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LYHYET PERUSTELUT

Komissio ehdotti äskettäin julkisia hankintoja koskevan direktiivin (2004/18/EY) ja vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjä koskevan direktiivin (2004/17/EY) nykyaikaistamista. Lisäksi komissio 
teki ehdotuksen direktiiviksi käyttöoikeussopimuksista. Kyseisen ehdotuksen jälkeen se teki 
ehdotuksen 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.

Julkisten hankintojen osuus kansainvälisestä kaupasta on huomattava ja ne muodostavat 
keskimäärin 15–20 prosenttia kehittyneiden maiden bruttokansantuotteesta. Niiden 
merkityksestä huolimatta julkisten hankintojen markkinat ovat yksi kaikkein vähiten 
avoimista (komissio arvioi, että yli puolet maailman julkisten hankintojen markkinoista on 
suljettu ulkomaiselta kilpailulta) ja vähiten säännellyistä maailmankaupan aloista.

Tämän alan kattava monenvälinen väline on julkisia hankintoja koskeva sopimus 
(Government Procurement Agreement - GPA), jonka tarkistamista koskeva prosessi saatiin 
päätökseen maaliskuussa 2012. Tarkistamisen tarkoituksena oli lisätä maailman 
hankintamarkkinoiden avoimuutta ja yksinkertaistaa menettelyjä. Esittelijä pitää 
tarkistamisprosessia myönteisenä ja toivoo, että EU hyväksyy sen tulokset nopeasti. Esittelijä 
toteaa kuitenkin, että tähän mennessä ainoastaan 42 WTO:n jäsenvaltiota (luku sisältää 
27 EU:n jäsenvaltiota) on liittynyt tähän kansainväliseen sopimukseen ja että olisi erittäin 
toivottavaa, että muut valtiot, erityisesti kehittyneet maat ja nousevan talouden maat, 
liittyisivät niiden joukkoon, jotta laajennetaan sopimuksen maantieteellistä kattavuutta ja 
luodaan yhteisten ja yleisesti voimassa olevien sääntöjen järjestelmä tälle tärkeälle 
kansainvälisen kaupan alalle.

Myös toinen WTO-sopimus eli palvelukaupan yleissopimus (GATS) sisältää julkisia 
hankintoja koskevia erityismääräyksiä.

EU:ta sitovat myös muut velvoitteet kahdenvälisten sopimusten yhteydessä, joita se on jo 
tehnyt (Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Cariforum, Chile, Kroatia, 
Meksiko, Montenegro, Etelä-Korea ja Sveitsi). Julkiset hankinnat ovat tärkeä – ja usein 
arkaluonteinen – osa uusia kauppasopimuksia kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Esittelijä katsoo näin ollen, että on tärkeätä kiinnittää huomiota julkisten hankintojen 
kansainväliseen ulottuvuuteen ja avata vähitellen kansainväliset julkisten hankintojen 
markkinat perustuen yhteisiin sääntöihin, jotka pohjautuvat vastavuoroisuuteen ja 
oikeudenmukaisuuteen ja jotka täydentävät kansainvälisiä ympäristö- ja sosiaalinormeja sekä 
työoloja koskevia normeja. Euroopan unionin omat julkisten hankintojen markkinat ovat tällä 
hetkellä merkittävässä määrin avoinna kansainvälisille toimijoille, mutta suuret kansainväliset 
kauppakumppanit eivät useimmiten toimi vastaavalla tavoin.
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Esittelijä katsoo tästä syystä, että EU:n on ryhdyttävä määrätietoisempiin lainsäädäntötoimiin 
ja omaksuttava johdonmukainen lähestymistapa neuvotteluissa, jotta voidaan päästä uudelleen 
tasapainoon ja luoda kansainvälisesti todella yhtäläiset toimintamahdollisuudet.

Tästä syystä esittelijä pitää valitettavana komission päätöstä olla laatimatta yhtä 
sääntökokonaisuutta, joka kattaisi julkisten hankintojen alan "ulkoisen ulottuvuuden". Päätös, 
jonka mukaan direktiiviin 2004/17/EY sisältyviä ulkomaisten tuotteiden ja palvelujen 
tarjontaa koskevia säännöksiä ei siirretä muihin säädöksiin, vaan tehdään toinen, täydentävä, 
mutta kuitenkin erillinen lainsäädäntöehdotus, joka käsitellään erillisessä 
lainsäädäntömenettelyssä (vaikka sen sisältö onkin erittäin tervetullut), saattaa synnyttää 
vaarallisen lainsäädäntötyhjiön, sillä näin ollen EU:n lainsäädännössä ei ole säännöksiä, joilla 
säänneltäisiin kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin julkisten 
hankintojen markkinoille.

Tästä syystä esittelijä katsoo, että on erittäin tärkeää luoda erityissäännöt, joilla pyritään 
jäsennellysti ja yksityiskohtaisesti mahdollistamaan, että sellaiset tarjoukset voidaan hylätä, 
joihin sisältyy ensisijaisesti tavaroita ja palveluja, joita kansainväliset sopimukset eivät koske. 
Tässä yhteydessä esittelijä aikoo tehdä asianmukaisia mukautuksia komission äskettäisessä 
ehdotuksessaan esittämiin säännöksiin.

On siis tiukennettava komission ehdottamia "poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia" koskevia 
sääntöjä luomalla järjestelmä, joka sulkee automaattisesti pois tarjoukset, jotka ovat 
huomattavasti muita alhaisempia, ja laajentamalla talouden toimijoilta edellytettäviä 
lisätietoja koskevia vähimmäisehtoja.

Esittelijä on tehnyt joitakin tarkistuksia, joiden avulla se haluaa kiinnittää enemmän huomiota 
kansainväliseen ympäristöön, jossa EU:n lainsäädäntöä tällä alalla sovelletaan.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin tasolla ei ole voimassa selkeitä 
sääntöjä, joilla säänneltäisiin 
käyttöoikeussopimusten tekemistä, mikä 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, luo 
esteitä palvelujen vapaalle tarjoamiselle ja 
vääristää sisämarkkinoiden toimintaa. 

(1) Unionin tasolla ei ole voimassa selkeitä 
sääntöjä, joilla säänneltäisiin 
käyttöoikeussopimusten tekemistä, mikä 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, luo 
esteitä palvelujen vapaalle tarjoamiselle ja 
vääristää sisämarkkinoiden toimintaa. 
Tämän vuoksi talouden toimijat, erityisesti 
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Tämän vuoksi talouden toimijat, erityisesti 
pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset), eivät voi käyttää oikeuksiaan 
sisämarkkinoilla eivätkä hyödyntää tärkeitä 
liiketoimintamahdollisuuksia, kun taas 
viranomaiset eivät välttämättä pysty 
käyttämään julkisia varoja parhaalla 
mahdollisella tavalla, jotta EU:n 
kansalaiset hyötyisivät laadukkaista ja 
mahdollisimman edullisista palveluista. 
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevalla asianmukaisella 
lainsäädäntökehyksellä voitaisiin varmistaa 
unionin kaikille talouden toimijoille 
todellinen ja syrjimätön pääsy markkinoille 
sekä oikeusvarmuus, mikä edistäisi julkisia 
investointeja infrastruktuureihin ja 
kansalaisille tarjottaviin strategisiin 
palveluihin.

pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset), eivät voi käyttää oikeuksiaan 
sisämarkkinoilla eivätkä hyödyntää tärkeitä 
liiketoimintamahdollisuuksia, kun taas 
viranomaiset eivät välttämättä pysty 
käyttämään julkisia varoja parhaalla 
mahdollisella tavalla, jotta EU:n 
kansalaiset hyötyisivät laadukkaista ja 
mahdollisimman edullisista palveluista. 
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevalla asianmukaisella 
lainsäädäntökehyksellä voitaisiin varmistaa 
unionin kaikille talouden toimijoille 
todellinen ja syrjimätön pääsy markkinoille 
sekä oikeusvarmuus, mikä edistäisi julkisia 
investointeja infrastruktuureihin ja 
kansalaisille tarjottaviin strategisiin 
palveluihin. Tällainen oikeudellinen kehys 
mahdollistaisi myös suuremman 
oikeusvarmuuden kansainvälisille 
talouden toimijoille ja voisi muodostaa 
perustan ja välineen, jonka avulla julkisia 
hankintoja koskevia kansainvälisiä 
markkinoita voidaan avata enemmän ja 
tehostaa kansainvälistä kauppaa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tätä direktiiviä ei sovelleta 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen, kun 
kansainväliset järjestöt tekevät kyseiset 
sopimukset omissa nimissään ja omaan 
lukuunsa. On kuitenkin tarpeen selventää, 
missä määrin direktiiviä olisi sovellettava 
kansainvälisten erityissääntöjen 
soveltamisalaan kuuluvaan 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen.

(16) Tätä direktiiviä ei sovelleta 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen, kun 
kansainväliset järjestöt tekevät kyseiset 
sopimukset omissa nimissään ja omaan 
lukuunsa. On kuitenkin tarpeen tutkia, 
missä määrin direktiiviä olisi sovellettava 
kansainvälisten erityissääntöjen 
soveltamisalaan kuuluvaan 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen, jotta 
talouden toimijoille taataan suurempi 
oikeusvarmuus. Sisämarkkinat ja 
kansainväliset markkinat kytkeytyvät yhä 
tiiviimmin toisiinsa, joten julkisia 
hankintoja koskevassa politiikassa olisi 
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edistettävä asianmukaisesti unionin 
arvoja, kuten avoimuutta, 
korruptionvastaisia periaatteita, 
vastavuoroisuuden periaatetta sekä 
sosiaalisia oikeuksia ja ihmisoikeuksia 
koskevaa edistymistä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Käyttöoikeussopimuksia ei pitäisi 
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 ja -yksiköille olisi 
annettava mahdollisuus sulkea pois 
ehdokkaat tai tarjoajat sellaisissa 
tapauksissa, joissa rikotaan vakavasti 
perussopimuksen mukaisten yleisten 
etujen suojaamista koskevaa unionin 
lainsäädäntöä tai kansallista 
lainsäädäntöä tai joissa talouden toimijan 
toiminnassa on ollut merkittäviä tai 
toistuvia puutteita sellaisen yhden tai 
useamman käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamisessa, jotka kyseinen toimija on 
tehnyt aiemmin saman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön kanssa.

(33) Käyttöoikeussopimuksia ei pitäisi 
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 
tai rikkovat muutoin vakavasti 
perussopimuksen mukaisten yleisten 
etujen suojaamista koskevaa unionin 
lainsäädäntöä tai kansallista 
lainsäädäntöä, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin tasolla. 
Lisäksi hankintaviranomaisille ja -
yksiköille olisi annettava mahdollisuus 
sulkea pois ehdokkaat tai tarjoajat 
sellaisissa tapauksissa, joissa talouden 
toimijan toiminnassa on ollut merkittäviä 
tai toistuvia puutteita sellaisen yhden tai 
useamman käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamisessa, jotka kyseinen toimija on 
tehnyt aiemmin saman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön kanssa.



AD\917955FI.doc 7/11 PE492.632v03-00

FI

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 5 000 000 euroa:

1. Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin 
käyttöoikeussopimuksiin:

a) käyttöoikeussopimukset, jotka 
hankintayksiköt tekevät jonkin liitteessä III 
tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi; 

a) käyttöoikeussopimukset, jotka 
hankintayksiköt tekevät jonkin liitteessä III 
tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi;

b) hankintaviranomaisten tekemät 
käyttöoikeussopimukset.

b) hankintaviranomaisten tekemät 
käyttöoikeussopimukset.

Tätä direktiiviä sovelletaan 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään:
a) 2 500 000 euroa palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä (ei 
sosiaalipalvelut);
b) 5 000 000 euroa urakoita koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä;

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) siten, että kansainvälinen järjestö tai 
kansainvälinen finanssilaitos rahoittaa 
käyttöoikeussopimukset kokonaan.

Poistetaan.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos kansainvälinen järjestö tai 
kansainvälinen finanssilaitos 
yhteisrahoittaa ensimmäisen alakohdan 
d alakohtaa sovellettaessa huomattavan 
osan käyttöoikeussopimuksesta, 
sopimuspuolet päättävät sovellettavista 
käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyistä, joiden on oltava 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen määräysten mukaisia.

Poistetaan.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) olennainen osa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai -
yksikölle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Perustelu

Tämä tarkistus heijastaa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistettuja 
periaatteita, joissa mainitaan "[olennainen osa toiminnasta]", mikä ei välttämättä tarkoita, 
että tämän toiminnan osan on oltava suurempi kuin muun toiminnan. 

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetulle määräysvaltaa käyttävälle 

b) olennainen osa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan 4 artiklan 
1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetulle 
määräysvaltaa käyttävälle 
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hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta − c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

c a) sosiaali- ja ympäristölainsäädäntöön.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) muut vakavat tapaukset, joissa on 
rikottu perussopimusten mukaisten 
yleisten etujen suojaamista koskevaa 
unionin lainsäädäntöä tai kansallista 
lainsäädäntöä;
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
päättävät tehdä käyttöoikeussopimuksen, 
määräajan käyttöoikeussopimusta 
koskevien hakemusten esittämiselle on 
oltava vähintään 52 päivää alkaen 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen lähettämispäivästä.

1. Kun hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
päättävät tehdä käyttöoikeussopimuksen, 
määräajan käyttöoikeussopimusta 
koskevien hakemusten esittämiselle on 
oltava vähintään 70 päivää alkaen 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen lähettämispäivästä.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarjousten vastaanottamista koskevaa
määräaikaa voidaan lyhentää viidellä 
päivällä, jos hankintayksikkö hyväksyy 
tarjousten toimittamisen sähköisessä 
muodossa 25 artiklan mukaisesti.

2. Käyttöoikeussopimusta koskevien 
hakemusten esittämistä koskevaa
määräaikaa voidaan lyhentää viidellä 
päivällä, jos hankintayksikkö hyväksyy 
hakemusten toimittamisen sähköisessä 
muodossa 25 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) unionin tai kansainvälisen työ- ja 
ympäristölainsäädännön velvoitteiden 
noudattaminen.
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