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LYHYET PERUSTELUT

Julkisilla hankinnoilla on edistettävä sisämarkkinoiden luomista ja jäsenvaltioiden 
talouskasvun elvyttämistä. Euroopan unionissa julkiset hankkijat käyttävät noin 18 prosenttia 
BKT:sta tavara-, urakka- ja palveluhankintoihin.

Valmistelijan mielestä vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankintoja koskevien direktiivien ajantasaistamisessa on noudatettava 
seuraavia periaatteita:
– menettelyjen yksinkertaistaminen niin, että se hyödyttää kaikkia talouden toimijoita
– pk-yritysten osallistumisen edistäminen
– parhaan mahdollisen hinta-laatusuhteen varmistaminen
– julkisten varojen käyttäminen tehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Valmistelijan mielestä komission lainsäädäntöehdotus on yksiselitteisen myönteinen, sillä 
siinä pyritään vahvistamaan ja päivittämään unionissa vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen 
ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoihin sovellettavaa lainsäädäntöä.

Erityisen tyytyväinen valmistelija on ehdotuksen sisältöön ja tavoitteeseen vahvistaa 
hankintojen oikeudellista kehystä, jotta niitä voidaan käyttää kannustimena julkisille ja 
yksityisille investoinneille infrastruktuurin ja strategisten palvelujen aloilla. Hän pitää myös 
tarpeellisena innovoida ja yksinkertaistaa hankintamenettelyjä sekä saavuttaa tiukan 
budjettikurin aikoina oikea tasapaino prioriteettien ja julkisten hankintojen tehostamistarpeen 
välillä. 

Valmistelijan mielestä hankintojen sääntelyä olisi jatkettava aloilla, joilla yksiköiden 
toimintaympäristön muodostavat markkinat ovat osittain avoimia siksi, että jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet erityis- tai yksinoikeuksia, jotka koskevat toimituksia kyseistä palvelua tarjoaviin 
verkkoihin, näiden verkkojen antamista käyttöön tai niiden toimintaa.

Sen sijaan valmistelija pitää tarpeellisina tiettyjä muutoksia, jotta ehdotetut tavoitteet 
saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla:

– Oikeudelliset palvelut, jotka perustuvat luottamukseen, joihin sovelletaan tiukkoja eettisiä 
sääntöjä ja jotka ovat sidoksissa jäsenvaltioiden käytäntöihin, tulee sulkea 
direktiiviehdotuksen ulkopuolelle, koska ne edellyttävät hankintayksikön erityistarpeisiin 
liittyvien subjektiivisten seikkojen arviointia. 

– Postialan sisällyttämisessä direktiiviehdotukseen ei ole otettu asianmukaisella tavalla 
huomioon Euroopassa viime vuosina tapahtuneita muutoksia eikä etenkään kilpailun 
lisääntymistä postipalvelujen markkinoilla, joihin jo sovelletaan direktiivin 2004/17/EY 
säännöksiä. Kyseessä olevan asian sääntelytavoitteen ja oikeuskäytännön kehityksen perusteella 
tämä ala olisi kuitenkin suljettava soveltamisalan ulkopuolelle, koska sillä on jo kilpailua, joka 
perustuu esimerkiksi kyseisten tavaroiden ja palvelujen erityispiirteisiin, vaihtoehtojen 
saatavuuteen, hintoihin ja useiden kilpailijoiden olemassaoloon.  
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– Euroopan unionin tuomioistuimen viimeaikaisten päätösten (neljännen jaoston asiassa 
C-393/05 10.4.2008 antama tuomio) mukaisesti julkisoikeudellisen laitoksen määritelmästä 
on annettu tulkinta, joka käsittää myös viranomaisvalvonnan alaiset kaupalliset yhtiöt. 
"Teollinen tai kaupallinen luonne" liittyy siis enemmän tavoitteisiin ja tyydytettäviin 
tarpeisiin kuin organisaation tai toiminnan lajiin.

– Säännös, jonka mukaan puitejärjestelyjen enimmäiskesto on neljä vuotta myös erityisaloilla, 
vaikuttaa liian tiukalta ja voi tietyissä tapauksissa (neuvontasopimuksissa ja laitosten 
huollossa) haitata hankintayksiköiden tehokkuutta.

– Velvollisuus ilmoittaa sitä pyytävälle talouden toimijalle tarjoajien kanssa käytävistä 
neuvotteluista ja niiden etenemisestä vaikuttaa liian raskaalta hankintayksiköille ja loukkaa 
tarjoajan oikeutta luottamuksellisuuteen.

– On ehdottomasti hyvä, että täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja koordinoinnista 
vastaavan yhden riippumattoman elimen nimeäminen ei ole enää vapaaehtoista, vaan se 
tehdään pakolliseksi 93 artiklan 1 kohdassa. Tällainen valvonta ei kuitenkaan saa olla 
itseisarvo, vaan sillä tulee varmistaa direktiiveissä asetettujen laatu-, taloudellisuus-, 
tehokkuus- ja läpinäkyvyystavoitteiden noudattaminen, eikä se saa hidastaa tai estää 
viranomaisten toimintaa.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on asianmukaista jättää 
myös muita palveluja kuin postipalveluja 
koskevat sopimukset, koska postialan on 
todettu olevan jo riittävän avoin 
kilpailulle.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä mainitun arvioinnin tulokset 
ovat osoittaneet, että tiettyjen palvelujen 
jättämistä direktiivin täydellisen 
soveltamisen ulkopuolelle olisi 
tarkasteltava uudelleen. Sen vuoksi 
direktiivi ulotetaan koskemaan täydellisesti 
useita palveluja (kuten hotellipalveluja ja 
oikeudellisia palveluja, joissa molemmissa 
rajatylittävän kaupan osuuden on todettu 
olevan erityisen suuri).

(16) 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.

Perustelu

Oikeudelliset palvelut, jotka perustuvat luottamukseen ja ovat sidoksissa jäsenvaltioiden 
käytäntöihin, tulee sulkea direktiiviehdotuksen ulkopuolelle, koska ne edellyttävät 
hankintayksikön erityistarpeisiin liittyvien subjektiivisten seikkojen arviointia. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Neuvottelumenettelyjä, joihin ei liity 
tarjouskilpailua, 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 
toteuttamiseen. Neuvottelumenettelyä, 

(26) Koska neuvottelumenettelyt, joihin ei 
liity tarjouskilpailua, vaikuttavat 
haitallisesti kilpailuun, niitä voidaan 
käyttää ainoastaan hyvin 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, joiden 
asianmukaiset perustelut on ilmoitettava 
93 artiklassa tarkoitetulle kansalliselle 
valvontaelimelle. 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 



PE489.642v02-00 6/24 AD\915659FI.doc

FI

johon ei liity tarjouskilpailua, on aiheellista 
käyttää ainoastaan sellaisissa tilanteissa, 
joissa on kyse objektiivisesta 
yksinoikeudesta ja joissa hankintaosapuoli 
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, 
johon ei liity tarjouskilpailua, on aiheellista 
käyttää ainoastaan sellaisissa tilanteissa, 
joissa on kyse objektiivisesta 
yksinoikeudesta ja joissa hankintaosapuoli 
ei ole itse luonut tällaista tilannetta tulevaa 
hankintamenettelyä varten ja joissa ei ole 
sopivia korvikkeita, jollaisten saatavuus 
olisi arvioitava perusteellisesti. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) 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, 
hankintayksiköt olisi velvoitettava 
pyytämään selitystä hintatarjoukseen, jos 
tarjouksessa olevat hinnat ovat 
huomattavasti alhaisemmat kuin muiden 
tarjoajien pyytämät hinnat. Jos tarjoaja ei 
kykene antamaan riittävää selitystä, 
hankintayksiköllä olisi oltava oikeus 
hylätä tarjous. Hylkäämisen olisi oltava 
pakollista tapauksissa, joissa 
hankintayksikkö on todennut, että 
poikkeuksellisen alhainen hinta johtuu 
unionin pakollisen sosiaali-, työ- tai 
ympäristölainsäädännön tai kansainvälisen 
työoikeuden määräysten noudattamatta 
jättämisestä.

(49) 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, 
hankintayksiköt olisi velvoitettava 
pyytämään selitystä hintatarjoukseen, jos 
tarjouksessa olevat hinnat ovat 
huomattavasti alhaisemmat kuin muiden 
tarjoajien pyytämät hinnat. Jos tarjoaja ei 
kykene antamaan riittävää selitystä, 
hankintayksikön olisi hylättävä tarjous. 
Hylkäämisen olisi oltava pakollista myös 
tapauksissa, joissa hankintayksikkö on 
todennut, että poikkeuksellisen alhainen 
hinta johtuu kansallisen, kansainvälisen ja 
Euroopan unionin lainsäädännön, etenkin 
sosiaali-, työ- tai ympäristölainsäädännön,
noudattamatta jättämisestä.

Tarkistus 5
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(50 a) Julkisten hankintojen toimivuuden 
varmistamiseksi alihankintaa on 
säänneltävä tarkoituksenmukaisesti, jotta 
voidaan taata julkisen hankinnan 
toteuttaminen tehdyn tarjouksen 
mukaisesti. Alihankinta olisi rajoitettava 
enintään kolmeen peräkkäiseen 
vertikaaliseen alihankintasopimukseen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tiukemman kansallisen lainsäädännön 
soveltamista asiassa.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 56 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(56 a) Hankintayksiköiden olisi 
noudatettava kaupallisissa toimissa 
tapahtuvien maksuviivästysten 
torjumisesta 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/7/EU1

mukaista maksuaikaa.
_____________
1 EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä direktiivi ei rajoita 4 artiklassa 
tarkoitettujen hankintayksiköiden 
oikeutta päättää, hoitavatko ne itse 
julkisen palvelun tehtävänsä sekä missä 
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määrin ja miten ne sen tekevät. 
Hankintayksiköt voivat suorittaa yleistä 
etua koskevia tehtäviä käyttäen omia 
resurssejaan, eikä niillä ole velvollisuutta 
turvautua ulkopuolisiin talouden 
toimijoihin. Ne voivat suorittaa tehtävät 
yhteistyössä muiden hankintayksiköiden 
kanssa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 alakohta – a ja b alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on perustettu tyydyttämään tai sen 
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 oikeushenkilö;

b) se on oikeushenkilö; b) se on perustettu tyydyttämään yleisen 
edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
puhtaasti teollista tai kaupallista 
luonnetta;

Perustelu

I punti a) e b) della proposta della Commissione sono diventati, per motivi legati alla 
coerenza legislativa del testo, rispettivamente i punti b) e a). Il punto a), nuovo punto b) è 
stato altresì emendato. In particolare, quest'ultima modifica si basa su recenti pronunce della 
Corte di Giustizia dell'Unione europea (Sentenza 10/04/2008 causa C - 393/05/ IV sez) nelle 
quali si riconosce un'interpretazione della definizione di organismo di diritto pubblico che 
comprende anche le società commerciali sotto controllo pubblico. Il carattere industriale o 
commerciale, riguarda, pertanto, le finalità da perseguire e i bisogni da soddisfare, piuttosto 
che il tipo di organizzazione e di attività.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) 'tavarahankintasopimuksilla' 
tarkoitetaan sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on tuotteiden osto, liisaus, 
vuokraus tai osamaksukauppa osto-optioin 
tai ilman niitä. 
Tavarahankintasopimukseen voi kuulua 
liitännäisesti kokoamis- ja asennustöitä;

10) 'tavarahankintasopimuksilla' 
tarkoitetaan sopimuksia, joiden 
tarkoituksena on tuotteiden osto, liisaus, 
vuokraus tai osamaksukauppa osto-optioin 
tai ilman niitä. 
Tavarahankintasopimukseen voi kuulua 
tilauksesta toteutettava sopimus, johon 
sisältyy useita toimituksia.
Tavarahankintasopimukseen voi kuulua 
liitännäisesti kokoamis- ja asennustöitä;

Perustelu

Tavarahankintasopimuksen määritelmään olisi sisällytettävä myös useita toimituksia 
käsittävät tilausperusteiset sopimukset. Näin katettaisiin yhä yleisemmät sopimuskäytännöt, 
joissa tavarat toimitetaan useassa erässä hankintayksiköiden tarpeiden mukaan sopimuksen 
koko keston ajan. 

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan toimintoihin, 
joiden tarkoituksena on tarjota

1. Tätä direktiiviä sovelletaan toimintoihin, 
joiden tarkoituksena on tarjota 
postipalveluja.

a) postipalveluja;
b) muita kuin postipalveluja edellyttäen, 
että palvelut tarjoaa yksikkö, joka tarjoaa 
myös 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja postipalveluja ja että 27 
artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset 
eivät täyty 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen osalta.

2. Tässä direktiivissä tarkoitetaan, tämän 2. Tässä direktiivissä tarkoitetaan, tämän 
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kuitenkaan vaikuttamatta direktiivin 
97/67/EY soveltamiseen,

kuitenkaan vaikuttamatta direktiivin 
97/67/EY soveltamiseen,

a) ”postilähetyksellä” kuljetettavaa 
valmista lähetystä, joka on osoitettu 
jollekin vastaanottajalle, lähetyksen 
painosta riippumatta. Nämä lähetykset 
voivat kirjelähetysten lisäksi olla 
esimerkiksi kirjoja, luetteloita, 
sanomalehtiä ja aikakausjulkaisuja sekä 
postipaketteja, jotka sisältävät tavaraa, jolla 
on tai ei ole kaupallista arvoa, lähetyksen 
painosta riippumatta;

a) "postilähetyksellä" kuljetettavaa 
valmista lähetystä, joka on osoitettu 
jollekin vastaanottajalle, lähetyksen 
painosta riippumatta. Nämä lähetykset 
voivat kirjelähetysten lisäksi olla 
esimerkiksi kirjoja, luetteloita, 
sanomalehtiä ja aikakausjulkaisuja sekä 
postipaketteja, jotka sisältävät tavaraa, jolla 
on tai ei ole kaupallista arvoa, lähetyksen 
painosta riippumatta;

b) ”postipalveluilla” palveluja, joihin 
kuuluvat postilähetysten keräily, lajittelu, 
kuljetus ja jakelu. Nämä palvelut käsittävät 
direktiivin 97/67/EY mukaisesti perustetun 
yleispalvelun piiriin kuuluvat ja 
kuulumattomat palvelut;

b) "postipalveluilla" palveluja, joihin 
kuuluvat postilähetysten keräily, lajittelu, 
kuljetus ja jakelu. Nämä palvelut käsittävät 
direktiivin 97/67/EY mukaisesti perustetun 
yleispalvelun piiriin kuuluvat ja 
kuulumattomat palvelut.

c) ”muilla palveluilla kuin 
postipalveluilla” palveluja, jotka tarjotaan 
seuraavilla aloilla:
i) kuriiripalvelujen hallintopalvelut 
(ennen lähetystä ja sen jälkeen 
suoritettavat palvelut, postituksen 
hoitopalvelut mukaan luettuina);
ii) kokonaan sähköisesti toteutettavat 
lisäarvopalvelut (mukaan luettuina 
koodattujen asiakirjojen varmistettu 
tiedonsiirto sähköisesti, osoitteiden 
hallinnointipalvelut ja rekisteröidyn 
sähköpostin siirto);
iii) muihin kuin a alakohdassa 
tarkoitettuihin postilähetyksiin liittyvät 
palvelut kuten suoramainonta, jota ei ole 
osoitettu nimenomaisesti kenellekään;
iv) CPV-viitenumeroissa 66100000-1 –
66720000-3 ja 19 artiklan c alakohdassa 
määritellyt finanssipalvelut, mukaan 
luettuina erityisesti postiosoitukset ja 
postisiirrot;
v) postimerkkien keräämiseen liittyvät 
palvelut;
vi) logistiikkapalvelut (palvelut, joissa 
yhdistyvät fyysinen jakelu ja/tai 
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varastointi sekä muut postin ulkopuoliset 
toiminnot).

Perustelu

Direktiivi 2008/6/EY avasi postialan kilpailulle myös tekemällä lopun tiettyjen osa-alueiden 
varaamisesta yleispalvelujen tarjoajalle. Näin postialalla on asteittain saavutettu tyydyttävä 
vapauttamistaso. Postialan toimijoiden hoitamat postialalle kuulumattomat palvelut eli "muut 
palvelut kuin postipalvelut" olisi siksi suljettava uusien direktiivien soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välimies- ja sovittelupalveluja; b) oikeudellisia sekä välimies- ja 
sovittelupalveluja;

Perustelu

Ottaen huomioon oikeudellisten palvelujen erityisen harkinnanvaraisen ja luottamuksellisen 
luonteen ne olisi suljettava tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintasopimusten yksityiskohdat on 
julkaistava.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kun menettelyllä, johon sisältyy edeltävä 
tarjouskilpailu, ei ole saatu lainkaan 

a) kun menettelyllä, johon sisältyy edeltävä 
tarjouskilpailu, ei ole saatu lainkaan 
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tarjouksia tai sopivia tarjouksia taikka 
yhtään osallistumishakemusta ei ole jätetty, 
edellyttäen ettei hankintasopimuksen 
alkuperäisiä ehtoja olennaisesti muuteta;

tarjouksia tai sopivia tarjouksia taikka 
yhtään osallistumishakemusta ei ole jätetty, 
edellyttäen ettei hankintasopimuksen 
alkuperäisiä ehtoja muuteta ja että 
93 artiklassa tarkoitetulle valvontaelimelle 
ilmoitetaan asianmukaiset perustelut;

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintayksiköt voivat ottaa huomioon 
tarjoajan esittämät vaihtoehdot, jos ne 
täyttävät hankintayksiköiden asettamat 
vähimmäisvaatimukset eikä niiden arvo 
ylitä yhtä kuudesosaa sovitusta 
kokonaishinnasta.

Perustelu

Vaihtoehtojen häikäilemätön käyttö voisi vääristää kilpailua ja luoda 
oikeusvarmuusongelmia. Tekstiin olisi sisällytettävä erityissäännös vaihtoehtojen 
suurimmasta sallitusta hinnasta. Kansallisessa lainsäädännössä on asiaan liittyviä 
vertailuarvoja, mikä vahvistaa säännöksen tuloksekkuuden.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai jos 
tarjouskilpailukutsuna käytetään ilmoitusta 
kelpuuttamisjärjestelmästä, 
tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa, 
rajataanko tarjoukset koskemaan vain yhtä 
tai useampaa osaa.

Hankintayksiköiden on ilmoitettava 
hankintailmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai jos 
tarjouskilpailukutsuna käytetään ilmoitusta 
kelpuuttamisjärjestelmästä, 
tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa, 
rajataanko tarjoukset koskemaan vain yhtä 
tai useampaa osaa, ja mikäli niitä ei ole 
jaettu osiin, annetaan erillinen selvitys.



AD\915659FI.doc 13/24 PE489.642v02-00

FI

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
65 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tarjouskilpailukutsut on julkaistava 
kokonaisuudessaan jollakin 
hankintayksikön valitsemalla unionin 
virallisella kielellä Kyseinen kielitoisinto 
on ainoa todistusvoimainen teksti. Kunkin 
ilmoituksen keskeisistä kohdista on 
julkaistava tiivistelmä muilla virallisilla 
kielillä.

3. Edellä 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
tarjouskilpailukutsut on julkaistava 
kokonaisuudessaan jollakin 
hankintayksikön valitsemalla unionin 
virallisella kielellä Kyseinen kielitoisinto 
on ainoa todistusvoimainen teksti. 

Perustelu

Velvollisuus julkaista tiivistelmä kunkin ilmoituksen keskeisistä kohdista kaikilla unionin 
virallisilla kielillä vaikuttaa määräaikojen, kustannusten ja oikeusvarmuuden kannalta 
kestämättömältä. 

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hyväksyttävän tarjouksen tehneelle 
tarjoajalle tarjoajien kanssa käytävistä 
neuvotteluista ja vuoropuhelusta sekä 
niiden etenemisestä.

Poistetaan.

Perustelu

Velvollisuus ilmoittaa sitä pyytävälle talouden toimijalle tarjoajien kanssa käytävistä 
neuvotteluista ja niiden etenemisestä on liian raskas hankintayksiköille ja loukkaa tarjoajan 
oikeutta luottamuksellisuuteen.

Tarkistus 18
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Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 98 artiklan 
mukaisesti liitteen XIV luettelon 
muuttamiseksi silloin, kun se on uusien 
kansainvälisten sopimusten tekemisen tai 
olemassa olevien kansainvälisten 
sopimusten muuttamisen vuoksi tarpeen.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 98 artiklan 
mukaisesti liitteen XI luettelon 
täydentämiseksi silloin, kun se on uusien 
kansainvälisten sopimusten tekemisen tai 
olemassa olevien kansainvälisten 
sopimusten muuttamisen vuoksi tarpeen.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos kelpuuttamisjärjestelmään 
kelpuuttamista hakevien talouden 
toimijoiden hakemusten hyväksymistä ja 
hylkäämistä koskeviin puolueettomiin 
sääntöihin ja perusteisiin sisältyy talouden 
toimijan taloudelliseen ja rahoitukselliseen 
kapasiteettiin tai sen teknisiin ja 
ammatillisiin resursseihin liittyviä 
vaatimuksia, talouden toimija voi 
tarvittaessa käyttää hyväksi ainoastaan
muiden yksiköiden aineellisia resursseja 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
mainitun talouden toimijan ja kyseisten 
muiden yksiköiden välisen yhteyden 
oikeudellisen luonteen. Talouden toimijan 
on tässä tapauksessa osoitettava 
hankintayksikölle, että sillä on 
kelpuuttamisjärjestelmän koko 
voimassaolon ajan käytettävissään nämä 
resurssit; tämä voidaan osoittaa esimerkiksi 
esittämällä näiden yksiköiden tätä varten 
tekemä sitoumus. Hankintayksiköiden on 
vaadittava, että talouden toimija ja kyseiset 
muut yksiköt ovat yhdessä vastuussa 
hankintasopimuksen täytäntöönpanosta.
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Perustelu

Oikeusvarmuuden ja taloudellisen varmuuden turvaamiseksi hankintasopimuksia tehtäessä ja 
toteutettaessa mahdollisuus käyttää muita yksiköitä olisi rajattava vain aineellisten 
edellytysten hankintaan. Olisi myös vahvistettava talouden toimijan ja niiden yksiköiden 
yhteistä vastuuta, joita talouden toimija käyttää sopimuksen toteuttamisessa, tekemällä 
yhteisvastuusta pakollista. Tämä on mahdollista vain, jos osapuolten välillä on oikeudellinen 
suhde.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Talouden toimija ja kyseiset muut 
yksiköt eivät voi samanaikaisesti käyttää 
hyväksi muiden resursseja 
resurssivaatimusten täyttämiseksi.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kelpuuttamisjärjestelmään 
kelpuuttamista hakevien talouden 
toimijoiden hakemusten hyväksymistä ja 
hylkäämistä koskeviin puolueettomiin 
sääntöihin ja perusteisiin ja ehdokkaiden ja 
tarjoajien hyväksymistä ja hylkäämistä 
avoimissa tai rajoitetuissa menettelyissä, 
neuvottelumenettelyissä tai 
innovaatiokumppanuuksissa koskeviin 
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin 
voi sisältyä direktiivin [2004/18/EY] 
55 artiklassa luetellut 
poissulkemisperusteet mainitussa 
direktiivissä vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti.

1. Kelpuuttamisjärjestelmään 
kelpuuttamista hakevien talouden 
toimijoiden hakemusten hyväksymistä ja 
hylkäämistä koskeviin puolueettomiin 
sääntöihin ja perusteisiin ja ehdokkaiden ja 
tarjoajien hyväksymistä ja hylkäämistä 
avoimissa tai rajoitetuissa menettelyissä, 
neuvottelumenettelyissä tai 
innovaatiokumppanuuksissa koskeviin 
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin 
on sisällyttävä julkisista hankinnoista 
annetun direktiivin […/…/EU] 55 
artiklassa luetellut poissulkemisperusteet 
mainitussa direktiivissä vahvistettujen 
ehtojen mukaisesti.

Tarkistus 22



PE489.642v02-00 16/24 AD\915659FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintayksikkö on 
hankintaviranomainen, kyseisiin 
sääntöihin ja perusteisiin on sisällyttävä 
direktiivin [2004/18/EY] 55 artiklan 1 ja 
2 kohdassa luetellut poissulkemisperusteet 
mainitussa direktiivissä vahvistettujen 
ehtojen mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla 

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä yhtä 
seuraavista hankintasopimuksen 
tekoperusteista:

1. Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä 
hankintasopimuksen tekoperusteena 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perustetta.

a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous,
b) alin hinta.
Kustannukset voidaan hankintayksikön 
niin halutessa arvioida ainoastaan 
hinnan perusteella tai 
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.
2. Hankintayksikön kannalta 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen sopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan.

2. Hankintayksikön on arvioitava 
1 kohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
kyseisen sopimuksen kohteeseen liittyvien 
perusteiden mukaan.

Näihin perusteisiin on kuuluttava 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun hinnan tai 

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

sopimuksen kohteeseen liittyviä perusteita.

Kustannukset voidaan arvioida 
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.
Hinta- tai kustannusperuste voi olla 
ratkaiseva sopimuksentekoperuste 
sellaisten vakioitujen tuotteiden ja 
palvelujen tapauksessa, joiden sisältö 
voidaan niiden luonteen vuoksi määrittää 
ennalta.
Muita perusteita voivat olla:

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 hankintayksikön 
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 hankintayksikön 
suostumusta, koska hankintayksikön on 
varmistettava, että organisointi ja laatu 
säilyvät vastaavina vaihdoksista 
huolimatta;

c) huolto ja tekninen tuki, toimituspäivä 
sekä toimitus- tai toteutusaika, 
sitoutuminen varaosien toimittamiseen ja 
toimitusvarmuus;

c) huolto ja tekninen tuki, toimituspäivä 
sekä toimitus- tai toteutusaika, 
sitoutuminen varaosien toimittamiseen ja 
toimitusvarmuus;

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 
näihin prosesseihin, ja ovat 

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

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

4. Valintaperusteilla on varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
on liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittämien tietojen 
tosiasiallisen tarkistamisen. 
Hankintayksikköjen on tarjoajien 
toimittamien tietojen perusteella 
tarkistettava, täyttävätkö tarjoajat 
hankintasopimuksen tekoperusteet.

5. Hankintayksikön on 1 kohdan 
a alakohdan mukaisessa tapauksessa 
ilmoitettava kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen määrittämiseksi 
valitsemiensa perusteiden suhteellinen 
painotus.

5. Hankintayksikön on ilmoitettava 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen määrittämiseksi valitsemiensa 
perusteiden suhteellinen painotus.

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, hankintayksikön on ilmoitettava 
perusteiden aleneva tärkeysjärjestys.

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

Tämä suhteellinen painotus tai 
tärkeysjärjestys ilmoitetaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
tarjouskilpailua koskevassa ilmoituksessa, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä, tarjous- tai 
neuvottelupyynnössä tai eritelmissä.

Tämä suhteellinen painotus tai 
tärkeysjärjestys ilmoitetaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
tarjouskilpailua koskevassa ilmoituksessa, 
kiinnostuksen vahvistamista koskevassa 
pyynnössä, tarjous- tai 
neuvottelupyynnössä tai eritelmissä.

Tarkistus 24
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Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 76 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin hankintasopimuksen
tekoperusteisiin.

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

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 

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

tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 12 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

Ehdotuksessa rajoitetaan mahdolliset muutokset, joita voi tehdä hankintasopimuksen 
toteutuksen aikana, 5 prosenttiin sopimuksen arvosta. Tämä rajoitus on liian tiukka. 
Ehdotetaan kynnysarvon nostamista niin, että se ei voi ylittää 10:tä prosenttia 
kokonaishinnasta. 

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

liittovaltiorakenteensa mukaan yksi tai 
useampi riippumaton elin, joka vastaa 
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 'valvontaelin'. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
nimeämisestä komissiolle. 

Jäsenvaltiot, joilla on jo riippumattomia 
elimiä, voivat pitäytyä niissä, kunhan 
kyseiset elimet suorittavat kaikki 
jäljempänä esitetyt tehtävät.

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

f a) tutkii sellaisten hankintayksiköiden 
antamat kertomukset, jotka aikovat 
käyttää neuvottelumenettelyä ilman 
etukäteen julkaistavaa 
hankintailmoitusta;

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Oikeudelliset palvelut ovat aina perustuneet hankkijan ja alan ammattihenkilön 
luottamukselliseen suhteeseen, jota tukee viimeksi mainitun ammattitaito ja johon sovelletaan 
tiukkoja eettisiä sääntöjä. Niitä ei siksi voi siirtää julkiselle valvontaelimelle eikä sisällyttää 
tämän direktiivin soveltamisalaan. 
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Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

c) antaa omasta aloitteestaan lausuntoja 
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;

c) laatia 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;

Perustelu

Ehdotettu uusi sanamuoto heijastaa paremmin elimen vastuuta valvoa sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja soveltamista. 

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintayksiköiden 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 
hankintayksiköiden päätösten tarkastelussa 
toimivaltainen, jos valvontaelin on 
todennut rikkomuksen hoitaessaan 
valvontaa koskevaa tehtäväänsä.
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Oikeudelliset palvelut ovat aina perustuneet hankkijan ja alan ammattihenkilön 
luottamukselliseen suhteeseen, jota tukee viimeksi mainitun ammattitaito ja johon sovelletaan 
tiukkoja eettisiä sääntöjä. Niitä ei siksi voi siirtää julkiselle valvontaelimelle eikä sisällyttää 
tämän direktiivin soveltamisalaan. 

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIV – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Sopimus nro 94, joka koskee 
työlausekkeita välikirjoissa, joissa 
julkinen viranomainen on 
sopimuspuolena.
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