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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on hiljattain esittänyt julkisista hankinnoista (direktiivi 2004/18/EY) ja vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 
(direktiivi 2004/17/EY) annettujen direktiivien nykyaikaistamista. Lisäksi on annettu esitys 
uudesta direktiivistä, jonka tavoitteena on säännellä käyttöoikeussopimusten alaa, ja vasta 
jälkeenpäin ehdotus asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin 
sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien 
maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista 
menettelyistä.

Kansainvälisesti julkiset hankinnat kattavat merkittävän osan maailmankaupasta. Julkisten 
hankintojen osuus kehittyneiden maiden BKT:stä on keskimäärin 15–20 prosenttia. Vaikka 
julkisten hankintojen markkinat ovat merkittävät, ne ovat kuitenkin yksi kaikkein 
suljetuimmista (komissio arvioi, että puolet julkisten hankintojen maailmanmarkkinoista on 
suljettu ulkomaiselta kilpailulta) ja vähiten säännellyistä aloista kansainvälisen kaupan 
yhteydessä.

Monenvälisissä yhteyksissä sovelletaan yleistä hankintasopimusta (GPA), joka oli hiljattain 
tarkistamisprosessin kohteena. Prosessi saatiin päätökseen maaliskuussa 2012. Tarkistuksen 
tavoitteena oli lisätä julkisten hankintojen kansainvälisten markkinoiden avoimuutta ja 
menettelyjen yksinkertaistamista. Esittelijä pitää myönteisenä kyseistä tarkistusprosessia ja 
toivoo, että EU hyväksyy sen pikaisesti. Samanaikaisesti esittelijä toteaa, että ainoastaan 42 
WTO:n jäsenvaltiota (joista jopa 27 on EU:n jäsenvaltioita) on todellisuudessa liittynyt 
kyseiseen kansainväliseen sopimukseen, ja esittää vahvan toiveen siitä, että useat muut valtiot 
liittyisivät siihen, etenkin kehittyneemmät maat ja nopeasti kehittyvän talouden maat niin, että 
sen maantieteellistä kattavuutta voitaisiin laajentaa ja saada siten aikaan yhteisistä ja yleisesti 
voimassa olevista säännöistä koostuva järjestelmä tällä tärkeällä kansainvälisen kaupan alalla. 

Julkisten hankintojen alaa koskevat erityismääräykset sisältyvät myös toiseen WTO:n 
sopimukseen eli palvelukaupan yleissopimukseen (GATS).

Kahdenvälisissä yhteyksissä EU:ta sitovat myös eräiden jo tehtyjen kahdenvälisten 
sopimusten (Albanian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Cariforum-valtioiden, 
Chilen, Kroatian, Meksikon, Montenegron, Etelä-Korean ja Sveitsin kanssa tehtyjen 
sopimusten) yhteydessä syntyneet velvoitteet. Julkisten hankintojen ala muodostaa tärkeän ja 
usein arkaluonteisen luvun käynnissä olevissa neuvotteluissa, joissa pyritään saamaan 
päätökseen mahdollisia uusia kaupallisia sopimuksia muiden kansainvälisten 
kauppakumppanien kanssa.  

Valmistelija korostaa tällaisen kansainvälisten kumppanuuksien yhteydessä kansainvälisen 
ulottuvuuden merkitystä julkisten hankintojen alalla. Valmistelija panee merkille, että 
julkisten hankintojen kansainvälisiä markkinoita on asteittain avattava yhteisiin sääntöihin 
perustuvan järjestelmän pohjalta merkkinä vastavuoroisuudesta, tasapuolisuudesta sekä 
kansainvälisten ympäristönormien, sosiaalisten normien ja työnormien noudattamisesta. 
Euroopan unioni avaa nykyään kansainvälisille toimijoille merkittävässä määrin omia 
julkisten hankintojen markkinoitaan, mutta hyvin usein muut tärkeät kansainväliset 
kauppakumppanit eivät tee samoin. 
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Näin ollen valmistelija peräänkuuluttaa EU:lta tiukempia toimia lainsäädäntöaloitteiden ja 
johdonmukaisen neuvotteluprosessin kautta, jotta voidaan palauttaa tasapainoiset edellytykset 
ja todelliset yhtäläiset toimintaolosuhteet kansainvälisiä toimintaympäristöjä varten. 

Tältä osin valmistelija pitää valitettavana komission päätöstä jättää laatimatta yhtenäiset 
"ulkoisen ulottuvuuden" normit julkisten hankintojen alalla. Komissio päätti olla esittämättä 
uudelleen ulkomaisia tavaroita ja palveluja sisältävistä tarjouksista annetun direktiivin 
2004/17/EY sisältämiä säädöksiä ja sen jälkeen täydentävää mutta täysin erillistä
lainsäädäntöaloitetta myös omassa lainsäädäntömenettelyssään, vaikka se suhtautuu 
myönteisesti esitettyihin sisältöihin. Tämä on vaarassa aiheuttaa haitallisen oikeudellisen 
tyhjiön, kun unionin lainsäädännöstä jäävät puuttumaan kohdennetut säädökset, joilla 
säänneltäisiin kolmansien maiden tavaroiden, palvelujen ja yritysten pääsyä Euroopan 
julkisten hankintojen markkinoille.

Sen vuoksi valmistelijan mielestä on tärkeää ottaa käyttöön erityiset säännöt, jotta voidaan 
pyrkiä säätelemään yhtenäisesti ja kattavasti ehtoja, joiden perusteella voidaan hylätä sellaiset 
mahdolliset tarjoukset, joihin sisältyvät tavarat ja palvelut eivät kuulu kansainvälisten 
sopimusten piiriin. Valmistelija aikoo tältä osin sovittaa täytäntöönpanovaltaa käyttävän 
komission ehdottaman lainsäädäntömekanismin hiljattain antamaansa asetusehdotukseen.

Lisäksi on tärkeää tiukentaa entisestään Euroopan komission ehdottamaa lainsäädäntöä niin 
sanotuista "poikkeuksellisen alhaisista tarjouksista" ottamalla käyttöön mahdollisuus hylätä 
automaattisesti muita tarjouksia merkittävästi alhaisemmat tarjoukset ja laajentaa 
vähimmäisedellytykset lisätietojen pyytämisestä koskemaan taloudellisia toimijoita.

Lausuntoluonnokseen olisi myös tarpeen sisällyttää eräitä tarkistuksia, joiden tarkoitus on 
korostaa mahdollisimman kattavasti sitä kansainvälistä ulottuvuutta, johon Euroopan unionin 
direktiivejä sovelletaan.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisella hankinnalla 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. 

(2) Julkisella hankinnalla 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. 
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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 peruskäsitteitä ja -
konsepteja, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja ottaa huomioon tietyt 
näkökohdat, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön.

Julkiset hankinnat ovat tehokas väline 
Euroopan teollisuuspolitiikan uudelleen 
määrittelemisessä. 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 
peruskäsitteitä ja -konsepteja, jotta voidaan 
parantaa oikeusvarmuutta ja ottaa 
huomioon tietyt näkökohdat, jotka liittyvät 
asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Sisämarkkinat ja kansainväliset 
markkinat kytkeytyvät yhä tiiviimmin 
toisiinsa, joten julkisia hankintoja 
koskevassa politiikassa olisi edistettävä 
asianmukaisesti EU:n arvoja, kuten 
avoimuutta, periaatteellista korruption 
vastaista kantaa, vastavuoroisuuden 
periaatetta sekä sosiaalisia oikeuksia ja 
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ihmisoikeuksia.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) 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 
kansainvälinen julkista hankintaa koskeviin 
sopimuksiin liittyvä keskenään 
tasapainossa olevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien monenvälinen järjestelmä 
maailmankaupan vapauttamiseksi ja 
laajentamiseksi. Hankintaviranomaiset 
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.

(8) 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 
kansainvälinen julkista hankintaa koskeviin 
sopimuksiin liittyvä keskenään 
tasapainossa olevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien monenvälinen järjestelmä 
maailmankaupan vapauttamiseksi ja 
laajentamiseksi. GPA-sopimus on 
hiljattain ollut tarkistuksen kohteena, ja 
tarkistusprosessi saatiin päätökseen 
maaliskuussa 2012; sopimuksen 
tarkistuksen tavoitteena oli lisätä alan 
markkinoiden avautumista, laajentaa sen 
kattavuutta, poistaa syrjiviä toimenpiteitä 
sekä lisätä menettelyjen avoimuutta. 
Hankintaviranomaiset täyttävät niiden 
hankintasopimusten osalta, jotka kuuluvat 
GPA-sopimuksen ja unionin 
allekirjoittamien muiden asiaa koskevien 
kansainvälisten sopimusten 
soveltamisalaan, kahdenvälisten 
kauppasopimusten yhteydessä annetut 
sitoumukset mukaan luettuina, näiden 
sopimusten mukaiset velvollisuutensa 
soveltamalla tätä direktiiviä kyseiset 
sopimukset allekirjoittaneiden kolmansien 
maiden talouden toimijoihin. Tässä 
yhteydessä on tärkeää, että unionin 
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kansainväliset sitoumukset, jotka koskevat 
kolmansien maiden pääsyä julkisten 
hankintojen markkinoille, saatetaan 
osaksi Euroopan unionin 
oikeusjärjestelmää niin, että voidaan taata 
tehokas ja yhdenmukainen soveltaminen.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Kun komissio neuvottelee 
kauppasopimuksista sellaisten maiden 
kanssa, jotka eivät ole liittyneet GPA-
sopimukseen, sen olisi sisällytettävä 
julkisia hankintoja koskevaan lukuun 
muita kuin hintaa koskevia lisäperusteita. 
Hankintaviranomaisten olisi komission 
suostumuksella voitava sulkea 
ulkopuolelle sellaisten kolmansien 
maiden talouden toimijat, jotka eivät avaa 
markkinoitaan Euroopan unionin 
yrityksille, jotta komissiolla olisi 
liikkumavaraa sen neuvotellessa 
kauppasopimuksista kolmansien maiden 
kanssa.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) GPA-sopimusta sovelletaan 
hankintasopimuksiin, jotka ylittävät tietyt 
mainitussa sopimuksessa vahvistetut 
kynnysarvot, jotka on ilmaistu erityisnosto-
oikeuksina. Tässä direktiivissä säädettyjä 
kynnysarvoja olisi mukautettava sen 
varmistamiseksi, että ne vastaavat GPA-
sopimuksessa vahvistettujen 
kynnysarvojen euromääräisiä vasta-arvoja. 
Lisäksi olisi säädettävä euroina ilmaistujen 
kynnysarvojen säännöllisestä 
tarkistamisesta, jotta nämä kynnysarvot 
voitaisiin mukauttaa puhtaasti 
matemaattisella laskutoimituksella euron 
arvon mahdollisiin muutoksiin erityisiin 
nosto-oikeuksiin nähden.

(9) GPA-sopimusta sovelletaan 
hankintasopimuksiin, jotka ylittävät tietyt 
mainitussa sopimuksessa vahvistetut 
kynnysarvot, jotka on ilmaistu erityisnosto-
oikeuksina. Tässä direktiivissä säädettyjä 
kynnysarvoja olisi mukautettava sen 
varmistamiseksi, että ne vastaavat GPA-
sopimuksessa vahvistettujen 
kynnysarvojen euromääräisiä vasta-arvoja. 
Lisäksi olisi säädettävä euroina ilmaistujen 
kynnysarvojen säännöllisestä 
tarkistamisesta, jotta nämä kynnysarvot 
voitaisiin mukauttaa puhtaasti 
matemaattisella laskutoimituksella euron 
arvon mahdollisiin muutoksiin erityisiin 
nosto-oikeuksiin nähden. Lisäksi on 
aiheellista, että tällainen kynnysarvojen 
säännöllinen tarkistus toteutetaan myös, 
kun on arvioitu alustavasti olennaisen 
vastavuoroisuuden periaatteen 
asianmukaista toteutumista unionin ja 
muiden sopimuksen allekirjoittaneiden 
osapuolten välisessä markkinoiden 
avaamisessa. Olennaisen 
vastavuoroisuuden arviointi koskee myös 
niitä kolmansia maita, jotka eivät ole 
mukana julkisia hankintoja koskevassa 
sopimuksessa mutta joilla on 
mahdollisuus päästä Euroopan julkisten 
hankintojen markkinoille.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 

(11) Tietyille palvelujen pääluokille, 
esimerkiksi henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-,
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terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näiden palvelujen julkista hankintaa 
koskevia sopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 500 000 euron kynnysarvoa. 
Henkilöpalvelut, joiden arvot alittavat 
tämän kynnysarvon, eivät yleensä kiinnosta 
muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita. 
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 

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

riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tätä direktiiviä, joka on osoitettu 
jäsenvaltioille, ei sovelleta hankintoihin, 
joita kansainväliset järjestöt tekevät omasta 
puolestaan ja omaan lukuunsa. On 
kuitenkin tarpeen selventää, missä määrin 
direktiiviä olisi sovellettava 
kansainvälisten erityissääntöjen 
soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin.

(13) Tätä direktiiviä, joka on osoitettu 
jäsenvaltioille, ei sovelleta hankintoihin, 
joita kansainväliset järjestöt tekevät omasta 
puolestaan ja omaan lukuunsa. On 
kuitenkin tarpeen selventää, missä määrin 
direktiiviä olisi sovellettava 
kansainvälisten erityissääntöjen 
soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin.
Euroopan unionin toimielinten olisi 
otettava erityisesti huomion tällä 
direktiivillä voimaan saatetut muutokset 
ja muutettava omia hankintasääntöjään 
vastaamaan näitä muutoksia.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia ei saisi tehdä sellaisten 
talouden toimijoiden kanssa, jotka ovat 
osallistuneet rikollisjärjestön toimintaan tai 
syyllistyneet unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavaan lahjontaan tai petokseen 
taikka rahanpesuun. Jos talouden toimijat 
jättävät verot tai sosiaaliturvamaksut 
maksamatta, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin tasolla. 
Lisäksi hankintaviranomaisille olisi 
annettava mahdollisuus sulkea pois 
ehdokkaat tai tarjoajat 
ympäristövelvoitteiden tai sosiaalisten 

(34) Julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia ei saisi tehdä sellaisten 
talouden toimijoiden kanssa, jotka ovat 
osallistuneet rikollisjärjestön toimintaan tai 
syyllistyneet unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavaan lahjontaan tai petokseen 
taikka rahanpesuun. Jos talouden toimijat 
jättävät verot tai sosiaaliturvamaksut 
maksamatta ja jos rikotaan muun muassa 
kansainvälisesti tunnustettujen 
periaatteiden mukaisia ympäristö- tai 
työvoimavelvoitteita tai sosiaalisia 
velvoitteita, mukaan lukien työoloja, 
työehtosopimuksia tai vammaiskäytön 
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velvoitteiden rikkomisten perusteella myös 
silloin, kun on kyse vammaiskäytön 
edellytyksiä koskevien sääntöjen 
rikkomisista tai muunlaisista ammatin 
harjoittamiseen liittyvistä vakavista 
virheistä, kuten kilpailusääntöjen tai 
immateriaalioikeuksien rikkomisista.

edellytyksiä koskevien sääntöjen 
rikkominen, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin tasolla.
Lisäksi hankintaviranomaisille olisi 
annettava mahdollisuus sulkea pois 
ehdokkaat tai tarjoajat, kun on kyse 
ammatin harjoittamiseen liittyvistä 
vakavista virheistä, kuten kilpailusääntöjen 
tai immateriaalioikeuksien rikkomisista.

Perustelu

Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja kansallisen lainsäädännön noudattaminen 
sisältyvät nykyiseen direktiiviin, eikä niiden poistamiseen ole mitään syytä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) 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 hankintaviranomaiset 
vaativat laadukkaita rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka sopivat 
optimaalisesti niiden tarpeisiin, esimerkiksi 
kun valittuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin sisältyy tuotantoprosessiin 
liittyviä tekijöitä. Sen vuoksi olisi 
sallittava, että hankintaviranomaiset 
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.

(37) 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 hankintaviranomaiset 
vaativat laadukkaita rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka sopivat 
optimaalisesti niiden tarpeisiin, esimerkiksi 
kun valittuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin sisältyy tuotantoprosessiin 
liittyviä tekijöitä. Sen vuoksi olisi 
sallittava, että hankintaviranomaiset 
asettavat hankintasopimuksen 
tekoperusteeksi "kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen".
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jos hankintaviranomaiset 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 
hankintaviranomaiselle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

(38) Kun hankintasopimus tehdään
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, 
hankintaviranomaisten 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 
hankintaviranomaiselle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn 
tuotantoprosessiin, tiettyyn palvelujen 
tarjontamuotoon tai tiettyyn prosessiin, 
joka koskee jotain muuta tuotteen tai 
palvelun elinkaaren vaihetta, jos nämä 
liittyvät julkista hankintaa koskevan 

(41) Jotta sosiaaliset näkökohdat voitaisiin 
ottaa paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisesti 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
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sopimuksen 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 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena. 
Kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät hankintasopimuksen 
tekoperusteena kyseisen sopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 

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 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena. 
Kun kyseessä ovat 
palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät 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.
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hankintasopimuksen toteuttamisen laatuun 
ja näin ollen myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) Hankintaviranomaisten olisi 
noudatettava direktiivissä 2011/7/EU 
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vahvistettua maksuaikaa.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(55) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Komission olisi toimitettava kaikki 
kansallisten asiantuntijoiden tapaamisia 
koskevat tiedot ja asiakirjat 
valmistellessaan ja pannessaan 
täytäntöön delegoituja säädöksiä. Tässä 
yhteydessä komission olisi varmistettava 
Euroopan parlamentin asianmukainen 
osallistuminen hyödyntämällä muilla 
politiikanaloilla aikaisemmin todettuja 
parhaita käytäntöjä, jotta parlamentille 
luodaan mahdollisimman hyvät 
edellytykset valvoa delegoituja säädöksiä
myöhemmin.

Perustelu

The directive foresees the use of delegated acts — among other things — to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12(4) utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal' trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
proposes emphasising the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
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about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period.
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

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

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 500 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

d) 1 000 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa kahden vuoden 
välein 30 päivästä kesäkuuta 2014 alkaen, 
että 4 artiklan a, b ja c alakohdassa säädetyt 
kynnysarvot vastaavat GPA-sopimuksessa 
vahvistettuja kynnysarvoja, ja tarkistaa 
niitä tarvittaessa.

1. Komissio varmistaa kahden vuoden 
välein 30 päivästä kesäkuuta 2014 alkaen, 
että 4 artiklan a, b ja c alakohdassa säädetyt 
kynnysarvot vastaavat GPA-sopimuksessa 
vahvistettuja kynnysarvoja, ja tarkistaa 
niitä tarvittaessa.

Komissio laskee GPA-sopimuksessa 
määrätyn laskentamenetelmän mukaisesti 
kyseiset kynnysarvot euron erityisnosto-
oikeuksina ilmastun ja 1 päivänä 
tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta 
edeltävän elokuun viimeisenä päivänä 
päättyvän 24 kuukauden jakson 
keskimääräisen päivänkurssin perusteella. 
Tällä tavoin tarkistettu kynnysarvo 
pyöristetään tarvittaessa alaspäin 

Komissio laskee GPA-sopimuksessa 
määrätyn laskentamenetelmän mukaisesti 
kyseiset kynnysarvot euron erityisnosto-
oikeuksina ilmastun ja 1 päivänä 
tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta 
edeltävän elokuun viimeisenä päivänä 
päättyvän 24 kuukauden jakson 
keskimääräisen päivänkurssin perusteella. 
Tällä tavoin tarkistettu kynnysarvo 
pyöristetään tarvittaessa alaspäin 
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lähimpään tuhanteen euroon laskennan 
tuloksena saadusta luvusta, jotta 
varmistetaan GPA-sopimuksessa 
määrättyjen voimassa olevien, erityisnosto-
oikeuksina ilmaistujen kynnysarvojen 
noudattaminen.

lähimpään tuhanteen euroon laskennan 
tuloksena saadusta luvusta, jotta 
varmistetaan GPA-sopimuksessa 
määrättyjen voimassa olevien, erityisnosto-
oikeuksina ilmaistujen kynnysarvojen 
noudattaminen. Komissio voi lisäksi ottaa 
huomioon GPA-sopimuksen muiden 
osapuolten toteuttamat kynnysarvojen 
muutokset.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kansainvälisen järjestön 
erityismenettely;

c) jäsenvaltiossa toimivan kansainvälisen 
järjestön erityismenettely;

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kolmansien maiden EU:n julkisten 
hankintojen markkinoiden eräisiin osiin 
pääsyn olisi joka tapauksessa perustuttava 
vastavuoroisuuden ja suhteellisuuden 
periaatteeseen.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siltä osin, kuin sovelletaan liitteitä I, II, 
IV ja V sekä julkisia hankintoja koskevan 
sopimuksen Euroopan unionin liitteen 1 
yleisiä huomautuksia ja muita unionia 
sitovia kansainvälisiä sopimuksia, jotka 
luetellaan tämän direktiivin liitteessä V, 
hankintaviranomaisten on myönnettävä 
näiden sopimusten allekirjoittajien 
rakennusurakoille, tavarantoimituksille, 
palveluille ja talouden toimijoille vähintään 
yhtä edullinen kohtelu kuin unionin 
rakennusurakoille, tavarantoimituksille, 
palveluille ja talouden toimijoille. Kun 
hankintaviranomaiset soveltavat tätä 
direktiiviä kyseisten sopimusten 
allekirjoittajien talouden toimijoihin, 
niiden on noudatettava kyseisiä 
sopimuksia.

1. Siltä osin, kuin sovelletaan liitteitä I, II, 
IV ja V sekä julkisia hankintoja koskevan 
sopimuksen Euroopan unionin liitteen 1 
yleisiä huomautuksia ja muita unionia 
sitovia kansainvälisiä sopimuksia –
kahdenvälisten kauppasopimusten 
yhteydessä tehdyt sitoumukset mukaan 
luettuina –, jotka luetellaan tämän 
direktiivin liitteessä V, 
hankintaviranomaisten on myönnettävä 
näiden sopimusten allekirjoittajien 
rakennusurakoille, tavarantoimituksille, 
palveluille ja talouden toimijoille vähintään 
yhtä edullinen kohtelu kuin unionin 
rakennusurakoille, tavarantoimituksille, 
palveluille ja talouden toimijoille. Kun 
hankintaviranomaiset soveltavat tätä 
direktiiviä kyseisten sopimusten 
allekirjoittajien talouden toimijoihin, 
niiden on noudatettava kyseisiä 
sopimuksia.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun hankinnan tavoitteena on 
taideteoksen luominen tai hankkiminen;

b) kun hankinnan tavoitteena on 
taideteoksen eli kaiken irtaimen tai 
kiinteän omaisuuden, johon liittyy 
taiteellisia, historiallisia ja arkkitehtonisia 
rajoitteita, luominen, entisöinti, 
konservointi tai hankkiminen;

Tarkistus 23
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Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten hankintaviranomaiset voivat 
pyytää tai hyväksyä neuvoja hallinnollisilta 
tukirakenteilta, kolmansilta osapuolilta tai 
markkinatoimijoilta, edellyttäen että 
tällaiset neuvot eivät estä kilpailua eivätkä 
riko syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita.

Tätä varten hankintaviranomaiset voivat 
pyytää tai hyväksyä neuvoja hallinnollisilta 
tukirakenteilta, riippumattomilta
kolmansilta osapuolilta tai 
markkinatoimijoilta, edellyttäen että 
tällaiset neuvot eivät estä kilpailua eivätkä 
riko syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita.

Perustelu

Hankintaviranomaisilla on tapana kuulla markkinatoimijoita lähinnä saadakseen tietoa 
tekniikoista ja innovaatioista. On syytä korostaa, että markkinatoimijoiden eli mahdollisten 
tarjouskilpailuun osallistujien ei pitäisi vaikuttaa hankintaviranomaisiin.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa homogeenisiin tai 
heterogeenisiin osiin. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 4 artiklassa asetettuja 
kynnysarvoja mutta ei alita 500 000:ta 
euroa 5 artiklan mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

Julkista hankintaa koskevat sopimukset 
voidaan jakaa osiin kilpailun 
maksimoimiseksi ja pk-yritysten julkisiin 
hankintoihin osallistumisen 
mahdollistamiseksi. Kun kyseessä ovat 
hankintasopimukset, joiden arvo vastaa 
vähintään 500 000:ta euroa 5 artiklan 
mukaisesti laskettuna, ja 
hankintaviranomainen ei pidä 
tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin, sen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet.

Perustelu

Viranomaiset hyötyvät laajemmasta tarjoajien kilpailusta ja pk-yritysten paremmasta 
kilpailuun pääsemisestä, koska tämä lisää mahdollisten tarjousten lukumäärää. 
Yksinkertaistamisen vuoksi ei ole myöskään tarvetta ilmoittaa, että artiklassa viitataan 
sopimuksiin, joiden arvo vastaa vähintään 4 artiklassa asetettuja kynnysarvoja: se on 
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päivänselvää.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
rajataanko tarjoukset koskemaan vain 
yhtä tai useampaa osaa.

Mikäli hankintaviranomainen rajaa 
mahdollisuuden esittää tarjous 
koskemaan vain yhtä tai useampaa osaa, 
sen on ilmoitettava siitä
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
hankinta-asiakirjoissa.

Perustelu

Vaikuttaa riittävältä velvoittaa hankintaviranomaiset ilmoittamaan hankintailmoituksessa tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa pyynnössä niiden päätöksestä olla jakamatta 
sopimusta osiin. Hankintaviranomaisilta ei pidä vaatia erityisiä selvityksiä perusteista. On 
epäselvää, mitä lisäarvoa tällainen vaatimus tuottaisi. Artiklan sanamuotoa selkeytetään 
tämän täsmentämiseksi.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos saman tarjoajan kanssa voidaan 
tehdä hankintasopimus useammasta kuin 
yhdestä osasta, hankintaviranomaiset 
voivat ilmoittaa, että ne joko tekevät 
yhden hankintasopimuksen kullekin 
osalle tai yhden tai useamman 
hankintasopimuksen, joihin sisältyy 
useita osia tai kaikki osat.

Poistetaan.

Hankintaviranomaisten on mainittava 
hankinta-asiakirjoissa, varaavatko ne 
oikeuden käyttää tällaista valintaoikeutta 
ja jos ne varaavat tällaisen oikeuden, niin 
mitkä osat voidaan ryhmitellä yhteen 
hankintasopimukseen.
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Hankintaviranomaisten on ensiksi 
määriteltävä tarjoukset, jotka täyttävät 
parhaiten 66 artiklan mukaisesti kullekin 
yksittäiselle osalle vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet. Ne 
voivat tehdä hankintasopimuksen 
useammasta kuin yhdestä osasta sellaisen 
tarjoajan kanssa, jota ei ole sijoitettu 
ensimmäiseksi asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
yksittäisen osien osalta, edellyttäen että 66 
artiklan mukaisesti vahvistetut 
hankintasopimuksen tekoperusteet 
täyttyvät paremmin asianomaiseen 
hankintasopimukseen sisältyvien kaikkien 
osien osalta. Hankintaviranomaisten on 
yksilöitävä hankinta-asiakirjoissa 
menetelmät, joita ne aikovat käyttää 
tällaisen vertailun tekemiseksi.
Menetelmien on oltava avoimet, 
puolueettomat ja syrjimättömät.

Perustelu

Ehdotuksen tavoitteena on parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada julkisia 
hankintasopimuksia. Tämä kohta voisi kuitenkin johtaa päinvastaiseen tulokseen, koska se voi 
johtaa hankintojen yhdistämiseen poissulkien siten pk-yritykset.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset 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 XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

2. Hankintaviranomaiset eivät tee
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 XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen.

Tarkistus 28
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Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Talouden toimija on suljettava pois 
hankintamenettelystä, jos 
hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten 
noudattaminen käsittää myös vastaavalla 
tavalla tapahtuvan noudattamisen.

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten 
noudattaminen käsittää myös vastaavalla 
tavalla tapahtuvan noudattamisen;

Poistetaan.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta yksittäisistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 

Rajoittamatta yksittäisistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
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hankintaviranomaisten on käytettävä yhtä
seuraavista julkisten hankintasopimusten 
tekoperusteista:

hankintaviranomaisten on käytettävä 
julkisten hankintasopimusten 
tekoperusteena kokonaistaloudellisesti 
edullisinta tarjousta.

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous,

Poistetaan.

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan 
hankintaviranomaisen niin halutessa 
arvioida ainoastaan hinnan perusteella 
tai kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Poistetaan.

Tarkistus 34

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

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

2. Hankintaviranomaisen kannalta 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava hinnan 
tai kustannusten lisäksi – ne arvioidaan 
hankintaviranomaisen valinnan mukaan 
joko ainoastaan hinnan perusteella tai 
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin – muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
66 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.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisessa tapauksessa
hankintaviranomaisen on täsmennettävä 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen määrittämiseksi valitsemansa 
kunkin perusteen suhteellinen painotus 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 

Hankintaviranomaisen on täsmennettävä 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen määrittämiseksi valitsemansa 
kunkin perusteen suhteellinen painotus 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
hankinta-asiakirjoissa tai, jos on kyse 
kilpailullisesta neuvottelumenettelystä, 
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hankinta-asiakirjoissa tai, jos on kyse 
kilpailullisesta neuvottelumenettelystä, 
hankekuvauksessa.

hankekuvauksessa.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset
1. Hankintaviranomaisen on vaadittava, 
että talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

1. Hankintaviranomainen voi sulkea pois 
tarjoukset, joiden hinta tai laskutettava 
kustannus on yli 50 prosenttia alhaisempi 
kuin tarjouskilpailun mukainen 
perushinta.

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

2. Hankintaviranomaisen on vaadittava, 
että talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos on esitetty 
vähintään kolme tarjousta ja jokin 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

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

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

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

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

c) hinta tai tarjouksessa ilmoitettu 
kustannus on yli 40 prosenttia alhaisempi 
kuin hankintaviranomaisen arvioima 
hinta tai kustannus, mukaan luettuina 
verot.

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

3. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaisten on joka 
tapauksessa pyydettävä myös niitä 
koskevia selityksiä.

a) rakennusmenetelmän, tuotteiden 
valmistusmenetelmän tai palvelun 
suorittamisen taloudellisia näkökohtia;

4. Edellä olevassa 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut selitykset voivat koskea 
erityisesti seuraavia seikkoja:
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b) valittuja teknisiä ratkaisuja tai 
poikkeuksellisen edullisia, tarjoajaa 
suosivia urakan toteuttamisen tai tuotteiden 
toimittamisen taikka palvelun 
suorittamisen ehtoja;

a) rakennusmenetelmän, tuotteiden 
valmistusmenetelmän tai palvelun 
suorittamisen taloudellisia näkökohtia;

c) tarjoajan ehdottamien 
rakennusurakoiden, tuotteiden tai
palvelujen omintakeisuutta;

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

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

c) tarjoajan ehdottaman rakennusurakan, 
tuotteiden ja palvelujen omintakeisuutta;

e) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.

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

4. Hankintaviranomaisen on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen. Se voi 
hylätä tarjoajan vain siinä tapauksessa, 
ettei hinnan tai laskutettavien kustannusten 
alhainen taso ole näytön mukaan 
perusteltu, kun otetaan huomioon 
3 kohdassa tarkoitetut tekijät.

e) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea sekä rahoituksena tarjousta 
varten että rahoituksena tarjoukseen 
liittyviä palveluja, tavarantoimituksia ja 
rakennusurakoita varten; 

Hankintaviranomaisten 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 XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

e a) sellaisten aliurakoitsijoiden 
käyttämistä, jotka eivät noudata d ja 
e alakohdassa tarkoitettuja sosiaali-, työ-
tai ympäristöoikeudellisia velvoitteita tai 
valtiontukia koskevia sääntöjä. 



AD\913177FI.doc 27/32 PE492.628v02-00

FI

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

5. Hankintaviranomaisen on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen. Sen on 
hylättävä tarjoaja siinä tapauksessa, ettei 
hinnan tai laskutettavien kustannusten 
alhainen taso ole näytön mukaan 
perusteltu, kun otetaan huomioon 
3 kohdassa tarkoitetut tekijät.

6. Jäsenvaltioiden on 88 artiklan 
mukaisesti saatettava pyynnöstä muiden 
jäsenvaltioiden saataville kaikki 3 
kohdassa lueteltujen yksityiskohtien osalta 
esitettyjä näyttöjä ja asiakirjoja koskevat 
tiedot.

Hankintaviranomaisten 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 XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.
6. Jos hankintaviranomainen toteaa, että 
tarjous on poikkeuksellisen alhainen 
tarjoajan saaman valtiontuen takia, 
kyseinen tarjous voidaan hylätä pelkästään 
tästä syystä vasta tarjoajan kuulemisen 
jälkeen, jos tämä ei pysty 
hankintaviranomaisen vahvistamassa 
riittävässä ajassa näyttämään toteen, että 
kyseinen tuki on perustamissopimuksen 
107 artiklan mukaan sisämarkkinoille 
soveltuvaa. Jos hankintaviranomainen 
hylkää tarjouksen näissä olosuhteissa, sen 
on ilmoitettava asiasta komissiolle.

7. Jäsenvaltioiden on 88 artiklan 
mukaisesti saatettava pyynnöstä muiden 
jäsenvaltioiden saataville kaikki 3 
kohdassa lueteltujen yksityiskohtien osalta 
esitettyjä näyttöjä ja asiakirjoja koskevat 
tiedot.

Tarkistus 38
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Ehdotus direktiiviksi
69 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

69 a artikla
Nykyinen direktiivi on kolmansien 
maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä 
unionin sisämarkkinoille julkisten 
hankintojen alalla sekä unionin 
tavaroiden ja palvelujen kolmansien 
maiden julkisten hankintojen 
markkinoille pääsyä koskevia 
neuvotteluja tukevista menettelyistä 
annetun asetuksen (COM(2012)0124 –
2012/0060(COD)) ja direktiivin 
2004/17/EY 58 ja 59 artiklassa 
tarkoitettujen edellytysten mukainen, 
joten tietyt tarjoukset, jotka sisältävät 
sellaisista kolmansista maista peräisin 
olevia tuotteita, joiden kanssa unioni ei 
ole tehnyt monen- tai kahdenvälistä 
sopimusta, jolla varmistetaan unionin 
yrityksille yhdenvertainen ja todellinen 
pääsy näiden kolmansien maiden 
markkinoille, voidaan hylätä.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Riippumatta siitä, mistä maasta 
alihankkija on peräisin, sen on 
noudatettava työvoimaa ja ympäristöä 
koskevia sekä sosiaalisia standardeja, se 
ei saa ottaa vastaan valtiontukia, jotka 
saattavat johtaa rehellistä kilpailua 
haittaavaan poikkeuksellisen alhaiseen 
tarjoukseen.

Tarkistus 40
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Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkista hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltamista valvotaan myös unionin 
yhteisrahoitusta saavien hankkeiden 
täytäntöönpanossa, jotta unionin 
taloudellisten etujen vaarantuminen 
voidaan havaita. Tätä valvontaa käytetään 
mahdollisten hankintoihin liittyvien 
petos-, korruptio- ja eturistiriitatapausten 
sekä muiden vakavien 
sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseen, 
havaitsemiseen ja asianmukaisesti julki 
tuomiseen.
Jos valvontaviranomaiset tai -rakenteet 
havaitsevat erityisiä rikkomuksia tai 
systeemisiä ongelmia, niille on annettava 
valtuudet viedä kyseiset ongelmat 
kansallisten auditointiviranomaisten tai 
tuomioistuinten tai muiden 
asianmukaisten viranomaisten tai 
rakenteiden, kuten oikeusasiamiehen, 
kansallisten parlamenttien tai niiden 
valiokuntien, käsiteltäväksi.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
89 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 ja 
86 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä].

2. Siirretään 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 ja 
86 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle 
viideksi vuodeksi ... päivästä ...kuuta ...* 
[tämän direktiivin voimaantulopäivästä].
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
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jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
89 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tämän artiklan nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Tämän artiklan nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan neljällä kuukaudella.

Perustelu

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6(5) classic, Article 12(4) utilities directive) 
and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal' trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period.
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
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act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

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

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
LIITE XI

Komission teksti Tarkistus

– Yleissopimus nro 94, joka koskee 
työlausekkeita (julkiset hankinnat).



PE492.628v02-00 32/32 AD\913177FI.doc

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Julkiset hankinnat

Viiteasiakirjat COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO
17.1.2012

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA
17.1.2012

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Gianluca Susta
25.1.2012

Valiokuntakäsittely 25.4.2012 11.7.2012

Hyväksytty (pvä) 18.9.2012

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

22
5
2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora 
Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David 
Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck 
Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, 
Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan 
Zahradil, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed 
Kamall, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, 
Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols


