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LYHYET PERUSTELUT

Julkisia hankintoja on hyödynnettävä sisämarkkinoiden aikaansaamisessa ja jäsenvaltioiden 
talouskasvun elvyttämisessä. Julkisten tavara-, palvelu- ja rakennussopimusten arvo on noin 
18 prosenttia EU:n BKT:stä.

Valmistelija katsoo, että julkisia hankintoja koskevien direktiivien ajantasaistamisessa on 
noudatettava seuraavia periaatteita:
– menettelyjen yksinkertaistaminen niin, että tästä hyötyisivät kaikki talouden toimijat;
– pk-yritysten osallistumisen edistäminen;
– parhaan mahdollisen hinta-laatusuhteen varmistaminen;
– julkisten varojen hyödyntäminen tehokkaasti ja avoimesti.

Valmistelija arvioi, että komission ehdotus on askel oikeaan suuntaan, erityisesti seuraavien 
seikkojen suhteen:
– Menettelyjen nykyaikaistaminen: hankintaviranomaiset voivat päättää 

käytännöllisimmästä järjestyksestä arvioimalla halutessaan sopimuksentekoperusteet 
ennen valintaperusteita ja ottamalla huomioon yhtenä sopimuksentekoperusteena 
sopimuksen toteutukseen osoitetun henkilöstön organisoinnin ja pätevyyden.

– Hankintaviranomaisilla on oikeus sulkea pois sellaiset talouden toimijat, joiden 
toimintaan on liittynyt merkittäviä tai toistuvia puutteita aikaisempien hankintasopimusten 
toteuttamisessa.

– Hankintaviranomaiset voivat hyväksyä ehdokkaan tai tarjoajan poissulkemisperusteen 
täyttymisestä huolimatta, jos kyseinen ehdokas tai tarjoaja on ryhtynyt asianmukaisiin 
toimenpiteisiin, joilla korjataan lainvastaisen toiminnan seuraukset ja estetään tehokkaasti 
asiattoman toiminnan toistuminen.

Valmistelija aikoo esittää joitakin oikeudellisia tarkistuksia komission esittämään 
lainsäädäntöehdotukseen, jotta voidaan lujittaa julkisia hankintoja sääntelevää EU:n 
lainsäädäntöä ja saattaa se ajan tasalle. 

Tässä lausunnossa halutaan nostaa esille säädösehdotuksen puutteet oikeudellisesta 
näkökulmasta tarkasteltuina, ja tavoitteena on edistää oikeusvarmuutta.

Valmistelija kiinnittää huomiota seuraaviin puutteisiin:

– Neuvottelumenettelyjen, joissa hankintailmoitusta ei julkaista etukäteen, on oltava 
poikkeuksia direktiivin laajassa menettelyvalikoimassa, ja tämän vuoksi on tärkeää säätää 
enimmäismääristä, joita suuremmille hankinnoille poikkeusta ei voida myöntää.

– Vaihtoehdon hyödyntäminen: välineen väärinkäytön estämiseksi on tarpeen määritellä 
vaihtoehdon enimmäishinta, joka on sisällytettävä hankinta-asiakirjassa mainittuihin 
vähimmäisvaatimuksiin.

– Mahdollisuus jakaa hankinta osiin vastaa direktiivien yksinkertaistamis- ja 
tehostamistavoitteita. Jotta voitaisiin varmistaa, että viranomaisten työtä tuetaan 
konkreettisesti, ja samalla edistettäisiin pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista 
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hankintamenettelyihin, on tarpeen säätää ennakkoarviointi siitä, onko tällaisen 
mahdollisuuden käyttöön tarvetta vai ei.

– Lisäksi turvautuminen ulkopuolisten yritysten valmiuksiin olisi rajattava vain aineellisten 
(taloudellisten ja rahoituksellisten) edellytysten hankkimiseen. Suuremman 
oikeusvarmuuden ja taloudellisen varmuuden saavuttamiseksi on vahvistettava 
yhteisvastuuta talouden toimijan, jonka täytyy turvautua muiden talouden yksiköiden 
edellytyksiin, ja näiden muiden yksiköiden välillä. Näin voidaan kompensoida työn 
toteuttamisen epävarmuus, joka on tyypillistä tässä välineessä. Koska kyseessä ovat 
julkiset urakat, valvonnan julkisten varojen tehokkaan käytön varmistamiseksi on oltava 
mahdollisimman tehokasta.

– EU:n tuomioistuin on 7. lokakuuta 2004 tehdyssä päätöksessään N:o 76 todennut, että 
abstraktisti ja yleisesti ainoan myöntöperusteen asettaminen ei ole ainoastaan yhteisön 
oikeuden vastaista vaan estää hankintaviranomaisia ottamasta huomioon jokaisen 
hankinnan piirteitä ja valitsemasta niistä perusteen, joka parhaiten varmistaa vapaan 
kilpailun sekä parhaan tarjouksen valitsemisen. On näin ollen toivottavaa, että 
hankintaviranomaiset noudattavat kustannustehokkuuteen perustuvaa lähestymistapaa.

– Jos sopimuksen toteuttaminen edellyttää alihankintaa, hankintaviranomaiselle olisi 
asetettava suoran maksun velvoite alihankkijalle. Tällä tavalla poistettaisiin maksamatta 
jääneiden hankintojen riski ja varmistettaisiin erityisesti pk-yrityksille suurempi 
taloudellinen varmuus.

– Sopimusten merkittävä muuttaminen niiden voimassaoloaikana edellyttää uutta 
hankintamenettelyä. 5 prosentin kynnysarvo alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta ei 
välttämättä sovellu sopimuksen merkittävän muutoksen arviointiin. Komissio mainitsee 
ehdotuksessaan, että muutos on merkittävä, jos se ylittää 5 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen arvosta mutta poikkeaa tästä säännöksestä, jos hinnannousu on 
korkeintaan 50 prosenttia alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta. Kynnysarvo olisi 
nostettava 10 prosenttiin alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta kehottaa asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään kertomukseensa seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
on sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 
erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Tässä direktiivissä 
selvennetään, miten hankintaviranomaiset 
voivat edistää ympäristönsuojelua ja 
kestävää kehitystä varmistaen samalla, että 
ne saavat hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdolliseen hinta-laatusuhteen.

(5) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9, 10 ja 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset
yhdessä korkean työllisyystason 
edistämisen, asianmukaisen 
sosiaaliturvan takaamisen, sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumisen sekä 
korkeatasoisen koulutuksen ja 
ammattikoulutuksen sekä ihmisten 
terveyden suojelun kanssa on 
sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 
erityisesti sosiaalisesti ja ympäristön 
kannalta kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Tässä direktiivissä 
selvennetään, miten hankintaviranomaiset 
voivat käyttää harkintavaltaansa julkisten 
hankintasopimusten laatimisessa ja 
tekemisessä, jotta voidaan edistää 
ympäristönsuojelua, sosiaalista 
hyvinvointia ja kestävää kehitystä 
varmistaen samalla, että ne saavat 
hankintasopimuksilleen parhaan 
mahdolliseen hinta-laatusuhteen.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Julkista hankintaa koskevan EU:n 
lainsäädännön vaikutuksista ja 
tehokkuudesta tehdyn arvioinnin tulokset 
ovat osoittaneet, että tiettyjen palvelujen 
jättämistä direktiivin täydellisen 
soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi tämä 
direktiivi ulotetaan koskemaan täydellisesti 
useita palveluja (kuten hotellipalveluja ja 
oikeudellisia palveluja, joissa molemmissa 
rajatylittävän kaupan osuuden on todettu 
olevan erityisen suuri).

(10) Julkista hankintaa koskevan EU:n 
lainsäädännön vaikutuksista ja 
tehokkuudesta tehdyn arvioinnin tulokset 
ovat osoittaneet, että tiettyjen palvelujen 
jättämistä direktiivin täydellisen 
soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi tämä 
direktiivi ulotetaan koskemaan täydellisesti 
useita palveluja (kuten hotellipalveluja, 
joissa molemmissa rajatylittävän kaupan 
osuuden on todettu olevan erityisen suuri).
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Perustelu

Oikeudelliset palvelut, jotka ovat puhtaasti luottamuksellisia ja jäsenvaltioiden perinteisiin 
sidottuja, on suljettava direktiiviehdotuksen ulkopuolelle, sillä ne edellyttävät hankintayksikön 
erityistarpeista riippuvien subjektiivisten seikkojen arviointia.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus.
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 
että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
hankintaviranomaisia, ei sinänsä sulje pois 
hankintasääntöjen soveltamista. Julkista 
hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saisi kuitenkaan vaikuttaa 
viranomaisten vapauteen päättää siitä, 
miten ne järjestävät julkiseen palveluun 
liittyvien tehtäviensä hoitamisen.
Määräysvallan alaisten yksikköjen kanssa 
tehdyt hankintasopimukset tai yhteistyö, 
jossa hankintaviranomaiset hoitavat 
yhdessä julkiseen palveluun liittyviä 
tehtäviään, olisi näin ollen jätettävä 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
tässä direktiivissä säädetyt edellytykset 
täyttyvät. Tällä direktiivillä olisi pyrittävä 
varmistamaan, että soveltamisalan 
ulkopuolelle jätetty julkisen sektorin 
sisäinen yhteistyö ei aiheuta kilpailun 

(14) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä julkista 
hankintaa koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus.
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten keskuudessa. Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten välisiin 
hankintasopimuksiin ei sovelleta julkista 
hankintaa koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 
että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
hankintaviranomaisia, ei sinänsä sulje pois 
hankintasääntöjen soveltamista. Julkista 
hankintaa koskevien sääntöjen 
soveltaminen ei saisi kuitenkaan vaikuttaa 
viranomaisten vapauteen päättää siitä, 
miten ne järjestävät julkiseen palveluun 
liittyvien tehtäviensä hoitamisen.
Määräysvallan alaisten yksikköjen kanssa 
tehdyt hankintasopimukset tai yhteistyö, 
jossa hankintaviranomaiset hoitavat 
yhdessä julkiseen palveluun liittyviä 
tehtäviään, olisi näin ollen jätettävä 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
tässä direktiivissä säädetyt edellytykset 
täyttyvät. Yleisradioyhtiöiden sekä 
yleisradioyhtiöiden ja niiden tytäryritysten 
välinen yhteistyö olisi suljettava kilpailun 
vääristymien välttämiseksi näiden 
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vääristymistä yksityisiin talouden 
toimijoihin nähden. Hankintaviranomaisen 
osallistuminen tarjoajana julkista hankintaa 
koskevan sopimuksen tekomenettelyn ei 
saisi myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

säännösten soveltamisalan ulkopuolelle, 
mikäli ne kuuluvat EU:n 
kilpailulainsäädännön piiriin. Tällä 
direktiivillä olisi pyrittävä varmistamaan, 
että soveltamisalan ulkopuolelle jätetty 
julkisen sektorin sisäinen yhteistyö ei 
aiheuta kilpailun vääristymistä yksityisiin 
talouden toimijoihin nähden.
Hankintaviranomaisen osallistuminen 
tarjoajana julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelyn ei saisi 
myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

Perustelu

Kilpailuoikeuden olisi oltava tässä ensisijainen: Talonsisäisiin hankintoihin sovellettavien 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti "määräysvallan alaisen oikeushenkilön" 
on hoidettava liiketoimia kustannusten korvaamisen periaatetta noudattaen, mikä ei ole EU:n 
kilpailuoikeuden periaatteiden mukaista. Kilpailuoikeuden mukaan julkisoikeudellisten 
laitosten tytäryritysten on toimittava markkinaedellytysten mukaisesti. Lisäksi radiotoiminnan 
yhteydessä on säädetty laissa, että lähetystoiminnan harjoittajilla ja tytäryhtiöillä on oltava 
eri tavoitteet tukimäärärahojen toteuttamisessa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Neuvottelumenettelyjä, joissa 
hankintailmoitusta ei julkaista etukäteen, 
olisi käytettävä ainoastaan hyvin 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska ne 
vaikuttavat haitallisesti kilpailuun.
Tällainen poikkeus olisi rajoitettava
koskemaan tapauksia, joissa 
tarjouskilpailun julkaiseminen ei ole 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 
mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi tai 
joissa on alusta alkaen selvää, että 
julkaiseminen ei lisäisi kilpailua etenkään 
sen vuoksi, että objektiivisesti katsoen vain 
yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus hankintasopimuksen 

(18) Neuvottelumenettelyjä, joissa 
hankintailmoitusta ei julkaista etukäteen, 
olisi käytettävä ainoastaan hyvin 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska ne 
vaikuttavat haitallisesti kilpailuun, ja ne 
olisi perusteltava asianmukaisesti, ja 
perustelut on toimitettava hallintoelimelle 
84 artiklan mukaisesti. Tällainen poikkeus
rajoitetaan koskemaan tapauksia, joissa 
tarjouskilpailun julkaiseminen ei ole 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 
mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi tai 
joissa on alusta alkaen selvää, että 
julkaiseminen ei lisäisi kilpailua etenkään 
sen vuoksi, että objektiivisesti katsoen vain 
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toteuttamiseen. Neuvottelumenettelyä, 
josta ei ilmoiteta ennakolta, on aiheellista 
käyttää ainoastaan sellaisissa tilanteissa, 
joissa on kyse objektiivisesta 
yksinoikeudesta ja joissa 
hankintaviranomainen ei ole itse luonut 
tällaista tilannetta tulevaa 
hankintamenettelyä varten ja joissa ei ole 
sopivia korvikkeita, jollaisten saatavuus 
olisi arvioitava perusteellisesti

yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus hankintasopimuksen 
toteuttamiseen. Neuvottelumenettelyä, 
josta ei ilmoiteta ennakolta, on aiheellista 
käyttää ainoastaan sellaisissa tilanteissa, 
joissa on kyse objektiivisesta 
yksinoikeudesta ja joissa 
hankintaviranomainen ei ole itse luonut 
tällaista tilannetta tulevaa 
hankintamenettelyä varten ja joissa ei ole 
sopivia korvikkeita, jollaisten saatavuus 
olisi arvioitava perusteellisesti

Perustelu

Jotta vältettäisiin vaarallinen kilpailun vääristyminen, sellaisten neuvottelumenettelyjen 
käyttämisen, joissa hankintailmoitusta ei julkaista etukäteen, olisi oltava poikkeus. Tämän 
vuoksi olisi säädettävä enimmäismääristä, joiden ylittyessä poikkeusta ei voida myöntää.

Tarkistus 5

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 jakamatta jättämiselle. 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 jakamiselle tai jakamatta 
jättämiselle. 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.

Perustelu

Hankintaviranomaisen on arvioitava järjestelmällisesti ja etukäteen hankintasopimuksen 
jakamista osiin. Sekä osiin jakaminen että jakamatta jättäminen olisi kuitenkin perusteltava. 
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Nykyisen sanamuodon mukaan ainoastaan päätös olla jakamatta osiin on perusteltava. 

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Tarjoukset, jotka vaikuttavat 
poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa 
kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin tai 
palveluihin, saattavat perustua teknisesti, 
taloudellisesti tai oikeudellisesti 
epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin.
Jotta estettäisiin mahdolliset haitat 
hankintasopimusten toteuttamisen aikana, 
hankintaviranomaiset olisi velvoitettava 
pyytämään selitystä hintatarjoukseen, jos 
tarjouksessa olevat hinnat ovat 
huomattavasti alhaisemmat kuin muiden 
tarjoajien pyytämät hinnat. Jos tarjoaja ei 
kykene antamaan riittävää selitystä,
hankintaviranomaisella olisi oltava oikeus
hylätä tarjous. Hylkäämisen olisi oltava 
pakollista tapauksissa, joissa 
hankintaviranomainen on todennut, että 
poikkeuksellisen alhainen hinta johtuu 
unionin pakollisen sosiaali-, työ- tai 
ympäristölainsäädännön tai kansainvälisen 
työoikeuden määräysten noudattamatta 
jättämisestä.

(42) Tarjoukset, jotka vaikuttavat 
poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa 
kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin tai 
palveluihin, saattavat perustua teknisesti, 
taloudellisesti tai oikeudellisesti 
epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin.
Jotta estettäisiin mahdolliset haitat 
hankintasopimusten toteuttamisen aikana, 
hankintaviranomaiset olisi velvoitettava 
pyytämään selitystä hintatarjoukseen, jos 
tarjouksessa olevat hinnat ovat 
huomattavasti alhaisemmat kuin muiden 
tarjoajien pyytämät hinnat. Jos tarjoaja ei 
kykene antamaan riittävää selitystä,
hankintaviranomaisen olisi hylättävä
tarjous. Hylkäämisen olisi oltava pakollista
myös tapauksissa, joissa 
hankintaviranomainen on todennut, että 
poikkeuksellisen alhainen hinta johtuu
kansallisen, kansainvälisen tai Euroopan
unionin lainsäädännön, erityisesti sosiaali-
, työ- tai ympäristölainsäädännön 
noudattamatta jättämisestä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(43 a) Julkisten hankintojen 
asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi alihankkijoiden käyttöä 
on säädeltävä asianmukaisesti, jotta 
voitaisiin varmistaa, että julkiset 
hankinnat suoritetaan tehdyn tarjouksen 
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mukaisesti. Alihankinta olisi rajoitettava 
korkeintaan kolmeen perättäiseen 
alakohtaiseen alihankintasopimukseen, 
jollei kansallisessa lainsäädännössä 
säädetä tiukemmista rajoituksista tällä 
alalla.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) Hankintaviranomaisten olisi 
noudatettava kaupallisissa toimissa 
tapahtuvien maksuviivästysten 
torjumisesta annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2011/7/EU vahvistettua maksun 
lykkäystä.
_______________
1 EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi ei rajoita viranomaisten 
oikeutta päättää kaikilla tasoilla, 
haluavatko ne ja millä tavoin ja missä 
määrin huolehtia itse julkisista tehtävistä. 
Viranomaiset voivat suorittaa omia 
resurssejaan käyttäen yleisen edun 
mukaisia tehtäviä ilman, että niillä on 
velvollisuus kääntyä ulkopuolisten 
talouden toimijoiden puoleen. Ne voivat 
näin tehdessään toimia yhteistyössä 
muiden viranomaisten kanssa.

Tarkistus 10
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6) 'julkisoikeudellisilla laitoksilla' 
tarkoitetaan laitoksia, joilla on kaikki 
seuraavat ominaisuudet:

6) 'julkisoikeudellisella laitoksella' 
tarkoitetaan laitosta, jolla on kaikki 
seuraavat ominaisuudet:

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ne on perustettu tyydyttämään tai niiden 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa 
ja vastaa toimintansa harjoittamisesta 
aiheutuneista tappioista, ei ole tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei 
olisi teollista tai kaupallista luonnetta;

a) se on perustettu erityiseen tarkoitukseen
tyydyttämään yleisen edun mukaisia 
tarpeita, joilla ei ole pelkästään teollista ja
kaupallista luonnetta;

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne ovat oikeushenkilöitä; b) se on oikeushenkilö;

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) 'julkisia tavarahankintoja koskevilla 
sopimuksilla' tarkoitetaan julkista 

10) 'julkisia tavarahankintoja koskevilla 
sopimuksilla' tarkoitetaan julkista 
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hankintaa koskevia sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on tuotteiden osto, liisaus, 
vuokraus tai osamaksukauppa osto-optioin 
tai ilman niitä. Julkista tavarahankintaa 
koskevaan sopimukseen voi kuulua 
liitännäisesti kokoamis- ja asennustöitä;

hankintaa koskevia sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on tuotteiden osto, liisaus, 
vuokraus tai osamaksukauppa osto-optioin 
tai ilman niitä. Julkista tavarahankintaa
koskevaan sopimukseen voi kuulua 
useissa erissä toimitettavia tavaroita. 
Tavarahankintaa koskevaan sopimukseen 
voi kuulua liitännäisesti kokoamis- ja 
asennustöitä;

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Erityiset poikkeukset muilla kuin 

postipalvelujen alalla
Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisia 
hankintoja koskeviin sopimuksiin, joiden 
päätarkoituksena on se, että 
hankintaviranomainen voi tarjota muita 
kuin postipalveluja.
Tässä direktiivissä 'muilla kuin 
postipalveluilla' tarkoitetaan seuraavilla 
aloilla tarjottavia palveluja:
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 julkisia palveluja 
koskevan direktiivin 10 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuihin 
postilähetyksiin liittyvät palvelut, kuten 
suoramainonta, jota ei ole osoitettu 
nimenomaisesti kenellekään;
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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).

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) audiovisuaalisiin mediapalveluihin 
tarkoitettujen ohjelmien ostoa, 
kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa 
ja ovat radio- ja televisiotoiminnan 
harjoittajien tekemiä sopimuksia, tai jotka 
koskevat radio- ja televisiolähetysaikaa ja 
jotka tehdään audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoajien kanssa;

b) ääni- ja audiovisuaalisiin 
mediapalveluihin tarkoitettujen ohjelmien 
ostoa, kehittämistä, tuotantoa tai 
yhteistuotantoa sekä niihin liittyviä 
valmistelevia palveluja ja mediapalvelujen 
lähettämiseksi, levittämiseksi ja 
jakelemiseksi tehtäviä sopimuksia;

Perustelu

Teknologiariippumattomuuden varmistamiseksi olisi otettava huomioon myös radion ja 
internetin mediapalvelut.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja, c) oikeudellisia välimies- ja 
sovittelupalveluja;

Perustelu

Kun otetaan huomioon oikeudellisten palvelujen erityinen harkinnanvarainen ja 
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luottamuksellinen luonne, olisi tärkeää sulkea ne pois tämän direktiivin soveltamisalasta.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä
(ERVV) toteutettuja toimia;

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, erityisesti liiketoimia, 
joilla hankintaviranomainen hankkii 
rahaa tai pääomaa, sekä
keskuspankkipalveluja ja Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä (ERVV) 
toteutettuja toimia;

Perustelu

Kuntarahoituksen ei pitäisi kuulua direktiivin soveltamisalaan. Kuntaluottojen 
antomenettelyjä ei tarvitse säännellä EU:n tasolla, sillä kansalliset talousarviosäännökset 
sisältävät selkeitä määräyksiä luotonoton luvallisuudesta.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut audiovisuaaliset mediapalvelut 
käsittävät minkä tahansa sähköisen verkon 
välityksellä tapahtuvan siirron ja 
levityksen.

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut ääni- ja audiovisuaaliset 
mediapalvelut käsittävät minkä tahansa 
sähköisen verkon välityksellä tapahtuvan 
siirron ja levityksen.

Perustelu

Teknologiariippumattomuuden varmistamiseksi tässä kohdassa olisi mainittava paitsi 
audiovisuaaliset myös äänimediapalvelut.



AD\915474FI.doc 15/33 PE489.618v02-00

FI

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Julkisista hankintasopimuksista on 
julkaistava yksityiskohtaiset tiedot.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät estä 
hankintasopimusten julkaisemista sen 
jälkeen, kun ne on tehty, sopimuksiin 
mahdollisesti myöhemmin tehtävät 
muutokset mukaan luettuina.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat julkista 
hankintaa koskevia sopimuksia tehdessään 
noudattaa neuvottelumenettelyä, josta ei 
ilmoiteta ennakolta, ainoastaan 2–5
kohdassa säädetyissä tapauksissa.

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat julkista 
hankintaa koskevia sopimuksia tehdessään 
noudattaa neuvottelumenettelyä, josta ei 
ilmoiteta ennakolta, ainoastaan 2–5 
kohdassa säädetyissä tapauksissa. Tässä 
tapauksessa hankintaviranomaisten on 
toimitettava 84 artiklassa tarkoitetulle 
valvontaelimelle yksityiskohtainen 
selvitys, johon liitetään asianmukaiset 
perustelut. 

Tarkistus 22
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Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta ja 
komissiolle tai 84 artiklan mukaisesti 
nimetylle kansalliselle valvontaelimelle 
toimitetaan sen pyynnöstä selostus 
asiasta.

a) kun avoimella tai rajoitetulla 
menettelyllä ei ole saatu lainkaan 
tarjouksia tai ei ole saatu sopivia tarjouksia 
tai yhtään osallistumishakemusta ei ole 
jätetty, edellyttäen että alkuperäisiä 
sopimusehtoja ei muuteta.

Tarkistus 23

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, jotka 
eivät ylitä 1/6:aa sovitusta 
kokonaishinnasta. Hankintaviranomaisten 
on ilmoitettava hankintailmoituksessa, tai 
jos tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä, 
sallivatko ne vaihtoehtojen esittämisen. Jos 
tätä ei tehdä, vaihtoehtoja ei hyväksytä.

Perustelu

Vaihtoehtojen häikäilemätön käyttö voisi vääristää kilpailua ja luoda 
oikeusvarmuusongelmia. Olisi hyödyllistä laatia erityissäännös, jolla säädetään 
vaihtoehtojen sallittu enimmäishinta sekä hankintaviranomaisille etukäteen määritellyt 
vähimmäisvaatimukset. Kansallinen lainsäädäntö tarjoaa tätä koskevia vertailulukuja, mikä 
vahvistaa tämän säännöksen tehokkuuden.
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. 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,
hankintaviranomaisen on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
selvitettävä näkemyksensä perusteet
koskien osiin jakamista tai jakamatta 
jättämistä.

Perustelu
Hankintaviranomaisen on arvioitava järjestelmällisesti ja etukäteen hankintasopimuksen 
jakamista osiin, jotta estetään välineen harkitsematon käyttö. Sekä osiin jakaminen että 
jakamatta jättäminen olisi kuitenkin perusteltava, kun taas nykyisen sanamuodon mukaisesti 
ainoastaan päätös olla jakamatta osiin on perusteltava.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 46 artiklan 2 kohdassa ja 47 
artiklassa tarkoitetut ilmoitukset on 
julkaistava kokonaisuudessaan 
hankintaviranomaisen valitsemalla unionin 
virallisella kielellä. Kyseinen kielitoisinto 
on ainoa todistusvoimainen teksti. Kunkin 
ilmoituksen keskeisistä kohdista on 
julkaistava tiivistelmä muilla virallisilla 
kielillä.

3. Edellä 46 artiklan 2 kohdassa ja 47 
artiklassa tarkoitetut ilmoitukset on 
julkaistava kokonaisuudessaan 
hankintaviranomaisen valitsemalla unionin 
virallisella kielellä. Kyseinen kielitoisinto 
on ainoa todistusvoimainen teksti.

Tarkistus 26
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Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikille hyväksyttävän tarjouksen 
tehneille tarjoajille tarjoajien kanssa 
käytävistä neuvotteluista ja 
vuoropuhelusta sekä niiden etenemisestä.

Poistetaan.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 89 artiklan 
mukaisesti liitteen XI luettelon
muuttamiseksi silloin, kun se on uusien 
kansainvälisten sopimusten tekemisen tai 
olemassa olevien kansainvälisten 
sopimusten muuttamisen vuoksi tarpeen.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 89 artiklan 
mukaisesti liitteen XI luettelon
täydentämiseksi silloin, kun se on uusien 
kansainvälisten sopimusten tekemisen tai 
olemassa olevien kansainvälisten 
sopimusten muuttamisen vuoksi tarpeen.

Tarkistus 28

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/EU1 tarkoitettuun 
ihmiskaupan ja lapsityövoiman 
hyödyntämiseen.
___________
1 EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1.

Tarkistus 29
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Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Hankintaviranomaisen on suljettava
talouden toimija pois julkista hankintaa 
koskevasta menettelystä, jos jokin 
seuraavista perusteista täyttyy:

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viranomaiset eivät ole velvoitettuja 
asettamaan kaikkia 2, 3 ja 4 kohdassa 
lueteltuja edellytyksiä, mutta ne eivät saa
asettaa muita kuin näissä kohdissa 
lueteltuja vaatimuksia.

Viranomaiset eivät ole velvoitettuja 
asettamaan kaikkia 2, 3 ja 4 kohdassa 
lueteltuja edellytyksiä, ja ne voivat asettaa 
muita kuin näissä kohdissa lueteltuja 
vaatimuksia.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Teknisen ja ammatillisen pätevyyden 
osalta hankintaviranomaiset voivat vaatia, 
että talouden toimijoilla on tarvittava 
henkilöstö ja riittävästi teknisiä 
voimavaroja ja kokemusta 
hankintasopimuksen toteuttamiseksi 
asianmukaisia laatuvaatimuksia 
noudattaen. Hankintaviranomaiset voivat 
päätellä, etteivät talouden toimijat toteuta 
hankintasopimusta asianmukaisia 
laatuvaatimuksia noudattaen, jos 
hankintaviranomainen toteaa, että 
toimijoilla on eturistiriitoja, jotka voivat 
vaikuttaa kielteisesti hankintasopimuksen 
toteuttamiseen.

Teknisen ja ammatillisen pätevyyden 
osalta hankintaviranomaisten on 
vaadittava, että talouden toimijoilla on 
tarvittava henkilöstö ja riittävästi teknisiä 
voimavaroja ja kokemusta 
hankintasopimuksen toteuttamiseksi 
asianmukaisia laatuvaatimuksia noudattaen
ja, jos hankintaviranomainen niin pyytää, 
sopimuksen toteuttamista koskevien 
lausekkeiden mukaisesti sen mukaan mitä 
70 artiklassa säädetään.
Hankintaviranomaiset voivat päätellä, 
etteivät talouden toimijat pysty 
varmistamaan vaadittua toteutusta, jos 
hankintaviranomainen toteaa, että 
toimijoilla on eturistiriitoja, jotka voivat 
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vaikuttaa kielteisesti hankintasopimuksen 
toteuttamiseen.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
62 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. 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 ainoastaan muiden yksiköiden
aineellisia voimavaroja ottaen huomioon, 
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.
Hankintaviranomaisten on vaadittava, 
että talouden toimija ja kyseiset muut 
yksiköt ovat yhdessä vastuussa 
hankintasopimuksen täytäntöönpanosta.

Perustelu

Oikeusvarmuuden ja taloudellisen varmuuden varmistamiseksi hankintaa tehdessä ja 
toteuttaessa on tarpeen rajoittaa palveluntarjoajien käyttö vain aineellisten edellytysten 
hankintaan ja vahvistaa yhteisvastuullisuutta talouden toimijan ja niiden yksiköiden välillä, 
joita talouden toimija käyttää hankinnan toteuttamisessa, tekemällä yhteisvastuullisuus 
pakolliseksi. Välineiden saatavuus voi perustua ainoastaan oikeussuhteeseen hankkijan ja 
tarjoajan välillä.

Tarkistus 33
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Ehdotus direktiiviksi
62 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Talouden toimija tai kyseiset yksiköt 
eivät saa käyttää samanaikaisesti 
vaatimuksia, jotka koskevat muiden 
yksiköiden resurssien hyväksi käyttämistä.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta yksittäisistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintaviranomaisten on käytettävä yhtä 
seuraavista julkisten hankintasopimusten
tekoperusteista:

1. Rajoittamatta yksittäisistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintaviranomaisten on käytettävä 
julkisten hankintasopimusten
tekoperusteena kokonaistaloudellisesti 
edullisinta tarjousta.

a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous,

b) alin hinta. 

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

2. Hankintaviranomaisen kannalta 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous
määritellään kyseisen hankintasopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan.

2. Hankintaviranomaisen on arvioitava 
1 kohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
kyseisen hankintasopimuksen kohteeseen 
liittyvien perusteiden mukaan.

Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 
kustannusten lisäksi muita kyseisen 

Näihin perusteisiin on kuuluttava hinnan 
tai kustannusten lisäksi muita kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä 
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hankintasopimuksen kohteeseen liittyviä
seuraavanlaisia perusteita:

perusteita.

Kustannukset voidaan arvioida
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 67 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Hinta-/kustannusperuste voi olla 
määräävä sopimuksen tekoperuste 
sellaisten standardoitujen tuotteiden ja 
palvelujen tapauksessa, joiden sisältö 
voidaan määrätä ennalta jo niiden 
luonteen vuoksi.

Lisäksi perusteisiin voi kuulua muita 
seuraavanlaisia perusteita:

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 sosiaaliset 
näkökohdat ja innovatiivisen luonteen;

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;

b) palvelusopimusten ja rakennusurakoiden 
suunnittelua koskevien sopimusten osalta
on otettava 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;

c) huolto ja tekninen tuki, toimituspäivä 
sekä toimitus- tai toteutusaika;

c) huolto ja tekninen tuki, toimituspäivä 
sekä toimitus- tai toteutusaika;

d) rakennusurakan, toimitusten tai 
palvelujen tuotannossa tai suorittamisessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 22 kohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa käytetty 
prosessi siinä määrin, kun nämä perusteet 
on määritelty 4 kohdan mukaisesti ja ne 
koskevat tekijöitä, jotka liittyvät suoraan 

d) rakennusurakan, toimitusten tai 
palvelujen tuotannossa tai suorittamisessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 22 kohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa käytetty 
prosessi siinä määrin, kun nämä perusteet 
on määritelty 4 kohdan mukaisesti ja ne 
koskevat tekijöitä, jotka liittyvät suoraan 
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näihin prosesseihin, ja ovat 
luonteenomaisia tälle tietylle 
tuotantoprosessille taikka kyseisten 
rakennusurakoiden, toimitusten tai 
palvelujen suorittamiselle.

näihin prosesseihin, ja ovat 
luonteenomaisia tälle tietylle 
tuotantoprosessille taikka kyseisten 
rakennusurakoiden, toimitusten tai 
palvelujen suorittamiselle.

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

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 tekoperusteilla on 
varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus ja niihin on liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittämien tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen. Hankintaviranomaisten on 
tarjoajien esittämien tietojen perusteella 
tosiasiallisesti tarkistettava, täyttävätkö 
tarjoajat hankintasopimuksen 
tekoperusteet.

5. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisessa tapauksessa
hankintaviranomaisen on täsmennettävä 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen määrittämiseksi valitsemansa 
kunkin perusteen suhteellinen painotus 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
hankinta-asiakirjoissa tai, jos on kyse 
kilpailullisesta neuvottelumenettelystä, 
hankekuvauksessa.

5. Hankintaviranomaisen on täsmennettävä 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen määrittämiseksi valitsemansa 
kunkin perusteen suhteellinen painotus 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
hankinta-asiakirjoissa tai, jos on kyse 
kilpailullisesta neuvottelumenettelystä, 
hankekuvauksessa.

Painotus voidaan ilmaista määrittämällä 
suuruusluokka, jonka ääriarvojen väli on 
tarkoituksenmukainen.

Painotus voidaan ilmaista määrittämällä 
suuruusluokka, jonka ääriarvojen väli on 
tarkoituksenmukainen.

Jos painotusta ei objektiivisista syistä voida 
tehdä, hankintaviranomaisen on 
ilmoitettava perusteiden aleneva 
tärkeysjärjestys.

Jos painotusta ei objektiivisista syistä voida 
tehdä, hankintaviranomaisen on 
ilmoitettava perusteiden aleneva 
tärkeysjärjestys.
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siinä tapauksessa, että 
elinkaarikustannusten laskemiseen 
hyväksytään yhteinen menetelmä unionin 
säädöksellä, alakohtaisen lainsäädännön 
nojalla annettavat delegoidut säännökset 
mukaan luettuina, sitä on sovellettava
silloin, kun elinkaarikustannukset 
sisältyvät 66 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuihin hankintasopimuksen
tekoperusteisiin.

3. Siinä tapauksessa, että 
elinkaarikustannusten laskemiseen 
hyväksytään yhteinen menetelmä unionin 
säädöksellä, alakohtaisen lainsäädännön 
nojalla annettavat delegoidut säännökset 
mukaan luettuina, sitä on sovellettava
66 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
hankintasopimuksen tekoperusteiden 
mukaisesti.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1-3 kohdat

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintaviranomaisen on ilmoitettava 
tarjouspyynnössä, että hinnanalennus voi 
olla korkeintaan 25 prosenttia 
tarjouskilpailun mukaisesta 
perushinnasta.

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

Hankintaviranomaisen on vaadittava, että 
talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos hinta tai
laskutettavat kustannukset ovat yli 
25 prosenttia alhaisemmat kuin muiden
tarjousten hinta tai kustannukset
keskimäärin.

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

c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi.

2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta,

2. Jos tarjoukset vaikuttavat muista syistä 
poikkeuksellisen alhaisilta,
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hankintaviranomaiset voivat pyytää myös
niitä koskevia selityksiä.

hankintaviranomaisten on pyydettävä
niitä koskevia selityksiä.

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut selitykset voivat koskea 
erityisesti seuraavia seikkoja:

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut selitykset koskevat seuraavia 
seikkoja:

a) rakennusmenetelmän, tuotteiden 
valmistusmenetelmän tai palvelun 
suorittamisen taloudellisia näkökohtia;

a) rakennusmenetelmän, tuotteiden 
valmistusmenetelmän tai palvelun 
suorittamisen taloudellisia näkökohtia;

b) valittuja teknisiä ratkaisuja tai 
poikkeuksellisen edullisia, tarjoajaa 
suosivia urakan toteuttamisen tai tuotteiden 
toimittamisen taikka palvelun 
suorittamisen ehtoja;

b) valittuja teknisiä ratkaisuja tai 
poikkeuksellisen edullisia, tarjoajaa 
suosivia urakan toteuttamisen tai tuotteiden 
toimittamisen taikka palvelun 
suorittamisen ehtoja;

c) tarjoajan ehdottamien 
rakennusurakoiden, tuotteiden tai 
palvelujen omintakeisuutta;

c) tarjoajan ehdottamien 
rakennusurakoiden, tuotteiden tai 
palvelujen omintakeisuutta;

d) unionin lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
noudattamista vähintään vastaavalla 
tavalla tai, tapauksen mukaan, yhtäläisen 
suojan tason varmistavien muiden 
säännösten noudattamista;

d) unionin lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
noudattamista tai, tapauksen mukaan, 
yhtäläisen suojan tason varmistavien 
muiden säännösten noudattamista;

e) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.

e) tarjoajan mahdollisesti saamaa 
valtiontukea.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos
alihankkijat pyytävät ja jos 
hankintasopimuksen luonne sen sallii, 
hankintaviranomaisten on maksettava 
alihankkijalle suoraan 
tavarantoimituksista, rakennusurakoista ja 
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hankintasopimuksen luonne sen sallii.
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

palveluista, joita ne ovat toimittaneet 
päätoimeksisaajalle. Tällöin 
jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Perustelu

Ensinnäkin suoria maksuja olisi harkittava ainoastaan alihankkijan pyynnöstä eikä aina, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. Jos säädetään, että alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille suoraan, kun hankintasopimuksen luonne sen sallii, 
aiheutetaan hallinnollinen taakka, josta kaikki viranomaiset eivät selviä.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
72 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 4 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
5 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen hinnasta, edellyttäen 
ettei muutos vaikuta hankintasopimuksen 
yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia 
tehdään peräkkäin useampia, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

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

Perustelu
Jotta hankintaviranomaisia ei kuormiteta liikaa eikä menettelyä vaikeuteta samaa 
rakennusurakkaa tai palvelua koskevilla uusilla hankintamenettelyillä, nykyisen säännöksen 
soveltamisalaa olisi laajennettava. Lisäksi olisi säädettävä, että hankintasopimuksen muutos, 
jota ei katsota merkittäväksi ja joka ei näin ollen edellytä uutta hankintamenettelyä, ei saa 
ylittää 10 prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Tarkistus 39
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Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintaviranomaiset aikovat 
tehdä hankintasopimuksia 74 artiklassa 
tarkoitetuista palveluista, niiden on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
hankintailmoituksella.

Poistetaan.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa H ja I osassa
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden 
mukaisesti.

3. Edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevassa I osassa tarkoitetut 
tiedot.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa vakiolomakkeet. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 
91 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 

4. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetut 
ilmoitukset on julkaistava 49 artiklan 
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49 artiklan mukaisesti. mukaisesti.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.
Jäsenvaltiot voivat myös säätää, ettei 
palveluntarjoajaa valita pelkästään 
palvelujen suorittamisen hinnan 
perusteella.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi, 
kuluttajansuoja ja sosiaalinen 
osallistaminen. Jäsenvaltiot voivat myös 
säätää, ettei palveluntarjoajaa valita 
pelkästään palvelujen suorittamisen hinnan 
perusteella.

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ovat 
liiketoimissaan talouden toimijoiden 
kanssa täysin vakavaraisia, ja niiden on 
varmistettava, että kyseiset viranomaiset 
ottavat ennalta käyttöön soveltuvan 
välineen, jolla taataan toimijan saatavat.

Perustelu

Hankintaviranomaisten jatkuvia vararikkoja niiden toteuttaessa liiketoimia yksityisten 
yritysten kanssa rakennusurakoiden ja palvelujen toteuttamiseksi ei voida enää suvaita. 
Voitaisiin ottaa käyttöön sellainen takausväline, joka takaisi talouden toimijalle kuuluvien 
palkkioiden maksamisen sen jälkeen, kun se on saanut rakennusurakan päätökseen.

Tarkistus 45
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Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä valtio- tai 
liittovaltiorakenteestaan riippuen yksi tai 
useampia riippumattomia elimiä, jotka 
vastaavat täytäntöönpanotoimintojen 
valvonnasta ja koordinoinnista, jäljempänä
'valvontaelimet'. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nimeämisestä komissiolle.

Ne jäsenvaltiot, jotka jo käyttävät 
riippumattomia elimiä, voivat säilyttää 
kyseiset elimet, kunhan ne täyttävät kaikki 
jäljempänä esitetyt velvoitteensa.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Oikeudelliset palvelut ovat aina sisältäneet ja sisältävät edelleen ammattilaisen kanssa 
luottamuksellisen suhteen, joka perustuu todelliseen ammatilliseen valmiuteen ja jonka 
takaavat eettisten sääntöjen pakottavat vaatimukset. Niitä ei kuitenkaan voida siirtää 
julkiselle valvontaelimelle eikä sisällyttää myöskään tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

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

kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen tulkintaan 
ja soveltamiseen, usein kysytyistä asioista 
ja systeemisistä vaikeuksista julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisessa tämän direktiivin 
säännökset ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen;

Perustelu

Ehdotettu uusi sanamuoto vastaa paremmin toimielimen tavoitteita, joiden tulee kohdistua 
määrättyjen sääntöjen täytäntöönpanoa ja soveltamista koskeviin valvontatoimiin.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red flag) 
indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 
sekä muita vakavia sääntöjenvastaisuuksia;

d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red flag) 
indikaattorijärjestelmiä ja 
seurantajärjestelmiä, joiden tarkoituksena 
on riittävästi ehkäistä, havaita ja tuoda ilmi 
hankintoihin liittyviä petos-, lahjonta- ja 
eturistiriitatapauksia sekä muita vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia sekä erityisiä 54, 55 
ja 71 artiklaan sisältyvien säännösten 
rikkomuksia;

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

f a) tutkii hankintaviranomaisten niille 
toimittamat selvitykset, jotka koskevat 
suunnitelmia soveltaa 
neuvottelumenettelyä, joissa 



AD\915474FI.doc 31/33 PE489.618v02-00

FI

hankintailmoitusta ei julkaista etukäteen;

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa koskevaa 
tehtäväänsä tai tutkiessaan 
hankintaviranomaisten 30 artiklan
mukaisesti toimittamia selvityksiä.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava teknisen 
tuen rakenteet, jotta hankintaviranomaiset 
saavat oikeudellisia ja taloudellisia 
neuvoja, ohjeita ja tukea 
hankintamenettelyjen valmisteluun ja 
toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että jokainen 
hankintaviranomainen voi saada pätevää 
tukea ja neuvoja yksittäisissä 
kysymyksissä.

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava teknisen 
tuen rakenteet, jotta hankintaviranomaiset 
saavat oikeudellisia ja taloudellisia 
neuvoja, ohjeita ja tukea 
hankintamenettelyjen valmisteluun ja 
toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että jokainen 
hankintaviranomainen voi saada pätevää 
tukea ja neuvoja yksittäisissä 
kysymyksissä, erityisesti koskien 54, 55 ja 
71 artiklojen säännöksiä.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI – luetelmakohta 1 a (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– Työlausekkeita koskeva yleissopimus 
nro 94 (julkiset sopimukset)
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