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Tarkistus 10
Henri Weber

Direktiiviehdotus
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
voidaan tarjota julkisille hankkijoille 
mahdollisuus käyttää julkisia hankintoja 
parhaalla mahdollisella tavalla kestävän 
kehityksen ja yhteisten kunnianhimoisten 
sosiaalisten tavoitteiden edistämiseksi ja 
tehostaa tällä tavoin julkisten varojen 
käyttöä varmistaen samalla kustannus-
hyötysuhteen kannalta paras mahdollinen 
tulos ja helpottaen erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten osallistumista 
julkisiin hankintoihin. Lisäksi on tarpeen
yksinkertaistaa julkisia hankintoja 
koskevia unionin säännöksiä, erityisesti 
sellaisten kestävyyttä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseksi käyttöön 
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otetun menetelmän osalta, jotka olisi 
sisällytettävä julkisia hankintoja 
koskevaan politiikkaan, sekä selventää 
peruslähtökohtia ja -käsitteitä, jotta 
voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja 
sisällyttää lainsäädäntöön tiettyjä 
näkökohtia, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön.

Or. fr

Tarkistus 11
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä,
helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin ja luoda hankkijoille 

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

tavoitteiden tukemisessa ja tehostaa siten
julkisten varojen käyttöä takaamalla 
parhaan hinta-laatusuhteen sekä 
helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin. Lisäksi on tarpeen 
yksinkertaistaa direktiivejä erityisesti siltä 
osin, miten kestävyystavoitteet voidaan 
sisällyttää julkisiin hankintoihin, sekä
selventää peruslähtökohtia ja -käsitteitä, 
jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja 
sisällyttää lainsäädäntöön tiettyjä 
näkökohtia, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön.

Or. en

Tarkistus 12
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 

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

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 kestävän kehityksen ja muiden
yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemisessa sekä varmistaa 
mahdollisimman hyvä kustannus-
hyötysuhde. Lisäksi on tarpeen 
yksinkertaistaa julkisia hankintoja 
koskevia unionin sääntöjä, ennen kaikkea 
liittyen toteuttamismenetelmiin pyrittäessä 
saavuttamaan kestävyystavoitteita, joiden 
tulisi sisältyä julkisia hankintoja
koskevaan politiikkaan, sekä selventää 
peruslähtökohtia ja -käsitteitä, jotta 
voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja 
sisällyttää lainsäädäntöön tiettyjä 
näkökohtia, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön. 

Or. lt

Tarkistus 13
Henri Weber

Direktiiviehdotus
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9, 10 ja 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
ja yhteiskunnallisesti kestävän 
tuotantomenettelyn käsitteet on 
sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 
erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi ja jotta taataan 
toimitusketjun kaikissa vaiheissa yleisen 
terveyden ja turvallisuuden vaatimusten 
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hinta-laatusuhteella. kunnioittaminen sekä sosiaalisten 
normien ja kansallisten ja 
eurooppalaisten työoikeuden alaa 
koskevien lainsäädäntöjen 
noudattaminen. Tässä direktiivissä 
selvennetään, miten hankintaviranomaiset 
edistävät ympäristönsuojelua ja kestävää 
kehitystä ja käyttävät niille myönnettyä 
harkintavaltaa valitessaan parhaiten 
soveltuvia teknisiä eritelmiä ja 
hankintasopimuksen tekoperusteita 
yhteiskunnallisesti kestävän julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
tekemiseksi samalla kun taataan
sopimuksen kohteen ja parhaan hinta-
laatusuhteen välinen yhteys.

Or. fr

Tarkistus 14
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9, 10 ja 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua ja sosiaalisesti 
kestävää tuotantoprosessia koskevat 
vaatimukset on sisällytettävä unionin 
politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja 
toteuttamiseen, erityisesti kestävän 
kehityksen ja yleisen turvallisuuden sekä 
sosiaalisten normien ja kansallisten tai 
unionin työlakien noudattamisen
edistämiseksi. Tässä direktiivissä 
selvennetään, miten hankintayksikköjen 
tulee edistää ympäristönsuojelua ja 
kestävää kehitystä ja miten niille annettua 
itsenäistä harkintavaltaa voidaan käyttää 
laadittaessa teknisiä eritelmiä ja 
sopimuksen ehtoja, joilla pyritään 
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sosiaalisesti kestäviin julkisten 
hankintojen sopimuksiin, samalla kun 
taataan, että ne voivat suorittaa hankintansa 
parhaalla hinta-laatusuhteella.

Or. lt

Tarkistus 15
Tiziano Motti, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On lisäksi asianmukaista jättää 
postipalveluja ja muita kuin 
postipalveluja varten tehtävät hankinnat 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
koska on havaittu, että kyseiseen alaan 
kohdistuu jatkuvasti niin suuri 
kilpailupaine, että EU:n 
hankintasäännöillä aikaansaatu 
hankintakuri ei ole enää tarpeen.

Or. en

Perustelu

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.
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Tarkistus 16
Henri Weber

Direktiiviehdotus
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Hankintamenettelyn osanottajien 
lainvastainen käyttäytyminen 
hankintamenettelyssä, kuten pyrkimykset 
vaikuttaa epäasianmukaisesti 
päätöksentekoprosessiin tai tehdä muiden 
ehdokkaiden kanssa sopimuksia 
hankintamenettelyn tuloksen 
manipuloimiseksi samoin kuin työ- ja 
ympäristölainsäädännön tai 
kansanterveyttä koskevan lainsäädännön 
rikkominen, voi johtaa vakaviin kilpailun 
vääristymiin ja unionin oikeuden 
perusperiaatteiden rikkomiseen. Sen vuoksi 
talouden toimijoiden on annettava
valaehtoinen vakuutus siitä, että ne eivät 
ryhdy tällaiseen lainvastaiseen toimintaan, 
ja jos tällainen vakuutus osoittautuu 
paikkansapitämättömäksi, kyseinen toimija 
olisi jätettävä hankintamenettelyn 
ulkopuolelle.

Or. fr

Tarkistus 17
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Hankintamenettelyn osanottajien 
lainvastainen käyttäytyminen 
hankintamenettelyssä, kuten pyrkimykset 
vaikuttaa epäasianmukaisesti 
päätöksentekoprosessiin tai tehdä muiden 
ehdokkaiden kanssa sopimuksia 
hankintamenettelyn tuloksen 

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

manipuloimiseksi tai mitkä tahansa työ-, 
ympäristö- ja kansanterveysnormeja 
ilman pakottavaa syytä rikkovat toimet,
voi johtaa vakaviin kilpailun vääristymiin
ja unionin oikeuden perusperiaatteiden 
rikkomiseen. Sen vuoksi talouden 
toimijoita olisi vaadittava antamaan 
valaehtoinen vakuutus siitä, että ne eivät 
ryhdy tällaiseen lainvastaiseen toimintaan, 
ja jos tällainen vakuutus osoittautuu 
paikkansapitämättömäksi, kyseinen toimija 
olisi jätettävä hankintamenettelyn 
ulkopuolelle. 

Or. lt

Tarkistus 18
Henri Weber

Direktiiviehdotus
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Uruguayn kierroksen monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa (1986–1994) 
laadittujen sopimusten tekemisestä 
Euroopan yhteisön puolesta yhteisön 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
22 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/800/EY on 
hyväksytty erityisesti julkisia hankintoja 
koskeva Maailman kauppajärjestön 
sopimus, jäljempänä ’GPA-sopimus’. 
GPA-sopimuksen tarkoituksena on luoda 
kansainvälinen julkista hankintaa 
koskeviin sopimuksiin liittyvä keskenään 
tasapainossa olevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien monenvälinen 
järjestelmä maailmankaupan 
vapauttamiseksi ja laajentamiseksi. 
Hankintayksiköt täyttävät niiden 
hankintasopimusten osalta, jotka kuuluvat 
GPA-sopimuksen ja unionin 
allekirjoittamien muiden asiaa koskevien 
kansainvälisten sopimusten 

(14) Uruguayn kierroksen monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa (1986–1994) 
laadittujen sopimusten tekemisestä 
Euroopan yhteisön puolesta yhteisön 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
22 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/800/EY on 
hyväksytty erityisesti julkisia hankintoja 
koskeva Maailman kauppajärjestön 
sopimus, jäljempänä ’GPA-sopimus’. 
Tässä julkista hankintaa koskeviin 
sopimuksiin liittyvässä keskenään 
tasapainossa olevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien monenvälisessä 
järjestelmässä jäsenvaltioiden on 
ponnisteltava lisätäkseen unionin 
yritysten ja kolmansien maiden yritysten 
välistä tasa-arvoa sisämarkkinoilla, jotta 
helpotetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritysten) integrointia ja 
edistetään työllisyyttä ja innovaatiota 
unionin alueella. Hankintaviranomaiset
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soveltamisalaan, näiden sopimusten 
mukaiset velvollisuutensa soveltamalla tätä 
direktiiviä kyseiset sopimukset 
allekirjoittaneiden kolmansien maiden 
talouden toimijoihin.

täyttävät niiden hankintasopimusten osalta, 
jotka kuuluvat GPA-sopimuksen ja unionin 
allekirjoittamien muiden asiaa koskevien 
kansainvälisten sopimusten 
soveltamisalaan, näissä sopimuksissa 
määrätyt velvollisuutensa soveltamalla tätä 
direktiiviä kyseiset sopimukset 
allekirjoittaneiden kolmansien maiden 
talouden toimijoihin.

Or. fr

Tarkistus 19
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. lt

Tarkistus 20
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tarvitaan tehokas unionin väline, 
joka yhtäältä kannustaa noudattamaan 
vastavuoroisuusperiaatetta suhteissa 
niihin kolmansiin maihin, jotka eivät 
kohtele unionin toimijoita 
yhdenvertaisina, jolloin 
vastavuoroisuusperiaatteen 
noudattamisen arviointi kuuluu ennen 
kaikkea komissiolle, ja toisaalta varmistaa 
rehellinen kilpailu ja yhtäläiset toiminnan 
ehdot.

Or. lt

Tarkistus 21
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Ottaen huomioon tarve edistää 
unionin taloudellisten toimijoiden 
osallistumista valtioidenvälisiin julkisiin 
hankintoihin on tärkeää, että jäsenvaltiot 
asianmukaisesti ja ajoissa panevat 
täytäntöön palveludirektiivin säännökset. 
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Or. lt

Tarkistus 22
Henri Weber

Direktiiviehdotus
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Lisäksi unioni tarvitsee tehokkaan 
välineen, jotta toisaalta kannustetaan 
erityisesti komission laaja-alaisen 
vastavuoroisuuden olemassaoloa 
koskevan määritelmän perusteella tasa-
arvon ja vastavuoroisuuden periaatteen 
noudattamista sellaisten kolmansien 
maiden kanssa, jotka eivät tarjoa 
eurooppalaisille talouden toimijoille 
yhtäläistä pääsyä markkinoille, ja 
toisaalta varmistetaan oikeudenmukainen 
kilpailu ja tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille 
maailmanlaajuisella tasolla.

Or. fr

Tarkistus 23
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista ja lisätä 
hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. Niistä olisi tultava 
vakiovälineitä hankintamenettelyihin 
liittyvässä viestinnässä ja 
tietojenvaihdossa. Sähköisten välineiden 
käyttö säästää myös aikaa. Tämän vuoksi 

(27) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista ja lisätä 
hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. Niistä olisi tultava 
vakiovälineitä hankintamenettelyihin 
liittyvässä viestinnässä ja 
tietojenvaihdossa. Sähköisten välineiden 
käyttö säästää myös aikaa ja resursseja. 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 24
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
osallistumista hankintamarkkinoille, olisi 
säädettävä nimenomaisesti, että 
hankintasopimukset voidaan jakaa joko 
homogeenisiin tai heterogeenisiin osiin. Jos 
hankintasopimukset jaetaan osiin, 
hankintayksiköt voivat esimerkiksi 
kilpailun säilyttämiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi rajoittaa 
niiden osien määrää, joista talouden toimija 
voi tehdä tarjouksen, ja myös niiden osien 
määrä, jotka voidaan myöntää yhdelle 
tarjoajalle.

(38) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
osallistumista hankintamarkkinoille, 
jäsenvaltioiden olisi pantava 
täysimääräisesti täytäntöön 
eurooppalaiset julkisia hankintoja 
koskevat käytännesäännöt, jotka 
parantavat pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada julkisia hankintasopimuksia. 
Lisäksi olisi säädettävä nimenomaisesti, 
että hankintasopimukset voidaan jakaa 
joko homogeenisiin tai heterogeenisiin 
osiin. Jos hankintasopimukset jaetaan 
osiin, hankintayksiköt voivat esimerkiksi 
kilpailun säilyttämiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi rajoittaa 
niiden osien määrää, joista talouden toimija 
voi tehdä tarjouksen, ja myös niiden osien 
määrä, jotka voidaan myöntää yhdelle 
tarjoajalle.

Or. en
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Tarkistus 25
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen. 
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
varmistaen, että hankintayksiköt vaativat 
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin ja joissa on huomioitu 
sosiaalisesti kestävän tuotantoprosessin 
kriteereihin liittyvät tekijät. Sen vuoksi 
hankintayksikköjen tulisi asettaa 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi joko 
”kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous” 
tai ”alhaisimmat kustannukset”, ottaen 
huomioon, että jälkimmäisessä tapauksessa 
niiden tulisi asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla. 

Or. lt

Tarkistus 26
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 

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

varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen. 
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
myös silloin, kun hankintayksiköt vaativat 
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi sallittava, 
että hankintayksiköt asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi joko 
”hinta-laatusuhteeltaan parhaan 
tarjouksen” tai ”alhaisimmat 
elinkaarikustannukset”, ottaen huomioon, 
että jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

Or. en

Tarkistus 27
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Jos hankintayksiköt päättävät tehdä 
hankintasopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen perusteella, niiden on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi. Nämä perusteet on 
määritettävä hankintasopimuksen kohteen 
mukaisesti siten, että niillä voidaan 
arvioida kunkin tarjouksen suoritustaso 
suhteessa teknisissä eritelmissä 
määritettyyn hankintasopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen hinta-

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

laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintayksikölle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittämien tietojen 
tosiasiallisen tarkistamisen.

Or. en

Tarkistus 28
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(45) Olisi pyrittävä hyödyntämään
julkisten hankintojen potentiaalia, jotta 
voidaan saavuttaa kestävää kasvua 
koskevan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet ilman että puututaan 
hankintayksiköiden toimivaltaan. 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 
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Lisäksi yhteisten menetelmien 
määritteleminen elinkaarikustannuksia 
varten on edistynyt merkittävästi. Sen 
vuoksi vaikuttaa asianmukaiselta jatkaa 
tätä menettelytapaa ja asettaa 
alakohtaisessa lainsäädännössä pakolliset 
tavoitteet ja päämäärät, jotka palvelevat 
kyseisen alan politiikkaa ja olosuhteita, 
sekä edistää elinkaarikustannuksiin 
sovellettavien eurooppalaisten 
lähestymistapojen kehittämistä ja käyttöä 
keinoina, jotta julkisilla hankinnoilla 
voidaan tukea vielä enemmän kestävää 
kehitystä.

neuvoston asetuksella (EY) N:o 106/2008). 
Lisäksi yhteisten menetelmien 
määritteleminen elinkaarikustannuksia 
varten on edistynyt merkittävästi. Sen 
vuoksi vaikuttaa asianmukaiselta jatkaa 
tätä menettelytapaa ja asettaa 
alakohtaisessa lainsäädännössä pakolliset 
tavoitteet ja päämäärät, jotka palvelevat 
kyseisen alan politiikkaa ja olosuhteita, 
sekä edistää elinkaarikustannuksiin 
sovellettavien eurooppalaisten 
lähestymistapojen kehittämistä ja käyttöä 
keinoina, jotta julkisilla hankinnoilla 
voidaan tukea vielä enemmän kestävää 
kehitystä.

Or. de

Tarkistus 29
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintayksiköille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintayksiköt voivat 
määrittää kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikki kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 

(46) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintayksiköille 
mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintayksiköt voivat 
määrittää hinta-laatusuhteeltaan
edullisimman tarjouksen ja alhaisimman 
elinkaarikustannusmallin, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikkien kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten kehitys-, tuotanto-, 
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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.

käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. Aina, 
kun tällainen menetelmä on kehitetty, sen 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

Or. en

Tarkistus 30
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

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, kuljetus, käyttö 
ja ylläpito, tuotteen olemassaolon tai 
rakennusurakan tai palvelun suorittamisen 
aikana raaka-aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta, elinkaaren kaikissa 
vaiheissa käytetystä energialähteiden 
yhdistelmästä sekä energia- ja 
resurssitehokkuuden hyödyistä
hävittämiseen, poistamiseen ja 
viimeistelyyn saakka erityisesti sosiaali- ja 
työehtojen sekä ympäristönsuojelun osalta 
kestävyyteen liittyvien periaatteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 31
Henri Weber



PE491.185v01-00 20/48 AM\904739FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

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 tuotannon 
sijoittaminen, kuljetus, käyttö ja ylläpito, 
tuotteen olemassaolon tai rakennusurakan 
tai palvelun suorittamisen aikana raaka-
aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka;

Or. fr

Tarkistus 32
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a) ’yhteiskunnallisesti kestävällä 
tuotantomenetelmällä’ tarkoitetaan 
tuotantomenetelmää, jossa 
rakennusurakat, palvelut tai toimitukset 
suoritetaan terveyden ja turvallisuuden 
alalla voimassa olevien lakien, 
säännösten ja normien sekä sosiaali- ja 
työlainsäädännön mukaisesti ottaen 
huomioon erityisesti periaate 
yhdenvertaisesta kohtelusta työpaikoilla. 
Periaate yhdenvertaisesta kohtelusta 
työpaikoilla merkitsee asiaankuuluvien 
työehtojen, muun muassa terveyden ja 
turvallisuuden alalla voimassa olevien 
lakien, säännösten ja normien sekä 
sosiaali- ja työlainsäädännön, 
noudattamista sellaisina kuin ne on 
määritetty jäsenvaltioiden ja unionin 
lainsäädännöissä sekä 
työehtosopimuksissa, joita sovelletaan 
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rakennusurakoiden, palvelujen tai 
toimitusten suorituspaikassa;

Or. fr

Tarkistus 33
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

b a) jäteveden keruu-, poisto- ja 
käsittelypalvelujen hoito;

Or. it

Tarkistus 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.
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Tarkistus 35
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
12 a. Tehdessään hankintoja, joihin ei 
niiden arvon perusteella sovelleta tätä 
direktiiviä, kansallisten 
hankintayksiköiden tulee noudattaa 
yhdenvertaisen kohtelun, 
syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita.

Or. de

Tarkistus 36
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Vastavuoroisuus

Unionin julkisia hankintoja koskevassa 
lainsäädäntökehyksessä julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen 
konkreettinen soveltaminen edellyttää, 
että tehdään ennakkoarviointi laaja-
alaista vastavuoroisuutta koskevan 
periaatteen tosiasiallisesta soveltamisesta, 
kun julkiset hankinnat avataan unionin ja 
allekirjoittajina olevien kolmansien 
maiden välillä. Laaja-alaisen 
vastavuoroisuuden olemassaolon arviointi 
koskee myös sellaisia kolmansia maita, 
jotka eivät ole julkisia hankintoja 
koskevan sopimuksen osapuolia mutta 
joilla on pääsy markkinoille.
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Or. fr

Tarkistus 37
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla − 4 kohta − a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palveluhankintasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
yleisesti palvelujen alalla saavuttamasta 
keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu 
näiden palvelujen suorittamisesta 
yrityksille, joihin se on sidoksissa;

a) palveluhankintasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
vastaavista palveluista saavuttamasta 
keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu 
näiden palvelujen suorittamisesta 
yrityksille, joihin se on sidoksissa;

Or. cs

Perustelu

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Tarkistus 38
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla − 4 kohta − b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tavarahankintasopimuksiin, jos b) tavarahankintasopimuksiin, jos 
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vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
yleisesti tavaratoimitusten alalla
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta muodostuu näiden 
tavaroiden toimittamisesta yrityksille, 
joihin se on sidoksissa;

vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
vastaavista tavaratoimituksista
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta muodostuu näiden 
tavaroiden toimittamisesta yrityksille, 
joihin se on sidoksissa;

Or. cs

Perustelu

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Tarkistus 39
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla − 4 kohta − c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rakennusurakkasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
yleisesti rakennusurakoiden alalla
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta muodostuu näiden urakoiden 
suorittamisesta yrityksille, joihin se on 
sidoksissa.

c) rakennusurakkasopimuksiin, jos 
vähintään 80 prosenttia sidosyrityksen 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
vastaavista rakennusurakoista
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta muodostuu näiden urakoiden 
suorittamisesta yrityksille, joihin se on 
sidoksissa.

Or. cs



AM\904739FI.doc 25/48 PE491.185v01-00

FI

Perustelu

Siinä tapauksessa, että saavutettua liikevaihtoa tarkasteltaisiin suhteessa tavaratoimituksista, 
palveluista ja rakennusurakoista kertyneeseen liikevaihtoon yleensä eikä juuri vastaavista − 
eli hankintayksikön ja sidosyrityksen välisen konkreettisen hankintasopimuksen alaan 
liittyvistä − tavaratoimituksista, palveluista ja rakennusurakoista kertyneeseen liikevaihtoon, 
voisi syntyä tilanne, jossa vaadittu liikevaihto saavutettaisiin aivan toisenlaisilla 
hankinnoilla, joilla ei ole mitään tekemistä kyseisen julkisen hankinnan kanssa.

Tarkistus 40
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköiden on kohdeltava 
talouden toimijoita yhdenvertaisesti ja 
syrjimättä sekä toimittava avoimesti.

Or. de

Tarkistus 41
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen 
on hankintayksikön asianmukaisesti 
perusteleman kiireen vuoksi käytännössä 
mahdotonta, hankintayksiköt voivat 
vahvistaa määräajan, jonka on oltava 
vähintään 25 päivää hankintailmoituksen 
lähettämispäivästä.

Kiire voi vain silloin johtaa määräajan 
lyhentämiseen, kun se ei ole 
hankintayksikön itsensä aiheuttama.
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Or. de

Tarkistus 42
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 43
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla − 1 kohta − 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. cs

Perustelu

Ehdotettu neljän vuoden enimmäiskesto on liian lyhyt ja vähentää pitkäkestoisella 
puitejärjestelyllä saavutettavia tuloksia ja mahdollisia kustannussäästöjä. Pitkäkestoisen 
puitejärjestelyn avulla saadaan yleisesti edullisemmat tarjoukset. Säätelyn keskeisiä 
tavoitteita on pyrkimys käyttää varoja mahdollisimman tehokkaasti julkisten hankintojen 
yhteydessä. Ehdotettu aikaraja on ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa, koska 
pitkäkestoisemmilla sopimuksilla saavutetaan edullisemmat hinnat.
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Tarkistus 44
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mikäli on tarpeen, voivat tekniset 
eritelmät sisältää myös määräyksiä 
liittyen:

Or. lt

Tarkistus 45
Zigmantas Balčytis

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

Komission teksti Tarkistus

a) toimintaa koskeviin indikaattoreihin 
mukaan lukien ympäristö- ja 
ilmastovaikutusten indikaattorit, jotka 
liittyvät sosiaalisesti kestäviin 
tuotantoprosesseihin;

Or. lt

Tarkistus 46
Zigmantas Balčytis

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

Komission teksti Tarkistus

b) elinkaarta luonnehtiviin tekijöihin;

Or. lt
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Tarkistus 47
Zigmantas Balčytis

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

Komission teksti Tarkistus

c) sosiaalisesti kestäviin 
tuotantoprosesseihin;

Or. lt

Tarkistus 48
Zigmantas Balčytis

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

Komission teksti Tarkistus

d) sopimusta toteuttavan henkilökunnan 
rakenteeseen, pätevyysvaatimuksiin ja 
kokemukseen. 

Or. lt

Tarkistus 49
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

c a) yhteiskunnallisesti kestävän 
tuotantomenetelmän osalta;

Or. fr
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Tarkistus 50
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 51
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköt voivat ottaa huomioon 
tarjoajan esittämät vaihtoehdot, jos ne 
täyttävät hankintayksiköiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset.

Hankintayksikköjen täytyy ottaa huomioon 
tarjoajan esittämät vaihtoehdot, jos ne 
täyttävät hankintayksiköiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. de

Tarkistus 52
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
eritelmissä, sallivatko ne vaihtoehtoja, ja 
jos ne sallivat, ilmoitettava vaihtoehtoja 

Poistetaan.
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koskevat vähimmäisvaatimukset sekä 
niiden esittämiselle asetetut erityiset 
vaatimukset. Jos vaihtoehtoja sallitaan, 
hankintayksiköiden on myös 
varmistettava, että valittuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita 
voidaan soveltaa kätevästi 
vähimmäisvaatimukset täyttäviin 
vaihtoehtoihin sekä vaatimusten 
mukaisiin tarjouksiin, joissa ei ole kyse 
vaihtoehdoista.

Or. de

Tarkistus 53
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tavara- tai palveluhankintoja koskevissa 
sopimusmenettelyissä vaihtoehtoja 
sallineet hankintayksiköt eivät saa hylätä 
vaihtoehtoa yksinomaan sillä perusteella, 
että se johtaisi valituksi tultuaan 
tavarahankintasopimuksen sijasta 
palveluhankintasopimuksen tekemiseen, tai 
päinvastoin palveluhankintasopimuksen 
sijasta tavarahankintasopimuksen 
tekemiseen.

2. Tavara- tai palveluhankintoja koskevissa 
sopimusmenettelyissä hankintayksiköt 
eivät saa hylätä vaihtoehtoa yksinomaan 
sillä perusteella, että se johtaisi valituksi 
tultuaan tavarahankintasopimuksen sijasta 
palveluhankintasopimuksen tekemiseen, tai 
päinvastoin palveluhankintasopimuksen 
sijasta tavarahankintasopimuksen 
tekemiseen.

Or. de

Tarkistus 54
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole unionin 
tai jäsenvaltioiden lainsäädännön sosiaali-, 
työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai rakennusurakan, 
palvelun tai toimituksen suorituspaikalla 
sovellettavien työehtosopimusten tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
tai immateriaalioikeuksia koskevan 
lainsäädännön velvoitteiden mukainen.

Or. fr

Tarkistus 55
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun tämäntyyppistä lainsäädäntöä ei 
ole voimassa, muun tarjoajaan 
sovellettavan ja vastaavanlaisen suojan 
takaavan lainsäädännön rikkominen 
muodostaa myös poissulkemisperusteen.

Or. fr

Tarkistus 56
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kelpuuttamisjärjestelmään 
kelpuuttamista hakevien talouden 
toimijoiden hakemusten hyväksymistä ja 
hylkäämistä koskeviin puolueettomiin 

Jos kelpuuttamisjärjestelmään 
kelpuuttamista hakevien talouden 
toimijoiden hakemusten hyväksymistä ja 
hylkäämistä koskeviin puolueettomiin 
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sääntöihin ja perusteisiin sisältyy talouden 
toimijan taloudelliseen ja rahoitukselliseen 
kapasiteettiin tai sen teknisiin ja 
ammatillisiin resursseihin liittyviä 
vaatimuksia, talouden toimija voi 
tarvittaessa käyttää hyväksi muiden 
yksiköiden resursseja riippumatta mainitun 
talouden toimijan ja kyseisten muiden 
yksiköiden välisen yhteyden 
oikeudellisesta luonteesta. Talouden 
toimijan on tässä tapauksessa osoitettava 
hankintayksikölle, että sillä on 
kelpuuttamisjärjestelmän koko 
voimassaolon ajan käytettävissään nämä 
resurssit; tämä voidaan osoittaa esimerkiksi 
esittämällä näiden yksiköiden tätä varten 
tekemä sitoumus. Kun kyse on 
taloudellisesta ja rahoituksellisesta 
tilanteesta, hankintayksiköt voivat vaatia, 
että talouden toimija ja kyseiset muut 
yksiköt ovat yhdessä vastuussa 
hankintasopimuksen täytäntöönpanosta.

sääntöihin ja perusteisiin sisältyy talouden 
toimijan taloudelliseen ja rahoitukselliseen 
kapasiteettiin tai sen teknisiin ja 
ammatillisiin resursseihin liittyviä 
vaatimuksia, talouden toimija voi 
tarvittaessa käyttää hyväksi muiden 
yksiköiden resursseja riippumatta mainitun 
talouden toimijan ja kyseisten muiden 
yksiköiden välisen yhteyden 
oikeudellisesta luonteesta. Talouden 
toimijan on tässä tapauksessa osoitettava 
hankintayksikölle, että sillä on 
kelpuuttamisjärjestelmän koko 
voimassaolon ajan käytettävissään nämä 
resurssit; tämä voidaan osoittaa esimerkiksi 
esittämällä näiden yksiköiden tätä varten 
tekemä sitoumus.

Or. de

Tarkistus 57
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kyse on rakennusurakka- ja 
palveluhankintasopimuksista sekä 
tavarahankintasopimuksiin liittyvistä 
kokoamis- ja asennustöitä, 
hankintayksiköt voivat vaatia, että 
tarjoaja itse toteuttaa tietyt kriittiset 
tehtävät tai, jos tarjoajina on 30 artiklassa 
tarkoitettu talouden toimijoiden 
ryhmittymä, joku ryhmittymään 
osallistuvista toimijoista toteuttaa kyseiset 
kriittiset tehtävät.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 58
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Laadunvarmistusstandardit ja 
ympäristönhoitoa koskevat standardit

Laadunvarmistusstandardit,
ympäristönhoitoa koskevat standardit sekä 
sosiaaliset normit

Or. fr

Tarkistus 59
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hankintaviranomaiset voivat vaatia 
toimittamaan riippumattoman elimen 
laatiman todistuksen siitä, että talouden 
toimija ja sen mahdolliset alihankkijat 
noudattavat terveyden ja turvallisuuden 
sekä sosiaali- ja työoikeuden alalla 
voimassa olevia säännöksiä ja normeja, 
jotka on määritetty jäsenvaltioiden ja 
unionin lainsäädännöissä sekä 
työehtosopimuksissa, joita sovelletaan 
rakennusurakan, palvelun tai toimituksen 
suorituspaikassa.

Or. fr

Tarkistus 60
Henri Weber
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Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 61
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a) kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, a) hinta-laatusuhteeltaan edullisin tarjous;

Or. en

Tarkistus 62
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. b) alhaisimmat elinkaarikustannukset.

Or. en
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Tarkistus 63
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 76 artiklan – 1 kohdan – 1 alakohdan – a ja b alakohdan muuttumisen 
seurauksena.

Tarkistus 64
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kustannukset arvioidaan
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Or. en
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Tarkistus 65
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikön kannalta 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen sopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan.

Hankintayksikön kannalta 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettu hinta-
laatusuhteeltaan edullisin tarjous 
määritellään kyseisen sopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan.

Or. en

Tarkistus 66
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 
sopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen 
elinkaarikustannusten lisäksi muita 
kyseisen sopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Or. en

Tarkistus 67
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta
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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;

Or. en

Tarkistus 68
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

a a) yhteiskunnallisesti kestävä 
tuotantomenetelmä;

Or. fr

Tarkistus 69
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

a b) elinkaariprosessi ja elinkaaren 
ominaispiirteet;

Or. fr

Tarkistus 70
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) sopimuksen vaikutukset kestävään 
kehitykseen missä tahansa elinkaaren 
vaiheessa. Tämäntyyppisiä vaikutuksia ei 
tarvitse ilmaista rahallisesti, mikäli 
käytetyt perusteet ovat 4 kohdan 
mukaisia. Tarkasteltaviin aiheisiin on 
sisällyttävä muun muassa seuraavat:
a) yrityksen yhteiskunnallista vastuuta 
koskeva toimeksisaajan käytäntö;
b) hiilidioksidin vähentäminen tuotteen 
koko elinkaaren aikana.

Or. en

Perustelu

Contracting entities may refer to all factors directly linked to the production process in the 
technical specifications and in the award criteria, as long as they refer to aspects of the 
production process which are closely related to the specific production or provision of the 
good or service purchased. This excludes requirements that are not directly related to the 
process, but can still have an important impact, such as the general corporate social 
responsibility requirements covering the whole operation of the contractor.For point b) the 
average energy mix in the country of production for the production of the good to be procured 
and for all its different parts and raw material could be evaluated and the better the CO2 
balance the bigger the chances for procurement (example in PV installation procurement).

Tarkistus 71
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

laatusuhteeltaan edullisimman tarjouksen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 72
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Valintaperusteet eivät saa antaa 
hankintayksikölle rajoittamatonta 
valinnanvapautta. Hinta-laatusuhteeltaan 
parhaan tarjouksen määrittämiseksi 
käytetään seuraavanlaisia 
hankintasopimuksen tekoperusteita:

a) niiden on liityttävä 
hankintasopimuksen kohteeseen;
b) niillä on varmistettava todellisen 
kilpailun mahdollisuus; ja
c) niihin on liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittämien tietojen 
tosiasiallisen tarkistamisen.

Hankintayksikköjen on tarjoajien 
toimittamien tietojen perusteella 
tosiasiallisesti tarkistettava, täyttävätkö 
tarjoajat hankintasopimuksen 
tekoperusteet.

Or. en
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Tarkistus 73
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

d a) sellaisten terveyden ja turvallisuuden 
sekä sosiaali- ja työoikeuden alalla 
voimassa olevien säännösten ja normien 
noudattaminen, jotka on määritetty 
jäsenvaltioiden ja unionin 
lainsäädännöissä sekä rakennusurakan, 
palvelun tai toimituksen suorituspaikassa 
sovellettavissa työehtosopimuksissa;

Or. fr

Tarkistus 74
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

d b) alihankintaa koskevien 81 artiklassa 
mainittujen vaatimusten noudattaminen.

Or. fr

Tarkistus 75
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 

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

poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole 
unionin ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen
sekä rakennusurakan, palvelun tai 
toimituksen suorituspaikassa 
sovellettavien työehtosopimusten sosiaali-
ja työoikeudellisten tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XIV lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Or. fr

Tarkistus 76
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankinta-asiakirjoissa tarjoaja 
velvoitetaan ilmoittamaan 
hankintaviranomaiselle tarjouksessaan, 
minkä osan hankintasopimuksesta tämä
saattaa antaa alihankintana kolmansille 
osapuolille sekä ehdotetut alihankkijat.

Or. fr

Tarkistus 77
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot rajoittavat tarjoajan 
mahdollisuuden teettää alihankintana 
osan suoritettavista rakennusurakoista, 
palveluista tai toimituksista kolmeen 
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toisiaan seuraavaan alihankinnan tasoon.

Or. fr

Tarkistus 78
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että maksut
tavarantoimituksista, rakennusurakoista ja 
palveluista, joita alihankkijat ovat 
toimittaneet päätoimeksisaajalle, 
maksetaan heti alihankkijoille, jos ja 
sikäli kun

a) hankintaviranomainen on toimittanut 
päätoimeksisaajalle työn tai palvelun tai 
osan siitä
b) hankintaviranomainen on ottanut 
vastaan kokonaisuudessaan toimitetun 
palvelun, tavarantoimituksen tai 
rakennusurakan tai
c) alihankkija on tuloksetta asettanut 
päätoimeksisaajalle asianmukaisen 
määräajan vastaamiseksi tiedusteluun 
kohdissa a ja b kuvatuista olosuhteista.

Or. de

Tarkistus 79
Henri Weber
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Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
5 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo on vähemmän kuin 25 prosenttia 
alkuperäisen hankintasopimuksen hinnasta, 
edellyttäen ettei muutos vaikuta 
hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen.

Lisäksi jos hankkeen kohteen odotetaan 
kehittyvän sopimuksen kestoaikana
– merkittävän teknisen innovaation tai 
kehityksen seurauksena,
– tai sellaisten käyttöön tai huoltoon 
liittyvien teknisten vaikeuksien vuoksi, 
jotka vaativat alkuperäisen sopimuksen 
suorittaneen urakoitsijan tai palvelujen 
tarjoajan toimenpiteitä,
– tai jos on tarpeen suorittaa 
odottamattomia ylimääräisiä 
rakennusurakoita, palveluja tai 
toimituksia, joita ei voida teknisesti tai 
taloudellisesti erottaa pääasiallisesta 
sopimuksesta aiheuttamatta huomattavaa 
haittaa hankintayksikölle, muutosta ei 
pidetä 1 kohdassa tarkoitettuna 
merkittävänä muutoksena.
Jos muutoksia tehdään peräkkäin 
useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten 
muutosten kumulatiivisen arvon 
perusteella.

Or. fr

Tarkistus 80
Jan Březina
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Ehdotus direktiiviksi
82 artikla − 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
5 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
25 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. cs

Perustelu

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Tarkistus 81
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
86 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

86 a artikla
Ympäristöystävälliset julkiset hankinnat

1. Kaikkein energiatehokkaimpien 
toimistolaitteiden käytön kannustamiseksi 
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hankintayksiköiden on käytettävä 
toimistolaitteita hankittaessa vähintään 
15. tammikuuta 2008 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 106/2008 
määriteltyjen Energy Star -ohjelman 
yhteisten vaatimusten mukaisia 
energiatehokkuusvaatimuksia sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta unionin ja 
kansallisen lainsäädännön soveltamista.
2. Tämän direktiivin piiriin kuuluvia 
hankintasopimuksia tekevien 
hankintayksiköiden olisi hankittava 
ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka on 
luokiteltu energiankulutusmerkintöjä 
koskevan direktiivin (19. toukokuuta 2010 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2010/30/EU) 
erityisten täytäntöönpanosäädösten 
mukaisia korkeimpia suoritustasoja 
vastaaviksi.
3. Mikäli hankintayksiköt valitsevat 
tuotteita, jotka ovat suoritustasoltaan 1 ja 
2 kohdassa määriteltyä heikompia, valinta 
on perusteltava erikseen 
hankintasopimuksen elinkaaren 
kokonaiskustannusten pohjalta.
4. Kun hankintayksiköt hankkivat 
tuotteita, järjestelmiä, palveluja tai 
rakennuksia, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ne hankkivat 
energiatehokkaita tuotteita, järjestelmiä, 
palveluja ja rakennuksia 77 artiklassa 
tarkoitetun koko elinkaarta koskevan 
analyysin perusteella. 
Energiatehokkuusdirektiivin 5 artiklan 
soveltamista rajoittamatta tuotteiden, 
järjestelmien, palvelujen tai rakennusten 
kokoelmaa tai ryhmää hankittaessa tai 
vuokrattaessa etusijalle asetetaan 
kokonaisenergiatehokkuus yksittäisen 
hankinnan energiatehokkuuden sijasta 
tekninen soveltuvuus ja suunniteltu käyttö 
huomioon ottaen.

Or. en
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Tarkistus 82
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. de

Tarkistus 83
Fiona Hall

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luodaan yksi riippumaton elin, joka vastaa 
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä ’valvontaelin’. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
nimeämisestä komissiolle.

Or. en

Tarkistus 84
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
93 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

93 a artikla
Komissio esittää vuoden 2013 loppuun 
mennessä raportin erilaisista tavoista 
hallinnoida hankintoja, jotka jäävät 
12 artiklassa vahvistettujen kynnysarvojen 
alapuolelle ja jotka koskevat muita kuin 
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ensisijaisia palveluja. 

Or. de

Tarkistus 85
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
103 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 86
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palvelu- tai tavarahankintasopimusten 
osalta tuotteelta tai palvelulta edellytetyt 
ominaisuudet määrittelevässä asiakirjassa 
olevaa eritelmää. Näihin ominaisuuksiin 
kuuluvat laadun taso, ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
luettuna vammaiskäyttö), 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, tuotteen käyttö, turvallisuus 
tai mitat, mukaan lukien tuotteeseen 
kohdistuvat vaatimukset 
myyntinimityksen, termistön, tunnusten, 
testauksen ja testausmenetelmien, 

a) palvelu- tai tavarahankintasopimusten 
osalta tuotteelta tai palvelulta edellytetyt 
ominaisuudet määrittelevässä asiakirjassa 
olevaa eritelmää. Näihin ominaisuuksiin 
kuuluvat laadun taso, ympäristö- ja 
ilmastomyönteisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
luettuna vammaiskäyttö), 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, 
suorituskyky, tuotteen käyttö, turvallisuus 
tai mitat, mukaan lukien tuotteeseen 
kohdistuvat vaatimukset 
myyntinimityksen, termistön, tunnusten, 
testauksen ja testausmenetelmien, 



PE491.185v01-00 48/48 AM\904739FI.doc

FI

pakkauksen, merkitsemisen, etiketöinnin, 
käyttöohjeiden sekä tuotantoprosessien ja 
-menetelmien osalta kaikissa tavara- tai 
palveluhankinnan elinkaaren vaiheissa
sekä vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmät;

pakkauksen, merkitsemisen, etiketöinnin ja 
käyttöohjeiden osalta sekä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmät;

Or. de


