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LYHYET PERUSTELUT

Julkisilla hankinnoilla on keskeinen merkitys älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa. EU:n ehdotuksen uudeksi 
direktiiviksi julkisista hankinnoista olisi johdettava unionin lainsäädännön uudistamiseen tällä 
alalla. Ehdotuksessa tarjotaan tilaisuus yksinkertaistaa nykyisiä menettelyjä, lisätä niiden 
avoimuutta ja ottaa energiatehokkuuteen liittyvien näkökulmien merkitys asianmukaisesti 
huomioon hankittaessa tuotteita ja palveluja.

Valmistelijan esittämissä tarkistuksissa kannustetaan sähköisten tiedotus- ja 
viestintävälineiden laajamittaiseen käyttöön julkisten hankintamenettelyjen eri vaiheissa, aina 
tarjouksen tekemisestä sopimuksen täytäntöönpanon valvontaan. Tietotekniikan avulla olisi 
voitava sekä vähentää kustannuksia että lisätä pienten ja keskisuurten yrityksien (pk-yritykset) 
osallistumista. Riittämättömästä tietoteknisestä osaamisesta aiheutuvan vastaisen vaikutuksen 
välttämiseksi jäsenvaltioita kehotetaan järjestämään koulutustilaisuuksia, jotta olisi 
mahdollista hankkia sähköisen julkisen hankintamenettelyn toteuttamiseksi tarvittavia taitoja.

Valmistelija ehdottaa valvonnan lisäämistä sopimuksen täytäntöönpanovaiheessa ja 
mahdollisuutta määrätä tulevaisuudessa seuraamuksia toimeksisaajalle havaittaessa vakavia 
sopimusrikkomuksia. Suorituskyvyn valvonnalla ja mahdollisuudella määrätä seuraamuksia 
saatetaan parantaa merkittävästi hankintaan liittyviä toimintamalleja ja varmistaa julkisten 
varojen käyttö tehokkaimmalla tavalla.

Koska julkisiin hankintamenettelyihin liittyvä taloudellinen rasite on määritelty tekijäksi, joka 
haittaa vakavasti pk-yrityksien osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin, valmistelija 
ehdottaa, että komissio laatii koko unionin kattavan luettelon kaikista julkiseen 
hankintamenettelyyn liittyvistä maksuista. Erittelemällä maksut selvästi olisi mahdollista 
arvioida, mitkä niistä aiheuttavat kohtuutonta rasitetta. Laajamittaisen tarjouskilpailuihin 
osallistumisen mahdollistamiseksi jäsenvaltioita kehotetaan lisäksi ottamaan käyttöön 
objektiivisia, tehokkaita ja edullisia muutoksenhakumenettelyjä. Tämä huomioon ottaen 
valmistelija katsoo, että on syytä hyödyntää olemassa olevia toimivaltaisia viranomaisia, jotka 
vastaavat julkisista hankinnoista sen sijaan, että perustetaan uusia valvontaelimiä.

Todettakoon lopuksi, että ehdotuksessa painotetaan erityisesti ympäristöystävällisiä 
hankintoja ja tarvetta sisällyttää ne julkisten hankintamenettelyjen välityksellä hankittuja 
tuotteita ja palveluja koskeviin arviointikriteereihin. Näin ollen valintakriteereihin olisi 
sisällytettävä koko elinkaaren kattavaan analyysin perustuva kustannustehokkuus; analyysissa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon tiettyjen tuotteiden tai palvelujen energiatehokkuus 
niiden elinkaaren aikana.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kun jäsenvaltioiden viranomaiset 
tekevät julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia tai tällaisia sopimuksia tehdään 
niiden puolesta, sopimusten teossa on 
noudatettava Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen periaatteita ja 
erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta, sijoittautumisvapauden 
periaatetta ja palvelujen tarjoamisen 
vapauden periaatetta sekä niistä johtuvia 
periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta, syrjimättömyyden periaatetta, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, 
suhteellisuusperiaatetta ja 
avoimuusperiaatetta. Tietyn arvon ylittäviä 
julkista hankintaa koskevia sopimuksia 
varten olisi kuitenkin laadittava säännöt, 
joilla sovitetaan yhteen kansallisia 
hankintamenettelyjä sen varmistamiseksi, 
että näitä periaatteita noudatetaan 
käytännössä ja että julkinen hankinta 
avataan kilpailulle.

(1) Kun jäsenvaltioiden viranomaiset 
tekevät julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia tai tällaisia sopimuksia tehdään 
niiden puolesta, sopimusten teossa on 
noudatettava Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen periaatteita ja 
erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta, sijoittautumisvapauden 
periaatetta ja palvelujen tarjoamisen 
vapauden periaatetta sekä niistä johtuvia 
periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta, syrjimättömyyden periaatetta, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, 
suhteellisuusperiaatetta,
läpinäkyvyysperiaatetta, 
avoimuusperiaatetta ja 
julkisuusperiaatetta. Tietyn arvon ylittäviä 
julkista hankintaa koskevia sopimuksia 
varten olisi kuitenkin laadittava säännöt, 
joilla sovitetaan yhteen kansallisia 
hankintamenettelyjä sen varmistamiseksi, 
että näitä periaatteita noudatetaan 
käytännössä ja että julkinen hankinta 
avataan kilpailulle siten, että varmistetaan 
aina julkisten varojen tehokas käyttö.
Tämä edellyttää jäsenvaltioille erittäin 
suurta joustovaraa, jotta ne voivat edistää 
tehokkaita ja soveltuvia ratkaisuja.

Tarkistus 2

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 

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
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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 
peruskäsitteitä ja -konsepteja, jotta voidaan 
parantaa oikeusvarmuutta ja ottaa 
huomioon tietyt näkökohdat, jotka liittyvät 
asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

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
hankkijoille voidaan luoda paremmat 
edellytykset hyödyntää julkisia hankintoja
kestävän kehityksen ja muiden yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden tukemisessa 
ja tehostaa siten julkisten varojen käyttöä, 
taata paras mahdollinen hinta-
laatusuhde, vähentää julkisten 
viranomaisten ja yritysten kustannuksia 
ja helpottaa erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten osallistumista 
julkisiin hankintoihin. Lisäksi on tarpeen 
yksinkertaistaa EU:n sääntöjä erityisesti 
sen osalta, kuinka kestävyystavoitteet 
voidaan sisällyttää julkisia hankintoja 
koskevaan politiikkaan, ja selventää 
peruskäsitteitä ja -konsepteja, jotta voidaan 
parantaa oikeusvarmuutta ja ottaa 
huomioon tietyt näkökohdat, jotka liittyvät 
asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
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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 hankintaviranomaiset
voivat edistää ympäristönsuojelua ja 
kestävää kehitystä varmistaen samalla, että 
ne saavat hankintasopimuksilleen 
parhaan mahdolliseen hinta-
laatusuhteen.

(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 varmistamiseksi, että 
kaikissa tuotantoketjun vaiheissa 
noudatetaan kansanterveyttä ja 
turvallisuutta koskevia sääntöjä, 
sosiaalisia standardeja sekä kansallista ja 
unionin työoikeutta.
Tässä direktiivissä selvennetään, miten 
hankintaviranomaiset edistävät 
ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä ja 
käyttävät niille annettua harkintavaltaa 
teknisten eritelmien ja valintakriteerien 
valinnassa siten, että voidaan valita 
sellaisia julkisia hankintoja, joilla
todennäköisimmin saavutetaan 
sosiaalisesti kestävä julkinen hankinta 
varmistaen näin sen, että sopimuksille 
saadaan joka tapauksessa tarkoitustaan 
varten paras mahdollinen hinta-
laatusuhde.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Hankintaviranomaisilla on runsaasti 
harkintavaltaa niiden valitessa tekniset 
eritelmät, joissa määritetään hankittavat 
tavarat, palvelut tai rakennusurakat. 
Lisäksi niillä on laaja harkintavalta sekä 
teknisten eritelmien että 
hankintasopimusten tekoperusteiden 
käytössä hankintaviranomaisen 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja myös 
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entistä kestävämpiä julkisia hankintoja 
koskevien eritelmien ja 
hankintasopimusten tekoperusteiden 
käytössä. Tekniset eritelmät ja 
hankintasopimusten tekoperusteet, myös 
kestävyystavoitteita koskevat, on 
yhdistettävä hankintasopimuksen 
kohteeseen. Kun sääntö yhteydestä 
kohteeseen täyttyy, tällä direktiivillä ei 
rajoiteta enempää niitä huolenaiheita, 
joita hankintaviranomainen voi ottaa 
huomioon teknisissä eritelmissä tai 
hankintasopimusten tekoperusteissa.

Perustelu

Hankintaviranomaisilla on oltava runsaasti harkintavaltaa hankittavien tavaroiden, 
palvelujen tai urakoiden teknisten eritelmien ja hankintasopimusten tekoperusteiden 
valinnassa. Tässä tarkoituksessa tekniset eritelmät ja hankintasopimusten tekoperusteet 
voidaan suunnitella siten, että ne vastaavat hankintaviranomaisen kestävyystavoitteita sekä 
sen toiminnallisia hankintatavoitteita. Kestävyystavoitteiden laajuus ja tyyppi voidaan esittää 
teknisissä eritelmissä, ja hankintasopimusten tekoperusteissa olisi rajoituttava yhteyttä 
kohteeseen koskevaan periaatteeseen.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Koska on tarpeen edistää unionin 
talouden toimijoiden osallistumista 
rajatylittäviä julkisia hankintoja koskeviin 
menettelyihin, jäsenvaltioiden olisi 
saatettava palveluista sisämarkkinoilla 
12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY1 säännökset 
osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
sovellettava niitä asianmukaisesti ja 
täsmällisesti.

____________
1 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.



PE486.034v02-00 8/70 AD\911383FI.doc

FI

Tarkistus 6

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'. Tässä
julkista hankintaa koskeviin sopimuksiin 
liittyvässä keskenään tasapainossa olevien 
oikeuksien ja velvollisuuksien 
monenvälisessä järjestelmässä 
ylläpidetään unionin ja kolmannen maan 
talouden toimijoiden yhtäläisiä 
mahdollisuuksia kilpailla tasavertaisesti 
unionin ja kolmannen maan 
markkinoilla, jotta helpotetaan pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
integroitumista sekä edistetään 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.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Unioni tarvitsisi tehokkaan välineen, 
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jotta se voisi erityisesti komission 
toteuttaman olennaista vastavuoroisuutta 
koskevan arvioinnin avulla kannustaa 
vastavuoroisuus- ja tasapainoperiaatteen 
noudattamiseen suhteissa kolmansiin 
maihin, jotka eivät mahdollista yhtäläistä 
pääsyä EU:n talouden toimijoille, ja 
varmistaa rehellisen kilpailun ja 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
maailmanlaajuisesti.

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. Vaikka 
EU:n julkisten hankintojen markkinat 
ovat varsin avoimet, monet kolmannet 
maat eivät ole halukkaita avaamaan 
julkisten hankintojen markkinoitaan 
kansainväliselle kilpailulle. 
Vastavuoroisuusperiaatteen 
soveltamiseksi ja EU:n talouden 
toimijoiden pääsyn parantamiseksi 
kolmansien maiden julkisten hankintojen 
markkinoille, joita suojataan rajoittavilla 
hankintatoimenpiteillä, otetaan käyttöön 
erityisiä sääntöjä asiakirjan 
COM(2012)124 – 2012/0060(COD) 
mukaisesti).

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yleisenä tarpeena on lisätä 
joustavuutta ja erityisesti laajentaa 

(15) Yleisenä tarpeena on lisätä 
joustavuutta ja erityisesti laajentaa 



PE486.034v02-00 10/70 AD\911383FI.doc

FI

mahdollisuutta osallistua GPA-sopimuksen 
mukaisesti hankintamenettelyihin, joihin 
liittyy neuvotteluja, sillä mainitussa 
sopimuksessa nimenomaisesti sallitaan 
neuvottelut kaikissa menettelyissä. Jollei 
asianomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännössä toisin säädetä, 
hankintaviranomaisten olisi voitava käyttää 
tässä direktiivissä säädettyä 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä 
erilaisissa tilanteissa, joissa avoimet tai 
rajoitetut menettelyt, joihin ei liity 
neuvotteluja, eivät todennäköisesti 
johtaisi tyydyttäviin hankintatuloksiin. 
Tähän menettelyyn olisi liityttävät 
asianmukaiset takeet siitä, että 
yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden 
periaatteita noudatetaan. Tämä antaa 
hankintaviranomaisille suuremman 
vapauden hankkia rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka vastaavat 
täydellisesti niiden erityistarpeita. Samalla 
voidaan todennäköisesti lisätä myös 
rajatylittävää kauppaa, sillä edellä mainittu 
arviointi on osoittanut, että muista 
jäsenvaltioista tulleet tarjoajat ovat 
kilpailleet erityisen menestyksekkäästi 
hankintasopimuksista, jotka on tehty 
ennakolta ilmoitettavalla 
neuvottelumenettelyllä.

mahdollisuutta osallistua GPA-sopimuksen 
mukaisesti hankintamenettelyihin, joihin 
liittyy neuvotteluja, sillä mainitussa 
sopimuksessa nimenomaisesti sallitaan 
neuvottelut kaikissa menettelyissä. 
Hankintaviranomaisten olisi voitava 
käyttää tässä direktiivissä säädettyä 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä. 
Tähän menettelyyn olisi liityttävät 
asianmukaiset takeet siitä, että 
yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden 
periaatteita noudatetaan. Tämä antaa 
hankintaviranomaisille suuremman 
vapauden hankkia rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka vastaavat 
täydellisesti niiden erityistarpeita. Samalla 
voidaan todennäköisesti lisätä myös 
rajatylittävää kauppaa, sillä edellä mainittu 
arviointi on osoittanut, että muista 
jäsenvaltioista tulleet tarjoajat ovat 
kilpailleet erityisen menestyksekkäästi 
hankintasopimuksista, jotka on tehty 
ennakolta ilmoitettavalla 
neuvottelumenettelyllä.

Perustelu

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

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

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Tutkimus ja innovointi, myös 
ekoinnovointi ja sosiaaliset innovaatiot, 
kuuluvat tärkeimpiin tulevaa kasvua 
edistäviin tekijöihin, ja niille on annettu 
keskeinen sija älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 -
strategiassa. Viranomaisten olisi käytettävä 
julkisia hankintoja strategisesti parhaalla 
mahdollisella tavalla edistääkseen 
innovointia. Innovatiivisten tavaroiden ja 
palvelujen ostaminen vaikuttaa olennaisesti 
julkisten palvelujen tehostumiseen ja 
niiden laadun paranemiseen sekä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen. 
Se auttaa saamaan parhaan vastineen 
julkisille varoille ja saavuttamaan 
laajempia taloudellisia, ympäristöön 
liittyviä ja yhteiskunnallisia hyötyjä 
tuottamalla uusia ideoita, muuttamalla ne 
innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi ja 
edistämällä siten kestävää talouskasvua. 
Tällä direktiivillä olisi helpotettava 
innovaatioiden julkista hankintaa ja 
autettava jäsenvaltioita saavuttamaan 
innovaatiounionin tavoitteet. Sen vuoksi 
olisi säädettävä erityisestä 
hankintamenettelystä, joka antaisi 
hankintaviranomaisille mahdollisuuden 
luoda pitkäaikaisia 
innovaatiokumppanuuksia uusien, 
innovatiivisten tuotteiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden kehittämistä ja 
myöhempää hankintaa varten sillä 
varauksella, että toimitettavat tuotteet, 
palvelut tai rakennusurakat vastaavat 
sovittuja suoritustasoja ja kustannuksia. 
Tällainen kumppanuus olisi järjestettävä 
riittävän markkinavetoiseksi, jotta se 
kannustaisi innovatiivisen ratkaisun 
kehittämiseen sulkematta kuitenkaan 
markkinoita.

(17) Tutkimus ja innovointi, myös 
ekoinnovointi ja sosiaaliset innovaatiot, 
kuuluvat tärkeimpiin tulevaa kasvua 
edistäviin tekijöihin, ja niille on annettu 
keskeinen sija älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategiassa. Viranomaisten olisi 
käytettävä julkisia hankintoja strategisesti 
parhaalla mahdollisella tavalla 
edistääkseen tutkimusta ja kehitystä 
(T&K) ja innovointia. T&K:n ja
innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen 
ostaminen ja hyödyntäminen vaikuttaa 
olennaisesti julkisten palvelujen 
tehostumiseen ja niiden laadun 
paranemiseen sekä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen. 
Se auttaa saamaan parhaan vastineen 
julkisille varoille ja saavuttamaan 
laajempia taloudellisia, ympäristöön 
liittyviä ja yhteiskunnallisia hyötyjä 
tuottamalla uusia ideoita, muuttamalla ne 
innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi ja 
edistämällä siten kestävää talouskasvua. 
Direktiivillä olisi helpotettava T&K:n ja
innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen
julkista hankintaa sekä autettava 
jäsenvaltioita saavuttamaan 
innovaatiounionin tavoitteet, mutta sillä ei 
pidä ottaa käyttöön innovatiivisia julkisia 
hankintoja koskevia pakollisia kiintiöitä, 
koska tämä rajoittaisi kilpailua ja 
hankintaviranomaisten valinnanvaraa. 
Tämän vuoksi on selvennettävä 
mahdollisimman tarkkaan 
mahdollisuuksia T&K:n sekä 
innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen 
hankkimiseen. Sen vuoksi olisi säädettävä 
erityisestä hankintamenettelystä, joka 
antaisi hankintaviranomaisille 
mahdollisuuden luoda pitkäaikaisia 
innovaatiokumppanuuksia uusien, 
innovatiivisten tuotteiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden kehittämistä ja 
myöhempää hankintaa varten sillä 
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varauksella, että toimitettavat tuotteet, 
palvelut tai rakennusurakat vastaavat 
sovittuja suoritustasoja ja kustannuksia. 
Tällainen kumppanuus olisi järjestettävä 
riittävän markkinavetoiseksi, jotta se 
kannustaisi innovatiivisen ratkaisun 
kehittämiseen sulkematta kuitenkaan 
markkinoita.

Perustelu

Julkisilla hankinnoilla voi olla suuri merkitys tutkimukseen ja innovointiin rohkaisemisessa. 
Direktiivissä on siis käytettävä selkeämpiä termejä julkisten hankintojen hyödyntämisestä niin 
T&K:n kuin innovatiivisten ratkaisujen edistämiseksi.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) 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.

(19) 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 ja 
täytäntöönpanovaiheen aikana tehtyjä 
virheitä. Sähköiseen hankintamenettelyyn 
siirtymistä koskevan aikataulun olisi 
oltava järkevä, jotta asianomaisilla 
toimijoilla on riittävästi aikaa hankkia 
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tarvittava koulutus.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset, jotka haluavat tehdä 
yhteisiä hankintasopimuksia, kohtaavat 
nykyään oikeudellisia erityisongelmia 
etenkin kansallisten lainsäädäntöjen 
välisten ristiriitojen vuoksi. Vaikka 
rajatylittävät julkiset yhteishankinnat on 
epäsuorasti sallittu direktiivissä 
2004/18/EY, käytännössä niistä on tehty 
monissa kansallisissa oikeusjärjestelmissä 
nimenomaisesti tai epäsuorasti 
oikeudellisesti epävarmoja tai 
mahdottomia. Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset voivat olla 
kiinnostuneita tekemään yhteistyötä ja 
yhteisiä hankintasopimuksia 
hyödyntääkseen mahdollisimman paljon 
sisämarkkinoiden potentiaalia, joka tarjoaa 
mittakaavaetuja ja mahdollistaa riskien ja 
hyötyjen jakamisen erityisesti 
innovatiivisissa hankkeissa, joihin liittyy 
suurempia riskejä kuin yksi 
hankintaviranomainen voi kohtuullisesti 
kantaa. Sen vuoksi olisi vahvistettava 
rajatylittäviä yhteishankintoja koskevat 
uudet säännöt, joissa nimetään sovellettava 
lainsäädäntö, jotta voidaan helpottaa 
hankintaviranomaisten välistä yhteistyötä 
koko sisämarkkinoilla. Lisäksi eri 
jäsenvaltioista olevat hankintaviranomaiset 
voivat perustaa yhteisiä oikeushenkilöitä 
kansallisen tai unionin lainsäädännön 
mukaisesti. Tällaista yhteishankintojen 
muotoa varten olisi vahvistettava erityiset 
säännöt.

(26) Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset, jotka haluavat tehdä 
yhteisiä hankintasopimuksia, kohtaavat 
nykyään oikeudellisia erityisongelmia 
etenkin kansallisten lainsäädäntöjen 
välisten ristiriitojen vuoksi. Vaikka 
rajatylittävät julkiset yhteishankinnat on 
epäsuorasti sallittu direktiivissä 
2004/18/EY, käytännössä niistä on tehty 
monissa kansallisissa oikeusjärjestelmissä 
nimenomaisesti tai epäsuorasti 
oikeudellisesti epävarmoja tai 
mahdottomia. Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset voivat olla 
kiinnostuneita tekemään yhteistyötä ja
yhteisiä hankintasopimuksia 
hyödyntääkseen mahdollisimman paljon 
sisämarkkinoiden potentiaalia, joka tarjoaa 
mittakaavaetuja ja mahdollistaa riskien ja 
hyötyjen jakamisen erityisesti 
innovatiivisissa hankkeissa, joihin liittyy 
suurempia riskejä kuin yksi 
hankintaviranomainen voi kohtuullisesti 
kantaa. Sen vuoksi olisi vahvistettava 
rajatylittäviä yhteishankintoja koskevat 
uudet säännöt, joissa nimetään sovellettava 
lainsäädäntö, jotta voidaan helpottaa 
hankintaviranomaisten välistä yhteistyötä 
koko sisämarkkinoilla. Lisäksi eri 
jäsenvaltioista olevat hankintaviranomaiset 
voivat perustaa yhteisiä oikeushenkilöitä 
kansallisen tai unionin lainsäädännön 
mukaisesti. Tällaista yhteishankintojen 
muotoa varten olisi vahvistettava erityiset 
säännöt. Kun rajatylittävät julkiset 
hankinnat ovat epätodennäköisiä, 
hankintaviranomaisten olisi voitava 
poiketa unionin julkisia hankintoja 
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koskevista säännöistä ja soveltaa 
yksinkertaisempaa menettelyä.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Julkisten 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 vuoksi 
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, hankintaviranomaisten on 
otettava huomioon muihin vastaaviin 
järjestelyihin perustuvat tarjoukset. 
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.

(27) Julkisten 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. 
Teknisten eritelmien tarkoitus on tämän 
vuoksi määrittää hankintasopimuksen 
kohteen tarkoitus, ja ne olisi joka 
tapauksessa 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, hankintaviranomaisten on 
otettava huomioon muihin vastaaviin 
järjestelyihin perustuvat tarjoukset. 
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.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Tiettyjen tuotteiden ja palvelujen 
hankintojen sekä rakennusten oston ja 
vuokraamisen osalta niiden 
keskushallintojen, jotka tekevät julkisia 
rakennusurakoita tai julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevia sopimuksia, 
olisi näytettävä esimerkkiä tekemällä 
energiatehokkaita hankintapäätöksiä. 
Tämän olisi koskettava hallinnon 
yksikköjä, joiden toimivalta ulottuu 
jäsenvaltion koko alueelle. Jos jossakin 
jäsenvaltiossa ei tietyn toimivallan osalta 
ole olemassa sellaista hallinnon yksikköä, 
jonka toimivalta ulottuisi jäsenvaltion 
koko alueelle, velvoitteen olisi koskettava 
sellaisia hallinnon yksikköjä, joiden 
toimivaltuudet yhdessä ulottuvat 
jäsenvaltion koko alueelle. Tämä ei 
kuitenkaan saisi vaikuttaa tämän 
direktiivin säännöksiin.
Muiden kuin tässä direktiivissä esitettyjen 
hankintoihin liittyvien 
energiatehokkuusvaatimusten piiriin 
kuuluvien tuotteiden osalta 
jäsenvaltioiden olisi kannustettava 
julkisia elimiä ottamaan huomioon 
hankintojen energiatehokkuus.

Perustelu

Viittaus ITRE-valiokunnassa hyväksyttyyn energiatehokkuudesta annetun direktiivin versioon 
(ITRE/7/06352).

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(29 a) Koska pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritysten) osallistuminen 
julkisiin hankintoihin ylipäätään ja 
erityisesti innovoinnin ja palvelujen alalla 
tehtäviin julkisiin hankintoihin on 
vähäistä, olisi toteutettava tarvittavia 
lainsäädäntötoimenpiteitä. Tässä 
yhteydessä olisi harkittava useita toimia, 
muun muassa syrjimättömyysperiaatteen 
noudattamista ja toimenpiteiden 
toteuttamista yritysten kansallisuudesta 
riippumatta, tarjousten kilpailukyvyn 
huomioimista sekä etuustoimenpiteiden 
käyttöönottoa kilpailukykyisten 
pk-yritysten auttamiseksi. Lisäksi on 
otettava käyttöön seuranta- ja 
raportointitoimenpiteitä, jotta 
parannetaan pk-yrityksille myönnettyjen 
hankintasopimusten seurantaa 
alakohtaisten ja arvoa mittaavien 
tilastojen avulla ja jotta toimeksiantajille 
tiedotetaan pk-yritysten asioista ja niiden 
vaikeudesta osallistua julkisten 
hankintojen markkinoille.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Julkisissa hankinnoissa olisi 
noudatettava "pienet ensin" -periaatetta, 
ja jäsenvaltioiden olisi pantava 
täysimääräisesti täytäntöön 
eurooppalaiset julkisia hankintoja 
koskevat käytännesäännöt, joilla 
parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada julkisia hankintasopimuksia.

Tarkistus 17
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 b) On palautettava mieliin 
vastavuoroisuuden merkitys 
kansainvälisessä kaupassa ja se, että 
monenvälinen sopimus julkisista 
hankinnoista (GPA-sopimus) on 
keskeisessä asemassa avattaessa julkiset 
hankinnat (tavaroiden, palvelujen ja 
rakennussopimusten alalla) ulkomaiselle 
kilpailulle ja että sopimuksella taataan 
avoimet, oikeudenmukaiset ja 
syrjimättömät ehdot yksityisille tarjoajille.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
osallistumista julkisten hankintojen 
markkinoille, hankintaviranomaisia olisi 
kannustettava jakamaan 
hankintasopimukset osiin ja, jos ne eivät 
toimi tällä tavoin, niiden olisi esitettävä 
perusteensa. Jos hankintasopimukset 
jaetaan osiin, hankintaviranomaiset voivat 
esimerkiksi kilpailun säilyttämiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi rajoittaa 
niiden osien määrää, joista talouden toimija 
voi tehdä tarjouksen, ja myös niiden osien 
määrää, jotka voidaan myöntää yhdelle 
tarjoajalle.

(30) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
julkisten hankintojen markkinoille, 
hankintaviranomaisia olisi kannustettava 
jakamaan hankintasopimukset osiin ja, jos 
ne eivät toimi tällä tavoin, niiden olisi 
esitettävä perusteensa. Jos 
hankintasopimukset jaetaan osiin, 
hankintaviranomaiset voivat esimerkiksi 
kilpailun säilyttämiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi rajoittaa 
niiden osien määrää, joista talouden toimija 
voi tehdä tarjouksen, ja myös niiden osien 
määrää, jotka voidaan myöntää yhdelle
tarjoajalle. Hankintasopimuksia ei 
kuitenkaan voida jakaa osiin, jos 
tavoitteena on kiertää lainsäädännössä 
vahvistettuja hankintamenettelyjä.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
julkisia hankintoja koskevia 
lisätoimenpiteitä, jotta mahdollisimman 
monet pk-yritykset pääsisivät osallisiksi 
julkisista hankintasopimuksista, myös 
unionin kynnysarvojen alapuolella.

Perustelu

Yli puolet EU:n julkisista hankinnoista jää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, minkä 
vuoksi jäsenvaltioiden on tärkeää tukea pk-yrityksien osallistumista. Kansallisesti tehdyt 
julkiset hankintasopimukset tarjoavat parempia tilaisuuksia, koska tällaisten sopimuksien 
laajuus sopii paremmin pk-yrityksille.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Osallistuminen julkisiin 
hankintamenettelyihin aiheuttaa 
merkittävää taloudellista rasitetta monille 
talouden toimijoille. Pk-yritysten 
osallistumisen tukemiseksi olisi 
vähennettävä merkittävästi 
hankintavaiheeseen, 
täytäntöönpanovaiheeseen sekä 
oikeussuojavaiheeseen liittyvää 
taloudellista rasitetta.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(32 a) Jäsenvaltioiden ja 
hankintaviranomaisten olisi jatkettava pk-
yrityksille suotuisten julkisia hankintoja 
koskevien strategioiden laatimista niiden 
tässä direktiivissä käyttöönotettujen 
uusien erityisten välineiden lisäksi, joilla 
pyritään edistämään pk-yritysten 
osallistumista julkisten hankintojen 
markkinoille. Näiden pk-yrityksille 
nykyistä järjestelmää suotuisampien 
uusien sääntöjen täytäntöönpano ja 
soveltaminen ei sellaisenaan ole riittävää. 
Komissio on julkaissut yksiköiden 
valmisteluasiakirjan eurooppalaisista 
julkisia hankintoja koskevista 
käytännesäännöistä, joilla parannetaan 
pk-yritysten mahdollisuuksia saada 
julkisia hankintasopimuksia ("European 
code of best practices facilitating access 
by SMEs to public procurement 
contracts" (SEC(2008)COM 2193)), 
jonka tavoitteena on kannustaa 
jäsenvaltioita laatimaan kansallisia 
strategioita, ohjelmia ja 
toimintasuunnitelmia, joilla parannetaan 
pk-yritysten osallistumista näille 
markkinoille. Kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten olisi tässä 
hengessä sovellettava tiukasti direktiivissä 
vahvistettuja sääntöjä ja pantava 
täytäntöön johdonmukaista yleistä 
politiikkaa, jolla pyritään lisäämään 
pk-yritysten pääsyä julkisten hankintojen 
markkinoille.

Perustelu

Direktiivin uudet pk-yrityksille suotuisat säännöt ovat tervetulleita. On kuitenkin tehtävä 
enemmän sen varmistamiseksi, että pk-yritykset voivat hyötyä julkisten hankintojen 
markkinoiden merkittävästä potentiaalista. Kaikkia jäsenvaltioita, alueita ja paikallisia 
viranomaisia on rohkaistava käynnistämään strategioita ja politiikkaa, joilla vahvistetaan 
yleisesti pk-yritysten osallistumista näille markkinoille sekä EU:n tasolla että kansallisilla 
tasoilla.
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 b) Komission olisi valmisteltava ja 
julkaistava koko unionin kattava luettelo 
kaikista julkiseen hankintamenettelyyn 
liittyvistä maksuista siten, että se 
painottaa muutoksenhakumaksuja ja 
oikeussuojakeinoihin liittyviä muita 
kustannuksia.

Tarkistus 23

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 
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 pitkälle standardoitujen tuotteiden 
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osalta.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) 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 
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, 
jotta julkisilla hankinnoilla voidaan tukea 

(39) On pyrittävä hyödyntämään
täysimittaisesti julkisten hankintojen 
potentiaalia, jotta voidaan saavuttaa 
kestävää kasvua koskevan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteet 
hankintaviranomaisten toimivaltaan 
puuttumatta. Julkiset hankinnat ovat 
erityisen merkittäviä innovoinnin 
edistämisessä, joka on hyvin tärkeää 
Euroopan tulevalle kasvulle. 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 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 
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vielä enemmän kestävää kehitystä. tavoitteet ja päämäärät, jotka palvelevat 
kyseisen alan politiikkaa ja olosuhteita, 
sekä edistää elinkaarikustannuksiin 
sovellettavien eurooppalaisten 
lähestymistapojen kehittämistä ja käyttöä, 
jotta julkisilla hankinnoilla voidaan tukea 
vielä enemmän kestävää kehitystä.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintaviranomaisille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintaviranomaiset 
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.

(40) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintaviranomaisille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin esimerkiksi 
mittaamalla tuotteiden tai palvelujen 
energiansäästöpotentiaaliin liittyviä 
kustannuksia. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintaviranomaiset 
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 
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käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Kun elinkaarikustannusmallia 
käytetään energiatehokkaiden tuotteiden 
ja palvelujen hankintaan, hankintojen tai 
ryhmähankintojen energiatehokkuus 
kokonaisuudessaan olisi asetettava 
etusijalle yksittäisen hankinnan 
energiatehokkuuteen nähden, kun 
otetaan huomioon tekninen soveltuvuus 
ja käyttötarkoitus.

Tarkistus 27

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 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 

(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 suoraan julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
kohteeseen. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
julkisissa hankinnoissa, hankkijoille 
voitaisiin myös antaa mahdollisuus käyttää 
sopimuksentekoedellytyksinä
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 



PE486.034v02-00 24/70 AD\911383FI.doc

FI

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.

hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. 
Sopimuksentekoedellytykset, 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,
tarjouksen taloudelliseen arvoon, ja näin 
ollen ne voivat vaikuttaa suoraan myös 
sopimuksen kohteeseen.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(43) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan hankintailmoituksessa, 
ennakkoilmoituksessa, jolla kutsutaan 
tarjouskilpailuun, 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 
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.

(43) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät suoraan hankintasopimuksen 
kohteeseen ja jos ne mainitaan 
hankintailmoituksessa, 
ennakkoilmoituksessa, jolla kutsutaan 
tarjouskilpailuun, 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 
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.

Tarkistus 29

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 

(55) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaisten toimijoiden, muun 
muassa paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten edustajien, 
kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien
asianmukaiset kuulemiset, myös 
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parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus 30

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

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Näiden kynnysarvojen alle jäävien 
rakennusurakoiden, tavaroiden ja 
palvelujen osalta jäsenvaltiot panevat 
täytäntöön kansallisia avointa kilpailua 
koskevia menettelyjä, joilla varmistetaan 
perussopimuksen mukaisten yhtäläisen 
pääsyn, syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteiden noudattaminen.

Perustelu

Paikallisten ja alueellisten viranomaisten tavaroiden ja palvelujen julkista hankintaa 
koskevien sopimusten nykyisiä kynnysarvoja on korotettava sellaisten taloudellisen arvon 
sopimusten varmistamiseksi, jotka voivat houkuttaa rajat ylittäviä tarjoajia ja joilla voi näin 
olla sisämarkkinoita piristävä vaikutus. Kynnysarvojen korottamisesta ei kuitenkaan saa 
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seurata sitä, että kynnysarvon alittavia sopimuksia ei tarjota julkisesti, joten jäsenvaltiot on 
velvoitettava panemaan täytäntöön kansallisia sääntöjä, jotka mahdollistavat tällaiset 
tarjouspyynnöt.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. GPA-sopimus on osa julkisia 
hankintoja koskevaa oikeudellista kehystä 
Euroopan unionissa, ja sen käytännön 
täytäntöönpanon on perustuttava 
aiempaan arviointiin laaja-alaisen 
vastavuoroisuuden periaatteen 
asianmukaisesta soveltamisesta 
markkinoiden avaamisessa Euroopan 
unionin ja sopimuksen allekirjoittaneiden 
kolmansien maiden välillä. Tällainen 
laaja-alaisen vastavuoroisuuden 
periaatetta koskeva arviointi on ulotettava 
koskemaan myös kolmansia maita, jotka 
eivät ole allekirjoittaneet GPA-sopimusta 
ja joilla on pääsy julkisten hankintojen 
markkinoille unionissa.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Erityiset poikkeukset postipalvelujen 

alalla
1. Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisiin 
julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin, 
joiden päätarkoituksena on se, että 
hankintaviranomainen voi tarjota 
postipalveluja ja muita kuin 
postipalveluja.
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2. Tässä artiklassa tarkoitetaan
a) 'postipalveluilla' palveluja, joihin 
kuuluu postilähetysten keräily, lajittelu, 
kuljetus ja jakelu. Nämä palvelut 
käsittävät direktiivin 97/67/EY mukaisesti 
perustetun yleispalvelun piiriin kuuluvat 
ja kuulumattomat palvelut
b)'muilla palveluilla kuin postipalveluilla' 
palveluja, jotka tarjotaan seuraavilla 
aloilla:
i) kuriiripalvelujen hallintopalvelut 
(ennen lähetystä ja sen jälkeen 
suoritettavat palvelut, postituksen 
hoitopalvelut mukaan luettuina)
ii) kokonaan sähköisesti toteutettavat 
lisäarvopalvelut (mukaan luettuina 
koodattujen asiakirjojen varmistettu 
tiedonsiirto sähköisesti, osoitteiden 
hallinnointipalvelut ja rekisteröidyn 
sähköpostin siirto)
iii) muihin kuin a alakohdassa 
tarkoitettuihin postilähetyksiin liittyvät 
palvelut kuten suoramainonta, jota ei ole 
osoitettu nimenomaisesti kenellekään
iv) CPV-viitenumeroissa 66100000-1 –
66720000-3 ja 19 artiklan c alakohdassa 
määritellyt finanssipalvelut, mukaan 
luettuina erityisesti postiosoitukset ja 
postisiirrot
v) postimerkkien keräämiseen liittyvät 
palvelut
vi) logistiikkapalvelut (palvelut, joissa 
yhdistyvät fyysinen jakelu ja/tai 
varastointi sekä muut postin ulkopuoliset 
toiminnot).

Perustelu

Ottaen huomioon, että alan vapauttamista koskevien EU:n sääntöjen täytäntöönpanon 
johdosta postipalvelualan markkinoilla kilpailu on tehokasta, alan julkisia hankintoja 
koskevat sopimukset on suljettava tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle niiltä osin 
kuin niillä on tarkoitus pääasiassa sallia hankintaviranomaisten harjoittaa tiettyjä toimia 
postialalla.
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Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
11 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) kaikki kyseisen oikeushenkilön 
toiminnot suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Perustelu

Jos oikeushenkilöille jätetään mahdollisuus suorittaa 10 prosenttia toiminnoistaan avoimilla 
markkinoilla, kilpailu voi vääristyä vakavasti ja tämä voi vahingoittaa pk-yrityksiä erityisesti 
paikallisella tasolla.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
11 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) kaikki kyseisen oikeushenkilön 
toiminnot suoritetaan määräysvaltaa 
käyttäville hankintaviranomaisille tai 
muille samojen hankintaviranomaisten 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Perustelu

Jos oikeushenkilöille jätetään mahdollisuus suorittaa 10 prosenttia toiminnoistaan avoimilla 
markkinoilla, kilpailu voi vääristyä vakavasti ja tämä voi vahingoittaa pk-yrityksiä erityisesti 
paikallisella tasolla.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on kohdeltava 
talouden toimijoita yhdenvertaisesti ja 
syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja 
oikeasuhteisella tavalla.

Hankintaviranomaisten on kohdeltava
talouden toimijoita yhdenvertaisuuden, 
syrjimättömyyden, vapaan kilpailun ja 
läpinäkyvyyden periaatteiden mukaisesti. 
Lisäksi niiden on toimittava avoimesti ja 
oikeasuhteisella tavalla sekä varmistettava 
aina julkisten varojen tehokas käyttö.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hankintaviranomaisten ja muiden 
asianomaisten osapuolten on 
varmistettava luottamuksellisten tietojen 
suojelu ja toteutettava toimia tällaisten 
tietojen väärinkäytön estämiseksi.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Laatiessaan sähköisiä hankintoja 
koskevia teknisiä standardeja 19 artiklan 
mukaisesti komissio tekee tiivistä 
yhteistyötä Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) kanssa, jotta 
varmistetaan korkeimpien 
luottamuksellisuutta koskevien 
standardien noudattaminen.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tehdä sähköisten 
viestintämuotojen käytön pakolliseksi 
muissa tilanteissa kuin niissä, joista 
säädetään tämän direktiivin 32, 33 ja 34 
artiklassa, 35 artiklan 2 kohdassa, 49 
artiklan 2 kohdassa tai 51 artiklassa.

Jäsenvaltiot voivat tehdä sähköisten 
viestintämuotojen käytön pakolliseksi 
muissa tilanteissa kuin niissä, joista 
säädetään tämän direktiivin 32, 33 ja 
34 artiklassa, 35 artiklan 2 kohdassa, 
49 artiklan 2 kohdassa tai 51 artiklassa, 
kunhan tämä ei muodosta pk-yrityksille ja 
mikroyrityksille ylitsepääsemätöntä 
estettä.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on varmistettava 
kaikessa viestinnässä, tietojenvaihdossa ja 
tietojen tallentamisessa, että tietojen eheys 
sekä tarjousten ja osallistumishakemusten 
luottamuksellisuus säilytetään. Ne saavat 
tarkastella tarjousten ja 
osallistumishakemusten sisältöä vasta 
niiden jättämiselle asetetun määräajan 
päätyttyä.

Hankintaviranomaisten on varmistettava 
kaikessa viestinnässä, tietojenvaihdossa ja 
tietojen tallentamisessa, että tietojen eheys 
sekä tarjousten ja osallistumishakemusten 
ja 18 artiklassa tarkoitettujen tietojen
luottamuksellisuus säilytetään. Ne saavat 
tarkastella tarjousten ja 
osallistumishakemusten sisältöä vasta 
niiden jättämiselle asetetun määräajan 
päätyttyä.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarjottava 
asianmukaisen ajan kuluessa 
mahdollisuuksia sellaisten tietojen ja 
taitojen hankkimiseksi, jotka ovat tarpeen 
sähköisen hankintamenettelyn päätökseen 
saattamiseksi.
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Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.
Lainvastainen toiminta

Hankintamenettelyn alussa ehdokkaita on 
vaadittava antamaan valaehtoinen 
vakuutus siitä, että ne eivät ole pyrkineet 
eivätkä aio pyrkiä
a) vaikuttamaan sopimattomasti 
hankintaviranomaisen 
päätöksentekomenettelyyn tai saamaan 
luottamuksellisia tietoja, joiden avulla ne 
voivat saada sopimattomia etuja 
hankintamenettelyssä;
b) tekemään muiden ehdokkaiden tai 
tarjoajien kanssa sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on vääristää kilpailua;
c) tarkoituksellisesti antamaan 
harhaanjohtavia tietoja, jotka voivat 
vaikuttaa olennaisesti poissulkemista, 
valintaa ja hankintasopimuksen tekoa 
koskeviin päätöksiin.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat hakea 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintaviranomaiset voivat hakea 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 4 ja 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä tai 
kilpailullista neuvottelumenettelyä 
seuraavissa tapauksissa:

Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä tai 
kilpailullista neuvottelumenettelyä, mikäli 
sillä taataan yhtäläiset mahdollisuudet ja 
estetään kilpailun vääristyminen.

a) kun rakennusurakkaa koskevan 
sopimuksen kohteena ovat sekä 
rakennusurakan suunnittelu että 
toteuttaminen 2 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti tai kun neuvottelut ovat 
hankkeen oikeudellisen tai 
rahoituksellisen rakenteen 
muodostamiseksi tarpeen;
b) kun julkisia rakennusurakoita 
koskevien sopimusten rakennustyöt 
tehdään ainoastaan tutkimusta tai 
innovaatiota, kokeilua tai kehittämistä 
varten eikä kannattavuuden 
varmistamiseksi taikka tutkimus- ja 
kehittämiskustannusten kattamiseksi;
c) kun kyseessä ovat palvelut tai 
tavarantoimitukset, joista ei voida laatia 
riittävän tarkkoja teknisiä eritelmiä 
viittaamalla liitteessä VIII olevan 2–5 
kohdan mukaisiin standardeihin, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin tai teknisiin 
viitteisiin;
d) kun kyseessä ovat avoimella tai 
rajoitetulla menettelyllä saadut tarjoukset, 
jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä tai ole 
hyväksyttäviä 30 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan merkityksessä;
e) kun kyseessä ovat erityiset olosuhteet, 
joissa hankintasopimusta ei 
rakennusurakoiden tai tavara- tai 
palveluhankintojen luonteen tai 
monitahoisuuden vuoksi voida tehdä 



PE486.034v02-00 34/70 AD\911383FI.doc

FI

ilman edeltäviä neuvotteluita.
Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
saattamatta tarjousperusteista 
neuvottelumenettelyä, kilpailullista 
neuvottelumenettelyä ja 
innovaatiokumppanuusmenettelyä osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.

Perustelu

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

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

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintaviranomainen voi lyhentää 1 
kohdan toisessa alakohdassa asetettua 
tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika viidellä päivällä, jos 
se hyväksyy tarjousten esittämisen 
sähköisessä muodossa 19 artiklan 3, 4 ja 5 
kohdan mukaisesi.

4. Hankintaviranomainen voi lyhentää 
1 kohdan toisessa alakohdassa asetettua 
tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika kolmella päivällä, 
jos se hyväksyy tarjousten esittämisen 
sähköisessä muodossa 19 artiklan 3, 4 ja 
5 kohdan mukaisesi.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisten viranomaisten 
neutraaliusvelvoitteen noudattamatta 
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jättämisestä rangaistaan sanktiolla.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika 
osallistumishakemusten vastaanottamiselle 
on 30 päivää hankintailmoituksen 
lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika 
osallistumishakemusten vastaanottamiselle 
on 40 päivää hankintailmoituksen 
lähettämispäivästä.

Perustelu

Vähimmäismääräajan osallistumishakemusten vastaanottamiselle olisi oltava 40 päivää, 
kuten avoimessa menettelyssäkin, jotta varmistetaan mahdollisimman samanlaiset 
hallinnolliset säännöt eri menettelyissä.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kilpailullinen neuvottelumenettely 
voidaan toteuttaa vaiheittain siten, että 
neuvoteltavien ratkaisujen määrää 
rajoitetaan neuvottelun aikana soveltamalla 
hankintailmoituksessa tai 
hankekuvauksessa määriteltyjä 
hankintasopimuksen tekoperusteita. 
Hankintaviranomaisen on ilmoitettava 
tällaisen mahdollisuuden käyttämisestä 
hankintailmoituksessa tai 
hankekuvauksessa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Kun hankintaviranomainen on julistanut 
neuvottelun päättyneeksi ja tiedottanut siitä 
osallistujille, sen on pyydettävä näiltä
lopullinen tarjous neuvottelun aikana 
esitettyjen ja määritettyjen ratkaisujen 
pohjalta. Tarjouksessa on oltava kaikki 
hankkeen toteuttamiseksi pyydetyt ja 
tarpeelliset osat.

6. Kun hankintaviranomainen on julistanut 
neuvottelun päättyneeksi ja tiedottanut siitä 
osallistujille, sen on pyydettävä jokaiselta 
osallistujalta lopullinen tarjous
neuvottelun aikana esitettyjen ja 
määritettyjen ratkaisujen pohjalta. 
Tarjouksessa on oltava kaikki hankkeen 
toteuttamiseksi pyydetyt ja tarpeelliset 
osat.

Perustelu

Luottamuksellisuutta koskevien kohtien mukaan kaikki tarjoajat eivät tarjoa samaa ratkaisua. 
Tämä on erityisen tärkeää, kun on kyse innovatiivisista ratkaisuista.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Innovaatiokumppanuuksissa talouden 
toimivat voivat esittää 
osallistumishakemuksen 39 artiklan 2 
kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, kun 
tavoitteena on jäsennellyn kumppanuuden 
toteuttaminen innovatiivisen tuotteen, 
palvelun tai rakennustyön kehittämiseksi ja 
niistä myöhemmin seuraavien 
tavarantoimitusten, palvelujen tai 
rakennustöiden hankkimiseksi, edellyttäen 
että ne voidaan toimittaa sovittua 
suoritustasoa noudattaen ja sovituin 
kustannuksin.

1. Innovaatiokumppanuuksissa talouden 
toimivat voivat esittää 
osallistumishakemuksen 39 artiklan 
2 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti, kun 
tavoitteena on jäsennellyn kumppanuuden 
toteuttaminen innovatiivisen tuotteen, 
palvelun tai rakennustyön kehittämiseksi ja 
niistä myöhemmin seuraavien 
tavarantoimitusten, palvelujen tai 
rakennustöiden hankkimiseksi, edellyttäen 
että ne voidaan toimittaa sovittua 
suoritustasoa noudattaen ja sovituin 
kustannuksin. Hankintaviranomaisen on 
kuvattava selvästi, mitä 
immateriaalioikeuksia se mahdollisesti 
haluaa hankkia sopimuksen seurauksena 
joko etukäteen osana hankintailmoitusta, 
hankekuvauksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
myöhemmin osana sopimusneuvotteluja.
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Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumppanuus on jäsenneltävä 
peräkkäisiin vaiheisiin tutkimus- ja 
innovointiprosessin eri vaiheiden 
mukaisesti mahdollisesti tuotteiden 
valmistukseen tai palvelujen suorittamiseen 
asti. Kumppanuuteen on sisällytettävä 
kumppanille asetetut välitavoitteet sekä 
korvauksen suorittaminen asianmukaisina 
erinä. Hankintaviranomainen voi näiden 
tavoitteiden perusteella päättää kunkin 
vaiheen jälkeen kumppanuuden 
päättämisestä ja aloittaa jäljellä olevia
vaiheita varten uuden hankintamenettelyn, 
jos sillä on asianmukaiset 
immateriaalioikeudet.

2. Kumppanuus on jäsenneltävä 
peräkkäisiin vaiheisiin tutkimus- ja 
innovointiprosessin eri vaiheiden 
mukaisesti mahdollisesti tuotteiden 
valmistukseen tai palvelujen suorittamiseen 
asti. Kumppanuuteen on sisällytettävä 
kumppanille asetetut välitavoitteet sekä 
korvauksen suorittaminen asianmukaisina 
erinä. Hankintaviranomainen voi näiden 
tavoitteiden perusteella päättää joko tehdä 
hankintasopimuksen eri vaiheista, jolloin 
eri kumppanit voivat osallistua eri 
vaiheisiin, tai tehdä hankintasopimuksen 
useista vaiheista saman kumppanin tai 
samojen kumppanien kanssa. 
Hankintaviranomainen myös päättää
kunkin vaiheen jälkeen kumppanuuden 
päättämisestä ja aloittaa jäljellä olevaa 
vaihetta tai olevia vaiheita varten uuden 
hankintamenettelyn, jos 
hankintaviranomaisella on asianmukaiset 
immateriaalioikeudet tai asianmukaiset 
korvaukset on muuten suoritettu 
kumppanin tai kumppanien kanssa 
sovitulla tavalla.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintaviranomainen on kutsunut 
vaadittujen tietojen arvioinnin perusteella, 
voivat esittää tutkimusta ja kehittämistä 
koskevia hankkeita, joilla pyritään 
täyttämään hankintaviranomaisen 
määrittelemät tarpeet, joita ei voida 

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, 
jotka hankintaviranomainen on kutsunut 
vaadittujen tietojen arvioinnin perusteella, 
voivat esittää tutkimusta ja kehittämistä 
koskevia hankkeita, joilla pyritään 
täyttämään hankintaviranomaisen 
määrittelemät tarpeet. Hankintasopimuksen 
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olemassa olevilla ratkaisuilla toteuttaa. 
Hankintasopimuksen ainoa tekoperuste saa 
olla kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valitseminen 66 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti.

ainoa tekoperuste saa olla 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valitseminen 66 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki hyväksyttävän tarjouksen tehneet 
tarjoajat on kutsuttava samanaikaisesti 
sähköisessä muodossa osallistumaan 
sähköiseen huutokauppaan käyttäen –
ilmoitetusta päivämäärästä ja kellonajasta 
alkaen – yhteyksiä kutsussa esitettyjen 
ohjeiden mukaisesti. Sähköinen 
huutokauppa voidaan käydä useissa 
peräkkäisissä vaiheissa. Sähköinen 
huutokauppa saa alkaa aikaisintaan kahden 
työpäivän kuluttua kutsujen 
lähettämispäivästä.

Kaikki hyväksyttävän tarjouksen tehneet 
tarjoajat on kutsuttava samanaikaisesti 
sähköisessä muodossa osallistumaan 
sähköiseen huutokauppaan käyttäen –
ilmoitetusta päivämäärästä ja kellonajasta 
alkaen – yhteyksiä kutsussa esitettyjen 
ohjeiden mukaisesti. Sähköinen 
huutokauppa voidaan käydä useissa 
peräkkäisissä vaiheissa. Sähköinen 
huutokauppa saa alkaa aikaisintaan viiden 
työpäivän kuluttua kutsujen 
lähettämispäivästä.

Perustelu

Vaikka kaikkia määräaikoja on lyhennettävä, kaksi päivää vaikuttaa hieman liian lyhyeltä 
ajalta, jotta talouden toimijoilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet vastata. Erityisesti tämä 
koskee pk-yrityksiä, joilla on yleensä vähemmän henkilöresursseja käytettävissä julkisiin 
hankintoihin osallistumiseen.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on varattava 
riittävä aika ilmoittamisen ja tietojen 
tosiasiallisen poimimisen välille.

Hankintaviranomaisten on varattava 
vähintään viiden työpäivän mittainen
riittävä aika ilmoittamisen ja tietojen 
tosiasiallisen poimimisen välille.
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Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
40 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.

Liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt tekniset eritelmät on esitettävä 
hankinta-asiakirjoissa. Teknisissä 
eritelmissä on määriteltävä toiminnalliset 
vaatimukset, jotka rakennusurakoiden, 
palvelujen tai tavaroiden on täytettävä.

Perustelu

Kaikilla 40 artiklaan tehtävillä tarkistuksilla pyritään varmistamaan, että 
hankintaviranomaiset keskittyvät toiminnallisuuteen, johon tietyllä hankintasopimuksella 
pyritään. Tämän olisi avattava markkinoita mahdollisimman monelle talouden toimijalle ja 
innovatiivisille ratkaisuille. Lisää teknisiä vaatimuksia voidaan tietenkin edelleen lisätä 
ohjeeksi ja selittämään hankintaviranomaisen tarpeita. Lisäksi joillakin tarkistuksilla 
pyritään selventämään edelleen komission ehdotusta, jotta teknisiä vaatimuksia ei käytetä 
kilpailua rajoittavalla tavalla.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
40 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.

Tiettyä prosessia koskevia 
yksityiskohtaisempia ominaisuuksia
pyydettyjen rakennusurakoiden, tavaroiden 
tai palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 22 alakohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa voidaan 
antaa ohjeeksi, mutta niillä ei voi sulkea 
mitään talouden toimijaa 
hankintamenettelyyn osallistumisen 
ulkopuolelle.

Perustelu

Kaikilla 40 artiklaan tehtävillä tarkistuksilla pyritään varmistamaan, että 
hankintaviranomaiset keskittyvät toiminnallisuuteen, johon tietyllä hankintasopimuksella 
pyritään. Tämän olisi avattava markkinoita mahdollisimman monelle talouden toimijalle ja 
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innovatiivisille ratkaisuille. Lisää teknisiä vaatimuksia voidaan tietenkin edelleen lisätä 
ohjeeksi ja selittämään hankintaviranomaisen tarpeita. Lisäksi joillakin tarkistuksilla 
pyritään selventämään edelleen komission ehdotusta, jotta teknisiä vaatimuksia ei käytetä 
kilpailua rajoittavalla tavalla.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tekniset eritelmät voivat tarvittaessa 
sisältää myös seuraavia seikkoja koskevia 
vaatimuksia:

Tarkistus 58

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

Komission teksti Tarkistus

a) suorituskyky, mukaan luettuina 
ympäristö- ja ilmastomyönteisyyden taso 
ja suorituskyky sosiaalisesti kestävien 
tuotantoprosessien kannalta

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 a kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) elinkaaren ominaisuudet

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 a kohta – c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c) sosiaalisesti kestävä tuotantoprosessi

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 a kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) kyseessä olevan sopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointi, pätevyys ja kokemus

Tarkistus 62

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 a kohta – f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f) urakoiden suunnittelu- ja 
hinnoittelusäännöt, testiolosuhteet ja 
töiden tarkastus- ja 
vastaanottoedellytykset, rakennustekniikat 
ja -menetelmät ja kaikki muut tekniset 
edellytykset, jotka hankintaviranomainen 
voi yleisten tai erityisten määräysten 
nojalla asettaa valmiille työlle ja siihen 
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kuuluville materiaaleille tai osille.

Tarkistus 64

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
muu asianmukainen näyttö, jota ei 
tarkoiteta 1 kohdassa, kuten valmistajan 
tekniset asiakirjat, jos 1 kohdassa 
tarkoitetut todistukset tai testausraportit 
eivät ole asianomaisen talouden toimijan 
käytettävissä tai toimijalle ei ole 
mahdollista saada niitä asetettujen 
määräaikojen kuluessa.

2. Hankintaviranomaisten on hyväksyttävä 
muu asianmukainen ja vastaava näyttö, 
jota ei tarkoiteta 1 kohdassa, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
1 kohdassa tarkoitetut todistukset tai 
testausraportit eivät ole asianomaisen 
talouden toimijan käytettävissä tai 
toimijalle ei ole mahdollista saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset voivat sallia 
tarjoajien esittävän vaihtoehtoja.
Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa, tai jos 

1. Hankintaviranomaisten on annettava 
tarjoajille mahdollisuus esittää
vaihtoehtoja.
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tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
sallivatko ne vaihtoehtojen esittämisen. 
Jos tätä ei tehdä, vaihtoehtoja ei 
hyväksytä.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Julkisia tavara- tai palveluhankintoja 
koskevissa menettelyissä vaihtoehtoja 
hyväksyneet hankintaviranomaiset eivät 
saa hylätä vaihtoehtoa yksinomaan sillä 
perusteella, että se johtaisi valituksi 
tultuaan joko julkista tavarahankintaa 
koskevan sopimuksen asemesta 
palveluhankintaa koskevan sopimuksen 
tekemiseen tai julkista palveluhankintaa 
koskevan sopimuksen asemesta 
tavarahankintaa koskevan sopimuksen 
tekemiseen.

Julkisia tavara- tai palveluhankintoja 
koskevissa menettelyissä 
hankintaviranomaiset eivät saa hylätä 
vaihtoehtoa yksinomaan sillä perusteella, 
että se johtaisi valituksi tultuaan joko 
julkista tavarahankintaa koskevan 
sopimuksen asemesta palveluhankintaa 
koskevan sopimuksen tekemiseen tai 
julkista palveluhankintaa koskevan 
sopimuksen asemesta tavarahankintaa 
koskevan sopimuksen tekemiseen.

Tarkistus 68

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 

Kilpailun edistämiseksi ja pk-yritysten 
auttamiseksi osallistumaan julkisiin 
hankintoihin julkista hankintaa koskevat 
sopimukset voidaan jakaa homogeenisiin 
tai heterogeenisiin osiin lukuun ottamatta 
hankintoja, joissa hankintaviranomainen 
ei pidä tarpeenmukaisena jakaa niitä osiin.
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selvitettävä näkemyksensä perusteet.

Perustelu

On tärkeää rohkaista hankintaviranomaisia jakamaan hankintasopimuksia osiin, jotta 
pk-yritysten olisi helpompi osallistua julkisia hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin. Osiin 
jakamisen ei kuitenkaan pidä olla pakollista, koska tällöin hankintaviranomainen voisi jakaa 
osiin hankintasopimuksen, jota ei pitäisi jakaa. Tämä koskee usein esimerkiksi rakennus- ja 
tietotekniikkaurakoita. Käytännössä myös osien kokoa ja arvoa olisi vaikea määrittää.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintaviranomaiset voivat vaatia, 
että kaikkien toimeksisaajien toiminta 
koordinoidaan sen talouden toimijan 
ohjauksessa, jonka kanssa on tehty 
hankintasopimus sellaisesta osasta, johon 
liittyy koko hankkeen koordinointi, tai 
hankintasopimus hankinnan 
keskeisimmistä osista.

Poistetaan.

Perustelu

Hankintaviranomaisilla ei pidä olla oikeutta määrätä yksityisten yritysten hallinnosta ja 
omistusrakenteesta. Jos sopimuksen jakaminen ei ole mahdollista ilman tätä, on todettava, 
että hankintasopimuksen jakaminen ei ole asianmukaista.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset voivat ilmoittaa
hankintasuunnitelmistaan julkaisemalla 
ennakkoilmoituksen mahdollisimman pian 
varainhoitovuoden alettua. Ilmoituksissa 
on oltava liitteessä VI olevan B osan I 
jaksossa esitetyt tiedot. Ilmoitukset 
julkaisee joko komissio tai 

1. Hankintaviranomaisten on ilmoitettava
hankintasuunnitelmistaan julkaisemalla 
ennakkoilmoituksen mahdollisimman pian 
varainhoitovuoden alettua. Ilmoituksissa 
on oltava liitteessä VI olevan B osan 
I jaksossa esitetyt tiedot. Ilmoitukset 
julkaisee joko komissio tai 
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hankintaviranomaiset 
hankkijaprofiileissaan liitteessä IX olevan 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos 
ilmoituksen julkaisevat 
hankintaviranomaiset 
hankkijaprofiileissaan, niiden on 
lähetettävä ilmoitus hankkijaprofiilissaan 
tapahtuneesta julkaisemisesta liitteessä IX 
olevan 3 kohdan mukaisesti.

hankintaviranomaiset 
hankkijaprofiileissaan liitteessä IX olevan 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos 
ilmoituksen julkaisevat 
hankintaviranomaiset 
hankkijaprofiileissaan, niiden on 
lähetettävä ilmoitus hankkijaprofiilissaan 
tapahtuneesta julkaisemisesta liitteessä IX 
olevan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kaikki hankintaviranomaiset voivat 
käyttää hankintailmoitusta 
tarjouskilpailukutsuna kaikissa 
menettelyissä. Tällaisissa ilmoituksissa on 
oltava liitteessä VI olevassa C osassa 
esitetyt tiedot, ja ne on julkaistava 49 
artiklan mukaisesti.

Kaikkien hankintaviranomaisten on 
käytettävä hankintailmoitusta 
tarjouskilpailukutsuna kaikissa 
menettelyissä. Tällaisissa ilmoituksissa on 
oltava liitteessä VI olevassa C osassa 
esitetyt tiedot, ja ne on julkaistava 
49 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 72

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. Hankintaviranomaisten on päätettävä
olla tekemättä hankintasopimusta 
parhaimman tarjouksen jättäneen tarjoajan 
kanssa, jos käy ilmi, ettei tarjous ole 
unionin tai kansallisen lainsäädännön 
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai rakennusurakan, 
palvelun tai tavarahankinnan 
toteutuspaikalla sovellettavien 
työehtosopimusten tai liitteessä XI 
lueteltujen kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen.



PE486.034v02-00 46/70 AD\911383FI.doc

FI

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat tarkastella 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Tarkistus 74

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

Komission teksti Tarkistus

e a) osallistuminen ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 
ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 
5 päivänä huhtikuuta 2011 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2011/36/EU tarkoitettuun 
ihmiskaupan ja lapsityövoiman 
hyödyntämiseen1;
_____________
1 EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) kyseisen ehdokkaan tai tarjoajan 
harjoittaman sääntelyn takia ei ole voitu 
noudattaa kaupallisen vastavuoroisuuden 
periaatetta, jonka mukaan jokainen EU:n 
yritys voi osallistua julkiseen 
hankintamenettelyyn ehdokkaan tai 
tarjoajan alkuperämaassa.

Tarkistus 76
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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;

a) hankintaviranomainen voi näyttää 
toteen unionin tai kansallisen
lainsäädännöstä ja rakennusurakan tai 
palvelun suorituspaikalla sovellettavista 
työehtosopimuksista johtuvien sosiaali-, 
työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten rikkomisen.
Unionin lainsäädännön tai kansainvälisten 
säännösten noudattaminen käsittää myös 
vastaavalla tavalla tapahtuvan 
noudattamisen;

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) talouden toimija on kolmannesta 
maasta, joka ei ole avannut omia julkisten 
hankintojen markkinoitaan EU:n 
yrityksille;

Tarkistus 78

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

Komission teksti Tarkistus

c) hankintaviranomainen pystyy 
osoittamaan millä tahansa tavalla, että 
talouden toimija on syyllistynyt muuhun 
ammatin harjoittamiseen liittyvään 
vakavaan virheeseen;

c) hankintaviranomainen pystyy 
esittämään näyttöä, joka osoittaa, että 
talouden toimija on syyllistynyt muuhun 
ammatin harjoittamiseen liittyvään 
vakavaan virheeseen;

Tarkistus 79
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Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on rajoitettava 
osallistumisedellytykset niihin 
edellytyksiin, joilla voidaan 
asianmukaisesti varmistaa, että 
ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeudelliset 
ja rahoitukselliset voimavarat sekä 
kaupalliset ja tekniset valmiudet toteuttaa 
tehtävänä oleva hankintasopimus. Kaikkien 
vaatimusten on liityttävä 
hankintasopimuksen kohteeseen ja oltava 
siihen nähden oikeasuhtaisia ottaen 
huomioon tarve varmistaa todellinen 
kilpailu.

Hankintaviranomaisten on rajoitettava 
osallistumisedellytykset niihin 
edellytyksiin, joilla voidaan 
asianmukaisesti varmistaa, että 
ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeudelliset 
ja rahoitukselliset voimavarat sekä 
kaupalliset ja tekniset valmiudet toteuttaa 
tehtävänä oleva hankintasopimus. Kaikkien 
vaatimusten on liityttävä suoraan
hankintasopimuksen kohteeseen ja oltava 
siihen nähden oikeasuhtaisia ottaen 
huomioon tarve varmistaa todellinen 
kilpailu.

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Passin antavan viranomaisen on haettava 
asiaan liittyvät tiedot suoraan 
toimivaltaisilta viranomaisilta, paitsi siinä 
tapauksessa, että tämä on kielletty 
henkilötietojen suojaamista koskevissa 
kansallisissa säännöissä.

3. Passin antavan viranomaisen on haettava 
asiaan liittyvät tiedot suoraan 
toimivaltaisilta viranomaisilta, paitsi siinä 
tapauksessa, että tämä on kielletty 
henkilötietojen suojaamista koskevissa 
kansallisissa säännöissä ja kun tiedot 
voidaan kerätä vain talouden toimijalta 
itseltään. Näissä tapauksissa talouden 
toimija toimittaa tiedot 
hankintaviranomaiselle hankintapassin 
saadakseen.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikkien hankintaviranomaisten on 4. Kaikkien hankintaviranomaisten on 
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hyväksyttävä Euroopan hankintapassi 
näyttönä passin soveltamisalaan kuuluvien 
osallistumisedellytysten täyttämisestä, eikä 
sitä saada asettaa kyseenalaiseksi ilman 
perusteluja. Perustelut voivat liittyä siihen, 
että passi on yli kuusi kuukautta vanha.

hyväksyttävä Euroopan hankintapassi 
näyttönä passin soveltamisalaan kuuluvien 
osallistumisedellytysten täyttämisestä, eikä 
sitä saada asettaa kyseenalaiseksi ilman 
perusteluja. Perustelut voivat liittyä siihen, 
että passi on yli kaksitoista kuukautta
vanha.

Perustelu

Hankintapassi voi olla merkittävä väline hallinnollisten kulujen vähentämisessä, mutta sen 
voimassaoloaikaa on jatkettava, koska kuusi kuukautta vaikuttaa perusteettoman lyhyeltä 
ajanjaksolta ja koska talouden toimijoille, varsinkin pk-yrityksille, tulisi liian kalliiksi uusia 
passia kahdesti vuodessa.

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
62 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden perusteiden osalta, jotka liittyvät 56 
artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistettuun 
taloudelliseen ja rahoitukselliseen 
tilanteeseen ja 56 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti vahvistettuun tekniseen ja 
ammatilliseen pätevyyteen, talouden 
toimija voi tarkoituksenmukaisissa 
tapauksissa yksittäistä sopimusta varten 
käyttää hyväksi muiden yksiköiden 
voimavaroja riippumatta siitä, minkälaisia 
oikeudellisia yhteyksiä sillä on niihin. Sen 
on tässä tapauksessa osoitettava 
hankintaviranomaisille, että sillä on 
käytettävissään tarvittavat voimavarat, 
esittämällä esimerkiksi todisteen näiden 
yksiköiden tätä koskevasta sitoumuksesta.
Kun kyse on taloudellisesta ja 
rahoituksellisesta tilanteesta, 
hankintaviranomaiset voivat vaatia, että 
talouden toimija ja kyseiset muut yksiköt 
ovat yhdessä vastuussa 
hankintasopimuksen täytäntöönpanosta.

Niiden perusteiden osalta, jotka liittyvät 
56 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
vahvistettuun taloudelliseen ja 
rahoitukselliseen tilanteeseen ja 56 artiklan 
4 kohdan mukaisesti vahvistettuun 
tekniseen ja ammatilliseen pätevyyteen, 
talouden toimija voi 
tarkoituksenmukaisissa tapauksissa 
yksittäistä sopimusta varten käyttää 
hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja 
riippumatta siitä, minkälaisia oikeudellisia 
yhteyksiä sillä on niihin. Sen on tässä 
tapauksessa osoitettava 
hankintaviranomaisille, että sillä on 
käytettävissään tarvittavat voimavarat, 
esittämällä esimerkiksi todisteen näiden 
yksiköiden tätä koskevasta sitoumuksesta.

Tarkistus 83
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Ehdotus direktiiviksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyse on rakennusurakka- ja 
palveluhankintasopimuksista sekä 
tavarahankintasopimuksiin liittyvistä 
kokoamis- ja asennustöistä, 
hankintaviranomaiset voivat vaatia, että 
tarjoaja itse toteuttaa tietyt kriittiset 
tehtävät tai, jos tarjoajina on 6 artiklassa 
tarkoitettu talouden toimijoiden 
ryhmittymä, joku ryhmittymään 
osallistuvista toimijoista toteuttaa kyseiset 
kriittiset tehtävät.

Poistetaan.

Tarkistus 84

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.

Perustelu

Poistetaan 66 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a ja b alakohtiin tehtyjen muutosten vuoksi.

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 

2. Hankintaviranomaisen kannalta 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
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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:

määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen suoraan liittyvien perusteiden 
mukaan. Näihin perusteisiin on kuuluttava 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hinnan 
tai kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen suoraan
liittyviä seuraavanlaisia perusteita:

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat ja innovatiivisen 
luonteen;

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, energiatehokkuuden,
kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävän 
suunnittelun, ympäristönäkökohdat ja 
innovatiivisen luonteen, muun muassa 
innovatiiviset lisäratkaisut, joita on 
vahvistettu hankintailmoituksessa, 
hankekuvauksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
esitettyjen vähimmäisvaatimusten lisäksi;

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sosiaalisesti kestävä tuotantoprosessi;

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) paikallisuus rakennusurakan, 
tavarahankinnan tai palvelujen 
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suorittamisessa tai missä tahansa 
elinkaaren vaiheessa perussopimuksissa 
määrättyjen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sisäiset kustannukset, hankinnoista 
aiheutuvat kustannukset mukaan luettuina, 
kuten tuotantokustannukset, 
energiankulutuksen ja huoltokustannusten 
kaltaiset käyttökustannukset ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset elinkaaren 
lopun kustannukset, sekä

a) sisäiset kustannukset, hankinnoista 
aiheutuvat kustannukset mukaan luettuina, 
kuten tuotantokustannukset, 
energiankulutuksen ja huoltokustannusten 
kaltaiset käyttökustannukset, kyseisten 
resurssien saatavuus ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset elinkaaren 
lopun kustannukset, sekä

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi. Poistetaan.

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) rakennusurakan, palvelun tai 
tavarahankinnan suorituspaikalla 
sovellettavissa unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määriteltyjen 
terveys-, turvallisuus-, sosiaali- ja 
työoikeuden sääntöjen ja standardien 
noudattamista;
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Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) muita näkökohtia, jotka selittävät 
riittävällä tavalla tarjouksen 
poikkeuksellisen matalan hinnan.

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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. Jos hankintaviranomainen toteaa, että 
tarjous on poikkeuksellisen alhainen 
tarjoajan saaman valtiontuen takia, 
kyseinen tarjous hylätään, jollei tarjoaja
hankintaviranomaisen vahvistamassa 
riittävässä ajassa näytä kuulemisessa
toteen, että kyseinen tuki on 
perustamissopimuksen 107 artiklan 
mukaan sisämarkkinoille soveltuvaa. Jos 
hankintaviranomainen hylkää tarjouksen 
näissä olosuhteissa, sen on ilmoitettava 
asiasta komissiolle.

Perustelu

Selvennyksen vuoksi, että valtiontukea saavien tarjoajien on oltava poikkeus ja ainoastaan 
perussopimuksen 107 artiklan mukaisesti.



PE486.034v02-00 54/70 AD\911383FI.doc

FI

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
70 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 a artikla
Hankintaviranomaisten on otettava 
käyttöön asianmukaisia suorituskyvyn 
valvontaa ja laadunvarmistusta koskevia 
käytäntöjä, kun sopimus toteutetaan, ja 
ilmoitettava näistä käytännöistä 
tarjouskilpailun yhteydessä. Näitä 
valvontakäytäntöjä on tuettava sähköisten 
hankintamenettelyjen avulla, jotta 
tehostetaan sopimuksen täytäntöönpanon 
valvontaa ja lisätään sen avoimuutta.

Perustelu

Jos sopimuksen täytäntöönpanoa ei valvota, saatetaan joutua tilanteisiin, jotka on oikaistava 
myöhemmin. Suorituskykyä ja sopimuksen täytäntöönpanoa on syytä valvoa, jotta olisi 
mahdollista selvittää mahdollisimman pian sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvä 
noudattamatta jättäminen. Näin varmistetaan julkisten varojen tehokkain käyttö. Sähköisten 
hankintamenettelyjen avulla olisi mahdollista estää, havaita ja oikaista myös 
täytäntöönpanovaiheessa tapahtuvat virheet.

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
70 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 b artikla
Sopimukseen on sisällytettävä selkeä 
menettely, jota noudatetaan havaittaessa 
sopimuksen toteuttamiseen ja 
täytäntöönpanoon liittyvä noudattamatta 
jättäminen.
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Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
70 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 c artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
objektiiviset, tehokkaat ja edulliset 
muutoksenhakumenettelyt, jotta 
mahdollisimman monet markkinatoimijat 
voivat osallistua julkisiin 
hankintamenettelyihin.

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
70 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 d artikla
Mikäli toimeksisaaja syyllistyy vakavaan 
rikkomukseen tai noudattamatta 
jättämiseen, hankintaviranomainen voi 
määrätä seuraamuksia toimeksisaajalle 
estääkseen tuleviin sopimuksiin liittyvän 
noudattamatta jättämisen tai vakavat 
rikkomukset.

Perustelu

Mahdollisuudella määrätä seuraamuksia toimeksisaajille, jotka syyllistyvät vakaviin 
rikkomuksiin tai noudattamatta jättämiseen, saatetaan parantaa merkittävästi hankintaan 
liittyviä toimintamalleja ja varmistaa julkisten varojen käyttö tehokkaimmalla tavalla.

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomainen 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. Hankinta-asiakirjoissa edellytetään, että 
tarjoaja ilmoittaa hankintaviranomaiselle
tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat.

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista 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.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijoiden toimittamista
tavarantoimituksista, rakennusurakoista ja 
palveluista saamat palkkiot on maksettava 
heti, jos

a) päätoimeksisaaja on toimittanut 
hankintaviranomaiselle palvelun, 
rakennusurakan tai tavarantoimituksen 
kokonaisuudessaan tai osan siitä
b) hankintaviranomainen on ottanut 
vastaan kokonaisuudessaan toimitetun 
palvelun, tavarantoimituksen tai 
rakennusurakan tai
c) alihankkija on tuloksetta asettanut 
päätoimeksisaajalle kohtuullisen 
määräajan tietojen toimittamiseksi a ja b 
kohdassa tarkoitetuista olosuhteista.
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Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toisen tarjoajan tarjouksesta tulee 
kokonaistaloudellisesti edullisempi 
hankintasopimuksen muutoksen jälkeen;

Poistetaan.

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Euroopan unionin tuomioistuin toteaa 
perussopimuksen 258 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, ettei jäsenvaltio ole täyttänyt 
sille perussopimusten mukaan kuuluvia 
velvoitteita sen vuoksi, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle kuuluva 
hankintaviranomainen on tehnyt kyseisen 
hankintasopimuksen noudattamatta 
perussopimusten ja tämän direktiivin 
mukaisia velvoitteitaan.

Poistetaan.

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi76 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

76 b artikla
Hankintaviranomaisella on oltava 
riittävästi asiantuntemusta voidakseen 
toteuttaa koko ympäristöystävällisen 
hankintamenettelyn. Jäsenvaltioiden on 
tarjottava asianmukaisen ajan kuluessa 
mahdollisuuksia sellaisten tietojen ja 
taitojen hankkimiseksi, jotka ovat tarpeen 
ympäristöystävällisen hankintamenettelyn 
päätökseen saattamiseksi.
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Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valintalautakuntaan voi kuulua vain 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
riippumattomia suunnittelukilpailuun 
osallistujista. Jos suunnittelukilpailuun 
osallistujilta vaaditaan tiettyä ammatillista 
pätevyyttä, vähintään kolmasosalla 
valintalautakunnan jäsenistä on oltava 
sama tai vastaava pätevyys.

Valintalautakuntaan voi kuulua vain 
luonnollisia henkilöitä, jotka ovat 
riippumattomia suunnittelukilpailuun 
osallistujista. Jos suunnittelukilpailuun 
osallistujilta vaaditaan tiettyä ammatillista 
pätevyyttä, vähintään kolmasosalla 
valintalautakunnan jäsenistä on oltava 
sama tai vastaava pätevyys.
Valintalautakunnan kokoonpanossa on 
pyrittävä sukupuolten tasapuoliseen 
edustukseen.

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Valvontaelin vastaa seuraavista tehtävistä: Toimivaltaiset viranomaiset vastaavat
seuraavista tehtävistä:

a) seuraa, kuinka hankintaviranomaiset ja 
erityisesti yhteishankintayksiköt soveltavat 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja 
niihin liittyviä käytäntöjä;

a) seuraavat, kuinka hankintaviranomaiset 
ja erityisesti yhteishankintayksiköt 
soveltavat julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä ja niihin liittyviä käytäntöjä;

b) antaa oikeudellista neuvontaa 
hankintaviranomaisille julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen ja periaatteiden 
tulkinnasta sekä julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen soveltamisesta 
erityistapauksissa;

b) antavat oikeudellista neuvontaa 
hankintaviranomaisille julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen ja periaatteiden 
tulkinnasta sekä julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen soveltamisesta 
erityistapauksissa;

c) antaa omasta aloitteestaan lausuntoja ja 
ohjeita yleisesti kiinnostavista 
kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen tulkintaan 
ja soveltamiseen, usein kysytyistä asioista 
ja systeemisistä vaikeuksista julkisia 

c) antavat omasta aloitteestaan lausuntoja 
ja ohjeita yleisesti kiinnostavista 
kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen tulkintaan 
ja soveltamiseen, usein kysytyistä asioista 
ja systeemisistä vaikeuksista julkisia 
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hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisessa tämän direktiivin 
säännökset ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen;

hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisessa tämän direktiivin 
säännökset ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen;

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) ottavat käyttöön ja soveltavat 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;

e) kiinnittää kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;

e) kiinnittävät kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;

f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintaviranomaisille, jotka ovat 
velvoitettuja ottamaan sen huomioon 
päätöksissään tai selittämään, miksi 
analyysiä ei ole otettu huomioon, jos ne 
toimivat analyysin vastaisesti;

f) tutkivat kansalaisten ja yritysten 
valitukset julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen soveltamisesta tietyissä 
tapauksissa ja toimittaa analyysinsä 
toimivaltaisille hankintaviranomaisille, 
jotka ovat velvoitettuja ottamaan sen 
huomioon päätöksissään tai selittämään, 
miksi analyysiä ei ole otettu huomioon, jos 
ne toimivat analyysin vastaisesti;

g) seuraa, minkälaisia päätöksiä kansalliset 
tuomioistuimet ja viranomaiset tekevät 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
perussopimuksen 267 artiklan mukaisesti 
antamien tuomioiden perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin yhteisrahoittamiin hankkeisiin 
liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
vahvistamisesta; valvontaelimen on aina 
ilmoitettava Euroopan 
petostentorjuntavirastolle kaikista julkisia 
hankintamenettelyjä koskevien unionin 
sääntöjen rikkomisista, jos nämä liittyvät 
suoraan tai välillisesti Euroopan unionin 
rahoittamiin hankintasopimuksiin.

g) seuraavat, minkälaisia päätöksiä 
kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset 
tekevät Euroopan unionin tuomioistuimen 
perussopimuksen 267 artiklan mukaisesti 
antamien tuomioiden perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin yhteisrahoittamiin hankkeisiin 
liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
vahvistamisesta; toimivaltaisten 
viranomaisten on aina ilmoitettava 
Euroopan petostentorjuntavirastolle 
kaikista julkisia hankintamenettelyjä 
koskevien unionin sääntöjen rikkomisista, 
jos nämä liittyvät suoraan tai välillisesti 
Euroopan unionin rahoittamiin 
hankintasopimuksiin.

Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 89/665/ETY perusteella 

Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 89/665/ETY perusteella 
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perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.

perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.

Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.

Jäsenvaltioiden on annettava 
toimivaltaisille viranomaisille toimivalta 
viedä asia sen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi, joka kansallisen 
lainsäädännön mukaan on 
hankintayksiköiden päätösten tarkastelussa 
toimivaltainen, jos toimivaltaiset 
viranomaiset ovat todenneet rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.

Perustelu

Koska julkisten hankintojen valvonta- ja sääntelytoimia toteutetaan jo jäsenvaltioissa, näistä 
tehtävistä vastaavien viranomaisten olisi annettava tietoja, valmisteltava vuosikertomusta ja 
raportoitava komissiolle. Talouskriisin vallitessa on tärkeää keventää hallinnollisia tehtäviä 
ja hyödyntää olemassa olevia järjestelyjä sekä käyttää julkista rahoitusta tehokkaalla tavalla.

Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja unionin talousarvion 
toteuttamista Euroopan unionin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 17 
artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 317 artiklan 
perusteella. Sen on raportoitava 
komissiolle kaikista tämän direktiivin 
rikkomisista hankintamenettelyissä, jotka 
koskevat unionin suoraan tai välillisesti 
rahoittamien hankintasopimusten 
tekemistä.

Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, toimivaltaisten viranomaisten on 
toimittava komission erityisenä 
yhteyspisteenä valvoessaan unionin 
lainsäädännön soveltamista ja unionin 
talousarvion toteuttamista Euroopan 
unionin perustamisesta tehdyn sopimuksen 
17 artiklan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
317 artiklan perusteella. Niiden on 
raportoitava komissiolle kaikista tämän 
direktiivin rikkomisista 
hankintamenettelyissä, jotka koskevat 
unionin suoraan tai välillisesti rahoittamien 
hankintasopimusten tekemistä.

Komissio voi erityisesti siirtää 
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valvontaelimelle yksittäistapausten 
käsittelyn, jos hankintasopimusta ei vielä 
ole tehty tai muutoksenhakumenettely 
voidaan vielä toteuttaa. Se voi myös antaa 
valvontaelimen tehtäväksi seurantatoimet, 
joita tarvitaan niiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon varmistamiseen, joihin 
jäsenvaltio on sitoutunut, jotta komission 
toteama julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen ja periaatteiden 
rikkominen saadaan korjattua.
Komissio voi vaatia, että valvontaelin 
analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio 
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja noudattamaan 
valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
unionin sääntöjä rikotaan.

Perustelu

Koska julkisten hankintojen valvonta- ja sääntelytoimia toteutetaan jo jäsenvaltioissa, näistä 
tehtävistä vastaavien viranomaisten olisi annettava tietoja, valmisteltava vuosikertomusta ja 
raportoitava komissiolle. Talouskriisin vallitessa on tärkeää keventää hallinnollisia tehtäviä 
ja hyödyntää olemassa olevia järjestelyjä sekä käyttää julkista rahoitusta tehokkaalla tavalla.

Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Valvontaelimen toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen varmistamiseksi, 
että hankintaviranomaisten päätökset ovat 
tämän direktiivin ja perussopimuksen 
yleisten periaatteiden mukaisia, eivät 
korvaa eivätkä estä komission 

Toimivaltaisten viranomaisten toteuttamat 
tutkinta- ja täytäntöönpanotoimet sen 
varmistamiseksi, että 
hankintaviranomaisten päätökset ovat 
tämän direktiivin ja perussopimuksen 
yleisten periaatteiden mukaisia, eivät 
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institutionaalista asemaa perussopimuksen 
valvojana. Kun komissio päättää 4 kohdan 
mukaisesti siirtää yksittäistapauksen 
käsittelyn, se pidättää itselleen myös 
oikeuden puuttua käsittelyyn 
perussopimuksella sille annettujen 
toimivaltuuksien mukaisesti.

korvaa eivätkä estä komission 
institutionaalista asemaa perussopimuksen 
valvojana. Kun komissio päättää 4 kohdan 
mukaisesti siirtää yksittäistapauksen 
käsittelyn, se pidättää itselleen myös 
oikeuden puuttua käsittelyyn 
perussopimuksella sille annettujen 
toimivaltuuksien mukaisesti.

Perustelu

Koska julkisten hankintojen valvonta- ja sääntelytoimia toteutetaan jo jäsenvaltioissa, näistä 
tehtävistä vastaavien viranomaisten olisi annettava tietoja, valmisteltava vuosikertomusta ja 
raportoitava komissiolle. Talouskriisin vallitessa on tärkeää keventää hallinnollisia tehtäviä 
ja hyödyntää olemassa olevia järjestelyjä sekä käyttää julkista rahoitusta tehokkaalla tavalla.

Tarkistus 107

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään

Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
toimivaltaisille viranomaisille, kun 
sopimuksen arvo on vähintään

Perustelu

Koska julkisten hankintojen valvonta- ja sääntelytoimia toteutetaan jo jäsenvaltioissa, näistä 
tehtävistä vastaavien viranomaisten olisi annettava tietoja, valmisteltava vuosikertomusta ja 
raportoitava komissiolle. Talouskriisin vallitessa on tärkeää keventää hallinnollisia tehtäviä 
ja hyödyntää olemassa olevia järjestelyjä sekä käyttää julkista rahoitusta tehokkaalla tavalla.

Tarkistus 108

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen 
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 

Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, toimivaltaisten 
viranomaisten on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
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annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset. 
Joidenkin hankintasopimuksen osien saanti 
voidaan evätä, jos niiden paljastaminen 
estäisi lain soveltamista tai olisi muuten 
yleisen edun vastaista, haittaisi julkisten tai 
yksityisten taloudellisten toimijoiden 
oikeutettuja kaupallisia etuja taikka voisi 
haitata niiden välistä rehellistä kilpailua.

annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset. 
Joidenkin hankintasopimuksen osien saanti 
voidaan evätä, jos niiden paljastaminen 
estäisi lain soveltamista tai olisi muuten 
yleisen edun vastaista, haittaisi julkisten tai 
yksityisten taloudellisten toimijoiden 
oikeutettuja kaupallisia etuja taikka voisi 
haitata niiden välistä rehellistä kilpailua.

Perustelu

Koska julkisten hankintojen valvonta- ja sääntelytoimia toteutetaan jo jäsenvaltioissa, näistä 
tehtävistä vastaavien viranomaisten olisi annettava tietoja, valmisteltava vuosikertomusta ja 
raportoitava komissiolle. Talouskriisin vallitessa on tärkeää keventää hallinnollisia tehtäviä 
ja hyödyntää olemassa olevia järjestelyjä sekä käyttää julkista rahoitusta tehokkaalla tavalla.

Tarkistus 109

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettuun 
vuosikertomukseen on liitettävä yhteenveto 
kaikista toimista, joita valvontaelin on 
toteuttanut 1–7 kohdan mukaisesti.

Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettuun 
vuosikertomukseen on liitettävä yhteenveto 
kaikista toimista, joita toimivaltaiset 
viranomaiset ovat toteuttaneet 1-7 kohdan 
mukaisesti.

Perustelu

Koska julkisten hankintojen valvonta- ja sääntelytoimia toteutetaan jo jäsenvaltioissa, näistä 
tehtävistä vastaavien viranomaisten olisi annettava tietoja, valmisteltava vuosikertomusta ja 
raportoitava komissiolle. Talouskriisin vallitessa on tärkeää keventää hallinnollisia tehtäviä 
ja hyödyntää olemassa olevia järjestelyjä sekä käyttää julkista rahoitusta tehokkaalla tavalla.

Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi
84 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

84 a artikla
Komissio esittää vuoden 2013 loppuun 
mennessä kertomuksen erilaisista 
menettelyistä, joita käytetään sellaisten 
sopimusten tekemisessä, jotka ovat 
12 artiklassa vahvistettujen kynnysarvojen 
alapuolella ja jotka koskevat muita kuin 
ensisijaisia palveluja.

Tarkistus 111

Ehdotus direktiiviksi
87 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.

2. Talouden toimijoiden, etenkin 
pk-yritysten ja kansalaisyhteiskunnan, 
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. Tuki koskee 
myös eri toimijoiden yhteisiä tarjouksia.

Tarkistus 112

Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa neuvoston 
päätöksellä 71/306/ETY perustettu julkisia 
hankintoja käsittelevä neuvoa-antava 
komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa neuvoston 
päätöksellä 71/306/ETY perustettu julkisia 
hankintoja käsittelevä neuvoa-antava 
komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
Komitean kokoonpanossa on pyrittävä 
sukupuolten tasapuoliseen edustukseen.



AD\911383FI.doc 65/70 PE486.034v02-00

FI

Tarkistus 113

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee uudelleen 4 artiklassa 
vahvistettujen kynnysarvojen 
soveltamisesta sisämarkkinoille aiheutuvia 
taloudellisia vaikutuksia ja laatii niistä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2017
mennessä.

Komissio tarkastelee uudelleen 4 artiklassa 
vahvistettujen kynnysarvojen 
soveltamisesta sisämarkkinoille aiheutuvia 
taloudellisia vaikutuksia ja laatii niistä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2015
mennessä.

Tarkistus 114

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkista tavara- tai palveluhankintaa 
koskevien sopimusten 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) julkista tavara- tai palveluhankintaa 
koskevien sopimusten 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 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmät;
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Tarkistus 115

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Talouden toimijan tunnistetiedot. a) Talouden toimijan tunnistetiedot. yritys-
ja yhteisötunnus, nimi, osoite ja 
pankkiyhteystiedot.

Perustelu

Talouden toimijaa koskevien tietojen pidemmälle viety standardointi hankinta-asiakirjoissa 
auttaa osaltaan vähentämään yleisiä liiketoimintakustannuksia ja samalla se ei vaikuta 
kilpailuun, koska tiedot ovat keskeisiä vain sen määrittämisessä, onko tarjoaja luotettava, 
eivätkä ne ole keskeisiä tarjouksia valittaessa.

Tarkistus 116

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Yrityksen kuvaus: perustamisvuosi, 
yritysmuoto, omistaja(t), 
hallintoneuvoston jäsenet, 
teollisuudenalan koodi, yrityksen 
pääasiallisten palvelujen ja/tai tuotannon 
lyhyt kuvaus.

Perustelu

Talouden toimijaa koskevien tietojen pidemmälle viety standardointi hankinta-asiakirjoissa 
auttaa osaltaan vähentämään yleisiä liiketoimintakustannuksia ja samalla se ei vaikuta 
kilpailuun, koska tiedot ovat keskeisiä vain sen määrittämisessä, onko tarjoaja luotettava, 
eivätkä ne ole keskeisiä tarjouksia valittaessa.

Tarkistus 117

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) Todistus siitä, että talouden toimija 
on täyttänyt jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaiset veronmaksua ja 
sosiaaliturvajärjestelmää koskevat ja 
vastaavat velvoitteensa.

Perustelu

Talouden toimijaa koskevien tietojen pidemmälle viety standardointi hankinta-asiakirjoissa 
auttaa osaltaan vähentämään yleisiä liiketoimintakustannuksia ja samalla se ei vaikuta 
kilpailuun, koska tiedot ovat keskeisiä vain sen määrittämisessä, onko tarjoaja luotettava, 
eivätkä ne ole keskeisiä tarjouksia valittaessa.

Tarkistus 118

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Talouden toimijan keskeiset 
taloudelliset indikaattorit viimeisten 
kolmen tilikauden ajalta: bruttomyynti, 
tulos ennen korkoja ja veroja ja 
vakavaraisuusaste. Aloittelevat yritykset 
täyttävät tämän edellytyksen, kun tiedot 
yrityksen käynnistämisestä nykyhetkeen 
ovat niiden hankintapassissa.

Perustelu

Talouden toimijaa koskevien tietojen pidemmälle viety standardointi hankinta-asiakirjoissa 
auttaa osaltaan vähentämään yleisiä liiketoimintakustannuksia ja samalla se ei vaikuta 
kilpailuun, koska tiedot ovat keskeisiä vain sen määrittämisessä, onko tarjoaja luotettava, 
eivätkä ne ole keskeisiä tarjouksia valittaessa.

Tarkistus 119

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – d b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d b) Talouden toimijan keskeiset 
organisointia koskevat indikaattorit: 
työntekijöiden keskimääräinen määrä 
viimeisten kolmen vuoden aikana sekä 
työntekijöiden määrä edellisen vuoden 
lopussa. Aloittelevat yritykset täyttävät 
tämän edellytyksen, kun tiedot yrityksen 
käynnistämisestä nykyhetkeen ovat niiden 
hankintapassissa.

Perustelu

Talouden toimijaa koskevien tietojen pidemmälle viety standardointi hankinta-asiakirjoissa 
auttaa osaltaan vähentämään yleisiä liiketoimintakustannuksia ja samalla se ei vaikuta 
kilpailuun, koska tiedot ovat keskeisiä vain sen määrittämisessä, onko tarjoaja luotettava, 
eivätkä ne ole keskeisiä tarjouksia valittaessa.

Tarkistus 120

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Passin voimassaoloaika, jonka on oltava 
vähintään 6 kuukautta.

f) Passin voimassaoloaika, jonka on oltava 
vähintään 12 kuukautta.

Perustelu

Hankintapassi voi olla merkittävä väline hallinnollisten kulujen vähentämisessä, mutta sen 
voimassaoloaikaa on jatkettava, koska kuusi kuukautta vaikuttaa perusteettoman lyhyeltä 
ajanjaksolta ja koska talouden toimijoille, varsinkin pk-yrityksille, tulisi liian kalliiksi uusia 
passia kahdesti vuodessa.

Tarkistus 121

Ehdotus direktiiviksi
Liite XVI – 2 rivi – 1 sarake

Komission teksti Tarkistus

79611000-0 ja 85000000-9 – 85323000-9 
(paitsi 85321000-5 ja 85322000-2)

79611000-0 ja 85000000-9 – 85323000-9 
(paitsi 85321000-5, 85322000-2 ja 
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85143000-3)

Tarkistus 122

Ehdotus direktiiviksi
Liite XVI – 8 a rivi (uusi) ja 8 b rivi (uusi)

Tarkistus

From 74110000-3 to 74114000-1 Oikeudelliset palvelut

Muut palvelut
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Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Daniel Caspary, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, 
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Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jorgo Chatzimarkakis, Keith Taylor


