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LYHYET PERUSTELUT

1. Valmistelijan kanta

1.1 Yleiset huomiot

Julkisia hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen tarkistamisesta käytyjen neuvottelujen ja 
vapaakauppasopimusneuvottelujen yhteydessä EU on aina kannattanut julkisten hankintojen 
kansainvälisten markkinoiden avaamista yhdenvertaisen kohtelun, avoimuuden ja 
vastavuoroisuuden periaatteiden mukaisesti1. Useimmissa kolmansissa maissa ei ole toteutettu 
vastaavantasoista markkinoiden avaamista kuin EU:ssa. Talouskriisin syveneminen on 
päinvastoin johtanut siihen, että monet maat ovat ottaneet käyttöön protektionistisia 
toimenpiteitä, joilla pyritään sulkemaan kansalliset julkisten hankintojen markkinat 
ulkopuolisilta tarjoajilta2.

Komission julkisten hankintojen markkinoilla havaitsema epäsymmetria aiheuttaa 
eurooppalaisille yrityksille noin 12 miljardin euron suuruiset tappiot varsinkin sellaisilla 
aloilla, joilla eurooppalaiset yritykset ovat vahvasti edustettuina3. Jos sen sijaan EU:n 
yritykset pääsisivät tasapuolisesti osallistumaan julkisten hankintojen markkinoille, se voisi 
johtaa noin 180 000 työpaikan luomiseen.

Valmistelija kannattaa ehdotuksen yleistavoitetta, joka on EU:n neuvotteluaseman 
vahvistaminen eurooppalaisten tavaroiden ja palvelujen pääsyä kolmansien maiden 
markkinoille koskevassa asiassa. Sekä Eurooppa-neuvosto4 että Euroopan parlamentti ovat 
useaan otteeseen korostaneet muun muassa vastavuoroisuusperiaatteen merkitystä.

1.2 Tärkeimmät muutosehdotukset

Valmistelijan mielestä lainsäädännön johdonmukaisen ja yhtenäisen soveltamisen 
varmistamiseksi joistakin säännöksistä olisi tehtävä tiukempia ja tekstin sisältöä olisi 
yksinkertaistettava sellaisissa kohdissa, jotka saattaisivat muuten aiheuttaa eriäviä tulkintoja.

Lausuntoluonnoksessa ehdotetut tärkeimmät muutokset koskevat sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen kohtelua (asetusehdotuksen 6 artikla). Valmistelija 
katsoo, että olisi yhtäältä nopeutettava menettelyjä ja toisaalta laajennettava soveltamisalaa, 
joka on tällä hetkellä rajattu määritellyn kynnyksen ylittäviin sopimuksiin.

                                               
1 Lisätietoja: Euroopan parlamentti, PO Expo (2012): Public procurement in international trade, s. 10–11.
2 Esimerkiksi Kiinassa valtion hankinnoista vuonna 2003 annetun lain 10 pykälään on sisällytetty ”buy 
local” -lausekkeita. Kiinan hallitus tehosti edelleen protektionistista politiikkaansa vuonna 2007 ottamalla 
käyttöön kaksi asetusta, joilla rajoitetaan ulkomaisten tavaroiden osallistumista tarjouskilpailuihin. 
Yhdysvalloissa taas American Recovery and Reinvestment Act -säädöksellä on edelleen vahvistettu 
protektionistisia ”Buy American” -toimenpiteitä, jotka otettiin käyttöön suuren laman johdosta noin 70 vuotta 
sitten. Brasilian hallitus muutti vuonna 2010 tarjouskilpailulakia siten, että hankintaviranomaisilla on nyt 
mahdollisuus varata 25 prosentin marginaali kokonaan tai osittain Brasiliassa tuotetuille tavaroille ja palveluille. 
Ks. Euroopan parlamentti, PO Expo (2012): Public procurement in international trade, s. 22–30. Katso myös: 
Euroopan komissio (2012): käsiteltävänä olevan asetusehdotuksen vaikutusten arviointi, s. 10–14.
3 Tämä koskee erityisesti rautatie- ja rakennusalaa. Ks. komission vaikutusten arviointi. SWD(2012) 57 final.
4 Ks. 16. syyskuuta 2010 ja 29. kesäkuuta 2012 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät.
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Valmistelija ehdottaa menettelyn eriyttämistä kahteen mekanismiin, joita sovelletaan 
erilaisten kynnysarvojen perusteella seuraavasti:

 ensimmäisessä tapauksessa hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt voivat sulkea 
hankintasopimusten tekomenettelyistä pois tarjoukset, jotka sisältävät unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai palveluja, jos sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen arvo ylittää 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta1;

 toisessa tapauksessa taas on kyse hankintasopimuksista, joiden ennakoitu arvo on 
vähintään 5 000 000 euroa, jolloin komissio arvioi ja hyväksyy hankintaviranomaisten 
tai hankintayksiköiden esittämän ehdotuksen kolmansien maiden tarjoajien pois 
sulkemisesta.

Poikkeuksellisen alhaisten tarjousten käsittelyä koskevassa asiassa valmistelija pahoittelee 
sitä, ettei komissio ole ehdottanut kunnianhimoisia erityistoimia, vaikka parlamentti on niin 
pyytänyt2. Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen valmistelija katsoo olevan tarpeen säätää, 
että niiden hankintayksiköiden, jotka aikovat hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, 
on ilmoitettava siitä kirjallisesti muille tarjoajille.

Edellä esiteltyjen tärkeimpien muutosehdotusten lisäksi valmistelija ehdottaa muita 
muutoksia, joilla pyritään tekemään säännöksistä tiukempia, automaattisia ja nopeita. Tämä 
koskee varsinkin mahdollisuutta käydä kolmansien maiden kanssa neuvotteluja (9 artikla) ja 
komission mahdollisuutta toteuttaa 10 artiklan mukaisia rajoittavia toimenpiteitä. Valmistelija 
katsoo, että kolmansien maiden tarjoajien mahdollisen pois sulkemisen soveltamatta 
jättäminen saisi tulla kyseeseen vasta sen jälkeen, kun kyseessä oleva kolmas maa on 
tuntuvasti laajentanut ja helpottanut EU:sta peräisin olevien tarjoajien pääsyä sen omille 
julkisten hankintojen markkinoille. Samalla olisi tärkeää, että komissio toteuttaisi 
automaattisesti väliaikaisia rajoittavia toimenpiteitä3, jos komissio on todennut toteutetun 
tutkimuksen ja kyseessä olevan kolmannen maan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella, 
ettei unionin ja kolmannen maan välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole olennaista 
vastavuoroisuutta.

Lopuksi valmistelija katsoo, että mahdollisten tulkinnallisten porsaanreikien välttämiseksi on 
tarpeen vähentää 13 artiklan nojalla myönnettäviä poikkeuksia. Siksi tarkistuksissa on 
poistettu hankintayksiköiden mahdollisuus olla soveltamatta 10 artiklan mukaisia rajoittavia 
toimenpiteitä, jos hankintasopimuksen hinta tai kustannukset nousisivat niiden vuoksi 

                                               
1 Tässä tapauksessa komissio arvioi tarjousten pois jättämistä, ja jos se ei hyväksy toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten päätöstä, se esittää asiasta vastalauseen kolmen viikon kuluessa.
2 Tasapuolisesta pääsystä julkisen sektorin markkinoille EU:ssa ja kolmansissa maissa sekä julkisia hankintoja ja 
käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön tarkistamisesta 4. toukokuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 4 kohdassa todetaan seuraavasti: ”pyytää (…) komissiota arvioimaan ongelmia, 
joita yhdistetään poikkeuksellisen alhaisiin tarjouksiin, ja ehdottamaan asianmukaisia ratkaisuja”.
3 Valmistelijan mielestä juridisen johdonmukaisuuden vuoksi on tarpeen säätää rajoittavien toimenpiteiden 
peruuttamisen ja keskeyttämisen samanasteisesta automaattisuudesta. Niitä on voitava jättää soveltamatta, jos 
komissio toteaa, etteivät toimenpiteiden käyttöönoton oikeuttaneet syyt ole enää voimassa (olennaisen 
vastavuoroisuuden puuttuminen).
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kohtuuttomasti. Kuten valmistelija totesi poikkeuksellisen alhaisista tarjouksista, laadulla ja 
kestävyydellä on aivan oikeutetusti hintansa.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT-sopimus) 
206 artiklassa määrätään, että unioni 
perustamalla tulliliiton edistää yhteisen 
edun mukaisesti maailmankaupan 
sopusointuista kehitystä, kansainvälistä 
kauppaa ja ulkomaisia suoria sijoituksia 
koskevien rajoitusten asteittaista 
poistamista sekä tulli- ja muiden esteiden 
purkamista.

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT-sopimus) 
206 artiklassa määrätään, että unioni 
perustamalla tulliliiton edistää yhteisen 
edun mukaisesti maailmankaupan 
sopusointuista kehitystä, kansainvälistä 
kauppaa ja ulkomaisia suoria sijoituksia 
koskevien rajoitusten asteittaista 
poistamista sekä tulli- ja muiden esteiden 
purkamista. Kyseisiä tehtäviä hoitaessaan 
unioni pitää SEUT-sopimuksen 
32 artiklan mukaisesti lähtökohtanaan 
tarvetta edistää jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välistä kauppaa.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maailman kauppajärjestössä ja 
kahdenvälisten suhteidensa välityksellä 
unioni kannattaa unionin ja sen 
kauppakumppaneiden julkisten hankintojen 
kansainvälisten markkinoiden 
kunnianhimoista avaamista 
vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia 
osapuolia hyödyttäen.

(5) Maailman kauppajärjestössä ja 
kahdenvälisten suhteidensa välityksellä 
unioni kannattaa unionin ja sen 
kauppakumppaneiden julkisten hankintojen 
kansainvälisten markkinoiden 
kunnianhimoista avaamista 
vastavuoroisuuden, avoimuuden sekä 
yhdenvertaisen kohtelun hengessä ja 
kaikkia osapuolia hyödyttäen.
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Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Monet kolmannet maat ovat haluttomia 
avaamaan julkisten hankintojen 
markkinoitaan kansainväliselle kilpailulle 
tai avaamaan niitä enemmän kuin ne ovat 
tähän saakka tehneet. Sen vuoksi unionin
talouden toimijat kohtaavat rajoittavia 
hankintakäytäntöjä monissa unionin 
kauppakumppanimaissa. Rajoittavien 
hankintakäytäntöjen vuoksi menetetään 
merkittäviä 
kaupankäyntimahdollisuuksia.

(6) Monet kolmannet maat ovat haluttomia 
avaamaan julkisten hankintojen 
markkinoitaan kansainväliselle kilpailulle 
tai avaamaan niitä enemmän kuin ne ovat 
tähän saakka tehneet. Tätä haluttomuutta 
on pahentanut vallitseva talouskriisi, 
jonka vuoksi monet kolmannet maat ovat 
joutuneet noudattamaan protektionistista 
politiikkaa ja suojelemaan omia 
markkinoitaan, mikä on koitunut 
ulkomaisten talouden toimijoiden haitaksi.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kolmansien maiden markkinoiden 
sulkeuduttua unionin talouden toimijat 
kohtaavat rajoittavia hankintakäytäntöjä 
monissa unionin kauppakumppanimaissa. 
Rajoittavien hankintakäytäntöjen vuoksi 
menetetään merkittäviä 
kaupankäyntimahdollisuuksia varsinkin 
rautatie-, rakennus- ja tekstiilialalla sekä 
korkean teknologian alalla.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen 
ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintamenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 

(7) Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen 
ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintamenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
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maaliskuuta 2004 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/17/EY ja julkisia rakennusurakoita 
sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja
koskevien sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/18/EY sisältävät ainoastaan joitakin 
säännöksiä julkisia hankintoja koskevan 
unionin politiikan ulkoisesta 
ulottuvuudesta, erityisesti direktiivin 
2004/17/EY 58 ja 59 artiklassa. Näiden 
säännösten soveltamisala on kuitenkin
suppea, eivätkä hankintayksiköt sovella 
niitä kovinkaan paljon ohjeistuksen 
puutteen vuoksi.

maaliskuuta 2004 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/17/EY ja julkisia rakennusurakoita 
sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/18/EY sisältävät ainoastaan joitakin 
säännöksiä julkisia hankintoja koskevan 
unionin politiikan ulkoisesta 
ulottuvuudesta, erityisesti direktiivin 
2004/17/EY 58 ja 59 artiklassa. Nämä 
säännökset koskevat kuitenkin ainoastaan 
yleishyödyllisten laitosten hankintoja, ja 
ne ovat soveltamisalaltaan niin kapeita, 
etteivät ne vaikuta merkittävästi 
markkinoillepääsyä koskeviin 
neuvotteluihin.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhteinen kauppapolitiikka perustuu 
SEUT-sopimuksen 207 artiklan mukaan 
yhtenäisiin periaatteisiin julkisten 
hankintojen alalla.

(8) Yhteinen kauppapolitiikka perustuu 
SEUT-sopimuksen 207 artiklan mukaan 
yhtenäisiin periaatteisiin julkisten 
hankintojen alalla. Tässä yhteydessä 
unionin on välttämättä vahvistettava 
neuvotteluasemiaan parantaakseen 
primaari- ja sekundaarilainsäädäntönsä 
pohjalta pääsyä kolmansien maiden 
julkisten hankintojen markkinoille.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi harkittava, 
hyväksyykö se sen, että direktiiveissä 
[2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä 

(12) Direktiiveissä [2004/17/EY ja 
2004/18/EY sekä käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä [….] annetussa Euroopan 
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käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä [….]] tarkoitetut 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron 
arvoisten hankintasopimusten 
tekomenettelyistä tavarat ja palvelut, jotka
eivät kuulu Euroopan unionin tekemien 
kansainvälisten sitoumusten piiriin.

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
[….]] tarkoitettujen 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava sulkea
hankintasopimusten tekomenettelyistä pois 
tarjoukset, jotka sisältävät Euroopan 
unionin ulkopuolelta peräisin olevia 
tavaroita ja/tai palveluja ja joissa
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia kyseisten tavaroiden 
kokonaisarvosta.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden, jotka aikovat käyttää 
tämän asetuksen mukaisia valtuuksiaan 
sulkeakseen pois hankintasopimusten 
tekomenettelyistä tarjoukset, jotka 
sisältävät Euroopan unionin ulkopuolelta 
peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja 
joissa sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia kyseisten tavaroiden 
kokonaisarvosta, olisi avoimuuden vuoksi 
ilmoitettava asiasta talouden toimijoille 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
julkaistavassa hankintailmoituksessa.

Poistetaan.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta komissio voisi päättää
kolmansien maiden sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen poissulkemisesta, jotka eivät 
kuulu unionin kansainvälisten sitoumusten 
piiriin, hankintaviranomaisten ja 

(14) Jotta komissio voisi arvioida
kolmansien maiden sellaisten tavaroiden ja 
palvelujen poissulkemista, jotka eivät 
kuulu unionin kansainvälisten sitoumusten 
piiriin, hankintaviranomaisten ja 
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hankintayksiköiden olisi ilmoitettava 
komissiolle tästä aikomuksestaan 
vakiolomakkeella, joka sisältää riittävät 
tiedot, jotta komissio voisi tehdä 
päätöksensä.

hankintayksiköiden olisi ilmoitettava 
komissiolle tästä aikomuksestaan 
vakiolomakkeella, joka sisältää riittävät 
tiedot, jotta komissio voisi tehdä 
päätöksensä.

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, 
joiden ennakoitu arvo on yli 
5 000 000 euroa, komission olisi
hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, 
jos kansainvälinen sopimus, joka koskee 
unionin ja sen maan pääsyä toistensa 
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen 
sopimuksen puuttuessa komission olisi 
hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas 
maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen 
vastavuoroisuuden olisi katsottava 
puuttuvan, jos rajoittavat 
hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, 
joiden ennakoitu arvo on yli 
5 000 000 euroa, komission olisi sallittava
suunniteltu poissulkeminen, jos 
kansainvälinen sopimus, joka koskee 
unionin ja sen maan pääsyä toistensa 
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen 
sopimuksen puuttuessa komission olisi 
hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas 
maa käyttää rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen 
vastavuoroisuuden olisi katsottava 
puuttuvan, jos rajoittavat 
hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komission 

Poistetaan.
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olisi tutkittava, missä määrin kyseisen 
maan julkisia hankintoja koskevalla 
lainsäädännöllä varmistetaan julkisia 
hankintoja koskevien kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja 
estetään unionin tavaroiden, palvelujen ja 
talouden toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen 
olisi tutkittava, missä määrin 
viranomaiset ja/tai yksittäiset 
hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat 
unionin tavaroita, palveluja ja talouden 
toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Koska kolmansien maiden tavaroiden 
ja palvelujen pääsy unionin julkisten 
hankintojen markkinoille kuuluu yhteisen 
kauppapolitiikan soveltamisalaan, 
jäsenvaltiot tai niiden 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
eivät saisi rajoittaa kolmansien maiden 
tavaroiden tai palvelujen osallistumista 
hankintamenettelyihinsä muilla 
toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään 
tässä asetuksessa.

Poistetaan.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus 
käynnistää milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten 
tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia 
rajoittavia hankintakäytäntöjä koskeva 
ulkoinen hankintatutkimus, joita 
kolmannen maan väitetään pitävän yllä.
Tutkimuksessa olisi erityisesti otettava 

(20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus 
käynnistää milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten 
tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia 
rajoittavia hankintakäytäntöjä koskeva 
ulkoinen hankintatutkimus, joita 
kolmannen maan väitetään pitävän yllä.
Tutkimuksessa olisi erityisesti otettava 
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huomioon, että komissio on hyväksynyt 
tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan
nojalla useita suunniteltuja kolmatta maata 
koskevia poissulkemisia. Tällaiset 
tutkintamenettelyt eivät saisi rajoittaa 
yhteisön menettelyistä yhteisessä 
kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan 
säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti 
Maailman kauppajärjestössä (WTO) 
käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen 
varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 
1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 3286/94 soveltamista.

huomioon, että komissio on hyväksynyt 
tämän asetuksen nojalla useita 
suunniteltuja kolmatta maata koskevia 
poissulkemisia. Tällaiset tutkintamenettelyt 
eivät saisi rajoittaa yhteisön menettelyistä 
yhteisessä kauppapolitiikassa 
kansainvälisen kaupan säännöissä 
yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman 
kauppajärjestössä (WTO) käyttöön 
otettujen oikeuksien käyttämisen 
varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 
1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 3286/94 soveltamista.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava olla 
soveltamatta toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 
unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön esimerkiksi 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyvien keskeisten 
julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi 
asettamat vaatimukset, tai jos toimenpiteen 
soveltaminen nostaisi kohtuuttomasti 
hankintasopimuksen hintaa tai 
kustannuksia.

(24) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava olla 
soveltamatta toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 
unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön esimerkiksi 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyvien keskeisten 
julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi 
asettamat vaatimukset.
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Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sitoumusten piiriin kuuluvien ja 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 

tavaroiden ja palvelujen kohtelu sekä 
poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset

Sitoumusten piiriin kuuluvien ja 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 

tavaroiden ja palvelujen kohtelu

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sitoumusten piiriin kuuluvien tavaroiden 
ja palvelujen kohtelu

Yleiset säännökset

Tehdessään rakennustöiden ja/tai 
rakennusurakoiden toteuttamista, 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
suorittamista koskevia hankintasopimuksia 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on kohdeltava 
sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai 
palveluja samalla tavoin kuin Euroopan 
unionista peräisin olevia tavaroita ja 
palveluja.

1. Tehdessään rakennustöiden ja/tai 
rakennusurakoiden toteuttamista, 
tavaroiden toimittamista tai palvelujen 
suorittamista koskevia hankintasopimuksia 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on kohdeltava 
sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai 
palveluja samalla tavoin kuin Euroopan 
unionista peräisin olevia tavaroita ja 
palveluja.

Asetuksen (EY) N:o 732/2008 I liitteessä 
luetelluista vähiten kehittyneistä maista 
peräisin olevia tavaroita tai palveluja on 
kohdeltava kuin sitoumusten piiriin 
kuuluvia tavaroita ja palveluja.

Seuraaviin luokkiin kuuluvista 
kolmansista maista peräisin olevia 
tavaroita tai palveluja on kohdeltava kuin 
sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita ja 
palveluja:

a) asetuksen (EY) N:o 732/2008 
I liitteessä luetellut vähiten kehittyneet 
maat;
b) Maailmanpankin kolmena perättäisenä 
vuonna alhaisen tulotason maiksi 
luokittelemat maat.
2. Jäsenvaltiot tai niiden 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
eivät saa rajoittaa sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
osallistumista hankintamenettelyihinsä 
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millään muilla toimenpiteillä kuin niillä, 
joista säädetään tässä asetuksessa.
3. Sitoumusten piiriin kuulumattomiin 
tavaroihin ja palveluihin voidaan 
kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä, jotka 
komissio toteuttaa 10 ja 11 artiklassa 
esitettyjen säännösten mukaisesti.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Sitoumusten piiriin kuulumattomien 

tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä koskevat säännöt

Sitoumusten piiriin kuulumattomiin 
tavaroihin ja palveluihin voidaan 
kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä, jotka 
komissio toteuttaa
a) yksittäisten hankintayksiköiden 
pyynnöstä 6 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti;
b) 10 ja 11 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden valtuuttaminen 

sulkemaan pois tarjoukset, jotka sisältävät
sitoumusten piiriin kuulumattomia 

tavaroita ja palveluja

Sitoumusten piiriin kuulumattomia 
tavaroita ja palveluja sisältävien tarjousten 

poissulkeminen
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Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio harkitsee 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden pyynnöstä jäljempänä 
olevilla perusteilla, hyväksyykö se sen, että
tarjoukset, jotka sisältävät unionin 
ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai 
palveluja, suljetaan pois sellaisten
hankintasopimusten tekomenettelyistä,
joiden ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on vähintään 
5 000 000 euroa, jos sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 
muodostavien tavaroiden tai palvelujen 
kokonaisarvosta.

Hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
voivat sulkea jäljempänä olevilla 
perusteilla tarjoukset, jotka sisältävät 
unionin ulkopuolelta peräisin olevia 
tavaroita tai palveluja, pois
hankintasopimusten tekomenettelyistä, jos 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 
50 prosenttia tarjouksen muodostavien 
tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt aikovat 1 kohdan nojalla 
pyytää tarjousten sulkemista pois 
hankintasopimusten tekomenettelyistä, 
niiden on ilmoitettava tästä 
hankintailmoituksessa, jonka ne 
julkaisevat direktiivin 2004/18/EY 
35 artiklan, direktiivin 2004/17/EY 
42 artiklan tai käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä annetun direktiivin 
26 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kun hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt vastaanottavat tarjouksia, 
jotka täyttävät 1 kohdassa vahvistetut 
perusteet ja joiden poissulkemista ne 
aikovat pyytää sen nojalla, niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle. Ne voivat 
jatkaa tarjousten analysointia 
ilmoitusmenettelyn aikana.

3. Kun hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt vastaanottavat tarjouksia, 
jotka täyttävät 1 kohdassa vahvistetut 
perusteet ja joiden poissulkemista ne 
aikovat pyytää sen nojalla, niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle yhden 
viikon kuluessa. Ne voivat jatkaa 
tarjousten analysointia ilmoitusmenettelyn 
aikana.

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden, jotka ovat sulkeneet 
tarjouksia pois 1 kohdan nojalla, on 
ilmoitettava tästä jälki-ilmoituksessa, 
jonka ne julkaisevat direktiivin 
2004/18/EY 35 artiklan, direktiivin 
2004/17/EY 42 artiklan tai 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä 
annetun direktiivin 27 artiklan 
mukaisesti. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet jälki-
ilmoituksia varten. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 6 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
jos komissio on antanut 
täytäntöönpanosäädöksen sellaisesta 
maasta peräisin olevien tavaroiden ja 
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palvelujen väliaikaisesta 
markkinoillepääsystä, joka käy unionin 
kanssa 9 artiklan 4 kohdan mukaisia 
aineellisia neuvotteluja.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
hankintasopimuksia varten komissio 
antaa suunnitellun poissulkemisen 
hyväksymistä koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen kahden 
kuukauden kuluessa sitä päivää 
seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, 
jona se vastaanottaa ilmoituksen. 
Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 17 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Määräaikaa voidaan 
kuitenkin pidentää asiamukaisesti 
perustelluissa tapauksissa yhden kerran 
enintään kahdella kuukaudella varsinkin, 
jos ilmoitukseen tai sen liitteisiin 
sisältyvät tiedot ovat puutteellisia tai 
epätarkkoja tai jos ilmoitetut seikat 
muuttuvat olennaisesti. Jos komissio ei 
ole tämän kahden kuukauden määräajan 
tai pidennetyn määräajan kuluessa tehnyt 
päätöstä poissulkemisen hyväksymisestä 
tai hylkäämisestä, sen katsotaan 
hylänneen poissulkemisen.

Poistetaan.

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Antaessaan 3 kohdan mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä komissio 
hyväksyy suunnitellun poissulkemisen 
seuraavissa tapauksissa:

Poistetaan.
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a) kun kansainvälinen sopimus, joka 
koskee unionin ja sen maan pääsyä 
toistensa markkinoille julkisten 
hankintojen alalla, josta tavarat ja/tai 
palvelut ovat peräisin, sisältää unionin 
nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan;
b) kun a alakohdassa tarkoitettua 
sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa 
käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
joiden vuoksi unionin ja kolmannen 
maan välisessä markkinoiden 
avaamisessa ei ole olennaista 
vastavuoroisuutta.
Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen 
vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, 
jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 
EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen.
Antaessaan 3 kohdan mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä komissio ei 
hyväksy suunniteltua poissulkemista, jos 
sillä rikottaisiin unionin kansainvälisissä 
sopimuksissaan tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komissio 
tutkii,

Poistetaan.

a) missä määrin kyseisen maan julkisia 
hankintoja koskevalla lainsäädännöllä 
varmistetaan julkisia hankintoja 
koskevien kansainvälisten standardien 
mukainen avoimuus ja estetään unionin 
tavaroiden, palvelujen ja talouden 



PE510.571v02-00 18/30 AD\1003422FI.doc

FI

toimijoiden syrjintä;
b) missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 
omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 
talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ennen kuin komissio tekee 3 kohdan 
mukaisen päätöksen, se kuulee 
asianomaista tarjoajaa tai asianomaisia 
tarjoajia.

Poistetaan.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden, jotka ovat sulkeneet 
tarjouksia pois 1 kohdan nojalla, on 
ilmoitettava tästä jälki-ilmoituksessa, 
jonka ne julkaisevat direktiivin 
2004/18/EY 35 artiklan, direktiivin 
2004/17/EY 42 artiklan tai 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä 
annetun direktiivin 27 artiklan 
mukaisesti. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joissa 
vahvistetaan vakiolomakkeet jälki-
ilmoituksia varten. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 
komissio on antanut 
täytäntöönpanosäädöksen sellaisesta 
maasta peräisin olevien tavaroiden ja 
palvelujen väliaikaisesta 
markkinoillepääsystä, joka käy unionin 
kanssa 9 artiklan 4 kohdan mukaisia 
aineellisia neuvotteluja.

Poistetaan.

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Sitoumusten piiriin kuulumattomia 

tavaroita ja palveluja sisältävien 
tarjousten poissulkemisen arviointi

1. Komissio arvioi hankintaviranomaisten 
tai hankintayksiköiden päätöstä sulkea 
unionin ulkopuolelta peräisin olevia 
tavaroita tai palveluja sisältävät tarjoukset 
pois 6 artiklan 1 kohdan mukaisten 
hankintasopimusten tekomenettelyistä.
Arvioinnissa komissio tarkastelee 
erityisesti
a) sitä, ovatko hankintaviranomaiset tai 
hankintayksiköt tulkinneet oikein 
6 artiklan 1 kohdassa mainitut kriteerit;
b) rikotaanko poissulkemisella unionin 
kansainvälisissä sopimuksissaan tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia.
2. Jos komissio ei hyväksy toteutettua 
poissulkemista, se esittää asiasta 
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vastalauseen hankintaviranomaisille tai 
hankintayksiköille kolmen viikon 
kuluessa sitä päivää seuraavasta 
ensimmäisestä työpäivästä, jona se 
vastaanottaa 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisen ilmoituksen.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
6 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b artikla
Ennakoidulta arvoltaan vähintään 
5 000 000 euron suuruisia sopimuksia 
koskevien, sitoumusten piiriin 
kuulumattomia tavaroita ja palveluja 
sisältävien tarjousten poissulkemisen 
hyväksyminen
Komissio arvioi hankintaviranomaisten 
tai hankintayksiköiden päätöstä sulkea 
unionin ulkopuolelta peräisin olevia 
tavaroita tai palveluja sisältävät 
tarjoukset, jotka koskevat sopimuksia, 
joiden ennakoitu arvo on vähintään 
5 000 000 euroa, pois 6 artiklan 1 kohdan 
mukaisten hankintasopimusten 
tekomenettelyistä.
Komissio hyväksyy suunnitellun 
poissulkemisen seuraavissa tapauksissa:
a) kun kansainvälinen sopimus, joka 
koskee unionin sekä tavaroiden ja/tai 
palvelujen alkuperämaan pääsyä toistensa 
markkinoille julkisten hankintojen alalla, 
sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 
markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 
jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 
joiden poissulkemista ehdotetaan;
b) kun a alakohdassa tarkoitettua 
sopimusta ei ole tehty ja kolmas maa 
käyttää rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
joiden vuoksi unionin ja kolmannen 
maan välisessä markkinoiden 
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avaamisessa ei ole olennaista 
vastavuoroisuutta.
Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen 
vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, 
jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 
EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen merkittävään ja toistuvaan 
syrjimiseen.
Komissio ei hyväksy suunniteltua 
poissulkemista, jos sillä rikottaisiin 
unionin kansainvälisissä sopimuksissaan 
tekemiä markkinoillepääsyä koskevia 
sitoumuksia.
3. Arvioidessaan olennaisen 
vastavuoroisuuden puutetta komissio 
tutkii,
a) missä määrin kyseisen maan julkisia 
hankintoja koskevalla lainsäädännöllä 
varmistetaan julkisia hankintoja 
koskevien kansainvälisten standardien 
mukainen avoimuus ja estetään unionin 
tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä;
b) missä määrin viranomaiset ja/tai 
yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 
omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 
talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä.
4. Komissio antaa suunnitellun 
poissulkemisen hyväksymistä tai 
hylkäämistä koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen kahden 
kuukauden kuluessa sitä päivää 
seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, 
jona se vastaanottaa ilmoituksen. 
Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 17 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Määräaikaa voidaan 
pidentää asiamukaisesti perustelluissa 
tapauksissa enintään kahdella 
kuukaudella varsinkin, jos ilmoitukseen 
tai sen liitteisiin sisältyvät tiedot ovat 
puutteellisia tai epätarkkoja tai jos 
ilmoitetut seikat muuttuvat olennaisesti. 
Jos komissio ei ole tämän kahden 
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kuukauden määräajan tai pidennetyn 
määräajan kuluessa tehnyt päätöstä 
poissulkemisen hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä, sen katsotaan hylänneen 
poissulkemisen.
5. Ennen kuin komissio tekee 4 kohdan 
mukaisen päätöksen, se kuulee tarjoajaa 
tai tarjoajia sekä hankintaviranomaisia ja 
hankintayksiköitä.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö voi kuitenkin jättää 
ilmoittamatta kaikki tiedot, jos niiden 
ilmoittaminen estäisi lain soveltamista tai 
olisi yleisen edun vastaista tai 
vahingoittaisi julkisoikeudellisten tai 
yksityisten yritysten laillisia kaupallisia 
etuja tai voisi haitata niiden välistä 
rehellistä kilpailua.

Poistetaan.

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa erityisesti huomioon, onko 
tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan
mukaisesti hyväksytty useita 
poissulkemisia.

Komissio ottaa erityisesti huomioon, onko 
tämän asetuksen 6 a artiklan 4 kohdan
mukaisesti hyväksytty useita 
poissulkemisia.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
tutkimuksessa käytetään 6 artiklassa
säädettyjä perusteita.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
tutkimuksessa käytetään 6 b artiklan 2 ja 
3 kohdassa säädettyjä perusteita.

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
kiinnostuneiden osapuolten ja 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana 
keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja 
saattaa tutkimuksen päätökseen yhdeksän 
kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä. 
Tätä määräaikaa voidaan pidentää 
kolmella kuukaudella asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa.

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
kiinnostuneiden osapuolten ja 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana 
keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja 
saattaa tutkimuksen päätökseen yhdeksän 
kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio tulee ulkoisen 
hankintatutkimuksen perusteella siihen 
tulokseen, että kolmas maa ei käytä 
rajoittaviksi väitettyjä 
hankintatoimenpiteitä, se antaa päätöksen 
tutkimuksen päättämisestä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission arvio siitä, käyttääkö kolmas 
maa rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 
perustuu kiinnostuneiden osapuolten ja 
jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin 
ja/tai tutkimuksen aikana kerättyihin 
tosiseikkoihin, ja arvio saatetaan 
päätökseen kuuden kuukauden kuluessa 
sen käynnistämisestä. Tätä määräaikaa 
voidaan pidentää kahdella kuukaudella 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio tulee ulkoisen 
hankintatutkimuksen perusteella siihen 
tulokseen, että kolmas maa ei käytä 
rajoittaviksi väitettyjä 
hankintatoimenpiteitä, se antaa päätöksen 
tutkimuksen päättämisestä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tutkimuksen perusteella todetaan, että 
kolmas maa käyttää rajoittavia 

Jos tutkimuksen perusteella todetaan, että 
kolmas maa käyttää rajoittavia 
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hankintatoimenpiteitä, komissio pyytää, jos 
se katsoo sen olevan EU:n edun mukaista,
kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin 
sen varmistamiseksi, että unionin toimijat, 
tavarat ja palvelut voivat osallistua 
kyseisessä maassa julkisia hankintoja 
koskevien sopimusten tekomenettelyihin
sellaisin edellytyksin, jotka eivät ole 
epäedullisempia kuin kyseisen maan 
kansallisille talouden toimijoille, tavaroille 
ja palveluille myönnetyt edellytykset, ja 
myös avoimuuden ja yhdenvertaisen 
kohtelun noudattamisen varmistamiseksi.

hankintatoimenpiteitä, komissio pyytää 
kyseistä maata ryhtymään neuvotteluihin 
sen varmistamiseksi, että unionin toimijat, 
tavarat ja palvelut voivat osallistua 
kyseisessä maassa julkisia hankintoja 
koskevien sopimusten tekomenettelyihin 
sellaisin edellytyksin, jotka eivät ole 
epäedullisempia kuin kyseisen maan 
kansallisille talouden toimijoille, tavaroille 
ja palveluille myönnetyt edellytykset, ja 
myös avoimuuden ja yhdenvertaisen 
kohtelun noudattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kolmannen maan toteuttamat korjaavat 
toimenpiteet on kumottu, keskeytetty tai 
pantu virheellisesti täytäntöön, komissio
voi

Jos kolmannen maan toteuttamat korjaavat 
toimenpiteet on kumottu, keskeytetty tai 
pantu virheellisesti täytäntöön, komissio

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos neuvottelujen käynnistämisen 
jälkeen näyttää siltä, että kansainvälisen 
sopimuksen tekeminen on asianmukaisin 
tapa päättää rajoittava hankintakäytäntö, 
asiaa koskevat neuvottelut on käytävä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 207 ja 218 artiklan mukaisesti.
Jos maa on käynyt Euroopan unionin 
kanssa markkinoillepääsyä koskevia 
aineellisia neuvotteluja julkisten 
hankintojen alalla, komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksen, jonka mukaan 
kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 
ja palveluja ei saa sulkea pois 

4. Jos neuvottelujen käynnistämisen 
jälkeen näyttää siltä, että kansainvälisen 
sopimuksen tekeminen on asianmukaisin 
tapa päättää rajoittava hankintakäytäntö, 
asiaa koskevat neuvottelut on käytävä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 207 ja 218 artiklan mukaisesti.
Jos maa on tuntuvasti laajentanut ja 
helpottanut EU:sta peräisin olevien 
tarjoajien pääsyä sen omille julkisten 
hankintojen markkinoille, komissio voi 
antaa täytäntöönpanosäädöksen, jonka 
mukaan kyseisestä maasta peräisin olevia 
tavaroita ja palveluja ei saa sulkea pois 
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hankintasopimusten tekomenettelyistä
6 artiklan nojalla.

hankintasopimusten tekomenettelyistä
6 artiklan nojalla.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi päättää neuvottelut, jos 
kyseinen maa tekee unionin kanssa 
sovittuja kansainvälisiä sitoumuksia 
jollakin seuraavista tavoista:

Poistetaan.

a) liittyminen julkisia hankintoja 
koskevaan WTO:n sopimukseen;
b) sellaisen kahdenvälisen sopimuksen 
tekeminen unionin kanssa, joka sisältää 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia 
julkisten hankintojen alalla, tai
c) sellaisten markkinoillepääsyä 
koskevien sitoumusten laajentaminen, 
jotka kyseinen maa on tehnyt julkisia 
hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen 
tai unionin kanssa tekemänsä 
kahdenvälisen sopimuksen puitteissa.
Neuvottelut voidaan päättää myös siinä 
tapauksessa, että rajoittavat 
hankintatoimenpiteet ovat yhä käytössä 
sinä aikana, jona nämä sitoumukset 
tehdään, jos sitoumukset sisältävät 
yksityiskohtaiset määräykset näiden 
käytäntöjen asteittaisesta poistamisesta.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos kolmannen maan kanssa käydyt 
neuvottelut eivät johda tyydyttäviin 
tuloksiin 15 kuukauden kuluessa niiden 
aloittamispäivästä, komissio päättää 
neuvottelut ja harkitsee, antaako se 

6. Jos kolmannen maan kanssa käydyt 
neuvottelut eivät johda tyydyttäviin 
tuloksiin 12 kuukauden kuluessa niiden 
aloittamispäivästä, komissio päättää 
neuvottelut ja harkitsee, antaako se 
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10 artiklan nojalla 
täytäntöönpanosäädökset, joilla rajoitetaan 
kolmannesta maasta peräisin olevien 
tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä.

10 artiklan nojalla 
täytäntöönpanosäädökset, joilla rajoitetaan 
kolmannesta maasta peräisin olevien 
tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä.

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen 
tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa 
säädettyä menettelyä ja tutkimuksen 
perusteella on todettu, että kolmannen 
maan toteuttamat tai soveltamat 
hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta 6 artiklassa
tarkoitetussa merkityksessä, komissio voi
antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla 
väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta 
maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen 
tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa 
säädettyä menettelyä ja tutkimuksen 
perusteella on todettu, että kolmannen 
maan toteuttamat tai soveltamat 
hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että 
unionin ja kolmannen maan välisessä 
markkinoiden avaamisessa ei ole 
olennaista vastavuoroisuutta 6 b artiklan 
3 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä, 
komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, 
joilla väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta 
maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteiden peruuttaminen tai 
keskeyttäminen

Toimenpiteiden uudistaminen,
peruuttaminen tai keskeyttäminen

Perustelu

Tarkistusmenettelyn lisääminen on välttämätöntä.
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Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, että 9 artiklan 
4 kohdan ja 10 artiklan nojalla toteutettujen 
toimenpiteiden perusteet eivät enää täyty, 
se voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jolla

Kun komissio on varmistanut, että
9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan nojalla 
toteutettujen toimenpiteiden perusteet eivät 
enää täyty, se antaa 
täytäntöönpanosäädöksen, jolla

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun päätöksensä mukaisesti 
komissio seuraa säännöllisesti tilannetta 
kyseisessä kolmannessa maassa ja esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomuksen siitä, onko 
korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytty.

Perustelu

Tämän lisäyksen ansiosta kolmannen maan tilannetta voidaan seurata vuosittain.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, että 9 artiklan 
4 kohdan ja 10 artiklan nojalla 
hyväksyttyjen toimenpiteiden perusteluksi 
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esitetyt syyt ovat edelleen olemassa 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
määräajan jälkeen, komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksen toimenpiteiden 
uusimiseksi viiden vuoden ajaksi ja sen 
jälkeen aina viiden vuoden välein.

Perustelu

Tämä mahdollistaa menettelyn 9 artiklan 4 kohdassa määrättyjen toimenpiteiden uusimiseksi.

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
13 b artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimenpiteiden soveltaminen nostaisi 
kohtuuttomasti hankintasopimuksen 
hintaa tai kustannuksia.

Poistetaan.
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