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Tausta

Komissio hyväksyi tämän asetusehdotuksen 21. maaliskuuta 2012. Ehdotuksella komissio 
pyrkii parantamaan eurooppalaisten yritysten pääsyä kolmansien maiden julkisten hankintojen 
markkinoille. Asetuksen muun taustan osalta viitataan komission ehdotuksen 
(COM(2012)0124)1 perusteluihin.

Oman ilmoituksensa mukaan komissio yrittää tämän ehdotuksen suuntaisesti parantaa 
markkinoille pääsyä WTO:ssa toteutettavilla ja julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen 
tehtävillä lisäparannuksilla.

Eräitä viime viikkoina esitettyjä kysymyksiä:

1. Miten avoimet EU:n julkisten hankintojen markkinat oikeastaan ovat 
kauppakumppaneihimme verrattuna?
Esittelijän mielestä komissio ei ole vastannut tyydyttävästi tähän kysymykseen edes 
käsillä olevassa vaikutustenarvioinnissa. Kuulemisessakaan tätä seikkaa ei voitu 
arvioida lopullisesti. Tästä syystä esittelijä on koordinaattorien ja varjoesittelijöiden 
kanssa keskusteltuaan pyytänyt parlamentin vaikutustenarviointiyksikköä (IMPA) 
tutkimaan muun muassa tätä kysymystä uudelleen. Tämän uuden 
vaikutustenarvioinnin odotetaan valmistuvan kesäkuussa, ja se otetaan tarvittaessa 
huomioon mietintöluonnoksessa.

2. Onko jo nykyään mahdollista sulkea pois tiettyjen tavaroiden ja palvelujen 
tarjoajia julkisten hankintojen markkinoilta?
Direktiivin 2004/17/EY 58 ja 59 artiklan lisäksi monilla jäsenvaltioilla on kansallisia 
tai alueellisia säännöksiä. Sisämarkkinoiden vääristymisen estämiseksi ja samalla sen 
varmistamiseksi, että EU:n yhteisellä kauppapolitiikalla voidaan saada aikaan myös 
tehokas vipuvaikutus, olisi nämä säännökset esittelijän mielestä kumottava, kun tämä 
asetus tulee voimaan.
Ehdotus: Johdanto-osan 18 kappaleessa esitetyn ajatuksen sisällyttäminen jäljempänä 
oleviin artikloihin.

3. Auttaako säädös todella markkinoiden avaamisessa vai onko kyse 
protektionismista?
Sen paremmin komission vaikutustenarviointi kuin vaikutustenarviointilautakunnassa 
käydyt keskustelut, kuuleminen ja erilaiset keskustelut eivät esittelijän mielestä ole 
antaneet tähän perusteltua vastausta. Koko säädöksen hylkääminen tästä syystä olisi 
kuitenkin kyseenalaista. Asetusehdotuksen johdannossa komissio ilmoittaa 
tarkistuslausekkeesta, jota ei kuitenkaan ole asetustekstissä. Tarkistuslausekkeen 
avulla olisi mahdollista tutkia säädöksen vaikutuksia sen hyväksymisen jälkeen ja 
tarkistaa säädöstä vastaavasti.
Ehdotus: Ehdotuksen 19 artiklan raportointivelvoitteiden lisäksi tekstiin olisi 
sisällytettävä tarkistuslauseke, jonka mukaan komission on toisen kertomuksen 
antamisen yhteydessä esitettävä muutettu asetusehdotus tai selvitettävä ja perusteltava, 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_fi.pdf (sivut 1–11).
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miksi sen mielestä asetusta ei ole tarpeen muuttaa. Ellei komissio noudata tätä 
velvoitetta, asetuksen voimassaolo päättyy kaksi kalenterivuotta toisen kertomuksen 
antamisen jälkeen.

4. Miten varmistamme, että emme tuota vahinkoa kehitysmaille?
Useissa kollegojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa käydyissä keskusteluissa mainittiin 
vaara siitä, että tällaisella sääntelyllä kehitysmaita saatetaan kohdella ikään kuin 
”sivullisina uhreina”, sillä eräät kehitysmaat eivät taloustilanteensa vuoksi vielä pysty 
avaamaan markkinoitaan.
Ehdotus: Komission ehdottamien maiden (vähiten kehittyneet maat) lisäksi, joita 
vastaan 4 artiklan toisen kohdan mukaan ei saa toteuttaa toimenpiteitä, esittelijä 
ehdottaa lisäeriyttämistä yleisestä tullietuusjärjestelmästä annetun uuden asetuksen 
(N:o 978/2012) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan perusteen mukaan.

5. Saako 6 artikla todella aikaan vipuvaikutusta kansainvälisiä kauppapoliittisia 
neuvotteluja varten?
Tämä artikla on saanut viime kuukausina eniten kritiikkiä. Arvostelu on koskenut 
muun muassa seuraavia kysymyksiä: 
– Saako tämä artikla todella aikaan vipuvaikutusta?
– Miten toimitaan, jos jotkin hankintayksiköt haluavat sulkea pois tiettyjä tarjoajia, 

mutta toiset hankintayksiköt eivät?
– Eikö siitä, että komissio hyväksyy 6 artiklan mukaisen poissulkemisen, olisi 

johdonmukaisuuden nimessä automaattisesti seurattava 8 ja 10 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn käynnistäminen?

– Onko se, että hankintayksikkö saattaa soveltaa artiklaa, mainittava ehdottomasti 
aina jo tarjouskilpailussa?

– Uhkaako tämä artikla tehdä hankintaprosessista entistäkin byrokraattisemman?
Ehdotus: Säilytetään artikla, mutta varmistetaan, että sitä sovellettaessa ei hajauteta 
sisämarkkinoita vaan todellakin toteutetaan EU:n kauppapolitiikkaa ja saadaan aikaan 
vipuvaikutusta. Tarjouspyynnön esittävät viranomaiset voivat vedota artiklaan, jos 
käynnistetään 8 ja 10 artiklassa tarkoitettu menettely.

6. Miten toimitaan, jos jotkin hankintayksiköt haluavat käyttää 13 artiklassa 
tarkoitettua poikkeusta?
Esittelijän mielestä 13 artiklan mukainen poikkeustapauksia koskeva säännös on 
lähtökohtaisesti järkevä. Hankintayksiköiden ei kuitenkaan pitäisi voida 
poikkeussäännöksen avulla kiertää tämän asetuksen soveltamista: yhteinen 
kauppapolitiikka sekä tehokas vipuvaikutus on varmistettava.
Ehdotus: Täydennetään järjestelyä, jolla komissio voi kieltää hankintayksiköltä 
poikkeussäännöksen soveltamisen.

7. Kuinka suuri toimintavara komissiolle olisi annettava delegoituja säädöksiä 
varten?
Koordinaattorit päättivät esittelijän ehdotuksesta ja varjoesittelijöiden kanssa 
keskusteltuaan pyytää muun muassa tästä aihekokonaisuudesta parlamentin 
oikeudellisen yksikön lausunnon. Sitä odotetaan lähiviikkoina.
Ehdotus: Muutetaan tarvittaessa komission ehdotusta Euroopan parlamentin 
oikeudellisen yksikön ehdotusten perusteella.


