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Tarkistus 26
Kent Johansson

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 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. Tämä edellyttää 
jäsenvaltioille erittäin suurta joustovaraa, 
jotta ne voivat edistää tehokkaita ja 
asianmukaisia ratkaisuja.

Or. en

Tarkistus 27
Pilar del Castillo Vera
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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, 
ilmoittamisperiaatetta 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, varmistaen aina 
julkisten varojen tehokas käyttö.

Or. es

Tarkistus 28
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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 
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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.

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,
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.

Or. en

Tarkistus 29
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
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 

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
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 
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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.

tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
julkiset hankkijat voivat hyödyntää 
paremmin julkisten hankintojen välinettä 
kestävän kehityksen ja muiden yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden hyväksi ja 
tällä tavoin tehostaa julkisten varojen 
käyttöä, varmistaa kustannushyötysuhteen 
kannalta paremmat tulokset ja helpottaa 
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista julkisiin hankintoihin.
Lisäksi on tarpeen yksinkertaistaa julkisia 
hankintoja koskevia unionin sääntöjä, 
erityisesti julkiseen hankintapolitiikkaan 
sisältyvien kestävyystavoitteiden 
saavuttamiseksi täytäntöönpantavaa 
menetelmää, sekä selventää peruskäsitteitä
ja -konsepteja, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja ottaa huomioon tietyt 
näkökohdat, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön.

Or. fr

Tarkistus 30
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
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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.

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 julkiset hankkijat voivat 
hyödyntää paremmin julkisten 
hankintojen välinettä kestävän kehityksen 
ja muiden yhteisten pitkän ajanjakson 
yhteiskunnallisten tavoitteiden hyväksi ja 
voidaan tällä tavoin tehostaa julkisten 
varojen käyttöä, varmistaa 
kustannushyötysuhteen kannalta 
paremmat tulokset ja helpottaa erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista julkisiin hankintoihin. 
Lisäksi on tarpeen yksinkertaistaa 
direktiivejä, 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.

Or. en

Perustelu

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 31
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
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.

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
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 kestävän kehityksen ja muiden 
yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemisessa ja siten varmistaa 
mahdollisimman hyvä kustannus-
hyötysuhde. Lisäksi on tarpeen 
yksinkertaistaa julkisia hankintoja 
koskevia EU:n sääntöjä ja erityisesti 
sellaisten kestävyystavoitteiden 
saavuttamiseksi käytettävää menetelmää, 
jotka olisi sisällytettävä julkisia 
hankintoja koskevaan politiikkaan, ja 
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selventää peruskäsitteitä ja -konsepteja, 
jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja 
ottaa huomioon tietyt näkökohdat, jotka 
liittyvät asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

Or. lt

Tarkistus 32
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
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 

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
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, 
erityisesti yksinkertaistamalla menettelyjä 
ja vähentämällä näin sekä viranomaisille 
että yrityksille koituvia kustannuksia ja
helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin ja luoda hankkijoille 
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tarpeen selventää peruskäsitteitä ja -
konsepteja, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja ottaa huomioon tietyt 
näkökohdat, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön.

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.

Or. en

Perustelu

Suurin este valituille tarjouksille on nykyisiin raskaisiin hallinnollisiin sääntöihin liittyvät 
korkeat kustannukset, joten tämän tarkistuksen ensisijaisen tavoitteen olisi oltava 
yksinkertaistaminen, jotta erityisesti pk-yritykset voisivat osallistua julkisiin hankintoihin.

Tarkistus 33
Henri Weber

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 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 
takaamiseksi, että kaikissa tuotantoketjun 
vaiheissa noudatetaan terveyttä ja yleistä 
turvallisuutta koskevia säännöksiä sekä 
kansallisessa ja unionin lainsäädännössä 
määriteltyjä sosiaalistandardeja ja 
työlainsäädäntöä.
Tässä direktiivissä selvennetään, miten 
hankintaviranomaiset edistävät
ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä ja 
käyttävät niille annettua harkintavaltaa 
teknisten eritelmien ja valintakriteerien 
valinnassa siten, että voidaan toteuttaa 
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sosiaalisesti kestäviä julkisia hankintoja 
varmistaen samalla yhteys 
hankintasopimuksen kohteeseen sekä se, 
että ne saavat hankintasopimuksilleen 
parhaan mahdollisen hinta-laatusuhteen.

Or. fr

Tarkistus 34
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 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 artiklassa olevien 
vaatimusten mukaisesti
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
ja sosiaalisesti kestävän tuotantoprosessin 
käsite on sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 
erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi ja kansanterveyden ja 
yleisen turvallisuuden sekä kansallisten ja 
unionin sosiaalistandardien ja 
työlainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi. Tässä direktiivissä 
selvennetään, miten hankintaviranomaiset 
voivat edistää ympäristönsuojelua ja 
kestävää kehitystä varmistaen samalla, että 
ne saavat hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdollisen hinta-laatusuhteen, ja miten 
ne voivat hyödyntää niille annettua 
harkintavaltaa teknisten eritelmien ja 
hankintasopimusten tekoperusteiden 
valinnassa sosiaalisesti kestävien julkisten 
hankintojen edistämiseksi.

Or. lt
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Tarkistus 35
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 hankintaviranomaiset 
voivat edistää ympäristönsuojelua ja 
kestävää kehitystä varmistaen samalla, 
että ne saavat hankintasopimuksilleen 
parhaan mahdolliseen hinta-laatusuhteen.

(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, millä varmistetaan, että 
ne saavat hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdollisen hinta-laatusuhteen.

Or. en

Tarkistus 36
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 urakat. Lisäksi niillä 
on laaja harkintavalta sekä teknisten 
eritelmien että hankintasopimusten 
tekoperusteiden käytössä 
hankintaviranomaisen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, myös entistä kestävämpiä 
julkisia hankintoja koskevien eritelmien 
ja hankintasopimusten tekoperusteiden 
käytössä. Tekniset eritelmät ja 
hankintasopimusten tekoperusteet, myös 
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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.

Or. en

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 37
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) 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.

(7) Hankintamenettelyn osanottajien 
lainvastainen käyttäytyminen 
hankintamenettelyssä, kuten pyrkimykset 
vaikuttaa epäasianmukaisesti 
päätöksentekoprosessiin tai tehdä muiden 
ehdokkaiden kanssa sopimuksia 
hankintamenettelyn tuloksen 
manipuloimiseksi ja kaikki työntekoa, 
ympäristöä ja kansanterveyttä koskevia 
sääntöjä rikkova toiminta, 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 
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paikkansapitämättömäksi, kyseinen toimija 
olisi jätettävä hankintamenettelyn 
ulkopuolelle.

Or. lt

Tarkistus 38
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) 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.

(7) Hankintamenettelyn osanottajien 
lainvastainen käyttäytyminen 
hankintamenettelyssä, kuten pyrkimykset 
vaikuttaa epäasianmukaisesti 
päätöksentekoprosessiin tai tehdä muiden 
ehdokkaiden kanssa sopimuksia 
hankintamenettelyn tuloksen 
manipuloimiseksi sekä työntekoa, 
ympäristöä ja kansanterveyttä koskevien 
sääntöjen rikkominen, 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. fr

Tarkistus 39
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) Koska on tarpeen edistää unionin 
talouden toimijoiden osallistumista 
rajatylittäviä julkisia hankintoja koskeviin 
menettelyihin, jäsenvaltioiden olisi 
saatettava palveludirektiivin säännökset 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 
sovellettava niitä asianmukaisesti ja 
täsmällisesti.

Or. lt

Tarkistus 40
Zigmantas Balčytis

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 

(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, 
jolla annetaan molemminpuolisesti 
yhtäläinen pääsy markkinoille ja 
yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet EU:hun 
ja kolmansiin maihin sijoittautuneille 
talouden toimijoille, maailmankaupan 
vapauttamiseksi ja laajentamiseksi. 
Hankintaviranomaiset täyttävät niiden 
hankintasopimusten osalta, jotka kuuluvat 
GPA-sopimuksen ja unionin 
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allekirjoittaneiden kolmansien maiden 
talouden toimijoihin.

allekirjoittamien muiden asiaa koskevien 
kansainvälisten sopimusten 
soveltamisalaan, näiden sopimusten 
mukaiset velvollisuutensa soveltamalla tätä 
direktiiviä kyseiset sopimukset 
allekirjoittaneiden kolmansien maiden 
talouden toimijoihin.

Or. lt

Tarkistus 41
Henri Weber

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’.
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Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
kansainvälisen julkista hankintaa 
koskeviin sopimuksiin liittyvän keskenään 
tasapainossa olevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien monenvälisen 
järjestelmän kautta lisäämään unionin 
yritysten ja kolmansien maiden yritysten 
välistä tasa-arvoa sisämarkkinoilla, jotta 
edistetään pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) osallistumista ja 
edistetään työllisyyttä ja innovointia 
unionissa.
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.

Or. fr

Tarkistus 42
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Unioni tarvitsisi tehokkaan välineen, 
jotta se voisi yhtäältä kannustaa 
vastavuoroisuusperiaatteen noudattamista 
suhteissa kolmansiin maihin, jotka eivät 
mahdollista yhtäläistä pääsyä 
eurooppalaisille talouden toimijoille, 
erityisesti komission toteuttaman 
olennaista vastavuoroisuutta koskevan 
arvioinnin avulla ja toisaalta varmistaa 
rehellisen kilpailun ja tasapuoliset 
toimintaedellytykset. 
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Or. lt

Tarkistus 43
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Lisäksi unioni tarvitsee tehokkaan 
välineen ensinnäkin, jotta se voi 
kannustaa vastavuoroisuusperiaatteen 
noudattamiseen suhteissa niihin 
kolmansiin maihin, jotka eivät 
mahdollista yhtäläistä pääsyä 
eurooppalaisille talouden toimijoille, 
erityisesti siten, että komissio toteuttaa 
laaja-alaisen vastavuoroisuuden 
arvioinnin, ja toisaalta, jotta voidaan 
varmistaa oikeudenmukainen kilpailu ja 
maailmanlaajuisesti yhtäläiset 
toimintaedellytykset kaikille.

Or. fr

Tarkistus 44
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a) On asianmukaista jättää 
soveltamisalan ulkopuolelle postipalveluja 
ja muita kuin postipalveluja koskevat 
julkiset hankinnat, koska tällä alalla 
vallitsee tarpeeksi suuri kilpailupaine, 
jotta unionin hankintasääntöjä ei enää 
tarvita.

Or. en
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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. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

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

Tarkistus 45
Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näiden palvelujen julkista hankintaa 
koskevia sopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 500 000 euron kynnysarvoa. 
Henkilöpalvelut, joiden arvot alittavat 
tämän kynnysarvon, eivät yleensä kiinnosta 

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

muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita. 
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita. Yleisesti olisi otettava 
huomioon henkilöiden tarpeet ja valinnat 
hankittaessa tavaroita ja palveluja näiden 
käyttöön.

Or. en
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Tarkistus 46
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näiden palvelujen julkista hankintaa 
koskevia sopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 500 000 euron kynnysarvoa. 
Henkilöpalvelut, joiden arvot alittavat 
tämän kynnysarvon, eivät yleensä kiinnosta 
muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita. 
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 

(11) Muille palvelujen pääluokille, 
nimittäin henkilöpalveluina tunnetuille 
palveluille, kuten tietyille sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspalveluille, on yhä 
luonteenomaista, ettei niillä ole suurta
rajatylittävää ulottuvuutta. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näiden palvelujen julkista hankintaa 
koskevia sopimuksia varten olisi luotava 
erityisjärjestely, jossa sovellettaisiin 
korkeampaa, 400 000 euron kynnysarvoa. 
Henkilöpalvelut, joiden arvot alittavat 
tämän kynnysarvon, eivät yleensä kiinnosta 
muista jäsenvaltioista tulevia 
palveluntarjoajia, jollei päinvastaisesta ole 
konkreettista näyttöä, kuten unionin 
rahoittaessa ylikansallisia hankkeita. 
Henkilöpalveluja koskevilta 
hankintasopimuksilta, jotka ylittävät edellä 
mainitun kynnysarvon, olisi edellytettävä 
unionin laajuista avoimuutta. Näiden 
palvelujen kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä 
ehdoton tarve otetaan huomioon tämän 
direktiivin säännöissä, joissa vaaditaan 
ainoastaan avoimuutta ja yhdenvertaista 
kohtelua koskevien perusperiaatteiden 
noudattamista ja joilla varmistetaan, että 
hankintaviranomaisilla on mahdollisuus 
soveltaa palvelujen suorittajien valintaan 
erityisiä laadullisia perusteita, kuten niitä, 
jotka on vahvistettu Euroopan unionin 
neuvoston sosiaalisen suojelun komitean 
vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
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Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity julkista hankintaa koskevien 
sopimusten tekoa, kuten pelkästään 
rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen ennalta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

Or. en

Perustelu

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen hallinnointi on raskasta ja kallista, joten 
yksinkertaistaminen on tärkeää. Yksi merkittävä yksinkertaistamiskeino on panna täytäntöön 
sama kynnys tavara- ja palveluhankintoja koskeville sopimuksille ja sosiaalipalveluille ja 
säilyttää menettelysäännöt erillään. Tämä tarkoittaa, että tavara- ja palveluhankintojen 
kynnysarvoa on nostettava, millä helpotetaan sellaisen taloudellisen koon sopimusten tekoa, 
joka mahdollistaa aidosti rajat ylittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Sosiaalipalvelujen 
kynnysarvoa on samalla yhdenmukaistettava ja näin ollen laskettava hieman alan 
yhteismarkkinoiden tukemiseksi.

Tarkistus 47
András Gyürk, Werner Langen

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 
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soveltamiseksi ja EU:n talouden 
toimijoiden pääsyn parantamiseksi 
tiettyjen kolmansien maiden julkisten 
hankintojen markkinoille, joita suojataan 
rajoittavilla hankintatoimenpiteillä, 
otetaan käyttöön erityisiä sääntöjä 
asiakirjan COM(2012)124 / 
2012/0060(COD mukaisesti).

Or. en

Tarkistus 48
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yleisenä tarpeena on lisätä 
joustavuutta ja erityisesti laajentaa 
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 

Poistetaan.
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mainittu arviointi on osoittanut, että 
muista jäsenvaltioista tulleet tarjoajat ovat 
kilpailleet erityisen menestyksekkäästi 
hankintasopimuksista, jotka on tehty 
ennakolta ilmoitettavalla 
neuvottelumenettelyllä.

Or. en

Tarkistus 49
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Samoista syistä
hankintaviranomaisten olisi voitava käyttää 
vapaasti kilpailullista 
neuvottelumenettelyä. Tämän menettelyn 
käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime 
vuosina hankintasopimusten arvojen 
perusteella mitattuna. Se on osoittautunut 
käyttökelpoiseksi tapauksissa, joissa 
hankintaviranomaiset eivät ole pystyneet 
määrittelemään, millä tavoin niiden tarpeet 
voitaisiin tyydyttää, tai arvioimaan, 
millaisia teknisiä, taloudellisia tai 
oikeudellisia ratkaisuja markkinat voisivat 
tarjota. Tällainen tilanne voi syntyä 
erityisesti silloin, kun on kyse 
innovatiivisista hankkeista tai suurten 
integroitujen 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden, 
mittavien tietoverkkojen tai sellaisten 
hankkeiden toteutuksesta, joihin liittyy 
monimuotoista ja strukturoitua rahoitusta.

(16) Tarvitaan lisää joustavuutta, ja 
hankintaviranomaisten olisi voitava, ellei 
kyseisten jäsenvaltioiden lainsäädännöstä 
muuta johdu, käyttää kilpailullista 
neuvottelumenettelyä tässä direktiivissä 
säädetyllä tavalla tietyissä erityisissä 
tilanteissa. Tämän menettelyn käyttö on 
lisääntynyt merkittävästi viime vuosina 
hankintasopimusten arvojen perusteella 
mitattuna. Se on osoittautunut 
käyttökelpoiseksi tapauksissa, joissa 
hankintaviranomaiset eivät ole pystyneet 
määrittelemään, millä tavoin niiden tarpeet 
voitaisiin tyydyttää, tai arvioimaan, 
millaisia teknisiä, taloudellisia tai 
oikeudellisia ratkaisuja markkinat voisivat 
tarjota. Tällainen tilanne voi syntyä 
erityisesti silloin, kun on kyse 
innovatiivisista hankkeista tai suurten 
integroitujen 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden, 
mittavien tietoverkkojen tai sellaisten 
hankkeiden toteutuksesta, joihin liittyy 
monimuotoista ja strukturoitua rahoitusta.
Tähän menettelyyn olisi liityttävä 
asianmukaiset takeet siitä, että 
yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden 
periaatteita noudatetaan. Tämä antaa 
hankintaviranomaisille suuremman 
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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.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi on parempi yhdentää tarjousperusteinen menettely sekä 
neuvottelut ja kilpailullinen neuvottelumenettely.

Tarkistus 50
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

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 

(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, kehittämistä ja innovointia. 
Tutkimuksen ja kehittämisen ostaminen 
ja innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen 
hyödyntäminen vaikuttaa olennaisesti 
julkisten palvelujen tehostumiseen ja 
niiden laadun paranemiseen sekä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen. 
Se auttaa saamaan parhaan vastineen 
julkisille varoille ja saavuttamaan 
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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.

laajempia taloudellisia, ympäristöön 
liittyviä ja yhteiskunnallisia hyötyjä 
tuottamalla uusia ideoita, muuttamalla ne 
innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi ja 
edistämällä siten kestävää talouskasvua. 
Direktiivillä olisi helpotettava tutkimuksen 
ja kehittämisen sekä innovatiivisten 
tavaroiden ja palvelujen julkista hankintaa 
ja autettava jäsenvaltioita saavuttamaan 
innovaatiounionin tavoitteet. Tämän 
vuoksi on selvennettävä mahdollisimman 
tarkkaan mahdollisuuksia tutkimuksen ja 
kehittämisen 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 
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.

Or. en

Perustelu

Julkisilla hankinnoilla voi olla suuri merkitys tutkimukseen ja innovointiin rohkaisemisessa. 
Direktiivissä on siis käytettävä selkeämpiä termejä julkisten hankintojen hyödyntämisestä niin 
tutkimuksen ja kehittämisen kuin innovatiivisten ratkaisujen edistämiseksi.

Tarkistus 51
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale



AM\904833FI.doc 27/143 PE491.205v01-00

FI

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 
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, mutta sillä ei 
pidä ottaa käyttöön innovatiivisia julkisia 
hankintoja koskevia pakollisia kiintiöitä, 
koska tämä rajoittaisi kilpailua ja 
hankintaviranomaisten valinnanvaraa. 
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.
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Or. en

Tarkistus 52
Gaston Franco

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 aikana tehtyjä 
virheitä. Sähköisen hankintamenettelyn 
toteuttamista koskevan aikataulun on 
oltava järkevä, jotta toimijoilla on 
riittävästi aikaa hankkia tarvittava 
koulutus.

Or. fr

Tarkistus 53
Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Puitejärjestelyt ovat hyvin yleisesti 
käytetty väline, jota pidetään tehokkaana 
hankintamenetelmänä koko Euroopassa. 
Sen vuoksi tämä väline olisi säilytettävä 
pitkälti sellaisenaan. On kuitenkin tarpeen 
selventää joitakin näkökohtia, erityisesti 
niitä edellytyksiä, joilla 
hankintaviranomaiset, jotka eivät ole itse 
puitejärjestelyn osapuolia, voivat käyttää 
tätä välinettä.

(21) Puitejärjestelyt ovat hyvin yleisesti 
käytetty väline, jota pidetään tehokkaana 
hankintamenetelmänä koko Euroopassa. 
Sen vuoksi tämä väline olisi säilytettävä 
pitkälti sellaisenaan. On kuitenkin tarpeen 
selventää joitakin näkökohtia, erityisesti 
niitä edellytyksiä, joilla 
hankintaviranomaiset, jotka eivät ole itse 
puitejärjestelyn osapuolia, voivat käyttää 
tätä välinettä. Puolueettomiin perusteisiin 
sen määrittämiseksi, mikä puitejärjestelyn 
osapuolena olevista talouden toimijoista 
toteuttaa urakan tai hankinnan taikka 
suorittaa palvelun, kuten luonnollisten 
henkilöiden käyttöön tarkoitetut 
tavarahankinnat tai palvelut, voidaan 
kaikkia ehtoja koskevissa 
puitesopimuksissa sisällyttää kyseisten 
luonnollisten henkilöiden tarpeet tai 
valinnat.

Or. en

Tarkistus 54
Vicky Ford

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 

(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 
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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.

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 rajat ylittävät julkiset 
hankinnat ovat epätodennäköisiä, 
hankintaviranomaisten olisi voitava 
poiketa Euroopan julkisia hankintoja 
koskevista säännöistä ja soveltaa 
yksinkertaisempaa menettelyä.

Or. en

Tarkistus 55
Jens Rohde

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. 

(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. 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 56
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Hankintaviranomaisten, jotka haluavat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita tai 
palveluja, joilla on erityiset 
ympäristöominaisuudet tai sosiaaliset tai 
muut ominaisuudet, olisi voitava viitata 
erityisiin merkkeihin, kuten Euroopan 

(28) Hankintaviranomaisten, jotka haluavat 
hankkia rakennusurakoita, tavaroita tai 
palveluja, joilla on erityiset 
ympäristöominaisuudet, olisi voitava 
viitata erityisiin merkkeihin, kuten 
Euroopan ympäristömerkkiin, 
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ympäristömerkkiin, (moni)kansallisiin 
ympäristömerkkeihin tai muihin 
merkkeihin, jos kyseistä merkkiä koskevat 
vaatimukset liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen, kuten tuotteen kuvaukseen ja 
tarjontamuotoon, pakkausvaatimukset 
mukaan luettuina. Olennaista on myös se, 
että nämä vaatimukset laaditaan ja 
hyväksytään puolueettomasti 
varmistettavissa olevilla perusteilla 
käyttäen menettelyä, johon sidosryhmät, 
kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, 
jakelijat ja ympäristöjärjestöt voivat 
osallistua, ja että merkki on kaikkien 
kiinnostuneiden osapuolten saatavilla ja 
käytettävissä.

(moni)kansallisiin ympäristömerkkeihin tai 
muihin merkkeihin, jos kyseistä merkkiä 
koskevat vaatimukset liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen, kuten 
tuotteen kuvaukseen ja tarjontamuotoon, 
pakkausvaatimukset mukaan luettuina. 
Olennaista on myös se, että nämä 
vaatimukset laaditaan ja hyväksytään 
puolueettomasti varmistettavissa olevilla 
perusteilla käyttäen menettelyä, johon 
sidosryhmät, kuten viranomaiset, 
kuluttajat, valmistajat, jakelijat ja 
ympäristöjärjestöt voivat osallistua, ja että 
merkki on kaikkien kiinnostuneiden 
osapuolten saatavilla ja käytettävissä.

Or. en

Perustelu

Ympäristöominaisuudet voidaan sisällyttää julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen, koska 
ne voidaan yhdistää suoraan työn, palvelun tai toimitettujen tavaroiden laatuun. Sosiaaliset 
ominaisuudet eivät liity suoraan toimitettuun laatuun, ja sosiaalipoliittisiin tavoitteisiin on 
pyrittävä sosiaalipolitiikan keinoin. Julkisissa hankinnoissa on varmistettava veronmaksajien 
rahojen tehokas käyttö valitsemalla taloudellisesti edullisin tarjous.

Tarkistus 57
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

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, lainsäädännön alalla on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. 
Tässä yhteydessä olisi harkittava useita 
toimia, kuten syrjimättömyysperiaatteen 
noudattaminen ja toimenpiteiden 
toteuttaminen yritysten kansallisuudesta 
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riippumatta, tarjousten kilpailukyvyn 
huomioiminen sekä etuustoimenpiteiden 
toteuttaminen kilpailukykyisten pk-
yritysten tukemiseksi. Lisäksi on 
toteutettava seuranta- ja 
raportointitoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että pk-yrityksille 
myönnettyjä hankintasopimuksia voidaan 
seurata paremmin toimiala- ja 
suuruuskohtaisten tilastojen avulla ja että 
toimeksiantajille tiedotetaan pk-yritysten 
asioista ja niiden vaikeudesta osallistua 
julkisiin hankintoihin.

Or. fr

Tarkistus 58
Bendt Bendtsen

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.

Or. da

Tarkistus 59
Jean-Pierre Audy

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

(29 b) On palautettava mieliin 
vastavuoroisuuden merkitys 
kansainvälisessä kaupassa sekä 
huomattava, että monenvälinen sopimus 
julkisista hankinnoista (GPA-sopimus) on 
keskeisessä asemassa, jotta julkisista 
hankinnoista (tavaroiden, palvelujen ja 
rakennussopimusten alalla) 
mahdollisimman suuri osa avattaisiin 
ulkomaiselle kilpailulle, ja että se takaa 
lisäksi avoimet, tasavertaiset ja 
syrjimättömät ehdot yksityisille tarjoajille.

Or. fr

Tarkistus 60
Krišjānis Kariņš

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) 
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 laissa säädettyjä 
hankintamenettelyjä.

Or. lv
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Tarkistus 61
Kent Johansson

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.

Or. en

Tarkistus 62
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a) Jäsenvaltioiden ja 
hankintaviranomaisten olisi jatkettava pk-
yrityksille ystävällisten julkisia hankintoja 
koskevien strategioiden luomista niiden 
tässä direktiivissä käyttöönotettujen 
uusien erityisten välineiden lisäksi, joilla 
pyritään edistämään pk-yritysten 
osallistumista julkisten hankintojen 
markkinoille. Näiden pk-yrityksille entisiä 
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sääntöjä suotuisampien uusien sääntöjen 
täytäntöönpano ja soveltaminen ei 
sellaisenaan ole riittävää. Komissio on 
julkaissut yksiköiden valmisteluasiakirjan 
eurooppalaisia julkisia hankintoja 
koskevista käytännesäännöistä, jotka 
parantavat pk-yritysten mahdollisuuksia 
saada julkisia hankintasopimuksia (SEC 
(2008)COM 2193), ja asiakirjalla pyritään 
rohkaisemaan jäsenvaltioita 
käynnistämään kansallisia strategioita, 
ohjelmia ja toimintasuunnitelmia pk-
yritysten näille markkinoille 
osallistumisen parantamiseksi. 
Kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten olisi tässä hengessä 
sovellettava tiukasti direktiivissä asetettuja 
sääntöjä ja pantava täytäntöön 
johdonmukaista yleistä politiikkaa, jolla 
pyritään lisäämään pk-yritysten pääsyä 
julkisten hankintojen markkinoille.

Or. en

Perustelu

Direktiivin uudet pk-yrityksille ystävälliset 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.

Tarkistus 63
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 

(37) Julkisten varojen tehokkaan käytön 
varmistamiseksi ja jotta 
hankintaviranomaiset saavat parhaan 
mahdollisen hinta-laatusuhteen, 
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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.

hankintasopimuksen tekomenettelyn olisi 
johdettava laadukkaiden 
rakennusurakoiden, tavaroiden ja 
palvelujen hankintaan, jotka sopivat 
optimaalisesti hankintaviranomaisten 
toiminnallisiin tavoitteisiin ja 
kestävyystavoitteisiin. 
Hankintasopimuksen tekomenettelyn olisi 
myös taattava, että tarjoukset arvioidaan 
todellisen kilpailun olosuhteissa ja
hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen. 
Vastaavasti hankintaviranomaisten olisi 
voitava valita hankintasopimuksen 
tekoperusteet, jotka on laadittu niin, että 
voidaan arvioida hankintaviranomaisen 
kestävyystavoitteiden toteutumista, 
esimerkiksi tuotantoprosessiin liittyviä 
tekijöitä ja muita elinkaariominaisuuksia. 
On myös pantava merkille, että 
hankintaviranomaiset voivat myös vapaasti 
asettaa riittävät kestävyyttä koskevat tai 
muut laadulliset perusteet teknisten 
eritelmien tai hankintasopimuksen 
toteuttamisehtojen avulla.

Or. en

Tarkistus 64
András Gyürk

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 

(37) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen. 
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
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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.

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 
osalta.

Or. en

Tarkistus 65
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Hankintaviranomaisten on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi. Parhaan vastineen 
tarjoavan tarjouksen löytämiseksi 
hankintaviranomaiset käyttävät 
puolueettomia perusteita, jotka liittyvät 
sopimuksen kohteeseen. Valitut 
hankintasopimuksen tekoperusteet eivät 
saisi kuitenkaan antaa 
hankintaviranomaiselle rajoittamatonta 
valinnanvapautta. Sopimuksen 
tekomenettelyssä olisi pikemminkin 
taattava todellinen kilpailu noudattamalla 
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Valitut hankintasopimuksen tekoperusteet 
eivät saisi myöskään antaa 
hankintaviranomaiselle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja 
niihin olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

tiukasti avoimuuden, syrjimättömyyden ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteita.
Nämä periaatteet edellyttävät muun 
muassa, että tarjoajan esittämät tiedot 
tarkistetaan tosiasiallisesti ja avoimesti.

Or. en

Perustelu

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.

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

Tarkistus 66
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(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 
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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 
vielä enemmän kestävää kehitystä.

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 
määrittäminen elinkaarikustannuksia 
varten edistyy edelleen merkittävästi, ja 
alakohtaisia 
elinkaarikustannussovelluksia kehitetään, 
testataan ja täsmennetään edelleen. Sen 
vuoksi vaikuttaa asianmukaiselta jatkaa 
alakohtaisen lainsäädännön käyttöä 
pakollisten tavoitteiden ja päämäärien 
asettamisessa energiatehokkuuden, 
ilmastonmuutoksen ja ympäristön, 
yhteiskunnan tai innovoinnin kannalta 
tärkeille hankinnoille kyseisen alan 
politiikan ja olosuhteiden mukaisesti, jotta 
julkisilla hankinnoilla voidaan tukea vielä 
enemmän kestävää kehitystä. Näihin 
pyrkimyksiin olisi sisällyttävä 
elinkaarikustannuksia varten 
määritettyjen järkevien menettelyjen 
alakohtaiset sovellukset. Muiden 
direktiivin säännösten mukaisesti 
alakohtaisessa lainsäädännössä 
hyväksytyt pakolliset hankintavaatimukset 
voivat sisältää myös teknisiä eritelmiä ja 
tekoperusteita, jotka käsittävät yleistä 
ympäristöetua tai -haittaa koskevat 
kestävyysnäkökohdat, myös silloin, kun 
niitä ei ole ilmaistu tai voida ilmaista 
rahallisesti, kun ne liittyvät sopimuksen 
kohteeseen ja niiden osalta noudatetaan 
tiukasti avoimuuden, syrjimättömyyden ja 
tasaveroisen suojelun periaatteita.

Or. en
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Perustelu

Direktiivi ei sisällä pakollisia hankintavaatimuksia, joissa esitettäisiin, mitä 
hankintaviranomaisten on ostettava tiettyjen hankinnan kohteiden osalta. Eri alojen hyvin 
vaihtelevien olojen ja mahdollisuuksien vuoksi on sekä tarpeetonta että vaikeaa sisällyttää 
tähän direktiiviin erityisiä vaatimuksia

Tarkistus 67
Kent Johansson

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 

(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 
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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 
vielä enemmän kestävää kehitystä.

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 
vielä enemmän kestävää kehitystä. Lisäksi 
on suotavaa tarjota mahdollisuus ottaa 
huomioon ympäristönäkökohdat, jotka 
ylittävät vähimmäisvaatimukset tai täysin 
yhdenmukaistetun EU:n lainsäädännön 
tai vastaavan. Vaatimusten, 
hankintasopimuksen tekoperusteiden tai 
sopimuslausekkeiden jne. on joka 
tapauksessa oltava yhdenmukaisia EU:n 
lainsäädännön perusperiaatteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 68
Werner Langen

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 

(39) On pyrittävä hyödyntämään
täysimittaisesti julkisten hankintojen 
potentiaalia, jotta voidaan saavuttaa 
kestävää kasvua koskevan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteet 
hankintaviranomaisten toimivaltaan 
puuttumatta. 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 
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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 
vielä enemmän kestävää kehitystä.

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 
vielä enemmän kestävää kehitystä.

Or. de

Tarkistus 69
Vicky Ford, András Gyürk

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 

(39) On ehdottoman tärkeää hyödyntää 
täysimittaisesti julkisten hankintojen 
potentiaalia, jotta voidaan saavuttaa 
kestävää kasvua koskevan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteet. Julkiset hankinnat 
ovat erityisen merkittäviä innovoinnin 
edistämisessä, joka on hyvin tärkeää 
Euroopan tulevan kasvun kannalta. 
Koska yksittäisten sektoreiden ja 
markkinoiden välillä on merkittäviä eroja, 
ei olisi kuitenkaan asianmukaista asettaa 
yleisiä pakollisia vaatimuksia ympäristön, 
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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 
vielä enemmän kestävää kehitystä.

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 
vielä enemmän kestävää kehitystä.

Or. en

Tarkistus 70
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintaviranomaisille 

(40) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintaviranomaisille 
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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.

mahdollisuudet pyrkiä 
hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin, esimerkiksi 
vertaamalla tavaroiden tai palvelujen 
kustannuksia 
energiansäästöpotentiaaliin. 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.

Or. en

Tarkistus 71
Kent Johansson

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 

(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 
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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.

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 merkityksellisyydestä ja 
suhteellisuudesta riippuen tehtävä 
pakolliseksi.

Or. en

Tarkistus 72
Vicky Ford

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 on katsottava 
ensisijaiseksi yksittäisen hankinnan 
energiatehokkuuteen nähden, kun 
otetaan huomioon tekninen soveltuvuus 
ja käyttötarkoitus.

Or. en
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Tarkistus 73
Jens Rohde

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 
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 

(41) Ottaen huomioon 
elinkaarikustannusten 
laskentamenetelmien jatkuvan kehityksen 
tarve siihen, että teknisissä eritelmissä ja 
hankintasopimusten tekoperusteissa 
viitataan tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, on yhä harvinaisempi ja sen 
vuoksi sitä olisi rajoitettava aloille, joilla 
elinkaarikustannuksia ei vielä ole 
mahdollista laskea. Teknisten eritelmien 
on joka tapauksessa liityttävä 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 
vammaisten integroitumista yhteiskuntaan. 
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 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

Sosiaaliset ominaisuudet eivät liity suoraan toimitettuun laatuun, ja sosiaalipoliittisiin 
tavoitteisiin on pyrittävä sosiaalipolitiikan keinoin. Vammaiskäyttö voi olla erityistapaus, 
mutta työntekijöiden terveyden suojelua ja vastaavia vaatimuksia ei tarvitse erikseen mainita, 
koska taloudellinen toimija, joka ei noudata kansallista ja EU:n sosiaalilainsäädäntöä ei voi 
osallistua julkisiin hankintoihin.

Tarkistus 74
Pilar del Castillo Vera

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 

(41) Lisäksi olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 



AM\904833FI.doc 49/143 PE491.205v01-00

FI

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 
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 

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
sopimuksentekoperusteina ominaisuuksia,
jotka koskevat kyseiseen tuotantoprosessiin 
tai palvelujen suorittamiseen suoraan 
osallistuvan henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. 
Sopimuksentekoperusteet, joissa tällaiset 
ominaisuudet otetaan huomioon, olisi joka 
tapauksessa rajattava koskemaan niitä 
ominaisuuksia, joista aiheutuu välittömiä 
seurauksia henkilöstön jäsenille heidän 
työympäristössään. Deberían aplicarse de 
conformidad con la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios, 
y de una forma que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte. 
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,
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organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen laatuun 
ja näin ollen myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

tarjouksen taloudelliseen arvoon, ja näin 
ollen ne voivat vaikuttaa suoraan myös
sopimuksen kohteeseen.

Or. es

Tarkistus 75
Alejo Vidal-Quadras

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 
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 

(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 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön edellytykset 
mukaan luettuina. Valintaperusteet, joissa 
tällaiset ominaisuudet otetaan huomioon, 
olisi joka tapauksessa rajattava koskemaan 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 76
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

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 

(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, 
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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.

ennakkoilmoituksessa, jolla kutsutaan 
tarjouskilpailuun, tai hankinta-
asiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Sosiaaliset ominaisuudet eivät liity suoraan toimitettuun laatuun, ja sosiaalipoliittisiin 
tavoitteisiin on pyrittävä sosiaalipolitiikan keinoin.

Tarkistus 77
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

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-

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

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.

Or. es

Tarkistus 78
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 79
Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
kansallinen viranomainen, joka vastaa
julkisten hankintojen seurannasta, 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta. 
Tällaisella keskuselimellä olisi oltava 
ajantasaista ensi käden tietoa erityisesti 
sellaisista ongelmista, jotka vaikuttavat 
julkista hankintaa koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoon. Keskuselimen olisi 
voitava antaa välitöntä palautetta politiikan 
toimivuudesta ja kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mahdollisista heikkouksista 
sekä myötävaikuttaa nopeaan ratkaisujen 
löytämiseen. Sillä ja suurella yleisöllä olisi 
myös oltava mahdollisuus tarkastaa 
tehtyjen hankintasopimusten tekstit, jotta 
voitaisiin taistella tehokkaasti korruptiota 
ja petoksia vastaan. Arvoltaan suuret 
hankintasopimukset olisi näin ollen 
toimitettava valvontaelimelle, ja asiasta 

(50) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä 
kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat
julkisten hankintojen seurannasta, 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta. 
Tällaisilla keskuselimillä olisi oltava 
ajantasaista ensi käden tietoa erityisesti 
sellaisista ongelmista, jotka vaikuttavat 
julkista hankintaa koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoon. Keskuselinten olisi 
voitava antaa välitöntä palautetta politiikan 
toimivuudesta ja kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mahdollisista heikkouksista 
sekä myötävaikuttaa nopeaan ratkaisujen 
löytämiseen. Niillä ja suurella yleisöllä 
olisi myös oltava mahdollisuus tarkastaa 
tehtyjen hankintasopimusten tekstit, jotta 
voitaisiin taistella tehokkaasti korruptiota 
ja petoksia vastaan. Arvoltaan suuret 
hankintasopimukset olisi näin ollen 
toimitettava valvontaelimelle, ja asiasta 
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kiinnostuneilla henkilöillä täytyisi olla 
mahdollisuus tutustua näihin asiakirjoihin 
edellyttäen, että sillä ei vaaranneta 
oikeutettuja julkisia tai yksityisiä etuja.

kiinnostuneilla henkilöillä täytyisi olla 
mahdollisuus tutustua näihin asiakirjoihin 
edellyttäen, että sillä ei vaaranneta 
oikeutettuja julkisia tai yksityisiä etuja.

Or. en

Tarkistus 80
Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(55) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaisten toimijoiden, kuten 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
edustajien, kansalaisyhteiskunnan, 
sidosryhmien jne. asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 81
Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) 'kansalaisyhteiskunnalla' 
tarkoitetaan yhteisöllistä toimintaa, joka 
sijoittuu valtion ja markkinoiden 
välimaastoon ja kattaa yksityishenkilöiden 
toiminnan ohella myös valtiosta 
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riippumattomien ja vapaaehtoisjärjestöjen 
sekä eri yhteisöjä edustavien järjestöjen 
toiminnan;

Or. en

Tarkistus 82
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

(14) ‘ehdokkaalla’ tarkoitetaan talouden 
toimijaa, joka on pyytänyt kutsua tai joka 
on kutsuttu osallistumaan rajoitettuun 
menettelyyn, tarjousperusteiseen 
neuvottelumenettelyyn tai 
neuvottelumenettelyyn, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, kilpailulliseen 
neuvottelumenettelyyn tai 
innovaatiokumppanuuteen;

(14) ‘ehdokkaalla’ tarkoitetaan talouden 
toimijaa, joka on pyytänyt kutsua tai joka 
on kutsuttu osallistumaan 
neuvottelumenettelyyn, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, kilpailulliseen 
neuvottelumenettelyyn tai 
innovaatiokumppanuuteen;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta rajoitetun menettelyn poistamisesta ja tarjousperusteisen 
neuvottelumenettelyn sulauttamisesta neuvottelumenettelyyn ja kilpailulliseen 
neuvottelumenettelyyn.

Tarkistus 83
Henri Weber

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 

22) ’elinkaarella’ tarkoitetaan kaikkia 
peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, 
mukaan luettuina tuotanto ja tuotannon 
sijoittaminen, kuljetus, käyttö ja ylläpito, 
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rakennusurakan tai palvelun suorittamisen 
aikana raaka-aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka;

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

Or. fr

Tarkistus 84
Jens Rohde

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

Or. en

Perustelu

Kuljetuksen sisällyttäminen olisi vaikeaa ja tekisi elinkaarikustannusten laskemisesta 
hankalaa, mikä saattaisi estää niiden tehokkaan käytön.

Tarkistus 85
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 22 a kohta (uusi) ja 22 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

22 a) 'sosiaalisesti kestävällä 
tuotantoprosessilla' tarkoitetaan 
tuotantoprosessia, jossa 
rakennusurakoiden ja tavarahankintojen 
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toteuttamisessa sekä palvelujen 
suorittamisessa noudatetaan terveys-, 
turvallisuus-, sosiaali- ja 
työlainsäädäntöä sekä näiden alojen 
sääntöjä ja standardeja, erityisesti 
yhdenvertaista kohtelua työpaikalla 
koskevan periaatteen suhteen;
22 b) 'yhdenvertaista kohtelua työpaikalla 
koskevalla periaatteella' tarkoitetaan siinä 
paikassa, missä rakennusurakoiden ja 
tavarahankintojen toteuttaminen ja 
palvelujen suorittaminen tapahtuu, 
sovellettavassa unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määriteltyjen 
työehtojen noudattamista, mukaan 
luettuna terveys-, turvallisuus-, sosiaali-
ja työlainsäädäntö sekä näiden alojen 
säännöt ja standardit;

Or. fr

Tarkistus 86
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 200 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 
hankintaviranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

(c) 400 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 
hankintaviranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

Or. en

Perustelu

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
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services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

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

Tarkistus 87
Bendt Bendtsen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 200 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 
hankintaviranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

c) 400 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 
hankintaviranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

Or. da

Tarkistus 88
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) 400 000 euroa liitteessä XVI lueteltuja 
julkisia sosiaalipalveluhankintoja ja muita 
erityispalveluhankintoja koskevien 
sopimusten osalta.

Or. en

Perustelu

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 



PE491.205v01-00 60/143 AM\904833FI.doc

FI

is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

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

Tarkistus 89
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

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 
seurata sitä, että kynnysarvon alittavia sopimuksia ei tarjota julkisesti, joten jäsenvaltiot on 
velvoitettava panemaan täytäntöön kansallisia sääntöjä, jotka mahdollistavat tällaiset 
tarjouspyynnöt.

Tarkistus 90
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kansallisten hankintaviranomaisten on 
noudatettava tasa-arvoisen kohtelun, 
syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita sellaisten hankistasopimusten 
tekemisen yhteydessä, jotka eivät arvonsa 
puolesta kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. de

Tarkistus 91
Zigmantas Balčytis

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. lt

Tarkistus 92
Henri Weber
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Julkisia hankintoja koskevan 
sopimuksen (GPA) käytännön 
toteuttamisen unionin julkisia hankintoja 
koskevan lainsäädännön nojalla on 
perustuttava ennakkoarvioon siitä, että 
laaja-alaisen vastavuoroisuuden 
periaatetta noudatetaan asianmukaisesti 
unionin ja sopimuksen allekirjoittaneiden 
kolmansien maiden välisessä 
markkinoiden avaamisessa. Laaja-alaisen 
vastavuoroisuuden arviointi ulotetaan 
myös sellaisiin kolmansiin maihin, jotka 
eivät ole julkisia hankintoja koskevan 
sopimuksen osapuolia ja joilla on pääsy 
unionin julkisten hankintojen 
markkinoille.

Or. fr

Tarkistus 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Erityiset poikkeukset postipalvelujen 

alalla
1. Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisia 
hankintoja koskeviin sopimuksiin joiden 
päätarkoituksena on se, että 
hankintaviranomainen voi tarjota 
postipalveluja ja muita kuin 
postipalveluja.
2. Tässä artiklassa tarkoitetaan:
a) 'postipalveluilla' palveluja, joihin 
kuuluu postilähetysten keräily, lajittelu, 
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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).

Or. en

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 94
Eija-Riitta Korhola

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;

Or. en

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 95
Eija-Riitta Korhola

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;

Or. en

Perustelu

Jos oikeushenkilöille jätetään mahdollisuus suorittaa 10 prosenttia toiminnoistaan avoimilla 
markkinoilla, kilpailu voi vääristyä vakavasti ja tämä voi vahingoittaa pk-yrityksiä erityisesti 
paikallisella tasolla.
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Tarkistus 96
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset eivät harjoita 
avoimilla markkinoilla sopimuksen 
kannalta merkityksellisiä toimintoja;

Or. en

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 97
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun sopimus koskee jätteen polttamista, 
tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 
3 kohdan b alakohdassa ja 4 kohdan 
c alakohdassa esitetty prosentuaalinen 
osuus on 50 prosenttia.

Or. en

Perustelu

On olemassa erityinen huoli, että uudella sanamuodolla voi olla haitallisia vaikutuksia 
jätteen polttamiseen, joka muutoin katsotaan ympäristön kannalta suotuisaksi tavaksi 
hallinnoida jätteitä. Koska joissakin jäsenvaltioissa lainsäädäntö velvoittaa viranomaiset 
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yhdyskuntajätteen käsittelyyn, ne ovat tehneet jätteenpolttolaitoksiin merkittäviä investointeja, 
jotka eivät olisi olleet kaupallisesti elinkelpoisia, ja jos kynnys olisi 90 prosenttia, niiden olisi 
tarjottava jätteenpolttoa ulos, vaikka todellisia kaupallisia vaihtoehtoja ei ole, koska 
yksityinen kapasiteetti on vähäistä.

Tarkistus 98
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

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 
julkisuuden periaatteiden mukaisesti. 
Lisäksi niiden on toimittava avoimesti ja 
oikeasuhteisella tavalla sekä aina 
varmistettava julkisten varojen tehokas 
käyttö.

Or. es

Tarkistus 99
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintaviranomaisten on kohdeltava 
talouden toimijoita yhdenvertaisesti ja 
syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja 
oikeasuhteisella tavalla takaamalla 
julkisten varojen tehokkain mahdollinen 
käyttö.

Or. en
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Tarkistus 100
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos on kyse julkisia palveluhankintoja ja 
julkisia rakennusurakoita koskevista 
sopimuksista sekä julkisia 
tavarahankintoja koskevista sopimuksista, 
jotka koskevat myös palveluja tai 
kokoamis- ja asennustöitä, oikeushenkilöt 
voidaan kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan 
tarjouksissaan tai 
osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 
vastaavien henkilöiden nimet ja 
ammatilliset pätevyydet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jotta taloudellinen toimija voi esittää tarjouksen tietystä sopimuksesta, sen on jo oltava 
laillisesti rekisteröity kotimaassaan, joten on oletettava ja vastavuoroisesti tunnustettava, että 
se kunnioittaa asiaankuuluvia ja erityisiä ammatillisia vaatimuksia. Hankintasopimuksen 
toteuttamisesta vastaavien henkilöiden nimien pyytäminen on suhteeton, tarpeeton ja 
byrokraattinen vaatimus, joka loukkaa myös yritysten hallintoa koskevia oikeuksia.

Tarkistus 101
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

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 
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mikroyrityksille ylitsepääsemätöntä 
estettä.

Or. en

Tarkistus 102
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Tarkistus 103
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
23 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
Palvelusetelijärjestelmä

1. Hankintaviranomaiset voivat julkisia 
palveluja järjestäessään käyttää 
palvelusetelijärjestelmää, jotta asiakkaat 
voivat vapaasti valita palvelun tarjoajan. 
Hankintaviranomainen määrittää 
palvelusetelin arvon sekä palvelut, joissa 
sitä voidaan käyttää, ja asiakkaat, jotka 
sitä voivat käyttää.
2. Hankintaviranomainen voi määrittää 
vaatimukset, jotka palveluntarjoajan on 
täytettävä voidakseen osallistua 
palvelusetelijärjestelmään. Näiden 
vaatimusten on oltava syrjimättömiä ja 
oikeasuhtaisia palvelun kohteeseen 
nähden. Kaikki vaatimukset täyttävät 
palveluntarjoajat on otettava 
järjestelmään. Palveluntarjoajien 
luettelon on oltava julkisesti saatavilla.
3. Hankintaviranomainen voi myös valita 
palvelusetelijärjestelmään osallistuvat 
palveluntarjoajat tässä direktiivissä 
säädetyllä menettelyllä.
4. Asiakas voi valita 
palvelusetelijärjestelmässä minkä tahansa 
palveluntarjoajan tai päättää olla 
käyttämättä järjestelmää.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä taloustilanteessa tarvitaan uusia tehokkaita välineitä julkisten palvelujen 
järjestämiseksi. Palvelusetelijärjestelmä on yksi tapa tehdä tämä. Se on eduksi pk-yrityksille, 
koska järjestelmään on helppo päästä. Järjestelmä antaa valinnanvapauden asiakkaalle, joka 
voi päättää palveluntarjoajan. Palvelusetelijärjestelmä on luonnollisesti eduksi myös 
viranomaiselle, koska palvelusetelijärjestelmän perustaminen on paljon helpompaa kuin 
julkiset hankinnat.
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Tarkistus 104
András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 105
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

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 menettelyä kilpailullisen 
neuvottelumenettelyn muodossa
seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Perustelu

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely yhdistetään 
yksinkertaistamisen vuoksi.

Tarkistus 106
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Kiire voi johtaa määräajan lyhentämiseen 
vain, jos se ei johdu 
hankintaviranomaisesta itsestään.

Or. de

Tarkistus 107
Werner Langen

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.

Or. de

Tarkistus 108
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan artikla yksinkertaistamisen vuoksi, koska menettely on tarpeeton: jos 
hankintaviranomainen on toteuttanut avoimen menettelyn, mutta ei ole saanut tarjouksia tai 
kelpuutettuja tarjouksia, hankintaviranomainen voi käyttää neuvottelumenettelyä ilman 
ennakkoon tapahtuvaa julkistamista. Tämän vuoksi rajoitettu menettely tekee säännöistä 
monimutkaisemmat ja vähemmän avoimet ja rajoittaa tarpeettomasti kilpailua.

Tarkistus 109
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistamisen vuoksi 27 ja 28 artikla olisi sulautettava yhdeksi menettelyksi.

Tarkistus 110
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisten viranomaisten 
neutraalisuusvelvoitteen noudattamatta 
jättämisestä rangaistaan sanktiolla.
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Or. en

Tarkistus 111
Jens Rohde

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 112
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Neuvottelujen aikana ei saa muuttaa 
seuraavia:
a) hankinnan kuvaus;
b) teknisen eritelmän osio, jossa 
määritellään vähimmäisvaatimukset;
c) hankintasopimuksen tekoperusteet.

Or. en

Perustelu

Sisällytetään 27 artiklasta menettelyjen yhdistämisen seurauksena.
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Tarkistus 113
Vicky Ford

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.)

Or. en

Tarkistus 114
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 6 kohta

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.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 115
Vicky Ford

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 
toimijat 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 olisi 
kuvattava selvästi, mitä 
immateriaalioikeuksia se mahdollisesti 
haluaa hankkia sopimuksen seurauksena, 
joko etukäteen osana hankintailmoitusta, 
hankekuvauksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
myöhemmin osana sopimusneuvotteluja.

Or. en

Tarkistus 116
Vicky Ford, András Gyürk

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Hankintaviranomaisen ei pidä sulkea 
markkinoita määrittämällä etukäteen 
innovatiivisia ratkaisuja, joita se hakee, 
vaan pikemminkin on oltava avoimia 
monille erilaisille ratkaisuille tiettyyn 
ongelmaan, jotta kannustetaan kaikkein 
innovatiivisimpiin ajatuksiin.

Or. en

Tarkistus 117
Vicky Ford

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.
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Or. en

Tarkistus 118
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintasopimus tehdään 27 artiklassa 
säädettyjä tarjousperusteista 
neuvottelumenettelyä koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

Hankintasopimus tehdään 28 artiklassa 
säädettyjä kilpailullista
neuvottelumenettelyä koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Seurausta 27 ja 28 artiklan yhdistämisestä.

Tarkistus 119
András Gyürk

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 
olemassa olevilla ratkaisuilla toteuttaa. 
Hankintasopimuksen ainoa tekoperuste saa 
olla kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valitseminen 66 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti.

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

Or. en
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Tarkistus 120
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kun rakennustyöt, tavarantoimitukset 
tai palvelut voidaan antaa ainoastaan 
tietyn talouden toimijan tehtäväksi 
jostakin seuraavista syistä:

Poistetaan.

i) teknisistä syistä johtuva kilpailun 
puuttuminen;
ii) patenttien, tekijänoikeuksien tai 
muiden immateriaalioikeuksien 
suojaaminen;
iii) muiden yksinoikeuksien suojaaminen.
Tätä poikkeusta sovelletaan ainoastaan 
silloin, kun olemassa ei ole järkevää 
vaihtoehtoista tai korvaavaa ratkaisua, 
eikä kilpailun puuttuminen johdu 
hankinnan parametrien keinotekoisesta 
kaventamisesta;

Or. en

Perustelu

Avoimen menettelyn on oltava oletusmenettely. Tapauksessa, jossa vain yksi taloudellinen 
toimija kykenee toimittamaan tarvittavat rakennusurakat, tavarat tai palvelut, 
hankintaviranomainen voi silti soveltaa menettelyä a alakohdan mukaisesti. Toisaalta 
säännös voi tarjota mahdollisuuden kiertää avointa menettelyä.

Tarkistus 121
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseessä ovat lisätoimitukset b) kyseessä ovat lisätoimitukset 
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alkuperäiseltä tavarantoimittajalta joko 
tavanomaisten tavarantoimitusten taikka 
laitteistojen osittaiseksi korvaamiseksi 
taikka tavarantoimitusten tai olemassa 
olevien laitteistojen laajentamiseksi, ja jos 
hankintaviranomaiset joutuisivat 
tavarantoimittajan vaihtamisen vuoksi 
hankkimaan teknisiltä ominaisuuksiltaan 
erilaista materiaalia, mikä johtaisi 
yhteensopimattomuuteen tai suhteettomiin 
teknisiin vaikeuksiin käytössä ja 
kunnossapidossa; näiden 
hankintasopimusten samoin kuin 
uusittavien sopimusten kesto saa 
pääsääntöisesti olla enintään kolme vuotta;

alkuperäiseltä tavarantoimittajalta joko 
tavanomaisten tavarantoimitusten taikka 
laitteistojen osittaiseksi korvaamiseksi 
taikka tavarantoimitusten tai olemassa 
olevien laitteistojen laajentamiseksi, ja jos 
hankintaviranomaiset joutuisivat 
tavarantoimittajan vaihtamisen vuoksi 
hankkimaan teknisiltä ominaisuuksiltaan 
erilaista materiaalia, mikä johtaisi 
yhteensopimattomuuteen tai suhteettomiin 
teknisiin vaikeuksiin käytössä ja 
kunnossapidossa; näiden 
hankintasopimusten samoin kuin 
uusittavien sopimusten kesto saa olla 
enintään kolme vuotta alkuperäisestä 
sopimuksesta;

Or. en

Perustelu

"Pääsääntöisesti" on liian väljästi sanottu, ja jos kolmen vuoden säännöstä on joustettava, on 
vähintäänkin määritettävä konkreettisesti edellytykset, joilla se voidaan tehdä.

Tarkistus 122
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tehdäkseen hankintasopimuksen 
dynaamista hankintajärjestelmää käyttäen 
hankintaviranomaisten on noudatettava 
rajoitetun menettelyn sääntöjä. Kaikki 
valintaperusteet täyttävät ehdokkaat on 
hyväksyttävä järjestelmään; järjestelmään 
hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei saa 
rajoittaa 64 artiklan mukaisesti. Kaikki 
dynaamiseen hankintajärjestelmään 
liittyvät ilmoitukset on tehtävä yksinomaan 
sähköisessä muodossa 19 artiklan 2–6 
kohdan mukaisesti.

2. Tehdäkseen hankintasopimuksen 
dynaamista hankintajärjestelmää käyttäen 
hankintaviranomaisten on noudatettava 
avoimen menettelyn sääntöjä. Kaikki 
valintaperusteet täyttävät ehdokkaat on 
hyväksyttävä järjestelmään; järjestelmään 
hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei saa 
rajoittaa 64 artiklan mukaisesti. Kaikki 
dynaamiseen hankintajärjestelmään 
liittyvät ilmoitukset on tehtävä yksinomaan 
sähköisessä muodossa 19 artiklan 2–6 
kohdan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Koska rajoitettu menettely on poistettu ja avoimen ja tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi 
taloudellisten toimijoiden välille, jotta nämä pääsisivät dynaamiseen hankintajärjestelmään, 
on sovellettava avointa menettelyä näiden taloudellisten toimijoiden valintaan.

Tarkistus 123
Jens Rohde

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 124
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

vähintään viiden työpäivän mittainen
riittävä aika ilmoittamisen ja tietojen 
tosiasiallisen poimimisen välille.

Or. en

Tarkistus 125
Jens Rohde

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.

Or. en

Perustelu

Kaikissa 40 artiklaan tehtävissä tarkistuksissa pyritään varmistamaan, että 
hankintaviranomaiset keskittyvät toiminnallisuuteen, johon tietyllä hankintasopimuksella 
pyritään. Tämän olisi avattava markkinoita mahdollisimman monelle taloudelliselle 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 126
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata 
myös tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 

Poistetaan.
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palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 22 
alakohdassa tarkoitetun elinkaaren 
vaiheessa.

Or. de

Tarkistus 127
Jens Rohde

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 
luetella ohjeeksi, mutta niillä ei pidä 
sulkea mitään taloudellista toimijaa 
hankintamenettelyyn osallistumisen 
ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Kaikissa 40 artiklaan tehtävissä tarkistuksissa pyritään varmistamaan, että 
hankintaviranomaiset keskittyvät toiminnallisuuteen, johon tietyllä hankintasopimuksella 
pyritään. Tämän olisi avattava markkinoita mahdollisimman monelle taloudelliselle 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 128
Zigmantas Balčytis

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

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

Or. lt

Tarkistus 129
Zigmantas Balčytis

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

Komission teksti Tarkistus

a) suorituskyky, mukaan lukien 
ympäristö- ja ilmastomyötäisyyden taso ja 
suorituskyky sosiaalisesti kestävien 
tuotantoprosessien kannalta;

Or. lt

Tarkistus 130
Zigmantas Balčytis

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

Komission teksti Tarkistus

b) elinkaaren ominaisuudet;

Or. lt

Tarkistus 131
Zigmantas Balčytis

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

c) sosiaalisesti kestävä tuotantoprosessi;

Or. lt

Tarkistus 132
Zigmantas Balčytis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. lt

Tarkistus 133
Zigmantas Balčytis

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;

Or. lt

Tarkistus 134
Zigmantas Balčytis
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Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 a kohta – f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f) säännöt, jotka liittyvät suunnitteluun ja 
kustannuslaskentaan, testaukseen ja 
tarkastukseen, sekä työn 
hyväksymisehdot, rakennusmenetelmät ja 
-tekniikat sekä kaikki muut tekniset 
edellytykset, jotka hankintaviranomaisen 
on mahdollista määrätä yleisen tai 
erityisen sääntelyn puitteissa ja jotka 
liittyvät valmiiseen työhön ja 
materiaaleihin tai näiden osiin.

Or. lt

Tarkistus 135
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Rajoittamatta pakollisten kansallisten 
teknisten sääntöjen soveltamista siltä osin 
kuin ne ovat unionin oikeuden mukaisia, 
tekniset eritelmät on laadittava jollakin 
seuraavista tavoista:

3. Rajoittamatta pakollisten kansallisten 
teknisten sääntöjen soveltamista siltä osin 
kuin ne ovat unionin oikeuden mukaisia, 
tekniset eritelmät on laadittava seuraavalla 
tavalla:

Or. en

Perustelu

Kaikissa 40 artiklaan tehtävissä tarkistuksissa pyritään varmistamaan, että 
hankintaviranomaiset keskittyvät toiminnallisuuteen, johon tietyllä hankintasopimuksella 
pyritään. Tämän olisi avattava markkinoita mahdollisimman monelle taloudelliselle 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.
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Tarkistus 136
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viittaamalla teknisiin eritelmiin ja 
seuraavassa luetellussa 
tärkeysjärjestyksessä: kansallisiin 
standardeihin, joilla saatetaan voimaan 
eurooppalaisia standardeja, eurooppalaisiin 
teknisiin hyväksyntöihin, yhteisiin 
teknisiin eritelmiin, kansainvälisiin 
standardeihin, muihin eurooppalaisten 
standardointielinten laatimiin teknisiin 
viitejärjestelmiin, tai jos näitä ei ole, 
kansallisiin standardeihin tai kansallisiin 
teknisiin hyväksyntöihin tai kansallisiin 
rakennusurakoiden suunnitteluun, 
laskentaan ja toteuttamiseen sekä 
tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin 
eritelmiin. Jokaiseen viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu ”tai vastaava”;

b) lisäksi keinona, jolla oletetaan 
tällaisten suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten 
noudattamista, voidaan viitata teknisiin 
eritelmiin ja seuraavassa luetellussa 
tärkeysjärjestyksessä: kansallisiin 
standardeihin, joilla saatetaan voimaan 
eurooppalaisia standardeja, eurooppalaisiin 
teknisiin hyväksyntöihin, yhteisiin 
teknisiin eritelmiin, kansainvälisiin 
standardeihin, muihin eurooppalaisten 
standardointielinten laatimiin teknisiin 
viitejärjestelmiin, tai jos näitä ei ole, 
kansallisiin standardeihin tai kansallisiin 
teknisiin hyväksyntöihin tai kansallisiin 
rakennusurakoiden suunnitteluun, 
laskentaan ja toteuttamiseen sekä 
tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin 
eritelmiin. Jokaiseen viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu ”tai vastaava”;

Or. en

Perustelu

Kaikissa 40 artiklaan tehtävissä tarkistuksissa pyritään varmistamaan, että 
hankintaviranomaiset keskittyvät toiminnallisuuteen, johon tietyllä hankintasopimuksella 
pyritään. Tämän olisi avattava markkinoita mahdollisimman monelle taloudelliselle 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 137
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) a alakohdassa tarkoitettujen 
suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella ja 
viittaamalla suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten mukaisuutta 
koskevana olettamana b alakohdassa 
tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikissa 40 artiklaan tehtävissä tarkistuksissa pyritään varmistamaan, että 
hankintaviranomaiset keskittyvät toiminnallisuuteen, johon tietyllä hankintasopimuksella 
pyritään. Tämän olisi avattava markkinoita mahdollisimman monelle taloudelliselle 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 138
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) viittaamalla b alakohdassa 
tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin 
tiettyjen ominaisuuksien osalta ja a 
alakohdassa mainittuihin suorituskykyä 
koskeviin tai toiminnallisiin vaatimuksiin 
muiden ominaisuuksien osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 139
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Teknisissä eritelmissä ei saa viitata 
tiettyyn valmistajaan tai tiettyä alkuperää 
oleviin tuotteisiin tai erityiseen 
menetelmään eikä tavaramerkkeihin, 
patentteihin, tyyppeihin tai tiettyyn 
alkuperään tai tuotantoon siten, että 
maininta suosisi tai sulkisi menettelystä 
pois tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotteita, 
paitsi jos tämä on perusteltua 
hankintasopimuksen kohteen vuoksi. 
Maininta tai viittaus on poikkeuksellisesti 
sallittu siinä tapauksessa, että 
hankintasopimuksen kohdetta ei ole 
mahdollista riittävän täsmällisesti ja täysin 
selvästi kuvata 3 kohdan mukaisesti. 
Tällaiseen mainintaan tai viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu ”tai vastaava”.

4. Teknisissä eritelmissä ei saa viitata 
tiettyyn valmistajaan tai tiettyä alkuperää 
oleviin tuotteisiin tai erityiseen 
menetelmään eikä tavaramerkkeihin, 
patentteihin, tyyppeihin tai tiettyyn 
alkuperään tai tuotantoon siten, että 
maininta suosisi tai sulkisi menettelystä 
pois tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotteita. 
Maininta tai viittaus on poikkeuksellisesti 
sallittu siinä tapauksessa, että 
hankintasopimuksen kohdetta ei ole 
mahdollista riittävän täsmällisesti ja täysin 
selvästi kuvata 3 kohdan mukaisesti. 
Tällaiseen mainintaan tai viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu ”tai vastaava”.

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi "paitsi jos tämä on perusteltua hankintasopimuksen kohteen vuoksi" on 
tarpeeton, koska säännöksessä säädetään jo "poikkeuksellisista olosuhteista". Tämän vuoksi 
virke on poistettava, jotta tehdään selväksi, että teknisissä eritelmissä ei lähtökohtaisesti 
voida viitata erityisiin menettelyihin, patentteihin jne.

Tarkistus 140
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos hankintaviranomainen käyttää 3 
kohdan a alakohdassa säädettyä 
mahdollisuutta laatia tekniset eritelmät 
suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
se ei saa hylätä tarjousta 
rakennusurakoista, tavaroista tai 
palveluista, jotka ovat kansallisesti 
voimaan saatetun eurooppalaisen 
standardin, eurooppalaisen teknisen 
hyväksynnän, yhteisen teknisen eritelmän, 
kansainvälisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointielimen 
laatiman teknisen viitejärjestelmän 
mukaisia, jos nämä eritelmät koskevat 
suorituskykyä koskevia tai toiminnallisia 
vaatimuksia, jotka se on asettanut.

Jos hankintaviranomainen käyttää 3 
kohdan b alakohdassa säädettyä 
mahdollisuutta laatia tekniset eritelmät, se 
ei saa hylätä tarjousta rakennusurakoista, 
tavaroista tai palveluista, jotka ovat 
kansallisesti voimaan saatetun 
eurooppalaisen standardin, eurooppalaisen 
teknisen hyväksynnän, yhteisen teknisen 
eritelmän, kansainvälisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointielimen 
laatiman teknisen viitejärjestelmän 
mukaisia, jos nämä eritelmät koskevat 
suorituskykyä koskevia tai toiminnallisia 
vaatimuksia, jotka se on asettanut.

Or. en

Tarkistus 141
Jens Rohde

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

Komission teksti Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset vahvistavat 40 
artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin liittyviä 
ympäristövaatimuksia taikka sosiaalisia tai 
muita vaatimuksia, ne voivat vaatia, että 
kyseisillä rakennusurakoilla, palveluilla tai 
tavaroilla on erityinen merkki, edellyttäen 
että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Kun hankintaviranomaiset vahvistavat 40 
artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin suorituskykyä koskeviin tai 
toiminnallisiin vaatimuksiin liittyviä 
ympäristövaatimuksia, ne voivat vaatia, 
että kyseisillä rakennusurakoilla, 
palveluilla tai tavaroilla on erityinen 
merkki, edellyttäen että kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Ympäristöominaisuudet voidaan sisällyttää julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen, koska 
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ne voidaan yhdistää suoraan työn, palvelun tai toimitettujen tavaroiden laatuun. Sosiaaliset 
ominaisuudet eivät liity suoraan toimitettuun laatuun, ja sosiaalipoliittisiin tavoitteisiin on 
pyrittävä sosiaalipolitiikan keinoin.

Tarkistus 142
Alejo Vidal-Quadras

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;

Or. en

Tarkistus 143
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos merkki täyttää 1 kohdan b, c, d ja e 
alakohdassa säädetyt edellytykset, mutta 
siihen sisältyy myös vaatimuksia, jotka 
eivät liity hankintasopimuksen 
kohteeseen, hankintaviranomaiset voivat 
määritellä teknisen eritelmän viittaamalla 
kyseisen merkin yksityiskohtaisiin 
eritelmiin tai tarvittaessa niiden osiin, 
jotka liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen ja soveltuvat kyseisen kohteen 
ominaisuuksien määrittelemiseen.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Jos merkki täyttää enemmän edellytyksiä tai kriteerejä kuin vaaditaan, tämän ei pidä johtaa 
asiakirjojen toimittamista koskeviin lisävaatimuksiin.

Tarkistus 144
Jens Rohde

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.

Or. en

Tarkistus 145
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset voivat sallia 
tarjoajien esittävän vaihtoehtoja.
Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
sallivatko ne vaihtoehtojen esittämisen. 
Jos tätä ei tehdä, vaihtoehtoja ei 
hyväksytä.

1. Hankintaviranomaisten on annettava 
tarjoajille mahdollisuus esittää
vaihtoehtoja.
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Or. de

Tarkistus 146
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset voivat sallia 
tarjoajien esittävän vaihtoehtoja. 
Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
sallivatko ne vaihtoehtojen esittämisen. Jos 
tätä ei tehdä, vaihtoehtoja ei hyväksytä.

1. Hankintaviranomaiset voivat sallia 
tarjoajien esittävän vaihtoehtoja. 
Hankintaviranomaisten on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
sallivatko ne vaihtoehtojen esittämisen. 
Hankintaviranomaiset eivät voi hylätä 
vaihtoehtoisia tarjouksia, jotka voivat 
täyttää hankintasopimuksen 
toiminnallisuutta koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehdot olisi hyväksyttävä, ja vaihtoehtoisten tarjoajien hylkääminen vaikuttaa 
suhteettomalta. Julkiseen hankintamenettelyyn osallistuminen vaatii resursseja niin 
hankintaviranomaisilta kuin taloudellisilta toimijoilta; viimeksi mainitut eivät halua tuhlata 
henkilöresursseja ja rahaa tarjoukseen, jos eivät usko ratkaisunsa voivan täyttää sopimuksen 
tarpeita.

Tarkistus 147
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehdot hyväksyvien 
hankintaviranomaisten on ilmoitettava
hankinta-asiakirjoissa 

2. Hankintaviranomaiset ilmoittavat
hankinta-asiakirjoissa 
vähimmäisvaatimukset, jotka vaihtoehtojen 
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vähimmäisvaatimukset, jotka vaihtoehtojen 
on täytettävä, sekä niiden esittämiselle 
asetetut vaatimukset. 
Hankintaviranomaisten on myös 
varmistettava, että valittuja 
hankintasopimuksen tekoperusteita 
voidaan soveltaa kätevästi 
vähimmäisvaatimukset täyttäviin 
vaihtoehtoihin sekä vaatimusten mukaisiin 
tarjouksiin, joissa ei ole kyse 
vaihtoehdoista.

on täytettävä, sekä niiden esittämiselle 
asetetut vaatimukset. 
Hankintaviranomaisten 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 148
Werner Langen

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.

Or. de

Tarkistus 149
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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.

Or. en

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 150
Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 151
Jens Rohde

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.

Or. en

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 152
Pilar del Castillo Vera

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 
hankintaviranomaiset 
hankkijaprofiileissaan liitteessä IX olevan 

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

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

Or. es

Tarkistus 153
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Keskushallintoa alemmalla tasolla toimivat 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
rajoitetuissa menettelyissä ja 
tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä ennakkoilmoitusta 
kutsuna tarjouskilpailuun 24 artiklan 2 
kohdan mukaisesti, edellyttäen että 
tällainen ilmoitus täyttää kaikki seuraavat 
edellytykset:

Keskushallintoa alemmalla tasolla toimivat 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä 
ennakkoilmoitusta kutsuna 
tarjouskilpailuun 24 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, edellyttäen että tällainen 
ilmoitus täyttää kaikki seuraavat 
edellytykset:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaistetaan 26 ja 27 artiklan poistamisen johdosta.

Tarkistus 154
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ilmoituksessa mainitaan, että 
hankintasopimus tehdään noudattaen 

b) ilmoituksessa mainitaan, että 
hankintasopimus tehdään noudattaen 
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rajoitettua menettelyä tai 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä 
julkaisematta myöhemmin 
tarjouskilpailukutsua, ja siinä kehotetaan 
asiasta kiinnostuneita talouden toimijoita 
ilmaisemaan kiinnostuksensa kirjallisesti;

kilpailullista neuvottelumenettelyä 
julkaisematta myöhemmin 
tarjouskilpailukutsua, ja siinä kehotetaan 
asiasta kiinnostuneita talouden toimijoita 
ilmaisemaan kiinnostuksensa kirjallisesti;

Or. en

Perustelu

Johdonmukaistetaan 26 ja 27 artiklan poistamisen johdosta.

Tarkistus 155
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta

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.

Or. es

Tarkistus 156
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on pyydettävä 
rajoitetuissa menettelyissä, kilpailullisissa 
neuvottelumenettelyissä, 
innovaatiokumppanuuksissa ja 
tarjousperusteisissa 

Hankintaviranomaisten on pyydettävä 
kilpailullisissa neuvottelumenettelyissä ja 
innovaatiokumppanuuksissa valittuja 
ehdokkaita samanaikaisesti ja kirjallisesti 
jättämään tarjouksensa tai jos on kyse 
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neuvottelumenettelyissä valittuja 
ehdokkaita samanaikaisesti ja kirjallisesti 
jättämään tarjouksensa tai jos on kyse 
kilpailullisesta neuvottelumenettelystä, 
osallistumaan vuoropuheluun.

kilpailullisesta neuvottelumenettelystä, 
osallistumaan vuoropuheluun.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaistetaan 26 ja 27 artiklan poistamisen johdosta.

Tarkistus 157
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 158
Jean-Pierre Audy

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

Hankintaviranomaiset voivat kiinnittää 
erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin.

Or. fr

Tarkistus 159
Henri Weber

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

Or. fr

Tarkistus 160
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

e a) kyseisen ehdokkaan tai tarjoajan 
harjoittaman sääntelyn takia ei ole voitu 
noudattaa kaupallisen vastavuoroisuuden 
periaatetta, jonka mukaan jokainen 
eurooppalainen yritys voi osallistua 
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julkiseen hankintamenettelyyn ehdokkaan 
tai tarjoajan alkuperämaassa;

Or. fr

Tarkistus 161
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomainen voi sulkea talouden 
toimijan pois julkista hankintaa koskevasta 
menettelystä, jos jokin seuraavista 
perusteista täyttyy:

Hankintaviranomainen sulkee talouden 
toimijan pois julkista hankintaa koskevasta 
menettelystä, jos jokin seuraavista 
perusteista täyttyy:

Or. fr

Tarkistus 162
Henri Weber

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 on tietoinen 
unionin tai jäsenvaltion lainsäädännöstä ja 
rakennusurakan tai palvelun 
suorituspaikalla sovellettavista 
työehtosopimuksista 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;

Or. fr
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Tarkistus 163
Alejo Vidal-Quadras

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 todistaa 
unionin lainsäädännöstä 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;

Or. en

Tarkistus 164
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 165
Alejo Vidal-Quadras

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

Or. en

Tarkistus 166
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankintaviranomaisen on suljettava 
talouden toimija pois julkista hankintaa 
koskevasta menettelystä, jos jokin tämän 
artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa asetetuista 
ehdoista täyttyy talouden toimijan 
71 artiklan mukaisesti ehdottaman 
alihankkijan kohdalla.

Or. fr

Tarkistus 167
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

c a) rakennusurakan, palvelun tai 
tavarahankinnan suorituspaikalla 
sovellettavissa unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määriteltyjen 
terveys-, turvallisuus-, sosiaali- ja 
työoikeuden sääntöjen ja standardien 
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noudattamiseen;

Or. fr

Tarkistus 168
Pilar del Castillo Vera

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 koskettava suoraan 
hankintasopimuksen kohdetta ja oltava 
siihen nähden oikeasuhtaisia ottaen 
huomioon tarve varmistaa todellinen 
kilpailu.

Or. es

Tarkistus 169
Alejo Vidal-Quadras

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 

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 
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vaatimusten on liityttävä 
hankintasopimuksen kohteeseen ja oltava 
siihen nähden oikeasuhtaisia ottaen 
huomioon tarve varmistaa todellinen 
kilpailu.

vaatimusten on liityttävä suoraan
hankintasopimuksen kohteeseen ja oltava 
siihen nähden oikeasuhtaisia ottaen 
huomioon tarve varmistaa todellinen 
kilpailu.

Or. en

Tarkistus 170
Jens Rohde

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 taloudelliselta 
toimijalta itseltään. Tällaisissa 
tapauksissa taloudellinen toimija 
toimittaa tiedot hankintaviranomaiselle 
hankintapassin saadakseen.

Or. en

Tarkistus 171
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 172
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Laadunvarmistusstandardit ja 
ympäristönhoitoa koskevat standardit

Laadunvarmistusstandardit sekä sosiaaliset
ja ympäristönhoitoa koskevat standardit

Or. fr

Tarkistus 173
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hankintaviranomaiset voivat vaatia 
esitettäviksi riippumattomien elinten 
antamia todistuksia siitä, että talouden 
toimija noudattaa rakennusurakan, 
palvelun tai tavarahankinnan 
suorituspaikalla sovellettavissa unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määriteltyjä terveys-, 
turvallisuus-, sosiaali- ja työoikeuden 
sääntöjä ja standardeja.
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Or. fr

Tarkistus 174
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on asetettava 
pyydettäessä 88 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 88 artiklan mukaisesti muiden 
jäsenvaltioiden saataville tiedot, jotka 
liittyvät asiakirjoihin, jotka on esitetty 
osoituksena tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen laatu-, ympäristö- ja 
sosiaalistandardien noudattamisesta.

Or. fr

Tarkistus 175
Werner Langen

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.

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.
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Kun kyse on taloudellisesta ja 
rahoituksellisesta tilanteesta, 
hankintaviranomaiset voivat vaatia, että 
talouden toimija ja kyseiset muut yksiköt 
ovat yhdessä vastuussa 
hankintasopimuksen täytäntöönpanosta.

Or. de

Tarkistus 176
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Tarkistus 177
Werner Langen

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 

Poistetaan.
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tarjoaja itse toteuttaa tietyt kriittiset 
tehtävät tai, jos tarjoajina on 6 artiklassa 
tarkoitettu talouden toimijoiden 
ryhmittymä, joku ryhmittymään 
osallistuvista toimijoista toteuttaa kyseiset 
kriittiset tehtävät.

Or. de

Tarkistus 178
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
63 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suhteeton ja tarpeeton este, ensinnäkin taloudellisen toimijan on oltava laillisesti rekisteröity 
jäsenvaltiossa kyseisen alan/ammatin vaatimusten mukaisesti. Lisäksi kun hankintapassi 
otetaan käyttöön, ei ole tarpeen laatia erilaisia luetteloita eri jäsenvaltioissa, koska tästä on 
vaarana kilpailun väheneminen ja uusien esteiden muodostuminen sisämarkkinoille.

Tarkistus 179
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitetuissa menettelyissä, 
tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä, kilpailullisissa 
neuvottelumenettelyissä ja 
innovaatiokumppanuuksissa
hankintaviranomaiset voivat rajoittaa 
niiden valintaperusteet täyttävien 
ehdokkaiden määrää, joilta ne pyytävät 

Kilpailullisissa neuvottelumenettelyissä ja 
innovaatiokumppanuuksissa 
hankintaviranomaiset voivat rajoittaa 
niiden valintaperusteet täyttävien 
ehdokkaiden määrää, joilta ne pyytävät 
tarjousta tai joita ne pyytävät osallistumaan 
kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn 
edellyttäen, että sopivia ehdokkaita on 
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tarjousta tai joita ne pyytävät osallistumaan 
kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn 
edellyttäen, että sopivia ehdokkaita on 
riittävä määrä.

riittävä määrä.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaistetaan, kun tarjousperusteinen menettely sekä neuvottelut ja kilpailullinen 
neuvottelumenettely on yhdistetty.

Tarkistus 180
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoitetussa menettelyssä ehdokkaiden 
vähimmäismäärä on viisi. 
Tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä, kilpailullisissa 
neuvottelumenettelyissä ja 
innovaatiokumppanuuksissa ehdokkaiden 
vähimmäismäärä on kolme. Joka 
tapauksessa niiden ehdokkaiden 
lukumäärän, joille aiotaan esittää tarjous-
tai neuvottelupyyntö, on oltava riittävä, 
jotta varmistetaan todellinen kilpailu.

Kilpailullisissa neuvottelumenettelyissä
ehdokkaiden vähimmäismäärä on kuusi ja 
innovaatiokumppanuuksissa ehdokkaiden 
vähimmäismäärä on kolme. Joka 
tapauksessa niiden ehdokkaiden 
lukumäärän, joille aiotaan esittää tarjous-
tai neuvottelupyyntö, on oltava riittävä, 
jotta varmistetaan todellinen kilpailu.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaistetaan, kun tarjousperusteinen menettely sekä neuvottelut ja kilpailullinen 
neuvottelumenettely on yhdistetty. Lisäksi kilpailullisissa neuvottelumenettelyissä 
ehdokkaiden vähimmäismäärän on oltava suurempi kuin kolme, koska menettelyllä pyritään 
lisäämään joustavuutta, ei rajoittamaan kilpailua. Innovaatiokumppanuuksissa kolmen 
ehdokkaan vähimmäismäärä vaikuttaa kohtuullisemmalta, ja tutkimuksen ja innovoinnin 
suurissa hankintasopimuksissa markkinat ovat pienemmät.
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Tarkistus 181
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a) kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, a) parhaan mahdollisen hinta-
laatusuhteen tarjous;

Or. en

Tarkistus 182
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 183
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. b) alimmat elinkaarikustannukset.

Or. en

Tarkistus 184
Jens Rohde
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Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) alin hinta. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.).

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 185
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 186
Jens Rohde

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

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On säilytettävä nykyisen direktiivin 53 artiklassa käytetty 'hinta’ ‘kustannusten’ sijaan. Tämä 
lisää oikeusvarmuutta kahden vaihtoehdon välillä; joko 'kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous' tai 'alin hinta’, ja elinkaarikustannusten olisi oltava osa kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen laatimista.

Tarkistus 187
András Gyürk

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.

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

Or. en

Tarkistus 188
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Hankintaviranomaisen kannalta 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu parhaan 
mahdollisen hinta-laatusuhteen tarjous 
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan. 
Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen
elinkaarikustannusten lisäksi muita 
kyseisen hankintasopimuksen kohteeseen 
liittyviä seuraavanlaisia perusteita:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 189
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 190
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 191
Vicky Ford, András Gyürk

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, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat ja innovatiivisen 
luonteen, muun muassa innovatiiviset 
lisäratkaisut, jotka ylittävät 
hankintailmoituksessa, 
hankekuvauksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
esitetyt vähimmäisvaatimukset;

Or. en
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Tarkistus 192
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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;

Or. en

Tarkistus 193
Jens Rohde

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

Or. en

Perustelu

On säilytettävä nykyisen direktiivin 53 artiklassa käytetty 'hinta’ ‘kustannusten’ sijaan. Tämä 
lisää oikeusvarmuutta kahden vaihtoehdon välillä; joko 'kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous tai 'alin hinta’, ja elinkaarikustannusten olisi oltava osa kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen laatimista.
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Tarkistus 194
Henri Weber

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

Komission teksti Tarkistus

a a) sosiaalisesti kestävä tuotantoprosessi,

Or. fr

Tarkistus 195
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) palvelusopimusten ja 
rakennusurakoiden suunnittelua 
koskevien sopimusten osalta voidaan 
ottaa huomioon sopimuksen toteutukseen 
osoitetun henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus, jolloin kyseistä 
henkilöstöä ei hankintasopimuksen 
tekemisen jälkeen saa vaihtaa ilman 
hankintaviranomaisen suostumusta, 
koska hankintayksikön on varmistettava, 
että organisointi ja laatu säilyvät 
vastaavina vaihdoksista huolimatta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Säännös loukkaa yritysten hallintoa koskevia oikeuksia.

Tarkistus 196
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) sopimuksen vaikutus kestävään 
kehitykseen, kaikissa elinkaaren 
vaiheissa. tätä vaikutusta ei tarvitse 
ilmaista rahallisesti, kunhan käytetyt 
kriteerit ovat 4 kohdan mukaisia.

Or. en

Tarkistus 197
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 198
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE491.205v01-00 118/143 AM\904833FI.doc

FI

tarjouksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 199
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Hankintasopimuksen tekoperusteet eivät 
saa antaa hankintaviranomaiselle 
rajoittamatonta valinnanvapautta. Parhaan 
mahdollisen hinta-laatusuhteen 
tarjouksen määrittämiseen käytettävien 
hankintasopimuksen tekoperusteiden on:

a) liityttävä kohteeseen;
b) varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus; ja
c) sisällettävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittämien tietojen 
tosiasiallisen tarkistamisen.

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

Or. en

Tarkistus 200
Gaston Franco
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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, resurssien 
saatavuus ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset elinkaaren 
lopun kustannukset, sekä

Or. fr

Tarkistus 201
Eija-Riitta Korhola

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 ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset elinkaaren 
lopun kustannukset

Or. en

Tarkistus 202
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suoraan elinkaareen liittyvät ulkoiset 
ympäristökustannukset edellyttäen, että 

Poistetaan.
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niiden rahallinen arvo voidaan määrittää 
ja tarkistaa; näihin voivat kuulua 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
epäpuhtauspäästöjen kustannukset sekä 
muut ilmastonmuutoksen lieventämisen 
kustannukset.

Or. en

Perustelu

Ulkoisia kustannuksia on vaikea arvioida määrällisesti ja samalla elinkaarikustannusten 
arvioiminen ei saa johtaa uusiin esteisiin tavaroiden ja palvelujen vapaalle liikkumiselle 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 203
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suoraan elinkaareen liittyvät ulkoiset 
ympäristökustannukset edellyttäen, että 
niiden rahallinen arvo voidaan määrittää 
ja tarkistaa; näihin voivat kuulua 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
epäpuhtauspäästöjen kustannukset sekä 
muut ilmastonmuutoksen lieventämisen 
kustannukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. 
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria.This kind of 
proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 204
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos tiettyä hankintasopimusta varten 
jätetyt tarjoukset vaikuttavat suoritukseen 
nähden poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaisen on ennen 
tarjouksen hylkäämistä pyydettävä 
jokaiselta talouden toimijalta kirjallista 
selvitystä tarjouksen sisällöstä.

Or. de

Tarkistus 205
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 206
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 207
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi. Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 208
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 209
Henri Weber

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

Or. fr

Tarkistus 210
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

e a) muut näkökohdat, jotka selittävät 
riittävällä tavalla tarjouksen 
poikkeuksellisen matalan hinnan.

Or. en

Tarkistus 211
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 212
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 213
Jens Rohde

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, paitsi jos 
tarjoaja hankintaviranomaisen 
vahvistamassa riittävässä ajassa näyttää 
toteen, että kyseinen tuki on 
perustamissopimuksen 107 artiklan 
mukaan sisämarkkinoille soveltuvaa. Jos 
hankintaviranomainen hylkää tarjouksen 
näissä olosuhteissa, sen on ilmoitettava 
asiasta komissiolle.
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 214
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 215
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä. 
Nämä ehdot voivat erityisesti koskea 
sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. Niihin 
voi myös sisältyä vaatimus, jonka mukaan 
talouden toimijoiden on varauduttava 
korvaamaan sellaiset hinnanvaihtelusta 
aiheutuviin hinnankorotuksiin liittyvät 
riskit (suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 

Hankintaviranomaiset voivat vahvistaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia 
erityisehtoja, jos niistä ilmoitetaan 
tarjouskilpailukutsussa tai eritelmissä ja ne 
ovat suoraan merkityksellisiä 
hankintasopimuksen kattamien 
urakoiden, tavaroiden tai palveluiden 
kannalta. Nämä ehdot voivat erityisesti 
koskea sosiaali- tai ympäristönäkökohtia. 
Niihin voi myös sisältyä vaatimus, jonka 
mukaan talouden toimijoiden on 
varauduttava korvaamaan sellaiset 
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hankintasopimuksen toteuttamiseen. hinnanvaihtelusta aiheutuviin 
hinnankorotuksiin liittyvät riskit 
(suojautumisstrategia), jotka voisivat 
merkittävästi vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että erityisehdot ovat sallittuja vain siinä määrin kuin se ovat suoraan 
merkityksellisiä hankintasopimuksen kattamien urakoiden, tavaroiden tai palveluiden 
kannalta.

Tarkistus 216
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla

Komission teksti Tarkistus

71 artikla Poistetaan.
Alihankinta
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.
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.
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3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

Or. en

Perustelu

Sopimuksen voittavan tarjoajan vastuulla ja taloudellisen toimijan oikeutena on järjestää 
sopimuksen kohteen toimittaminen.

Tarkistus 217
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla

Komission teksti Tarkistus

71 artikla Poistetaan.
Alihankinta
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.
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.
3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

Or. de
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Tarkistus 218
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla

Komission teksti Tarkistus

71 artikla Poistetaan.
Alihankinta
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.
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.
3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

Or. en

Perustelu

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract.The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 219
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 kohta

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.

Or. fr

Tarkistus 220
Henri Weber

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on rajoitettava 
tarjoajan mahdollisuus antaa 
suoritettavien rakennusurakoiden tai 
palvelujen tai toteutettavien 
tavarahankintojen osia alihankkijoille 
enintään kolmessa alihankintatasossa.

Or. fr

Tarkistus 221
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta
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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 päätoimeksiantajalle 
toimittamista palveluista, 
tavarantoimituksista tai 
rakennusurakoista saamat palkkiot on 
maksettava heti, jos

(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 222
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 223
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta – 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.

Or. en

Tarkistus 224
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla

Komission teksti Tarkistus

74 artikla Poistetaan.
Sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
palveluja koskevien sopimusten 
tekeminen
Liitteessä XVI luetellut sosiaalipalveluja 
ja muita erityisiä palveluja koskevat 
sopimukset on tehtävä tämän luvun 
säännösten mukaisesti, jos 
hankintasopimusten arvo on yhtä suuri 
tai suurempi kuin 4 artiklan d kohdassa 
vahvistettu kynnysarvo.

Or. de



PE491.205v01-00 132/143 AM\904833FI.doc

FI

Perustelu

A ja B kohdan palvelujen erottelu ja niitä koskevat seuraukset on säilytettävä nykyisellään.

Tarkistus 225
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla

Komission teksti Tarkistus

75 artikla Poistetaan.
Ilmoitusten julkaiseminen
1. Kun hankintaviranomaiset aikovat 
tehdä hankintasopimuksia 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
hankintailmoituksella.
2. Kun hankintaviranomaiset ovat tehneet 
hankintasopimuksen 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
annettava tulokset tiedoksi jälki-
ilmoituksella.
3.
Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa H ja I osassa 
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden 
mukaisesti.
Komissio vahvistaa vakiolomakkeet. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
91 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.
4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 49 
artiklan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

A ja B kohdan palvelujen erottelu on säilytettävä nykyisellään. Sen vuoksi 75 artikla tulisi 
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poistaa.

Tarkistus 226
Satu Hassi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
76 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

76 a artikla
Vihreät julkiset hankinnat

1. Rohkaistakseen kaikkein 
energiatehokkaimpien toimistolaitteiden 
käyttöön komission ja muiden yhteisön 
toimielinten sekä muiden viranomaisten 
kansallisella tasolla on määriteltävä 
toimistolaitteita hankkiessaan vähintään 
Energy Star -ohjelman yhteisten 
vaatimusten mukaiset 
energiatehokkuusvaatimukset, sellaisina 
kuin ne on määritetty 
15. tammikuuta 2008 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 106/2008, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta yhteisön ja 
kansallisen lainsäädännön sekä 
taloudellisten arviointiperusteiden 
soveltamista.
2. Tämän direktiivin kattamia 
hankintasopimuksia tekevien 
hankintaviranomaisten on pyrittävä 
hankkimaan ainoastaan sellaisia 
tuotteita, jotka täyttävät korkeinta 
suoritustasoa koskevat vaatimukset 
energiamerkintädirektiivin (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2010/30/EU, annettu 19 päivänä 
toukokuuta 2010) 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.
3. Jos hankintaviranomaiset valitsevat 
matalamman kuin tämän artiklan a ja 
b alakohdassa tarkoitetun suoritustason 
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tuotteita, päätös on perusteltava erikseen 
sopimuksen elinkaarikustannusten osalta.
4. Kun hankintaviranomaiset hankkivat 
tuotteita, järjestelmiä, palveluja ja 
rakennuksia, jäsenvaltiot varmistavat, että 
ne hankkivat hyvin energiatehokkaita 
tuotteita, järjestelmiä, palveluja ja 
rakennuksia 67 artiklassa tarkoitetun 
elinkaarianalyysin perusteella. 
Hankittaessa tai vuokrattaessa tuotteita, 
järjestelmiä, palveluja tai rakennuksia tai 
niiden ryhmää energiatehokkuus 
kokonaisuudessaan on katsottava 
ensisijaiseksi yksittäisen hankinnan 
energiatehokkuuteen nähden, kun 
otetaan huomioon tekninen soveltuvuus 
ja käyttötarkoitus, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta energiatehokkuusdirektiivin 
5 artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin kattamien julkisten hankintojen on luonnollisesti oltava johdonmukaisia 
EU:n ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteiden sekä EU:n energiamerkintöjä ja Energy Star 
-ohjelmaa koskevan lainsäädännön kanssa. Ehdotamme energiatehokkuuden osalta itsenäistä 
oikeusperustaa tähän direktiiviin, sillä se on yksinkertaisempi ja vahvempi lähestymistapa 
kuin viittaus Euroopan parlamentin ITRE-valiokunnan toimivaltuuksiin tai neuvoteltavaan 
direktiiviin.

Tarkistus 227
Kent Johansson

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 

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

Or. en

Tarkistus 228
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston direktiivin 89/665/ETY mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava tämän 
direktiivin asianmukainen soveltaminen 
tehokkain, helposti saatavilla olevin ja 
avoimin mekanismein, joilla 
täydennetään hankintaviranomaisten 
tekemien päätösten muutoksenhakua varten 
käytössä olevaa järjestelmää.

Neuvoston direktiivin 89/665/ETY mukaan 
jäsenvaltioiden on varmistettava tämän 
direktiivin asianmukainen soveltaminen 
hankintaviranomaisten tekemien päätösten 
muutoksenhakua varten käytössä olevan 
järjestelmän mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 229
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. de

Tarkistus 230
Werner Langen
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Ehdotus direktiiviksi
84 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. de

Tarkistus 231
Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
84 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 nimettävä 
riippumattomat elimet, jotka vastaavat
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 'valvontaelin'. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
nimeämisestä komissiolle.

Or. en

Tarkistus 232
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
84 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

84 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 
ensisijaisia palveluja.

Or. de
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Tarkistus 233
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. de

Tarkistus 234
Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on pidettävä kirjaa 
kaikkien hankintamenettelyjen 
edistymisestä, olivat ne sitten sähköisiä tai 
muita menettelyjä. Tätä varten niiden on 
pidettävä kirjaa kaikista 
hankintamenettelyn vaiheista, myös 
viestinnästä talouden toimijoiden kanssa ja 
sisäisistä pohdinnoista, tarjouskilpailujen 
valmistelusta, mahdollisesta 
vuoropuhelusta tai neuvottelusta sekä 
tarjoajan valinnasta ja hankintasopimuksen 
tekemisestä.

Hankintaviranomaisten on pidettävä kirjaa 
kaikkien hankintamenettelyjen 
edistymisestä, olivat ne sitten sähköisiä tai 
muita menettelyjä. Tätä varten niiden on 
pidettävä kirjaa kaikista 
hankintamenettelyn vaiheista, myös 
viestinnästä talouden toimijoiden kanssa ja 
sisäisistä pohdinnoista, tarjouskilpailujen 
valmistelusta, mahdollisesta 
vuoropuhelusta tai neuvottelusta sekä 
tarjoajan valinnasta ja hankintasopimuksen 
tekemisestä. Kirjanpito on julkaistava.

Or. en

Tarkistus 235
Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 2 kohta
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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.

Or. en

Tarkistus 236
Kent Johansson

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 pyritään 
sukupuolten tasapuoliseen edustukseen.

Or. en

Tarkistus 237
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 238
Werner Langen

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;

Or. de

Tarkistus 239
Jens Rohde
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Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – a kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Taloudellista 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 240
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Taloudellista 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 241
Jens Rohde
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Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – c a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Todistukset siitä, että taloudellinen 
toimija on täyttänyt jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaiset veronmaksua ja 
sosiaaliturvajärjestelmää koskevat ja 
vastaavat velvoitteensa;

Or. en

Perustelu

Taloudellista 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 242
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – d a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Taloudellisen toimijan keskeiset 
taloudelliset indikaattorit viimeisten 
kolmen tilikauden ajalta: bruttomyynti, 
tulos ennen korkoja ja veroja ja 
vakavaraisuusaste. Aloittelevat yritykset 
täyttävät tämän edellytyksen, kun tiedot 
aloituksesta kuluvaan hetkeen ovat niiden 
hankintapassissa;

Or. en

Perustelu

Taloudellista 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.
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Tarkistus 243
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – d b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) Taloudellisen toimijan keskeiset 
organisationaaliset indikaattorit: 
työntekijöiden määrä keskimäärin 
viimeisten kolmen vuoden aikana sekä 
työntekijöiden määrä edellisen vuoden 
lopussa. Aloittelevat yritykset täyttävät 
tämän edellytyksen, kun tiedot 
aloituksesta kuluvaan hetkeen ovat niiden 
hankintapassissa;

Or. en

Perustelu

Taloudellista 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 244
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII – f kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 245
Jens Rohde

Ehdotus direktiiviksi
Liite XVI – rivi 2 – sarake 1

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 ja 85322000-2 ja 
85143000-3) 

Or. en

Tarkistus 246
Catherine Trautmann

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

Komission teksti

Tarkistus

74110000-3 – 74114000-1 Oikeudelliset palvelut

Muut palvelut

Or. en


