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LYHYET PERUSTELUT

Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 -strategiassa (COM(2010)2020) 
tukeudutaan kolmeen toisiinsa liittyvään ja toisiaan vahvistavaan painopistealueeseen: 
osaamiseen ja innovointiin perustuvan talouden kehittämiseen, vähähiilisen, resursseja 
tehokkaasti käyttävän ja kilpailukykyisen talouden edistämiseen sekä sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta lisäävän korkean työllisyyden talouden edistämiseen.

Julkisilla hankinnoilla on Eurooppa 2020 -strategiassa keskeinen merkitys yhtenä niistä 
markkinalähtöisistä välineistä, joita on tarkoitus käyttää näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
parantamalla yritysten liiketoimintaympäristöä ja innovointiolosuhteita sekä edistämällä 
vihreiden hankintojen laajempaa käyttöä, mikä tukee siirtymistä resurssitehokkaaseen ja 
vähähiiliseen talouteen. Eurooppa 2020 -strategiassa painotetaan myös, että julkisissa 
hankinnoissa on varmistettava varojen mahdollisimman tehokas käyttö ja että julkisten 
hankintojen markkinat on pidettävä avoimina EU:n laajuisesti.

Julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys Euroopan unionin talouden yleisen suorituskyvyn 
kannalta. Julkisen sektorin tavara-, palvelu- ja rakennusmenot ovat noin 18 prosenttia 
suhteessa EU:n BKT:hen. Menojen volyymin vuoksi julkisia hankintoja voidaan käyttää niin, 
että niillä on vahva vipuvaikutus älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua edistävien 
sisämarkkinoiden aikaansaamisessa.

Tämä ehdotus ja viranomaisten suorittamaa hankintaa koskeva direktiiviehdotus yhdessä 
korvaisivat direktiivit 2004/17/EY ja 2004/18/EY ja muodostaisivat keskeiset osat julkisia 
hankintoja koskevasta Euroopan unionin lainsäädännöstä. Direktiiviä täydentävät 
lainsäädännön muut osat eli direktiivi 2009/81/EY, jossa asetetaan erityissäännöt 
puolustusalan ja arkaluonteisia turvallisuusalan hankintoja varten, ja direktiivi 92/13/ETY, 
jossa vahvistetaan yhteiset standardit kansallisia muutoksenhakumenettelyjä varten ja 
varmistetaan, että kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on käytössä nopeat ja tehokkaat 
muutoksenhakukeinot siltä varalta, että tarjoajat katsovat, että sopimukset on myönnetty 
epäoikeudenmukaisesti.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista ja lisätä 

(27) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista ja lisätä 
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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.

hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. Niistä olisi tultava 
vakiovälineitä hankintamenettelyihin 
liittyvässä viestinnässä ja 
tietojenvaihdossa. Sähköisten välineiden 
käyttö säästää myös aikaa ja kustannuksia. 
Tämän vuoksi olisi säädettävä 
vähimmäisaikojen lyhentämisestä 
sähköisten välineiden käytön yhteydessä 
edellyttäen kuitenkin, että tällaiset välineet 
ovat yhteensopivia unionin tasolla 
suunnitellun erityisen tiedonsiirtomuodon 
kanssa. Asianmukaisilla toiminnoilla 
varustetut sähköiset tieto- ja 
viestintämuodot voivat myös antaa 
hankintaviranomaisille valmiudet estää, 
havaita ja korjata hankintamenettelyjen 
aikana tehtyjä virheitä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Sähköisten hankintojen käyttöä 
rohkaistaan, jotta varmistetaan, että 
vähintään 50 prosenttia EU:n 
toimielinten ja jäsenvaltioiden julkisista 
hankinnoista toteutetaan sähköisessä 
muodossa, siten kuin jäsenvaltioiden 
hallitukset ovat sitoutuneet 
Manchesterissa vuonna 2005 sähköistä 
hallintoa käsitelleessä 
ministerikokouksessa. Tulevaisuudessa 
sähköisiä hankintoja, joilla voidaan 
vähentää kustannuksia ja lisätä 
hankintamenettelyjen käytettävyyttä, 
käytetään pääasiallisena menetelmänä. 
Avoimet standardit ja teknologian 
riippumattomuus on säilytettävä, jotta 
varmistetaan eri järjestelmien 
yhteensopivuus, vältetään riippuvuutta 
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toimittajaan ja varmistetaan 
jäsenvaltioissa jo olemassa olevien 
sähköisten hankintojen eri alustojen 
todellinen yhteentoimivuus.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti ja minimoida informaatio-
ja liiketoimikustannukset. Sen vuoksi 
sähköisten viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä kahden 
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.

(33) Sähköiset viestintämuodot sopivat 
erityisen hyvin keskitettyjen 
hankintakäytäntöjen ja -välineiden tueksi, 
koska ne antavat mahdollisuuden käyttää 
tietoja uudelleen, käsitellä niitä 
automaattisesti, minimoida informaatio- ja 
liiketoimikustannukset ja varmistaa 
avoimuus. Sen vuoksi sähköisten 
viestintämuotojen käyttö olisi 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävä 
pakolliseksi yhteishankintayksiköille, ja 
samalla olisi helpotettava käytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa. Tämän 
jälkeen sähköisten viestintämuotojen 
käytöstä olisi tehtävä yleinen velvollisuus 
kaikissa hankintamenettelyissä kahden 
vuoden pituisen siirtymäkauden jälkeen.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Avoimissa menettelyissä kaikki 
halukkaat talouden toimijat voivat jättää 
tarjouskilpailukutsun perusteella 
tarjouksen. Vähimmäismääräaika 
tarjousten vastaanottamiselle on 40 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä. 
Tarjoukseen on liitettävä laatuun 
perustuvaa valintaa varten vaaditut tiedot.

1. Avoimissa menettelyissä kaikki 
halukkaat talouden toimijat voivat jättää 
tarjouskilpailukutsun perusteella 
tarjouksen. Vähimmäismääräaika 
tarjousten vastaanottamiselle on 52 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä. 
Tarjoukseen on liitettävä laatuun 
perustuvaa valintaa varten vaaditut tiedot.

2. Jos hankintayksiköt ovat julkaisseet 
ohjeellisen kausi-ilmoituksen, jota ei 
käytetä tarjouskilpailukutsuna, tämän 
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
asetettu tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika voidaan lyhentää 
20 päivään, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

2. Jos hankintayksiköt ovat julkaisseet 
ohjeellisen kausi-ilmoituksen, jota ei 
käytetä tarjouskilpailukutsuna, tämän 
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
asetettu tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika voidaan lyhentää 
36 päivään, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

a) ohjeellinen kausi-ilmoitus sisältää 
liitteessä VI olevan A osan I jaksossa 
vaadittujen tietojen lisäksi kaikki liitteessä 
VI olevan A osan II jaksossa vaaditut 
tiedot, sikäli kuin viimeksi mainitut tiedot 
ovat saatavilla ohjeellisen kausi-
ilmoituksen julkaisemisajankohtana; 

a) ohjeellinen kausi-ilmoitus sisältää 
liitteessä VI olevan A osan I jaksossa 
vaadittujen tietojen lisäksi kaikki liitteessä 
VI olevan A osan II jaksossa vaaditut 
tiedot, sikäli kuin viimeksi mainitut tiedot 
ovat saatavilla ohjeellisen kausi-
ilmoituksen julkaisemisajankohtana; 

b) ennakkoilmoitus on lähetetty 
julkaistavaksi vähintään 45 päivää ja 
enintään 12 kuukautta ennen 
hankintailmoituksen lähettämistä.

b) ennakkoilmoitus on lähetetty 
julkaistavaksi vähintään 52 päivää ja 
enintään 12 kuukautta ennen 
hankintailmoituksen lähettämistä.

3. Jos 1 kohdan toisessa alakohdassa 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen 

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

on hankintayksikön asianmukaisesti 
perusteleman kiireen vuoksi käytännössä
mahdotonta, hankintayksiköt voivat 
vahvistaa määräajan, jonka on oltava 
vähintään 22 päivää hankintailmoituksen 
lähettämispäivästä.

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

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

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoitetuissa menettelyissä kaikki 
halukkaat talouden toimijat voivat jättää 
tarjouskilpailukutsun perusteella 
osallistumishakemuksen toimittamalla 
laatuun perustuvaa valintaa varten vaaditut 
tiedot. Osallistumishakemusten 
vastaanottamisen vähimmäismääräajaksi 
on vahvistettava yleensä vähintään 
30 päivää hankintailmoituksen tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevan 
pyynnön lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
15 päivää.

1. Rajoitetuissa menettelyissä kaikki 
halukkaat talouden toimijat voivat jättää 
tarjouskilpailukutsun perusteella 
osallistumishakemuksen toimittamalla 
laatuun perustuvaa valintaa varten vaaditut 
tiedot. Osallistumishakemusten 
vastaanottamisen vähimmäismääräajaksi 
on vahvistettava yleensä vähintään 
37 päivää hankintailmoituksen tai 
kiinnostuksen vahvistamista koskevan 
pyynnön lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
22 päivää.

2. Tarjouksia voivat jättää ainoastaan 
sellaiset talouden toimijat, jotka 
hankintayksikkö on vaadittujen tietojen 
arvioinnin perusteella kutsunut. 
Hankintayksiköt voivat rajata niiden 
sopivien ehdokkaiden lukumäärää, jotka 
kutsutaan osallistumaan menettelyyn 
72 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

2. Tarjouksia voivat jättää ainoastaan 
sellaiset talouden toimijat, jotka 
hankintayksikkö on vaadittujen tietojen 
arvioinnin perusteella kutsunut. 
Hankintayksiköt voivat rajata niiden 
sopivien ehdokkaiden lukumäärää, jotka 
kutsutaan osallistumaan menettelyyn 
72 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.
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Määräaika tarjousten vastaanottamiselle 
voidaan asettaa hankintayksikön ja 
valittujen ehdokkaiden välisellä 
sopimuksella, jos kaikille ehdokkaille 
annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten 
valmistelua ja jättämistä varten.

Määräaika tarjousten vastaanottamiselle 
voidaan asettaa hankintayksikön ja 
valittujen ehdokkaiden välisellä 
sopimuksella, jos kaikille ehdokkaille 
annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten 
valmistelua ja jättämistä varten.

Jos määräajasta tarjousten 
vastaanottamiselle ei päästä sopimukseen, 
hankintayksikön on asetettava määräaika, 
joka ei missään tapauksessa saa olla 
lyhyempi kuin 10 päivää tarjouspyynnön 
esittämispäivästä.

Jos määräajasta tarjousten 
vastaanottamiselle ei päästä sopimukseen, 
hankintayksikön on asetettava määräaika, 
jonka on oltava vähintään 24 päivää ja 
joka ei missään tapauksessa saa olla 
lyhyempi kuin 10 päivää tarjouspyynnön 
esittämispäivästä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvottelumenettelyissä, joita edeltää 
tarjouskilpailukutsu, kaikki halukkaat 
talouden toimijat voivat jättää 
tarjouskilpailukutsun perusteella 
osallistumishakemuksen toimittamalla 
laatuun perustuvaa valintaa varten vaaditut 
tiedot. Osallistumishakemusten 
vastaanottamisen vähimmäismääräajaksi 
on vahvistettava yleensä vähintään 
30 päivää hankintailmoituksen 
lähetyspäivästä, tai jos tarjouskilpailuun 
kutsutaan ohjeellisella kausi-ilmoituksella, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevan 
pyynnön lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
15 päivää.

1. Neuvottelumenettelyissä, joita edeltää 
tarjouskilpailukutsu, kaikki halukkaat 
talouden toimijat voivat jättää 
tarjouskilpailukutsun perusteella 
osallistumishakemuksen toimittamalla 
laatuun perustuvaa valintaa varten vaaditut 
tiedot. Osallistumishakemusten 
vastaanottamisen vähimmäismääräajaksi 
on vahvistettava yleensä vähintään 
37 päivää hankintailmoituksen 
lähetyspäivästä, tai jos tarjouskilpailuun 
kutsutaan ohjeellisella kausi-ilmoituksella, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevan 
pyynnön lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
22 päivää.

2. Neuvotteluihin voivat osallistua 
ainoastaan hankintayksikön vaadittujen 
tietojen arvioinnin perusteella kutsumat 
talouden toimijat. Hankintayksiköt voivat 
rajata niiden sopivien ehdokkaiden 
lukumäärää, jotka kutsutaan osallistumaan 

2. Neuvotteluihin voivat osallistua 
ainoastaan hankintayksikön vaadittujen 
tietojen arvioinnin perusteella kutsumat 
talouden toimijat. Hankintayksiköt voivat 
rajata niiden sopivien ehdokkaiden 
lukumäärää, jotka kutsutaan osallistumaan 
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menettelyyn 72 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen. 
Määräaika tarjousten vastaanottamiselle 
voidaan asettaa hankintayksikön ja 
valittujen ehdokkaiden välisellä 
sopimuksella, jos kaikille ehdokkaille 
annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten 
valmistelua ja jättämistä varten. Jos 
määräajasta tarjousten vastaanottamiselle 
ei päästä sopimukseen, hankintayksikön on 
asetettava määräaika, joka ei missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 10 
päivää tarjouspyynnön esittämispäivästä.

menettelyyn 72 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen. 
Määräaika tarjousten vastaanottamiselle 
voidaan asettaa hankintayksikön ja 
valittujen ehdokkaiden välisellä 
sopimuksella, jos kaikille ehdokkaille 
annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten 
valmistelua ja jättämistä varten. Jos 
määräajasta tarjousten vastaanottamiselle 
ei päästä sopimukseen, hankintayksikön on 
asetettava määräaika, jonka on oltava 
vähintään 24 päivää ja joka ei missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
10 päivää tarjouspyynnön 
esittämispäivästä.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hankintayksiköt 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 XIV lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

5. Hankintayksiköiden on päätettävä 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 
teollis- ja tekijänoikeuksien tai liitteessä 
XIV lueteltujen kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen.

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en


