouksen hyväksymisestä täysin tuntien 
ne tekijät, jotka voivat vaikuttaa 
poikkeuksellisen alhaisen hinnan tai 
poikkeuksellisen alhaisten kustannusten 
arviointiin:

Or. en

Perustelu

Artiklassa olisi selvennettävä, että muut tarjoajat, joille on ilmoitettu hankintaviranomaisen 
tai hankintayksikön aikomuksesta hyväksyä poikkeuksellisen alhainen tarjous, voivat antaa 
lisätietoja, jotta varmistetaan, että hyväksymispäätös tehdään mahdollisimman perusteellisten 
tietojen pohjalta.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio, neuvosto, Euroopan 
parlamentti ja jäsenvaltiot sekä niiden 
virkamiehet eivät saa ilmaista tämän 
asetuksen nojalla saatuja 
luottamuksellisia tietoja muutoin kuin 
tiedot toimittaneen osapuolen 
nimenomaisella luvalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta on korvattu uudella 18 artiklan 4 a (uusi) kohdalla.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän asetuksen nojalla saatuja 
tietoja, joiden tietojen antaja on 
ilmoittanut olevan luottamuksellisia, ei 
saa missään olosuhteissa paljastaa, ellei 
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tietojen antaja anna siihen lupaa.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2017 ja vähintään kolmen 
vuoden välein tämän asetuksen 
voimaantulosta kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
asetuksen soveltamisesta ja sellaisten 
tämän asetuksen nojalla käytyjen 
kansainvälisten neuvottelujen 
edistymisestä, joissa käsitellään EU:n 
talouden toimijoiden mahdollisuutta 
osallistua julkisia hankintoja koskeviin 
menettelyihin kolmansissa maissa. Tätä 
varten jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
annettava komissiolle asiaankuuluvat 
tiedot.

Komissio antaa vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen
vähintään kolmen vuoden välein 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen 
soveltamisesta ja sellaisten tämän 
asetuksen nojalla käytyjen kansainvälisten 
neuvottelujen edistymisestä, joissa 
käsitellään EU:n talouden toimijoiden 
mahdollisuutta osallistua julkisia 
hankintoja koskeviin menettelyihin 
kolmansissa maissa. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on pyynnöstä annettava 
komissiolle asiaankuuluvat tiedot.

Or. en


