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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.



PR\902023FI.doc 3/79 PE483.470v02-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.4

PERUSTELUT.....................................................................................................................76



PE483.470v02-00 4/79 PR\902023FI.doc

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesi- ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0895),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 
53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0007/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin 
alahuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 
(N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen 
mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 26. huhtikuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... 2012 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa yhtenä 
niistä markkinapohjaisista ohjauskeinoista, 
joiden avulla voidaan saavuttaa älykäs, 
kestävä ja osallistava kasvu ja varmistaa 
samalla julkisten varojen mahdollisimman 
tehokas käyttö. Sen vuoksi on tarkistettava 
ja uudistettava julkista hankintaa koskevia 
nykyisiä sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/18/EY nojalla, jotta voidaan tehostaa 
julkisten varojen käyttöä, helpottaa 
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista julkisiin hankintoihin ja luoda 
hankkijoille paremmat edellytykset 
hyödyntää julkisia hankintoja yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden tukemisessa. 
Lisäksi on tarpeen selventää 
peruslähtökohtia ja -käsitteitä, jotta voidaan 
parantaa oikeusvarmuutta ja sisällyttää 
lainsäädäntöön tiettyjä näkökohtia, jotka 
liittyvät asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

(4) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintamenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/17/EY ja julkisia rakennusurakoita 
sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/18/EY nojalla, jotta julkiset 
hankkijat voivat hyödyntää paremmin 
julkisten hankintojen välinettä kestävän 
kehityksen ja muiden yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden hyväksi 
ja voidaan tällä tavoin tehostaa julkisten 
varojen käyttöä ja varmistaa 
kustannushyötysuhteen kannalta 
paremmat tulokset, helpottaa erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista julkisiin hankintoihin. 
Lisäksi on tarpeen yksinkertaistaa 
julkisia hankintoja koskevia unionin 
sääntöjä, kuten julkisia hankintoja 
koskevaan politiikkaan sisällytettävien 
kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi 
täytäntöönpantavaa menetelmää, ja 
selventää peruskäsitteitä ja -konsepteja, 
jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja 
ottaa huomioon tietyt näkökohdat, jotka 
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liittyvät asiaa koskevaan Euroopan 
unionin tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

Or. fr

Perustelu

Liittyy 54, 70, 76, 77 ja 79 artiklaan. Julkisten hankintojen asemaa on korostettava, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, sosiaaliset ja kestävän kehityksen 
tavoitteet mukaan luettuina. Direktiivin yksinkertaistamisessa on otettava huomioon 
menetelmät, joiden avulla julkisia hankintoja koskevaan politiikkaan sisällytetään sosiaaliset 
ja kestävyyttä koskevat tavoitteet.

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9, 10 ja 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
ja sosiaalisesti kestävän tuotantoprosessin 
käsite on sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 
erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi ja sen takaamiseksi, että 
kaikissa tuotantoketjun vaiheissa 
noudatetaan terveyttä ja yleistä 
turvallisuutta koskevia säännöksiä sekä 
kansallisessa ja unionin lainsäädännössä 
määriteltyjä sosiaalistandardeja ja 
työlainsäädäntöä. Tässä direktiivissä 
selvennetään, miten hankintayksiköiden 
olisi edistettävä ympäristönsuojelua ja 
kestävää kehitystä ja miten ne voivat 
hyödyntää niille annettua harkintavaltaa 
teknisten eritelmien ja valintakriteerien 
valinnassa siten, että voidaan toteuttaa 
sosiaalisesti kestäviä julkisia hankintoja 
varmistaen samalla yhteys
hankintasopimuksen kohteeseen sekä se, 
että ne saavat hankintasopimuksilleen 
parhaan mahdollisen hinta-laatusuhteen.
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Or. fr

Perustelu

Johdanto-osan kappaletta muutetaan 2 artiklan 23 kohtaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Hankintasopimuksen teknisillä 
eritelmillä, tekoperusteilla ja 
hankintasopimuksen toteuttamisehdoilla 
on erilainen asema hankintasopimusten 
tekoprosessissa, mutta näiden eritelmien 
ja perusteiden pääsisältö on sama. 
Hankintayksiköt määrittelevät teknisten 
eritelmien avulla hankintamenettelyyn 
osallistumisen edellyttämät ominaisuudet. 
Teknisten eritelmien täyttyminen on 
välttämätön edellytys, jotta 
hankintasopimuksen tekoa ehdokkaan 
kanssa voidaan harkita, ja huomioon olisi 
otettava ainoastaan sellaiset 
rakennusurakat, tavarat ja palvelut, jotka 
ovat kyseisten eritelmien mukaisia. 
Tekoperusteet mahdollistavat myös sen, 
että hankintayksiköt voivat verrata eri 
perusteiden yhdistelmien etuja. Jokainen 
tarjous olisi arvioitava suhteessa kaikkiin 
valintaperusteisiin, mutta kaikkien 
sopimuksentekoperusteiden täyttyminen ei 
ole välttämätön edellytys sille, että 
hankintasopimuksen tekoa ehdokkaan 
kanssa harkitaan. Hankintasopimuksen 
toteuttamisehdot olisi sisällytettävä 
sopimukseen, jotta voidaan osoittaa, millä 
tavoin sopimus on toteutettava. 

Or. fr

Perustelu

Johdanto-osan kappaletta muutetaan 54, 76 ja 80 artiklaan tehtyjen tarkistusten mukaisesti.
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Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Uruguayn kierroksen monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa (1986–1994) 
laadittujen sopimusten tekemisestä 
Euroopan yhteisön puolesta yhteisön 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22 
päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/800/EY on 
hyväksytty erityisesti julkisia hankintoja 
koskeva Maailman kauppajärjestön 
sopimus, jäljempänä ’GPA-sopimus’. 
GPA-sopimuksen tarkoituksena on luoda 

(14) Uruguayn kierroksen monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa (1986–1994) 
laadittujen sopimusten tekemisestä 
Euroopan yhteisön puolesta yhteisön 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
22 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/800/EY on 
hyväksytty erityisesti julkisia hankintoja 
koskeva Maailman kauppajärjestön 
sopimus, jäljempänä ’GPA-sopimus’. 
Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
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kansainvälinen julkista hankintaa 
koskeviin sopimuksiin liittyvä keskenään 
tasapainossa olevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien monenvälinen 
järjestelmä maailmankaupan 
vapauttamiseksi ja laajentamiseksi. 
Hankintayksiköt täyttävät niiden 
hankintasopimusten osalta, jotka kuuluvat 
GPA-sopimuksen ja unionin 
allekirjoittamien muiden asiaa koskevien 
kansainvälisten sopimusten 
soveltamisalaan, näiden sopimusten 
mukaiset velvollisuutensa soveltamalla tätä 
direktiiviä kyseiset sopimukset 
allekirjoittaneiden kolmansien maiden 
talouden toimijoihin.

kansainvälisen julkista hankintaa 
koskeviin sopimuksiin liittyvän keskenään 
tasapainossa olevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien monenvälisen 
järjestelmän puitteissa lisäämään unionin 
yritysten ja kolmansien maiden yritysten 
välistä tasa-arvoa sisämarkkinoilla, jotta 
edistetään pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) integroitumista 
sekä työllisyyttä ja innovointia unionissa.
Hankintayksiköt täyttävät niiden 
hankintasopimusten osalta, jotka kuuluvat 
GPA-sopimuksen ja unionin 
allekirjoittamien muiden asiaa koskevien 
kansainvälisten sopimusten 
soveltamisalaan, näiden sopimusten 
mukaiset velvollisuutensa soveltamalla tätä 
direktiiviä kyseiset sopimukset 
allekirjoittaneiden kolmansien maiden 
talouden toimijoihin.

Or. fr

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Lisäksi unioni tarvitsee tehokkaan 
välineen ensinnäkin, jotta se voi 
kannustaa vastavuoroisuusperiaatteen 
noudattamiseen suhteissa kolmansiin 
maihin, jotka eivät tarjoa yhtäläisiä 
mahdollisuuksia eurooppalaisille 
talouden toimijoille, erityisesti siten, että 
komissio toteuttaa laaja-alaisen 
vastavuoroisuuden arvioinnin, ja toisaalta 
varmistaakseen oikeudenmukaisen 
kilpailun ja maailmanlaajuisesti 
yhtäläiset toimintaolosuhteet.

Or. en
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Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus. 
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Koska 
tätä oikeuskäytäntöä olisi sovellettava 
myös julkisiin viranomaisten näiden 
toimiessa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, on 
asianmukaista varmistaa, että samoja 
sääntöjä sovelletaan sekä tässä direktiivissä 
että [julkisia hankintoja koskevassa] 
direktiivissä […/…/EU]. Sen vuoksi olisi 
selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Näiden 
sääntöjen soveltaminen ei saisi 
kuitenkaan vaikuttaa viranomaisten 
vapauteen päättää siitä, miten ne 
järjestävät julkiseen palveluun liittyvien 
tehtäviensä hoitamisen. Määräysvallan 
alaisten yksikköjen kanssa tehdyt 
hankintasopimukset tai yhteistyö, jossa 
hankintaviranomaiset hoitavat yhdessä 
julkiseen palveluun liittyviä tehtäviään, 
olisi näin ollen jätettävä sääntöjen 
soveltamisalan ulkopuolelle, jos tässä 
direktiivissä säädetyt edellytykset täyttyvät.
Näissä edellytyksissä olisi otettava 
huomioon sosiaalisen yrityksen käsite, 
sellaisena kuin se on määritelty komission 
25 päivänä lokakuuta 2011 antamassa 
tiedonannossa nimeltä "sosiaalisen 
yrittäjyyden aloite". Tällä direktiivillä 
olisi pyrittävä varmistamaan, että 



PR\902023FI.doc 11/79 PE483.470v02-00

FI

soveltamisalan ulkopuolelle jätetty 
julkisen sektorin sisäinen yhteistyö ei 
aiheuta kilpailun vääristymistä yksityisiin 
talouden toimijoihin nähden. 
Hankintaviranomaisen osallistuminen 
tarjoajana julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelyyn ei saisi 
myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

Or. fr

Perustelu

Johdanto-osan kappaletta muutetaan 21 artiklaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(27) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista ja lisätä 
hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. Niistä olisi tultava 
vakiovälineitä hankintamenettelyihin 
liittyvässä viestinnässä ja 
tietojenvaihdossa. Sähköisten välineiden 
käyttö säästää myös aikaa. 
Hankintamenettelyihin direktiivin 
2004/17/EY mukaan sovellettavat 
vähimmäisajat olisi kuitenkin säilytettävä 
muuttumattomina, jotta taataan riittävä 
aika tarjousten jättämiselle. 
Asianmukaisilla toiminnoilla varustetut 
sähköiset tieto- ja viestintämuodot voivat 
myös antaa hankintayksiköille valmiudet 
estää, havaita ja korjata 
hankintamenettelyjen aikana tehtyjä 
virheitä.

Or. fr
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Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Lisäksi kehitetään jatkuvasti uusia 
sähköisiä hankintamenetelmiä, kuten 
sähköisiä luetteloja. Niiden avulla lisätään 
kilpailua ja yksinkertaistetaan julkisia 
hankintoja ennen kaikkea säästämällä aikaa 
ja rahaa. Olisi kuitenkin vahvistettava 
tiettyjä sääntöjä sen varmistamiseksi, että 
tällaisessa käytössä noudatetaan tämän 
direktiivin sääntöjä sekä yhdenvertaisen 
kohtelun, syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita. Hankintayksiköille olisi 
annettava lupa teettää yksittäisiin 
hankintoihin liittyviä tarjouksia aiemmin 
toimitettujen sähköisten luettelojen 
perusteella erityisesti silloin, kun kilpailu 
on avattu uudelleen puitejärjestelyn nojalla 
tai kun käytetään dynaamista 
hankintajärjestelmää ja kun 
jäljitettävyydestä, yhdenvertaisesta 
kohtelusta ja ennakoitavuudesta on annettu 
riittävät takeet. Hankintayksiköiden olisi 
sähköisiä viestintämuotoja koskevien 
sääntöjen vaatimusten mukaisesti oltava 
asettamatta perusteettomia esteitä talouden 
toimijoiden mahdollisuuksille osallistua 
hankintamenettelyihin, joissa tarjoukset on 
esitettävä sähköisten luettelojen muodossa 
ja joissa taataan syrjimättömyyttä ja 
yhdenvertaista kohtelua koskevien yleisten 
periaatteiden noudattaminen.

(31) Lisäksi kehitetään jatkuvasti uusia 
sähköisiä hankintamenetelmiä, kuten 
sähköisiä luetteloja. Niiden avulla lisätään 
kilpailua ja yksinkertaistetaan julkisia 
hankintoja ennen kaikkea säästämällä aikaa 
ja rahaa. Olisi kuitenkin vahvistettava 
tiettyjä sääntöjä sen varmistamiseksi, että 
tällaisessa käytössä noudatetaan tämän 
direktiivin sääntöjä sekä yhdenvertaisen 
kohtelun, syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita. Tietoja olisi lisäksi käsiteltävä 
noudattaen jäsenvaltioiden ja unionin 
tietosuojasäännöksiä. Hankintayksiköille 
olisi annettava lupa teettää yksittäisiin 
hankintoihin liittyviä tarjouksia aiemmin 
toimitettujen sähköisten luettelojen 
perusteella erityisesti silloin, kun kilpailu 
on avattu uudelleen puitejärjestelyn nojalla 
tai kun käytetään dynaamista 
hankintajärjestelmää ja kun 
jäljitettävyydestä, yhdenvertaisesta 
kohtelusta ja ennakoitavuudesta on annettu 
riittävät takeet. Hankintayksiköiden olisi 
sähköisiä viestintämuotoja koskevien 
sääntöjen vaatimusten mukaisesti oltava 
asettamatta perusteettomia esteitä talouden 
toimijoiden mahdollisuuksille osallistua 
hankintamenettelyihin, joissa tarjoukset on 
esitettävä sähköisten luettelojen muodossa 
ja joissa taataan syrjimättömyyttä ja 
yhdenvertaista kohtelua koskevien yleisten 
periaatteiden noudattaminen.

Or. fr

Perustelu

48 artikla.
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Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(35) Hankkijoiden laatimien teknisten 
eritelmien olisi oltava sellaisia, että 
saavutetaan julkisten hankintojen
kestävyyttä ja kilpailulle avautumista 
koskevat tavoitteet. Sen vuoksi erilaisiin 
teknisiin ratkaisuihin perustuvat tarjoukset 
olisi eriteltävä rakennusurakoiden, 
tavaroiden ja palvelujen elinkaaren ja 
sosiaalisesti kestävän tuotantoprosessin 
ominaisuuksiin liittyvän suoritustason 
perusteella, jotta taataan toiminnallisten 
ja kestävien tavoitteiden yhtäläisyys ja 
saadaan aikaan riittävästi kilpailua. 
Tekniset eritelmät olisi tämän vuoksi 
laadittava ja niitä olisi sovellettava 
avoimuutta, syrjimättömyyttä ja tasa-
arvoa koskevien periaatteiden mukaisesti. 
Näiden periaatteiden olisi suojeltava sekä 
tarjoajia että todellista kilpailua, mikä 
mahdollistaa tehokkaammat julkiset 
menot ja julkiset hankinnat, joissa on 
paras mahdollinen kustannus-
hyötysuhde. Tämä tavoite voidaan yleensä 
saavuttaa parhaiten laatimalla tekniset 
eritelmät toiminnallisten ja suorituskykyä 
koskevien vaatimusten mukaisesti, mikä 
edistää innovointia. Jos viitataan 
eurooppalaisen standardiin tai sellaisen 
puuttuessa kansalliseen standardiin, 
hankintayksiköiden olisi otettava 
huomioon muihin vastaaviin ratkaisuihin 
perustuvat tarjoukset, jotka täyttävät 
hankintayksiköiden vaatimukset ja 
vastaavat turvallisuusvaatimuksia. 
Vastaavuuden osoittamiseksi tarjoajia 
voidaan vaatia esittämään kolmannen 
osapuolen todentama näyttö; olisi 
kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
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tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa. 

Or. fr

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen. 
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun 
olosuhteissa, ja varmistettava, että 
hankintayksiköt vaativat laadukkaita 
rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja, 
jotka sopivat optimaalisesti niiden 
tarpeisiin ja joihin sisältyy sosiaalisesti 
kestävän tuotantoprosessin perusteisiin
liittyviä tekijöitä ja joissa on mukana 
myös heikommassa asemassa olevia 
henkilöitä. Hankintayksiköiden olisi 
asetettava hankintasopimuksen 
tekoperusteiksi "kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen", ottaen 
huomioon, että niissä olisi viitattava 
riittäviin laadullisiin perusteisiin teknisten 
eritelmien tai hankintasopimuksen 
toteuttamisehtojen avulla.

Or. fr

Perustelu

54 ja 76 artikla.

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) On ehdottoman tärkeää hyödyntää 
täysimittaisesti julkisten hankintojen 
potentiaalia, jotta voidaan saavuttaa 
kestävää kasvua koskevan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteet. Koska yksittäisten 
sektoreiden ja markkinoiden välillä on 
merkittäviä eroja, ei olisi kuitenkaan 
asianmukaista asettaa yleisiä pakollisia 
vaatimuksia ympäristön, yhteiskunnan tai 
innovoinnin kannalta tärkeille 
hankinnoille. Unionin lainsäätäjä on jo 
asettanut pakolliset hankintavaatimukset 

(45) On ehdottoman tärkeää hyödyntää 
täysimittaisesti julkisten hankintojen 
potentiaalia, jotta voidaan saavuttaa 
kestävää kasvua koskevan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteet. Koska yksittäisten 
sektoreiden ja markkinoiden välillä on 
merkittäviä eroja, ei olisi kuitenkaan 
asianmukaista asettaa yleisiä pakollisia 
vaatimuksia ympäristön, yhteiskunnan tai 
innovoinnin kannalta tärkeille 
hankinnoille. Unionin lainsäätäjä on jo 
asettanut pakolliset hankintavaatimukset 



PE483.470v02-00 16/79 PR\902023FI.doc

FI

tieliikenteen moottoriajoneuvoja koskevien 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi 
(puhtaiden ja energiatehokkaiden 
tieliikenteen moottoriajoneuvojen 
edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2009/33/EY) ja 
toimistolaitteita koskevien 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi 
(toimistolaitteiden energiatehokkuutta 
osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön 
ohjelmasta 15 päivänä tammikuuta 2008 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 106/2008). 
Lisäksi yhteisten menetelmien 
määritteleminen elinkaarikustannuksia 
varten on edistynyt merkittävästi. Sen 
vuoksi vaikuttaa asianmukaiselta jatkaa 
tätä menettelytapaa ja asettaa 
alakohtaisessa lainsäädännössä pakolliset 
tavoitteet ja päämäärät, jotka palvelevat 
kyseisen alan politiikkaa ja olosuhteita, 
sekä edistää elinkaarikustannuksiin 
sovellettavien eurooppalaisten 
lähestymistapojen kehittämistä ja käyttöä 
keinoina, jotta julkisilla hankinnoilla 
voidaan tukea vielä enemmän kestävää 
kehitystä.

tieliikenteen moottoriajoneuvoja koskevien 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi 
(puhtaiden ja energiatehokkaiden 
tieliikenteen moottoriajoneuvojen 
edistämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2009 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2009/33/EY) ja 
toimistolaitteita koskevien 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi 
(toimistolaitteiden energiatehokkuutta 
osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön 
ohjelmasta 15 päivänä tammikuuta 2008 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 106/2008). 
Lisäksi elinkaarikustannuksia ja 
sosiaalisesti kestävää tuotantoprosessia 
koskevien yhteisten menetelmien 
määritteleminen on edistynyt merkittävästi.
Sen vuoksi vaikuttaa asianmukaiselta 
jatkaa tätä menettelytapaa ja asettaa 
alakohtaisessa lainsäädännössä pakolliset 
tavoitteet ja päämäärät, jotka palvelevat 
kyseisen alan politiikkaa ja olosuhteita, 
sekä edistää elinkaarikustannuksiin ja 
sosiaalisesti kestävään tuotantoprosessiin 
sovellettavien eurooppalaisten 
lähestymistapojen kehittämistä ja käyttöä, 
jotta julkisilla hankinnoilla voidaan tukea 
vielä enemmän kestävää kehitystä.
Alakohtaisen lainsäädännön olisi 
sisällettävä myös tekniset eritelmät ja 
hankintasopimusten tekoperusteet, joilla 
pyritään ottamaan huomioon sosiaalisen 
ja ympäristöön liittyvän kestävyyden edut 
silloin, kun niitä ei voida arvioida 
rahassa, ja luodaan samalla yhteys 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
noudatetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja tasa-arvon 
periaatteita.

Or. fr

Perustelu

Johdanto-osan kappaletta muutetaan 54 artiklaan, liite VIII, tehdyn tarkistuksen mukaisesti.



PR\902023FI.doc 17/79 PE483.470v02-00

FI

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(46) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä olisi
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintayksiköille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintayksiköiden 
olisi määritettävä kokonaistaloudellisesti 
edullisin tarjous perustuen elinkaareen ja 
sosiaalisesti kestävään tuotantoprosessiin 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti, joissa unionia vaaditaan 
ottamaan ennakkoedellytyksenä 
politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä 
huomioon sosiaalisen suojelun ja 
ympäristönsuojelun takaamisen. 
Elinkaarikustannuksen käsite sisältää 
kaikki rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen elinkaaren aikaiset kustannukset 
eli niiden sisäiset kustannukset (kuten 
kehitys-, tuotanto-, käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. Aina, 
kun tällainen menetelmä on kehitetty, sen 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

Or. fr

Perustelu

Johdanto-osan kappaletta muutetaan 2 artiklan 22 kohtaan sekä 54 ja 77 artiklaan tehdyn 
tarkistuksen mukaisesti.
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Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(47) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa elinkaaren ja sosiaalisesti 
kestävän tuotantoprosessin 
ominaisuuksiin, jos nämä ominaisuudet 
tai tämä prosessi liittyvät julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
kohteeseen. Teknisiä eritelmiä ja 
hankintasopimusten tekoperusteita olisi 
tulkittava laajassa merkityksessä. Näin 
ollen teknisissä eritelmissä ja 
hankintasopimuksen tekoperusteissa 
voidaan viitata elinkaareen ja sosiaalisesti 
kestävään tuotantoprosessiin, kuten 
tuotantoprosessin tai tuotteiden tai 
palvelujen hankinnan sosiaalisiin ja 
ympäristöä koskeviin näkökohtiin. 
Hankintaviranomaiset voivat myös 
käyttää teknisiä eritelmiä tai 
hankintasopimusten tekoperusteita 
haitallisten sosiaalisten tai ympäristöön 
liittyvien vaikutusten minimoimiseksi tai 
myönteisten sosiaalisten tai ympäristöön 
liittyvien vaikutusten maksimoimiseksi. 
Jotta sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus sisällyttää teknisiin 
eritelmiin ja hankintasopimusten 
tekoperusteisiin ominaisuuksia, jotka 
koskevat kyseiseen tuotantoprosessiin tai 
palvelujen suorittamiseen suoraan 
osallistuvan henkilöstön työoloja. 
Perusteita olisi sovellettava palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä siten, että niiden 
soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
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välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena. 

joissa myös unioni on sopimuspuolena. 

Or. fr

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintayksiköt 
käyttävät hankintasopimuksen 
tekoperusteena kyseisen sopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen laatuun 
ja näin ollen myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

(48) Kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintayksiköt 
käyttävät teknisinä eritelminä ja 
hankintasopimuksen tekoperusteena 
kyseisen sopimuksen toteuttamiseen 
nimettävän henkilöstön organisointia, 
pätevyyttä ja kokemusta, koska nämä 
voivat vaikuttaa hankintasopimuksen 
toteuttamisen laatuun ja sosiaaliseen 
kestävyyteen ja näin ollen myös parhaan 
kustannus-hyötysuhteen tarjoavan 
tarjouksen määrittämiseen.

Or. fr

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Tarjoukset, jotka vaikuttavat 
poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa 
kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin tai 
palveluihin, saattavat perustua teknisesti, 
taloudellisesti tai oikeudellisesti 

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

epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin. 
Jotta estettäisiin mahdolliset haitat 
hankintasopimusten toteuttamisen aikana, 
hankintayksiköt olisi velvoitettava 
pyytämään selitystä hintatarjoukseen, jos 
tarjouksessa olevat hinnat ovat 
huomattavasti alhaisemmat kuin muiden 
tarjoajien pyytämät hinnat. Tarjouksen 
hylkäämisen olisi oltava pakollista 
tapauksissa, joissa hankintayksikkö on 
todennut, että poikkeuksellisen alhainen 
hinta johtuu unionin pakollisen sosiaali-, 
työ- tai ympäristölainsäädännön tai 
kansainvälisen työoikeuden määräysten 
noudattamatta jättämisestä, tai jos tarjoaja 
ei kykene toimittamaan tyydyttävää 
selvitystä tarjouksensa epätavallisen 
alhaisesta hinnasta, hankintayksikön olisi 
hylättävä tarjous.. 

Or. fr

Perustelu
79 artikla.

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan tarjouskilpailua 
koskevassa ilmoituksessa tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan 

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

hankintasopimusta toteuttamisen aikana ja 
jotka koskevat työttömien tai nuorten 
kouluttamiseen tarkoitettuja toimenpiteitä, 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
perusluonteisten yleissopimusten 
noudattamista, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu kansallisessa 
lainsäädännössä täytäntöön, sekä 
useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

Or. fr

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(51) Hankintasopimuksen toteuttamisen 
aikana sovelletaan kansallisen tason ja 
unionin tason lakeja ja asetuksia, jotka ovat 
voimassa työehtojen ja työturvallisuuden 
alalla, sekä työehtosopimuksia, joita 
sovelletaan rakennusurakan, palvelujen 
ja tavarahankintojen suorituspaikalla. 
Näiden velvollisuuksien noudattamatta 
jättäminen voidaan katsoa talouden 
toimijan vakavaksi virheeksi, joka voi 
johtaa kyseisen talouden toimijan 
sulkemiseen pois julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen tekomenettelystä.
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talouden toimijan vakavaksi virheeksi, joka 
voi johtaa kyseisen talouden toimijan 
sulkemiseen pois julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen tekomenettelystä.

Or. fr

Perustelu

79 artikla.

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Kaikilla hankintayksiköillä ei ole 
välttämättä omaa asiantuntemusta 
taloudellisesti tai teknisesti 
monimutkaisten hankintasopimusten 
käsittelyä varten. Asianmukainen 
ammatillinen tuki täydentäisi näin ollen 
tehokkaasti seuranta- ja 
valvontatoimintoja. Tämä tavoite voidaan 
saavuttaa tehokkailla tiedonjaon välineillä 
(tietokeskukset), jotka tarjoavat 
hankintayksiköille teknistä tukea, mutta 
yritysten, etenkin pk-yritysten, olisi myös 
voitava saada hallinnollista apua
erityisesti silloin, kun ne osallistuvat 
rajatylittäviin hankintamenettelyihin.

(59) Kaikilla hankintayksiköillä ei ole 
välttämättä omaa asiantuntemusta 
taloudellisesti tai teknisesti 
monimutkaisten hankintasopimusten 
käsittelyä varten. Asianmukainen 
ammatillinen tuki täydentäisi näin ollen 
tehokkaasti seuranta- ja 
valvontatoimintoja. Tämä tavoite voidaan 
saavuttaa tehokkailla tiedonjaon välineillä 
(tietokeskukset), jotka tarjoavat 
hankintayksiköille teknistä tukea, mutta 
yritysten, etenkin pk-yritysten, olisi myös 
voitava saada hyödyllisiä tietoja erityisesti 
silloin, kun ne osallistuvat rajatylittäviin 
hankintamenettelyihin.

Or. fr

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä direktiivi ei rajoita 
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viranomaisten oikeutta päättää kaikilla 
tasoilla, haluavatko ne ja millä tavoin ja 
missä määrin huolehtia itse julkisista 
tehtävistä. Viranomaiset voivat suorittaa 
omia resurssejaan käyttäen yleisen edun 
mukaisia tehtäviä ilman, että niillä on 
velvollisuus kääntyä ulkopuolisten 
talouden toimijoiden puoleen. Ne voivat 
näin tehdessään toimia yhteistyössä 
muiden viranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

22) ’elinkaarella’ kaikkia peräkkäisiä ja/tai 
toisiinsa liittyviä vaiheita, mukaan lukien 
tuotanto ja tuotannon sijainti, kuljetus, 
käyttö ja ylläpito, tuotteen olemassaolon tai 
rakennusurakan tai palvelun suorittamisen 
aikana raaka-aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka.

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a) 'elinkaaren ominaisuuksilla' 
tarkoitetaan kaikkia osatekijöitä, jotka 
liittyvät johonkin tuotteen tai 
rakennusurakan tai 
palvelunsuorittamisen elinkaaren osaan, 
kuten tämän artiklan 22 kohdassa on 
määritelty. Elinkaaren ominaisuudet 
voivat olla näkymättömiä ominaisuuksia, 
jotka ovat osa tuotetta tuotannon tai 
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tuotteen elinkaaren muun kuin 
käyttövaiheen aikana tehtyjen valintojen 
tuloksena, vaikka tällaiset ominaisuudet 
eivät ilmene tuloksena olevan tuotteen tai 
palvelun fyysisenä ominaisuutena tai 
toiminnallisena erityispiirteenä;

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 b) 'sosiaalisesti kestävällä 
tuotantoprosessilla' tarkoitetaan
tuotantoprosessia, jossa 
rakennusurakoiden ja tavarahankintojen 
toteuttamisessa sekä palvelujen 
suorittamisessa noudatetaan terveys-, 
turvallisuus-, sosiaali- ja 
työlainsäädäntöä sekä näiden alojen 
sääntöjä ja standardeja, erityisesti 
yhdenvertaista kohtelua työpaikalla 
koskevan periaatteen suhteen. 
Yhdenvertaista kohtelua työpaikalla 
koskevalla periaatteella tarkoitetaan 
siellä, missä rakennusurakoiden ja 
tavarahankintojen toteuttaminen ja 
palvelujen suorittaminen tapahtuu, 
sovellettavassa unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määriteltyjen 
työehtojen noudattamista, mukaan 
luettuna terveys-, turvallisuus-, sosiaali-
ja työlainsäädäntö sekä näiden alojen 
säännöt ja standardit;

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
14 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Laaja-alainen vastavuoroisuus 

Julkisia hankintoja koskevan 
sopimuksen1 käytännön täytäntöönpanon 
julkisia hankintoja koskevan unionin 
lainsäädännön puitteissa on perustuttava 
ennakkoarvioon siitä, että laaja-alaisen 
vastavuoroisuuden periaatetta 
noudatetaan asianmukaisesti unionin ja 
sopimuksen allekirjoittaneiden 
kolmansien maiden välisessä 
markkinoiden avaamisessa. Tällainen 
laaja-alaisen vastavuoroisuuden arviointi 
ulotetaan sellaisiin kolmansiin maihin, 
jotka eivät ole julkisia hankintoja 
koskevan sopimuksen osapuolia ja joilla 
on pääsy unionin julkisten hankintojen 
markkinoille.
_______________
1 EYVL L 336, 23.12.1994.

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viranomaisten väliset suhteet Hankintaviranomaisten välinen yhteistyö 

Or. fr

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia lukuun ottamatta 
määräysvaltaa käyttävän 
hankintaviranomaisen tai määräysvallan 
alaisen oikeushenkilön omia yksityisiä 
osakkuuksia niiden julkisoikeudellisen 
elimen ominaisuudessa ja sosiaalisen 
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yrityksen käsitteen mukaisesti. 

Or. fr

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva sopimus 
tehdään, ei ole yksityisiä osakkuuksia 
lukuun ottamatta määräysvaltaa 
käyttävän hankintaviranomaisen tai 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
omia yksityisiä osakkuuksia niiden 
julkisoikeudellisen elimen 
ominaisuudessa ja sosiaalisen yrityksen 
käsitteen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

b) pääosa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaisille tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;
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Or. fr

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia lukuun ottamatta 
määräysvaltaa käyttävien 
hankintaviranomaisten tai määräysvallan 
alaisen oikeushenkilön omia yksityisiä 
osakkuuksia niiden julkisoikeudellisen 
elimen ominaisuudessa ja sosiaalisen 
yrityksen käsitteen mukaisesti. 

Or. fr

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

a) sopimuksella otetaan käyttöön siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen yhteistyö, jolla pyritään 
varmistamaan niille kuuluvan yhteisen 
julkisen palvelun tehtävän 
täytäntöönpano tai voimavarojen 
yhdistäminen niiden tehtävien 
suorittamiseksi;



PR\902023FI.doc 29/79 PE483.470v02-00

FI

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimukseen ei sisälly a kohdassa 
tarkoitetun julkisen palvelun tehtävän 
täytäntöönpanon mahdollisesti 
edellyttämä hankintasopimuksen teko 
eikä se vaikuta niihin;

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

c) ainoastaan julkiset viranomaiset voivat 
tehdä sopimuksen ilman yksityistä 
osakkuutta lukuun ottamatta 
hankintaviranomaisten omia yksityisiä 
osakkuuksia julkisoikeudellisen elimen 
ominaisuudessa ja jäsenvaltion julkisen 
palvelun tehtävän täytäntöönpanoon 
valtuuttamana ja sosiaalisen yrityksen 
käsitteen mukaisesti. 

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

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Or. fr

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset olisi avattava 
kilpailulle tavanomaisilla 
hankintamenettelyillä, ellei kyse ole 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
omista yksityisistä osakkuuksista niiden 
jäsenvaltiolta saaman julkisen palvelun 
tehtävän täytäntöönpanon yhteydessä 
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niiden julkisoikeudellisen elimen 
ominaisuudessa ja yksinomaan yleistä 
etua koskevia ja yleishyödyllisiä seikkoja 
noudattaen ilman mitään luonteeltaan 
muunlaisia tavoitteita yhteiskunnallisen 
yrityksen käsitteen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimijat saavat tehdä 
tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaiksi 
ryhmittyminä. Hankintayksiköt eivät saa 
asettaa ryhmittymille sellaisia julkisiin 
hankintoihin osallistumisen erityisiä 
edellytyksiä, joita ei aseteta yksittäisille 
ehdokkaille. Hankintayksiköt eivät voi 
edellyttää talouden toimijoiden 
ryhmittymiltä tiettyä oikeudellista muotoa 
tarjouksen tai osallistumishakemuksen 
tekemistä varten. 

2. Talouden toimijat saavat tehdä 
tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaiksi 
ryhmittyminä. Talouden toimijoiden, 
erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten, ryhmittymät voivat muodostaa 
yritysryhmittymän. Hankintayksiköt eivät 
saa asettaa ryhmittymille sellaisia julkisiin 
hankintoihin osallistumisen erityisiä 
edellytyksiä, joita ei aseteta yksittäisille 
ehdokkaille. Hankintayksiköt eivät voi 
edellyttää talouden toimijoiden 
ryhmittymiltä tiettyä oikeudellista muotoa 
tarjouksen tai osallistumishakemuksen 
tekemistä varten.

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on annettava 
talouden toimijoiden ryhmittymälle 
mahdollisuus täyttää kaikki tekniset, 
lainsäädännölliset ja taloudelliset 
vaatimukset yhtenä yksikkönä, jossa 
ryhmän osatekijöiden yksittäiset 



PR\902023FI.doc 31/79 PE483.470v02-00

FI

ominaisuudet on koottu yhteen.

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja 
olosuhteissa puhelin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) Hankintamenettelyihin osallistumista 
koskevat hakemukset voidaan tehdä 
kirjallisesti;

Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

välitön tai välillinen yhteinen etu, jonka 
saatetaan katsoa vaarantavan heidän 
tehtäviensä puolueettoman hoitamisen.

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tämän artiklan soveltamiseksi ’yhteisellä 
edulla’ tarkoitetaan taloudellista etua tai 
perhesiteitä ehdokkaiden tai tarjoajien 
kanssa, ammatilliset eturistiriidat mukaan 
luettuina.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 52 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Or. fr

Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintasopimuksen ainoa tekoperuste 
saa olla kokonaistaloudellisesti 
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edullisimman tarjouksen valitseminen 
67 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hankintayksiköt ovat julkaisseet 
ohjeellisen kausi-ilmoituksen, jota ei 
käytetä tarjouskilpailukutsuna, tämän 
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
asetettu tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika voidaan lyhentää 20 
päivään, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät: 

2. Jos hankintayksiköt ovat julkaisseet 
ennakkoilmoituksen, jota ei käytetä 
tarjouskilpailukutsuna, tämän artiklan 
1 kohdan toisessa alakohdassa asetettu 
tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika voidaan lyhentää 
36 päivään, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät: 

Or. fr

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ohjeellinen kausi-ilmoitus on lähetetty 
julkaistavaksi vähintään 45 päivää ja 
enintään 12 kuukautta ennen 
hankintailmoituksen lähettämistä.

b) ennakkoilmoitus on lähetetty 
julkaistavaksi vähintään 52 päivää ja 
enintään 12 kuukautta ennen 
hankintailmoituksen lähettämistä.

Or. fr
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Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen 
on hankintayksikön asianmukaisesti 
perusteleman kiireen vuoksi käytännössä 
mahdotonta, hankintayksiköt voivat 
vahvistaa määräajan, jonka on oltava 
vähintään 20 päivää hankintailmoituksen 
lähettämispäivästä.

3. Jos 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen 
on hankintayksikön asianmukaisesti 
perusteleman kiireen vuoksi käytännössä 
mahdotonta, hankintaviranomaiset voivat 
vahvistaa määräajan, jonka on oltava 
vähintään 22 päivää hankintailmoituksen 
lähettämispäivästä.

Or. fr

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintayksikkö voi lyhentää 1 kohdan 
toisessa alakohdassa asetettua tarjousten 
vastaanottamisen vähimmäismääräaika 
viidellä päivällä, jos se hyväksyy 
tarjousten esittämisen sähköisessä 
muodossa 33 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan 
mukaisesi.

4. Hankintayksikkö voi lyhentää 1 kohdan 
toisessa alakohdassa asetettua tarjousten 
vastaanottamisen vähimmäismääräaikaa 
seitsemällä päivällä, jos se hyväksyy 
tarjousten esittämisen sähköisessä 
muodossa 33 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan 
mukaisesi.

Or. fr

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräajaksi on vahvistettava 
yleensä vähintään 30 päivää

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräajaksi on vahvistettava 
yleensä vähintään 37 päivää
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hankintailmoituksen tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 15 
päivää.

hankintailmoituksen tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
22 päivää.

Or. fr

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Määräaika tarjousten vastaanottamiselle 
voidaan asettaa hankintayksikön ja 
valittujen ehdokkaiden välisellä 
sopimuksella, jos kaikille ehdokkaille 
annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten 
valmistelua ja jättämistä varten. Jos 
määräajasta tarjousten vastaanottamiselle 
ei päästä sopimukseen, hankintayksikön on 
asetettava määräaika, joka ei missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 10 
päivää tarjouspyynnön esittämispäivästä.

Määräaika tarjousten vastaanottamiselle 
voidaan asettaa hankintayksikön ja 
valittujen ehdokkaiden välisellä 
sopimuksella, jos kaikille ehdokkaille 
annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten 
valmistelua ja jättämistä varten. Jos 
määräajasta tarjousten vastaanottamiselle 
ei päästä sopimukseen, hankintayksikön on 
asetettava määräaika, joka ei missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
24 päivää tarjouspyynnön 
esittämispäivästä.

Or. fr

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on 37 päivää
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä. eikä se missään 
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lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 15 
päivää.

tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
22 päivää.

Or. fr

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Määräaika tarjousten vastaanottamiselle 
voidaan asettaa hankintayksikön ja 
valittujen ehdokkaiden välisellä 
sopimuksella, jos kaikille ehdokkaille 
annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten 
valmistelua ja jättämistä varten. Jos 
määräajasta tarjousten vastaanottamiselle 
ei päästä sopimukseen, hankintayksikön on 
asetettava määräaika, joka ei missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 10 
päivää tarjouspyynnön esittämispäivästä.

Määräaika tarjousten vastaanottamiselle 
voidaan asettaa hankintayksikön ja 
valittujen ehdokkaiden välisellä 
sopimuksella, jos kaikille ehdokkaille 
annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten 
valmistelua ja jättämistä varten. Jos 
määräajasta tarjousten vastaanottamiselle 
ei päästä sopimukseen, hankintayksikön on 
asetettava määräaika, joka ei missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
24 päivää tarjouspyynnön 
esittämispäivästä.

Or. fr

Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on neljä 
vuotta lukuun ottamatta seuraavia 
tapauksia:

a) puitejärjestelyn täytäntöönpano 
edellyttää investointia, joka
i) on poistokelpoinen yli neljän vuoden 
ajan;
ii) liittyy henkilöstön koulutukseen tai 
taitojen ylläpitoon; tai
iii) toteutetaan innovoinnin, tutkimuksen 
tai kehityksen alalla; 
b) puitejärjestely liittyy 
turvallisuusnäkökohtiin; tai
c) puitejärjestelyn kohde tai määräaika 
edellyttää yli neljän vuoden 
täytäntöönpanoaikaa.

Or. fr

Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 3 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Sähköisen huutokaupan on perustuttava 
yhteen seuraavista perusteista:

3. Sähköisen huutokaupan on perustuttava 
hintoihin ja/tai eritelmissä ilmoitettujen 
tarjoukseen sisältyvien tekijöiden uusiin 
arvoihin.

a) ainoastaan hintoihin, jos 
hankintasopimus tehdään alhaisimpaan 
hintaan;
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b) hintoihin ja/tai eritelmissä ilmoitettujen
tarjoukseen sisältyvien tekijöiden uusiin 
arvoihin, jos hankintasopimus tehdään 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Ennen sähköisen huutokaupan 
toteuttamista hankintayksikköjen on 
tehtävä tarjousten alustava 
kokonaisarviointi hankintasopimuksen 
vahvistetun tekoperusteen / vahvistettujen 
tekoperusteiden mukaisesti tekoperusteille 
vahvistettua painotusta noudattaen.

5. Ennen sähköisen huutokaupan 
toteuttamista hankintayksikköjen on 
tehtävä tarjousten alustava 
kokonaisarviointi hankintasopimuksen 
vahvistettujen tekoperusteiden mukaisesti 
tekoperusteille vahvistettua painotusta 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tekniset eritelmät on esitettävä hankinta-
asiakirjoissa. Teknisissä eritelmissä on 
määriteltävä rakennusurakoilta, palveluilta 
tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet, 
jotta voidaan saavuttaa sekä käyttöä että 
kestävyyttä koskevat hankintayksikön 
tavoitteet.

Or. en
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Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kaikissa hankinnoissa, joiden kohde on 
tarkoitettu henkilöiden käyttöön, olipa kyse 
yleisöstä tai hankintayksikön henkilöstöstä, 
tekniset eritelmät on asianmukaisesti 
perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta, 
jotka on ilmoitettava 
tarjouskilpailukutsussa ja hankinta-
asiakirjoissa, laadittava siten, että voidaan 
ottaa huomioon vammaiskäytön 
edellytykset tai kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävä suunnittelu.

Or. en

Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Teknisiin eritelmiin voidaan tarvittaessa 
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sisällyttää myös seuraavia seikkoja 
koskevat vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) suorituskyky, ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden tasot sekä 
sosiaalisesti kestävän tuotantoprosessin 
taso mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) elinkaaren ominaisuudet;

Or. en

Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) sosiaalisesti kestävä tuotantoprosessi;

Or. en
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Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) kyseisen sopimuksen toteutukseen 
osoitetun henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus;

Or. en

Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e) turvallisuus tai mitat, mukaan lukien 
menettelyt, jotka koskevat 
laadunvarmistusta, termistöä, tunnuksia, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, 
merkitsemistä, etiketöintiä ja 
käyttöohjeita; 

Or. en

Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f) sääntöjä, jotka liittyvät suunnitteluun ja 
kustannuslaskentaan, testaukseen ja 
tarkastukseen, sekä työn 
hyväksymisehtoja, rakennusmenetelmiä ja 
-tekniikoita sekä kaikkia muita teknisiä 
edellytyksiä, jotka hankintayksikön on 
mahdollista määrätä yleisen tai erityisen 
sääntelyn puitteissa ja jotka liittyvät 
valmiiseen työhön ja materiaaleihin tai 
näiden osiin;
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Or. en

Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
mukaan luettuina sosiaaliset
ympäristövaatimukset, edellyttäen että 
parametrit ovat riittävän tarkat, jotta 
tarjoajat pystyvät määrittämään 
hankintasopimuksen kohteen ja 
hankintayksiköt pystyvät tekemään 
hankintasopimuksen; tekniset eritelmät 
voidaan 1 kohdan mukaisesti laatia 
käytössä olevien rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen suorituskykyä 
koskevien tai toiminnallisten vaatimusten 
lisäksi pyydettyjen rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren tai 
sosiaalisesti kestävän tuotantoprosessin 
ominaisuuksiin liittyvien suorituskykyä 
koskevien tai toiminnallisten vaatimusten 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viittaamalla teknisiin eritelmiin ja 
seuraavassa luetellussa 
tärkeysjärjestyksessä: kansallisiin
standardeihin, joilla saatetaan voimaan 
eurooppalaisia standardeja, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin,
kansainvälisiin standardeihin, muihin 

b) viittaamalla eritelmiin ja liitteessä VIII 
olevassa 2 kohdassa määriteltyihin
standardeihin, ensisijaisesti eurooppalaisiin
ja kansainvälisiin standardeihin, ja 
ainoastaan niiden puuttuessa kansallisiin 
standardeihin; jokaiseen viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu "tai vastaava";
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eurooppalaisten standardointielinten 
laatimiin teknisiin viitejärjestelmiin, tai 
jos näitä ei ole, kansallisiin standardeihin 
tai kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin 
tai kansallisiin rakennusurakoiden 
suunnitteluun, laskentaan ja 
toteuttamiseen sekä tavaroiden käyttöön 
liittyviin teknisiin eritelmiin; jokaiseen 
viittaukseen on liitettävä ilmaisu ”tai 
vastaava”;

Or. en

Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) a alakohdassa tarkoitettujen 
suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten 
vaatimusten perusteella ja viittaamalla 
suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten 
vaatimusten mukaisuutta koskevana 
olettamana b alakohdassa tarkoitettuihin 
teknisiin eritelmiin;

c) a alakohdassa tarkoitettujen 
suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten 
vaatimusten perusteella ja viittaamalla 
suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten 
vaatimusten mukaisuutta koskevana 
olettamana b alakohdassa tarkoitettuihin 
teknisiin eritelmiin ja standardeihin;

Or. en

Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) viittaamalla b alakohdassa 
tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin tiettyjen 
ominaisuuksien osalta ja a alakohdassa 
mainittuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin muiden 
ominaisuuksien osalta.

d) viittaamalla b alakohdassa 
tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin ja 
standardeihin tiettyjen ominaisuuksien 
osalta ja a alakohdassa mainittuihin 
suorituskykyä koskeviin tai toiminnallisiin 
vaatimuksiin muiden ominaisuuksien 
osalta.

Or. en
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Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos se on perusteltua 
hankintasopimuksen kohteen vuoksi, 
teknisissä eritelmissä voidaan mainita 
tietty valmistaja, alkuperä, tuotantopaikka
tai erityinen menetelmä ja viitata 
tavaramerkkiin, patenttiin tai tyyppiin tai 
tiettyyn alkuperään tai tuotantoon. 
Tällaiseen mainintaan tai viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu ”tai vastaava”.

Or. en

Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintayksikkö käyttää 3 kohdan a 
alakohdassa säädettyä mahdollisuutta laatia 
tekniset eritelmät suorituskykyä koskevien 
tai toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
se ei saa hylätä tarjousta tavaroista, 
palveluista tai rakennusurakoista, jotka 
ovat kansallisesti voimaan saatetun 
eurooppalaisen standardin, 
eurooppalaisen teknisen hyväksynnän, 
yhteisen teknisen eritelmän, 
kansainvälisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointielimen 
laatiman teknisen viitejärjestelmän
mukaisia, jos nämä eritelmät koskevat 
suorituskykyä koskevia tai toiminnallisia 
vaatimuksia, joita yksikkö on vaatinut.

Jos hankintayksikkö käyttää 3 kohdan a 
alakohdassa säädettyä mahdollisuutta laatia 
tekniset eritelmät suorituskykyä koskevien 
tai toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
se ei saa hylätä tarjousta 
rakennusurakoista, tavaroista tai 
palveluista, jotka ovat kansallisen 
standardin mukaisia, jos tämän standardin 
perusteet koskevat suorituskykyä koskevia 
tai toiminnallisia vaatimuksia, jotka se on 
asettanut.

Or. en

Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Merkit Merkit ja todistukset kolmannen 
osapuolen todentamista standardeista

Or. en
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Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

b) merkkiä ja/tai todistusta kolmannen 
osapuolen todentamasta standardista 
koskevat vaatimukset laaditaan tieteellisen 
tiedon pohjalta tai ne perustuvat muihin 
puolueettomasti todennettavissa oleviin ja 
syrjimättömiin perusteisiin ja tietoihin;

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

c) merkit ja/tai todistukset kolmannen 
osapuolen varmentamasta standardista 
vahvistetaan avoimessa menettelyssä, 
johon kaikki asianomaiset tahot, kuten 
viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, 
vähittäiskaupan edustajat ja 
ympäristöjärjestöt, voivat osallistua;

d) merkit ovat kaikkien kiinnostuksensa 
ilmaisseiden osapuolten käytettävissä;

d) merkit ja/tai todistukset kolmannen 
osapuolen todentamasta standardista ovat 
kaikkien asianomaisten osapuolten 
käytettävissä;

e) merkkiä koskevat perusteet laatii kolmas 
osapuoli, joka on riippumaton merkkiä 

e) merkkiä ja/tai todistusta kolmannen 
osapuolen varmentamasta standardista 
koskevat perusteet laatii kolmas osapuoli, 
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hakevasta talouden toimijasta. joka on riippumaton merkkiä hakevasta 
talouden toimijasta. Kolmas osapuoli voi 
olla erityinen valtion tai hallituksen elin 
tai järjestö;

Or. en

Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos merkki täyttää 1 kohdan b, c, d ja e 
alakohdassa säädetyt edellytykset, mutta 
siihen sisältyy myös vaatimuksia, jotka 
eivät liity hankintasopimuksen kohteeseen, 
hankintayksiköt voivat käyttää kyseisen 
merkin yksityiskohtaisiin eritelmiin 
sisältyviä vaatimuksia tai tarvittaessa 
niiden osia, jotka liittyvä 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat kyseisen kohteen 
ominaisuuksien määrittelemiseen.

2. Jos kolmannen osapuolen todentama 
standardi ei ole liitteessä VIII olevan 
5 a kohdan määritelmän mukainen, koska 
sen perusteisiin sisältyy vaatimuksia, jotka 
eivät liity hankintasopimuksen kohteeseen, 
hankintayksiköt voivat käyttää kyseisen 
standardin yksityiskohtaisiin eritelmiin 
sisältyviä vaatimuksia tai tarvittaessa 
niiden osia, jotka liittyvä 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat kyseisen kohteen 
ominaisuuksien määrittelemiseen.

Or. en

Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikkö voi todeta teknisissä 
eritelmissään, että tällaisen standardin 
mukaisten rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen katsotaan 
vastaavan teknisiä eritelmiä. 
Hankintayksiköiden on hyväksyttävä 
myös kaikki vastaavat standardit, jotka 
ovat hankintayksikön ilmoittamien 
eritelmien mukaisia. Kun on kyse 
sellaisista rakennusurakoista, tavaroista 
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tai palveluista, joita kolmas osapuoli ei ole 
todentanut standardin mukaiseksi, 
hankintayksiköiden on hyväksyttävä myös 
valmistajan tekniset asiakirjat tai muu 
asianmukainen näyttö, kuten todistukset 
ja ilmoitukset.

Or. en

Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintayksikkö tekee sopimuksen 
erillisinä osina, paitsi jos hankinnan 
kohde ei mahdollista erillisten suoritusten 
yksilöimistä. Sovelletaan 13 artiklan 
7 kohtaa.

Or. fr

Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai jos 
tarjouskilpailukutsuna käytetään ilmoitusta 
kelpuuttamisjärjestelmästä, 
tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa, 
rajataanko tarjoukset koskemaan vain yhtä 
tai useampaa osaa. Ne valitsevat vapaasti 
osien lukumäärän ottaen kuitenkin 
asianmukaisesti huomioon pyydettyjen 
suoritusten tekniset ominaisuudet, 
kyseisen talouden alan rakenteen ja 
tarvittaessa tiettyihin ammatteihin 
sovellettavat säännöt.
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Or. fr

Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on pyydettävä osia 
koskevissa hankinta-asiakirjoissa, että 
tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan, minkä 
osan hankintasopimuksesta tämä saattaa 
antaa alihankintana kolmansille 
osapuolille sekä kutakin osaa kohti 
ehdotetut alihankkijat, joiden määrä on 
rajoitettu kolmeen toisiaan seuraavaan 
tasoon 81 artiklan mukaisesti.



PE483.470v02-00 50/79 PR\902023FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Hankintayksiköiden on oltava
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännön sosiaali-, 
työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai rakennusurakan, 
palvelun tai tavarahankinnan 
toteutuspaikalla sovellettavien 
työehtosopimusten tai liitteessä XIV 
lueteltujen kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten tai 
immateriaalioikeuden velvoitteiden 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos tätä lainsäädäntöä ei sovelleta, 
poissulkemisperusteena voidaan käyttää 
myös vastaavan suojatason takaavia 
muita tarjoajaan sovellettavia lakeja.

Or. en

Tarkistus 82
Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Laadunvarmistusstandardit ja 
ympäristönhoitoa koskevat standardit

Laadunvarmistusstandardit sekä sosiaaliset 
ja ympäristönhoitoa koskevat standardit

Or. en

Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hankintayksiköt voivat vaatia 
esitettäviksi riippumattomien elinten 
antamia todistuksia siitä, että talouden 
toimija noudattaa rakennusurakan, 
palvelun tai tavarahankinnan 
suorituspaikalla sovellettavissa 
jäsenvaltion ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määriteltyjä terveys-, 
turvallisuus-, sosiaali- ja työoikeuden 
sääntöjä ja standardeja.

Or. en



PE483.470v02-00 52/79 PR\902023FI.doc

FI

Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
pyydettäessä 97 artiklan mukaisesti muiden 
jäsenvaltioiden saataville tiedot, jotka 
liittyvät asiakirjoihin, jotka on esitetty 
osoituksena tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen laatu- ja 
ympäristöstandardien noudattamisesta.

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
pyydettäessä 97 artiklan mukaisesti muiden 
jäsenvaltioiden saataville tiedot, jotka 
liittyvät asiakirjoihin, jotka on esitetty 
osoituksena tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen laatu-, ympäristö- ja 
sosiaalistandardien noudattamisesta.

Or. en

Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Rajoittamatta yksittäisistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä 
hankintasopimusten tekoperusteena 
kokonaistaloudellisesti edullisinta 
tarjousta.

a) kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous,
b) alin hinta.

Or. en

Tarkistus 87
Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintayksikön kannalta 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen sopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
sopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

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

Or. en

Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) elinkaariprosessi ja elinkaaren 
ominaisuudet;

Or. en
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Tarkistus 90
Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) sosiaalisesti kestävä tuotantoprosessi;

Or. en

Tarkistus 91
Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 92
Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 93
Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintasopimuksen tekoperusteiden on 
varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus ja niihin olisi liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat 
tarjoajan esittäminen tietojen 
tosiasiallisen tarkistamisen, jotta voidaan 
määrittää, noudattavatko tarjoajat 
hankintasopimuksen tekoperusteita. 

Or. en

Tarkistus 94
Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Valintaperusteet eivät saa antaa 
hankintayksikölle rajoittamatonta 
valinnanvapautta. Kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen löytämiseksi 
käytettyjen hankintasopimuksen 
tekoperusteiden on:

a) liityttävä hankintasopimuksen 
kohteeseen;
b) sisällettävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittämien tietojen 
tosiasiallisen tarkistamisen;

c) taattava todellisen kilpailun 
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mahdollisuus. 
Hankintayksikköjen on tarjoajien 
toimittamien tietojen perusteella 
tosiasiallisesti tarkistettava, täyttävätkö 
tarjoajat hankintasopimuksen 
tekoperusteet.

Or. en

Tarkistus 95
Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikön on 1 kohdan a 
alakohdan mukaisessa tapauksessa
ilmoitettava kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen määrittämiseksi 
valitsemiensa perusteiden suhteellinen 
painotus.

Hankintayksikön on ilmoitettava 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen määrittämiseksi valitsemiensa 
perusteiden suhteellinen painotus.

Or. en

Tarkistus 96
Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Elinkaarikustannukset Elinkaaritarkastelu

Or. en

Tarkistus 97
Ehdotus direktiiviksi
78 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjoaja ei pysty esittämään 74 artiklan 3 
kohdan mukaisesti vaadittavia todistuksia 

a) tarjoaja ei pysty esittämään 74 artiklan 
3 kohdan ja 73 artiklan 1 kohdan
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ja asiakirjoja; mukaisesti vaadittavia todistuksia ja 
asiakirjoja;

Or. en

Tarkistus 98
Ehdotus direktiiviksi
78 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tarjoaja ei kykene antamaan ennen 
sopimuksentekoa vaadittua ajantasaista 
tietoa sosiaaliturvamaksujen ja verojen 
maksamisesta;

Or. en

Tarkistus 99
Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 100
Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 101
Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 102
Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintayksiköiden on pyydettävä myös 
niitä koskevia selityksiä.

Or. en

Tarkistus 103
Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen selitysten olisi koskettava 
erityisesti seuraavia seikkoja:

Or. en

Tarkistus 104
Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 105
Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) rakennusurakan, palvelun tai 
tavaranhankinnan suorituspaikalla 
sovellettavissa unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määriteltyjen 
terveys-, turvallisuus-, sosiaali- ja 
työoikeuden sääntöjen ja standardien 
noudattamista;

Or. en

Tarkistus 106
Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) jäljempänä olevan 81 artiklan 
alihankintavaatimusten noudattamista.

Or. en
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Tarkistus 107
Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 108
Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 109
Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on rajoitettava 
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tarjoajan mahdollisuus antaa 
suoritettavien rakennusurakoiden tai 
palvelujen tai toteutettavien 
tavarahankintojen osia alihankkijoille 
enintään kolmessa alihankintatasossa.

Or. en

Tarkistus 110
Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 111
Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
pääasiallisen toimeksisaajan vastuuta. 
Jäsenvaltioiden on luotava 
alihankintaketjuun 
yhteisvastuujärjestelmä. Niiden on 
varmistettava, että pääasiallista 
toimeksisaajaa ja alihankintaketjun 
mahdollisia muita alihankkijoita, jotka 
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ovat rikkoneet perusoikeuksia, terveys- ja 
turvallisuusvaatimuksia sekä sosiaalisia 
seikkoja koskevia sääntöjä ja normeja ja 
työlainsäädäntöä sellaisina kuin ne on 
esitetty unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa, 
joita sovelletaan rakennusurakan, 
palvelun tai tavarahankinnan 
toteutuspaikalla, voidaan vaatia 
maksamaan tällaisista rikkomuksista 
johtuvat maksut, kuten maksamattomat 
palkat, verot tai sosiaalimaksut 
työnantajana toimivan alihankkijan 
ohella tai sijasta tai sen toimeksisaajan 
sijasta, jonka välitön alihankkija 
työnantaja on.
Jäsenvaltiot voivat säätää tiukempia 
vastuuvelvoitteita kansallisessa 
lainsäädännössä.
Hankintayksikön on määrättävä 
sopimuksessaan pääasiallisen 
toimeksisaajan kanssa ja 
alihankintaketjun mahdollisten muiden 
alihankkijoiden sopimuksissaan 
alihankkijoiden kanssa, että jos heillä on 
syytä uskoa, että niiden lähin alihankkija 
rikkoo toisessa alakohdassa tarkoitettuja 
sääntöjä, lähimmän alihankkijan on 
ryhdyttävä välittömiin toimiin tilanteen 
korjaamiseksi ja ellei näin tehdä, 
kyseinen sopimus on irtisanottava.

Or. en

Tarkistus 112
Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 113
Ehdotus direktiiviksi
83 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

83 a artikla
Hankintasuorituksen seuranta

1. Hankintayksiköt voivat valvoa tai 
jäsenvaltiot voivat vaatia niitä valvomaan 
sopimuksen toimeksisaajan suoritusta, ja 
ne voivat toteuttaa sopimuskauden 
tarkoituksenmukaisissa vaiheissa 
toteutusta koskevan arvioinnin, joka 
perustuu puolueettomiin ja mitattavissa 
oleviin perusteisiin ja jota sovelletaan 
järjestelmällisesti, yhdenmukaisesti ja 
avoimesti. Kaikista sopimuksen 
toteuttamista koskevista arvioinneista on 
ilmoitettava asianomaiselle 
toimeksisaajalle, jolle on annettava 
tilaisuus vastustaa päätelmiä kohtuullisen 
ajan kuluessa ja hankkia oikeussuojaa.
2. Kun 1 kohdan mukainen arviointi on 
tehty ja sopimuksen saaneen talouden 
toimijan tai talouden toimijan nimittämän 
alihankkijan toiminnassa on havaittu 
merkittäviä tai toistuvia puutteita eikä 
talouden toimija ole vastustanut 
päätelmiä tai talouden toimijan 
vastalauseita ei ole vahvistettu 
oikeussuojan turvin, hankintayksikön on 
ilmoitettava asiasta ja arvioinnin 
yksityiskohdista 93 ja 97 artiklassa 
tarkoitetuille valvonta- ja 
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hallintoviranomaisille. 
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintayksiköt voivat saada helposti 
tämän artiklan soveltamiseen liittyviä 
tietoja ja apua 93, 96 ja 97 artiklassa 
mainittujen valvonta- ja 
hallintoviranomaisten antaman tuen 
avulla.

Or. en

Tarkistus 114
Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 115
Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

2 a. Hankintayksiköiden on varmistettava, 
että palveluntarjoajaa valittaessa 
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kiinnitetään asianmukaista huomiota 
sosiaalisiin standardeihin ja näkökohtiin 
2 artiklan 22 kohdan b alakohdan sekä 
54, 70, 72, 74 ja 81 artiklan mukaisesti.

2 b. Palveluntarjoajaa valittaessa 
hankintayksiköiden on harkittava 
31 artiklassa tarkoitettujen varattujen 
hankintasopimusten käyttöä.

Or. en

Tarkistus 116
Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltion alueeseen tai alueen 
osaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 117
Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yksi 
riippumaton elin on vastuussa
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 'valvontaelin'. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
nimeämisestä komissiolle.

Niissä jäsenvaltioissa, joissa on jo 
olemassa valvontaelin, jäsenvaltioiden on 
annettava sille tämän artiklan mukainen 
vastuu. 

Or. en
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Tarkistus 118
Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red flag) 
indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia sääntöjenvastaisuuksia;

d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red flag) 
indikaattorijärjestelmiä ja 
seurantajärjestelmiä, joiden tarkoituksena 
on riittävästi ehkäistä, havaita ja tuoda ilmi 
hankintoihin liittyviä petos-, lahjonta- ja 
eturistiriitatapauksia, muita vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia sekä erityisiä 70, 74 
ja 81 artiklaan sisältyvien säännösten 
rikkomuksia;

Or. en

Tarkistus 119
Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuki hankintayksiköille ja yrityksille Tuki hankintayksiköille 

Or. en

Tarkistus 120
Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava käyttöön 
teknisen tuen rakenteet, jotta 
hankintayksiköt saavat oikeudellisia ja 
taloudellisia neuvoja, ohjeita ja tukea 
hankintamenettelyjen valmisteluun ja 
toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että jokainen 
hankintayksikkö voi saada pätevää tukea ja 
neuvoja yksittäisissä, erityisesti 70, 74 ja 
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81 artiklaan sisältyviin säännöksiin 
liittyvissä kysymyksissä.

Or. en

Tarkistus 121
Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimijoiden, etenkin pk-
yritysten, julkisten hankintojen 
markkinoille pääsyn parantamiseksi ja 
tämän direktiivin säännösten 
virheettömän ymmärtämisen 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että saatavilla on 
tarkoituksenmukaista tukea, esimerkiksi 
sähköisin välinein tai olemassa olevia 
yritystukiverkostoja käyttäen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 122
Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä hallinnollista tukea on oltava 
saatavilla talouden toimijoille, jotka 
aikovat osallistua hankintamenettelyyn 
toisessa jäsenvaltiossa. Tällaisen tuen on 
katettava vähintään hallinnolliset 
vaatimukset kyseisessä jäsenvaltiossa ja 
mahdolliset sähköisiin hankintoihin 
liittyvät velvoitteet.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 123
Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kiinnostuneet talouden toimijat saavat 
helposti asianmukaiset tiedot niistä 
veroihin, ympäristönsuojeluun sekä 
sosiaali- ja työlainsäädäntöön liittyvistä 
velvoitteista, jotka ovat voimassa siinä 
jäsenvaltiossa, sillä alueella tai sillä 
paikkakunnalla, jossa/jolla 
rakennusurakoita suoritetaan tai 
palveluja tarjotaan, ja joita sovelletaan 
kyseisessä paikassa suoritettaviin 
rakennusurakoihin tai tarjottaviin 
palveluihin hankintasopimuksen 
toteutuksen aikana.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 124
Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 125
Ehdotus direktiiviksi
96 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

96 a artikla
Talouden toimijalle annettavat tiedot

Tämän direktiivin säännösten 
virheettömän ymmärtämisen 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että saatavilla on 
tarkoituksenmukaista tukea, esimerkiksi 
sähköisin välinein tai olemassa olevia 
yritystukiverkostoja käyttäen.
Erityistä tietoa on oltava saatavilla 
talouden toimijoille, jotka aikovat 
osallistua hankintamenettelyyn toisessa 
jäsenvaltiossa. Tällaisen tiedon on 
katettava vähintään hallinnolliset 
vaatimukset kyseisessä jäsenvaltiossa ja 
mahdolliset sähköisiin hankintoihin 
liittyvät velvoitteet.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kiinnostuneet talouden toimijat saavat 
helposti asianmukaiset tiedot niistä 
veroihin, ympäristönsuojeluun sekä 
sosiaali- ja työlainsäädäntöön liittyvistä 
velvoitteista, jotka ovat voimassa siinä 
jäsenvaltiossa, sillä alueella tai sillä 
paikkakunnalla, jossa/jolla 
rakennusurakoita suoritetaan tai 
palveluja tarjotaan, ja joita sovelletaan 
kyseisessä paikassa suoritettaviin 
rakennusurakoihin tai tarjottaviin 
palveluihin hankintasopimuksen 
toteutuksen aikana.

Or. en

Tarkistus 126
Ehdotus direktiiviksi
98 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

95 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä]*.
_____________
* EUVL Lisätään tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.

Or. en

Tarkistus 127
Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 kohta – a–b alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’teknisellä eritelmällä’ yhtä 
seuraavista:

Poistetaan.

a) palvelu- tai tavarahankintasopimusten 
osalta tuotteelta tai palvelulta edellytetyt 
ominaisuudet määrittelevässä asiakirjassa 
olevaa eritelmää. Näihin ominaisuuksiin 
kuuluvat laadun taso, ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
luettuna vammaiskäyttö), 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, tuotteen käyttö, turvallisuus 
tai mitat, mukaan lukien tuotteeseen 
kohdistuvat vaatimukset 
myyntinimityksen, termistön, tunnusten, 
testauksen ja testausmenetelmien, 
pakkauksen, merkitsemisen, etiketöinnin, 
käyttöohjeiden sekä tuotantoprosessien ja 
-menetelmien osalta kaikissa tavara- tai 
palveluhankinnan elinkaaren vaiheissa 
sekä vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmät;
b) rakennusurakkasopimusten osalta 
kaikkia teknisiä määräyksiä, jotka 
sisältyvät erityisesti hankinta-
asiakirjoihin ja joissa määritellään 
materiaalilta, tuotteelta tai hankinnalta 
vaadittavat ominaisuudet, jotta kyseinen 
materiaali, tuote tai hankinta kuvauksen 
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perusteella täyttää hankintayksikön 
tarkoittaman käytön vaatimukset. Näihin 
ominaisuuksiin on sisällyttävä ympäristö-
ja ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
luettuna vammaiskäyttö), 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, turvallisuus tai mitat, 
mukaan lukien menettelyt, jotka koskevat 
laadunvarmistusta, termistöä, tunnuksia, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, 
merkitsemistä, etiketöintiä ja käyttöohjeita 
sekä tuotantoprosesseja ja -menetelmiä 
kaikissa rakennustyön elinkaaren 
vaiheissa. Näiden ominaisuuksien on 
sisällettävä myös säännöt, jotka liittyvät 
suunnitteluun ja kustannuslaskentaan, 
testaukseen ja tarkastukseen, sekä 
rakennustyön hyväksymisehdot, 
rakennusmenetelmät tai -tekniikat sekä 
kaikki muut tekniset edellytykset, jotka 
hankintayksikön on mahdollista määrätä 
yleisen tai erityisen sääntelyn puitteissa ja 
jotka liittyvät valmiiseen rakennustyöhön 
ja materiaaleihin tai näiden osiin;

Or. en

Tarkistus 128
Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’standardilla’ tunnustetun 
standardointielimen toistuvaan tai 
jatkuvaan käyttöön hyväksymää teknistä
eritelmää, jonka noudattaminen ei ole 
pakollista ja joka kuuluu yhteen seuraavista 
luokista: 

2) 'standardilla' 

a) tunnustetun standardointielimen 
toistuvaan tai jatkuvaan käyttöön 
hyväksymää eritelmää, jonka 
noudattaminen ei ole pakollista ja joka 
kuuluu johonkin seuraavaan lajiin:
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a) ’kansainvälinen standardi’: 
kansainvälisen standardointijärjestön 
hyväksymä standardi, joka on yleisesti 
saatavilla;

i) ’kansainvälinen standardi’: 
kansainvälisen standardointijärjestön 
hyväksymä standardi, joka on yleisesti 
saatavilla;

b) ’eurooppalainen standardi’: 
eurooppalaisen standardointijärjestön 
hyväksymä standardi, joka on yleisesti 
saatavilla;

ii) ’eurooppalainen standardi’: 
eurooppalaisen standardointijärjestön 
hyväksymä standardi, joka on yleisesti 
saatavilla;

c) ’kansallinen standardi’: kansallisen 
standardointijärjestön hyväksymä 
standardi, joka on yleisesti saatavilla;

iii) ’kansallinen standardi’: kansallisen 
standardointijärjestön hyväksymä 
standardi, joka on yleisesti saatavilla;

b) eurooppalaiset tekniset hyväksynnät;
c) yhteinen tekninen eritelmä;
d) tekninen viittaus; tai
e) kolmannen osapuolen todentama 
standardi ja sertifiointi.

Or. en

Tarkistus 129
Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’eurooppalaisella teknisellä 
hyväksynnällä’ rakennustuotteelle 
annettua myönteistä teknistä arviointia 
tuotteen sopivuudesta tarkoitettuun 
käyttöön; hyväksyntä perustuu niiden 
rakennuskohdetta koskevien olennaisten 
vaatimusten täyttymiseen, joiden pohjalta 
tuotteelle ominaiset ominaisuudet on 
määrätty, sekä käyttöolosuhteiden 
määrittelyyn. Eurooppalaisen teknisen 
hyväksynnän myöntää jäsenvaltion 
nimeämä hyväksyntälaitos;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 130
Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’yhteisellä teknisellä eritelmällä’ 
teknistä eritelmää, joka on vahvistettu 
jäsenvaltioiden tunnustaman menettelyn 
tai eurooppalaisesta standardoinnista [ja 
neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 
93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 
95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 
2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/105/EY ja 
2009/23/EY muuttamisesta] annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen [XXX] 9 ja 10 artiklan 
mukaisesti ja joka on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 131
Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’teknisellä viitteellä’ mitä tahansa 
muuta eurooppalaisen 
standardointielimen markkinoiden tarpeet 
huomioon ottavien menettelyjen 
mukaisesti laatimaa teknistä määrittelyä 
kuin virallista standardia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 132
Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a) 'kolmannen osapuolen todentamalla 
standardilla' rakennusurakan, palvelun 
tai tavaran ympäristöön liittyvien, 
sosiaalisten tai muiden ominaisuuksien 
(elinkaaren tai sosiaalisesti kestävän 
tuotantoprosessin ominaisuudet mukaan 
lukien) osalta vahvistettua eritelmää, joka 
on kaikkien asianosaisten osapuolten 
saatavilla ja edellyttää, että tarjoajista 
riippumaton kolmas osapuoli todentaa 
sääntöjenmukaisuuden, ja jonka 
eritelmävaatimukset
i) koskevat ainoastaan ominaisuuksia, 
jotka liittyvät sopimuksen kohteeseen;
ii) on laadittu tieteellisen tiedon pohjalta 
tai perustuvat muihin puolueettomasti 
todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin 
perusteisiin;
iii) vahvistetaan avoimessa menettelyssä, 
johon kaikki asianomaiset tahot, kuten 
viranomaiset, ammattiliitot, kuluttajat, 
valmistajat, vähittäiskaupan edustajat ja 
ympäristöjärjestöt, voivat osallistua;
iv) laatii kolmas osapuoli, joka on 
riippumaton sääntöjenmukaisuuden 
todentamista hakevasta talouden 
toimijasta.

Or. en

Tarkistus 133

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Työlausekkeita koskeva yleissopimus 
nro 94 (julkiset sopimukset)

Or. en
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PERUSTELUT

Esittelijä katsoo, että julkisia hankintoja koskevien direktiivien nykyaikaistamisella voidaan 
saavuttaa tasapaino toisaalta sääntöjen yksinkertaistamisen ja toisaalta innovatiivisiin ja 
kestäviin sopimuksentekoperusteisiin yhdistettyjen asianmukaisten, tehokkaiden menettelyjen 
välillä, samalla kun varmistetaan pk-yritysten laajempi osallistuminen ja sähköisten 
hankintojen yleistyminen.

Tavoitteena on, että sisämarkkinoilla hyödynnetään täydellisesti julkisten hankintojen 
potentiaalia kasvun, työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi. Kun otetaan 
huomioon, että julkisten hankintojen markkinoiden osuus taloudesta on merkittävä (niiden 
osuuden arvioidaan olevan 19 prosenttia EU:n BKT:stä), hankintasääntöjen onnistunut 
tarkistaminen ja täytäntöönpano auttaisivat merkittävällä tavalla antamaan uutta vauhtia 
reaalitalouteen tehtäville investoinneille sekä voittamaan Euroopan talouskriisin.

Esittelijä on tyytyväinen komission ehdotuksiin ja katsoo, että niissä esitetään kiinnostavia 
uusia periaatteita ja ajatuksia. Parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi niitä on 
kuitenkin paranneltava. Yksityiskohtaisempia ajatuksia esittelijän tekemistä ehdotuksista 
löytyy hänen 23. helmikuuta 2012 tämän mietintöluonnoksen lisäksi laatimastaan 
työasiakirjasta (PE 483.690). 

Tehokkaat ja sosiaalisesti kestävät hankintasopimukset

Esittelijä katsoo, että komission ehdotus on sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen 
puutteellinen. Tästä syystä esittelijä haluaa sisällyttää sosiaalisten standardien noudattamisen 
kaikkiin hankintasopimusmenettelyn vaiheisiin.

Tästä syystä esittelijä muokkaa hankinta-asiakirjoihin sisältyviä teknisiä eritelmiä, joissa 
määritellään rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet, jotta 
hankintayksikkö voi halutessaan saavuttaa kestävyyttä koskevat tavoitteet. Teknisiin 
eritelmiin olisi siis voitava sisällyttää esimerkiksi ympäristönsuojelun tasoon, organisaatioon, 
hankintasopimuksen täytäntöönpanossa mukana olevien työntekijöiden pätevyyteen ja 
kokemukseen, turvallisuuteen – kuten tuotteiden, pakkausten ja käyttöohjeiden laadun 
arviointimenetelmät – elinkaareen ja sosiaalisesti kestävään tuotantoprosessiin liittyvät 
vaatimukset.

Esittelijän luoma sosiaalisesti kestävän tuotantoprosessin käsite, joka sisältyy myös 
sopimuksentekoperusteisiin, määritellään hankinnan kohteeseen liittyvänä tuotantoprosessina, 
oli kyse sitten tavarahankinnoista, rakennusurakoista tai palveluista, ja siinä taataan 
työntekijöiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten sekä sosiaalisten standardien 
noudattaminen. Sosiaalisesti kestävään tuotantoprosessiin liittyvät sosiaaliset perusteet 
tarkoittavat kansallisissa ja unionin lainsäädännöissä sekä työehtosopimuksissa määriteltyjä ja 
vahvistettuja sosiaalisia standardeja.

Lisäksi esittelijä lujittaa poissulkemisperusteita tekemällä pakolliseksi sellaisen julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen poissulkemisen, jossa talouden toimija laiminlyö sosiaali-, 
työ- ja tasa-arvolainsäädännön mukaisia velvoitteitaan, jotka on määritelty jäsenvaltion tai 
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unionin lainsäädännössä tai työehtosopimuksissa. Vastaavasti hankintayksiköt eivät 
myöskään voi tehdä hankintasopimusta parhaan tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa, jos 
talouden toimija ei kykene esittämään ajantasaisia tietoja sosiaalimaksujensa maksamisesta.

Valintakriteereiden osalta esittelijä toivoo, että hankintayksiköt voisivat asettaa sellaiset 
hankintamenettelyihin osallistumisen edellytykset, joihin liittyy myös kansallisessa ja unionin 
lainsäädännössä sekä työehtosopimuksissa määriteltyjen työntekijöiden terveys-, turvallisuus-
, sosiaali- ja työoikeuden standardien noudattaminen.

Esittelijä katsoo myös, että hankintasopimuksen tekoperusteissa on ehdottomasti luovuttava 
alimman hinnan käsitteestä ja sen tilalla on sovellettava kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen käsitettä. Koska hinta otetaan huomioon myös kokonaistaloudellisesti 
edullisimmassa tarjouksessa, hankintayksiköillä on mahdollisuus tehdä valintoja, jotka 
vastaavat parhaiten heidän tarpeitaan, ja ottaa huomioon myös strategiset sosiaaliset tekijät, 
sosiaaliset perusteet – kuten sosiaali- ja työlainsäädäntö, työpaikan työ-, turvallisuus- ja 
terveysolosuhteet, heikommassa asemassa olevien henkilöiden, nuorten, naisten, iäkkäiden 
työntekijöiden ja pitkäaikaistyöttömien työllistyminen – ympäristöön sekä erityisesti reiluun 
kauppaan liittyvät perusteet. Kuten edellä on todettu, sosiaalisesti kestävä tuotantoprosessi 
sisällytetään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arviointiin. Elinkaaren 
määritelmään on lisäksi sisällytettävä tuotantopaikka. Euroopan unionin olisi tietyissä 
erityistapauksissa voitava antaa hankintasopimusten teossa etusija paikallisille tuottajille, 
erityisesti pk-yrityksille. Sen lisäksi, että tällä tavoin edistettäisiin kestävää kehitystä ja 
säilytettäisiin paikallista ja alueellista yritystoimintaa, tämä säännös tarjoaisi 
hankintaviranomaisille välineen, jonka avulla voitaisiin vähentää talouskriisin paikallisia 
vaikutuksia.

On kuitenkin tarpeen tarkentaa, että tehokkuuden ja oikeusvarmuuden takia yksikään 
sopimuksentekoperuste ei anna hankintayksikölle täydellistä valinnanvapautta: 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tunnistamiseksi valittujen 
sopimuksentekoperusteiden on aina liityttävä hankintasopimuksen kohteeseen ja niiden on 
mahdollistettava tehokas kilpailu.

Hankintasopimusten tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi myös 
voitava velvoittaa hankintayksiköt valvomaan hankintasopimuksen saaneen talouden toimijan 
suoritusta.

Pk-yritysten tehokas osallistuminen asianmukaisen alihankinnan ansiosta

Esittelijä kannattaa alihankintaa, kun se mahdollistaa pk-yritysten kehittämisen. Joissakin 
dramaattisissa tapauksissa alihankintaketjut johtavat kuitenkin työntekijöiden 
hyväksikäyttöön ja näin ollen laadultaan heikompitasoisiin hankintasopimuksiin. On kaikkien, 
sekä yritysten että hankintayksiköiden, etujen mukaista varmistaa, että hankintasopimusten 
korkeatasoisen täytäntöönpanon yhteydessä noudatetaan työlainsäädäntöä. Tästä syystä 
esittelijä ehdottaa, että alihankintaketjuja rajoitetaan siten, ettei alihankintaketjussa saa olla 
kolmea toistaan seuraavaa alihankkijaa enempää. Hän ehdottaa myös vastuuperiaatteen 
käyttöönottoa koko alihankintaketjussa, jotta kaikki tasot ovat vastuussa voimassaolevien 
perusoikeuksien sekä työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevien oikeuksien ja 
työlainsäädännön noudattamisesta.
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Hankintayksikkö voi pyytää tai jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään hankinta-
asiakirjoissa, että tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan hankintasopimuksesta tämä 
saattaa antaa alihankintana kolmansille osapuolille sekä ehdotetut alihankkijat.

On myös tehostettava epätavallisen alhaisia tarjouksia koskevia säännöksiä, jotta estetään 
kaikki mahdollisuudet sellaisen alihankinnan harjoittamiseen, jossa ei noudateta 
työlainsäädäntöä.

Esittelijä tukee komission ehdotusta, jolla pyritään yleistämään sähköisiä hankintoja koskevan 
menettelyn käyttö. Pk-yritysten osallistumista yksinkertaistetaan ja kannustetaan. Hän toivoo 
kuitenkin, että säilytettäisiin tällä hetkellä voimassa olevat direktiivin 2004/17 mukaiset 
tarjousten jättämistä koskevat määräajat. Hän katsoo, että tarjouksentekijät ja erityisesti 
pk-yritykset tarvitsevat vähimmäisajan, jotta ne voivat laatia asianmukaisen tarjouksen.

Hankintayksiköiden kannalta yksinkertaistetut hankintasopimukset

Esittelijä kiinnittää aivan erityistä huomiota hankintayksiköihin, joiden tehtävänä on soveltaa 
tulevan direktiivin osatekijöitä julkisten hankintasopimusten tekemiseen. Tästä syystä hänen 
mielestään on tärkeää, ettei niiden tehtävää monimutkaisteta ja että ne voivat tehdä 
yhteisöjensä hyvinvoinnin kannalta tehokkaita hankintasopimuksia.

Tästä syystä esittelijä pitää välttämättömänä, että jäsenvaltiot saattavat kaikki direktiiviin 
sisältyvät menettelyt osaksi omaa lainsäädäntöään: jokaisella hankintayksiköllä on oltava 
käytettävissään välinevalikoima, joka mahdollistaa, että se voi valita tarpeitaan parhaiten 
vastaavan menettelyn. Esittelijä pitää toivottavana neuvottelumenettelyn käytön lisäämistä 
tulevaisuudessa.

Lisäksi esittelijä katsoo, että jäsenvaltioiden on tarjottava hankintayksiköille, 
hankintaviranomaiset mukaan luettuina, tekniset ja rahoitukselliset välineet, joiden avulla ne 
voivat mukautua sähköiseen hankintasopimusmenettelyyn ja valmistella tarjousasiakirjansa.

Esittelijä toivoo lisäksi, että julkisten viranomaisten välisiin suhteisiin tuodaan joustoa 
komission ehdottamalla tavalla. Ehdotetussa direktiivissä tätä sovelletaan 
hankintaviranomaisina toimiviin hankintayksiköihin. Komissio kodifioi suhteellisen ankarasti 
nykyistä oikeuskäytäntöä. Tästä syystä paikallisyhteisöjen liikkumavara pienenee 
huomattavasti julkisia hankintoja koskevan yleisen tehokkuuden kustannuksella. Tästä syystä 
esittelijä ehdottaa poikkeuksia yksityisen osakkuuden täydellistä kieltoa koskevaan 
periaatteeseen, mutta korostaa kuitenkin yleiseen etuun pyrkimistä koskevaa vaatimusta. 
Koska tätä oikeuskäytäntöä olisi sovellettava myös julkisiin viranomaisten näiden toimiessa 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, on asianmukaista varmistaa, että samoja 
sääntöjä sovelletaan sekä tässä direktiivissä että [julkisia hankintoja koskevassa] direktiivissä 
[…/…/EU].

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta, jonka mukaan ero ensisijaisten palvelujen ja muiden 
kuin ensisijaisten palvelujen välillä poistuu. Hän katsoo, että sosiaalipalveluja koskevan 
erityisjärjestelmän perustaminen on tarkoituksenmukaista, jotta voidaan ottaa huomioon 
niiden erityispiirteet ja taata julkisten hankintojen strateginen käyttö, mutta toivoo, että tätä 
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järjestelmää kevennetään poistamalla siitä ennakkoilmoitusta koskeva velvollisuus, ja 
korostaa tarvetta noudattaa avoimuutta ja yhtäläistä kohtelua koskevia periaatteita.

Esittelijä katsoo kansallisen hallintoviranomaisen osalta, että jokaisella jäsenvaltiolla olisi 
tärkeää olla julkisten hankintojen moitteettomasta toiminnasta vastaava viranomainen. Lisäksi 
hän toivoo, että voitaisiin välttää kaikki ylimääräinen hallinnollinen rasite, joka voi hidastaa 
hankintayksiköiden toimintaa. Tästä syystä hän katsoo, että niissä jäsenvaltioissa, joissa 
viranomainen on jo olemassa, tälle voitaisiin antaa uusia vastuualueita.


