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LYHYET PERUSTELUT

Avoimilla ja uskottavilla julkisilla hankinnoilla on erityisen merkittävä asema tehokkaissa 
julkisissa menoissa sekä julkisten investointien vaikutuksessa talouteen, erityisesti kestävään 
kasvuun ja innovointiin.

Julkisten hankintojen järjestelmä on luonnostaan erittäin monimutkainen, erityisesti pienille 
paikallisviranomaisille ja pk-yrityksille. Siksi julkisiin hankintoihin liittyviä EU:n sääntöjä 
koskevien selkeiden tietojen ja neuvojen saatavuus olisi ehdottoman tärkeää 
hankintaviranomaisille, erityisesti alueellisella ja paikallisella tasolla, sekä pk-yrityksille. 
EU:n hankintalainsäädännön kehittämisessä on oltava tavoitteena tehdä hankintamenettelyistä 
sekä aiempaa yksinkertaisempia, halvempia että suotuisampia pk-yritysten ja investointien 
kannalta. 

Komissio ja jäsenvaltiot jakavat suuren vastuun paikallis- ja alueviranomaisten ja pk-yritysten 
neuvontaan ja avustamiseen tarvittavan koulutuksen ja kuulemisen takaamisesta sekä muiden 
asianosaisten osapuolten mukaan saamisesta, millä varmistetaan, että julkiseen hankintaan 
osallistuminen on todella tietoon perustuvaa, vähennetään virheiden ja säännönvastaisuuksien 
määrää ja kehitetään alue- ja paikallisviranomaisten hankintayksiköiltä julkisten hankintojen 
alalla edellytettyä asiantuntemusta.

Pk-yritysten potentiaali luoda työpaikkoja, kasvua ja innovaatiota on valtava, ja jotta niiden 
taloudellisista ja innovointivalmiuksista saadaan mahdollisimman suuri hyöty 
hankintamenettelyissä, niitä pitäisi kannustaa osallistumaan alue- ja paikallisviranomaisten 
järjestämiin julkisiin hankintamenettelyihin.

Kuten valmistelija on valiokunnan tuella selvästi esittänyt lausunnossaan julkisten 
hankintojen uudistamisesta, julkisissa hankinnoissa ei pitäisi soveltaa alimman hinnan 
periaatetta vaan ottaa huomioon kestävä ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, 
elinkaarikustannukset mukaan lukien. Tätä sääntöä on entisestään vahvistettava. 

Olisi kuitenkin tehtävä selväksi, että kaikkien EU:n tasolla yleisesti käyttöön otettavien 
sääntöjen tehokkuus ja vaikuttavuus edellyttää kyseisten sääntöjen moitteetonta ja 
mahdollisimman yksinkertaista saattamista osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. 
Jäsenvaltioiden pitäisi siksi komission tuella ja valvonnassa varmistaa, että sääntöjen 
hajanaisuus unionin eri puolilla vältetään ja että järjestelmien yksinkertaistamista ei haitata 
ehdotettujen direktiivien sisältämien melko monimutkaisten ja yksityiskohtaisten sääntöjen 
vuoksi.

Direktiivin oikeudellinen ja käytännön selkeyttäminen on ratkaisevaa, jotta voidaan välttää 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamisen laiminlyönnit tulevaisuudessa. Siksi 
valmistelija toivoo, että vakavat laiminlyönnit, joita tilintarkastustuomioistuin on toistuvasti 
havainnut julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamisessa EAKR:sta ja 
koheesiorahastosta rahoitettavien hankkeiden täytäntöönpanossa ja jotka johtuvat pääosin 
julkisten hankintamenettelyjen monimutkaisuudesta, niiden ja rakennerahaston ja 
koheesiorahaston käytön perustana olevien sääntöjen keskinäisen johdonmukaisuuden 
puutteesta ja EU:n lainsäädännön epäasianmukaisesta saattamisesta osaksi kansallista 
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lainsäädäntöä, ratkaistaan lopulta ja otetaan asianmukaisesti huomioon tulevien julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen tulkinnan ja soveltamisen yhteydessä. 

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kun jäsenvaltioiden viranomaiset 
tekevät julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia tai tällaisia sopimuksia tehdään 
niiden puolesta, sopimusten teossa on 
noudatettava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
periaatteita ja erityisesti tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden periaatetta, 
sijoittautumisvapauden periaatetta ja 
palvelujen tarjoamisen vapauden 
periaatetta sekä niistä johtuvia periaatteita, 
kuten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, 
syrjimättömyyden periaatetta, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, 
suhteellisuusperiaatetta ja 
avoimuusperiaatetta. Tietyn arvon ylittäviä 
julkista hankintaa koskevia sopimuksia 
varten olisi kuitenkin laadittava säännöt, 
joilla sovitetaan yhteen kansallisia 
hankintamenettelyjä sen varmistamiseksi, 
että näitä periaatteita noudatetaan 
käytännössä ja että julkinen hankinta 
avataan kilpailulle.

(1) Kun jäsenvaltioiden viranomaiset 
tekevät julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia tai tällaisia sopimuksia tehdään 
niiden puolesta, sopimusten teossa on 
noudatettava Euroopan unionin 
perussopimusten periaatteita ja erityisesti 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta, sijoittautumisvapauden 
periaatetta ja palvelujen tarjoamisen 
vapauden periaatetta sekä niistä johtuvia 
periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta, syrjimättömyyden periaatetta, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, 
suhteellisuusperiaatetta ja 
avoimuusperiaatetta sekä SEUT:n 
14 artiklan 1 kohdassa ja pöytäkirjassa 
N:o 26 määrättyä toimivallan jakoa. 
Julkisia hankintoja koskevassa unionin 
sääntelyssä olisi kunnioitettava 
viranomaisten laajaa harkintavaltaa 
julkisen palvelun tehtäviensä 
järjestämisessä. Tietyn arvon ylittäviä 
julkista hankintaa koskevia sopimuksia 
varten olisi kuitenkin laadittava säännöt, 
joilla sovitetaan yhteen kansallisia 
hankintamenettelyjä sen varmistamiseksi, 
että näitä periaatteita noudatetaan 
käytännössä ja että julkinen hankinta 
avataan kilpailulle.
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Perustelu

Teksti mukautetaan Lissabonin sopimuksen uusiin määräyksiin.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä,
helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin ja luoda hankkijoille 
paremmat edellytykset hyödyntää julkisia 
hankintoja yhteisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden tukemisessa. Lisäksi on 
tarpeen selventää peruskäsitteitä ja 
-konsepteja, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja ottaa huomioon tietyt 
näkökohdat, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön.

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
voidaan luoda hankkijoille paremmat 
edellytykset hyödyntää julkisia hankintoja 
kestävän kehityksen tukemisessa 
sosiaalisia oikeuksia ja työntekijöiden 
oikeuksia sekä muita yhteisiä 
yhteiskunnallisia tavoitteita noudattaen ja 
tällä tavoin tehostaa julkisten varojen 
käyttöä. Siksi on tarpeen helpottaa ja 
kannustaa erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten osallistumista 
julkisiin hankintoihin ja niiden pääsyä 
julkisten hankintojen markkinoille ja
luoda hankkijoille paremmat edellytykset 
hyödyntää julkisia hankintoja, 
rajoittamatta kuitenkaan hankkijoiden
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oikeutta päättää itsenäisesti hankinnoista 
ja ostoista. Lisäksi on tarpeen selventää 
peruskäsitteitä ja -konsepteja, jotta voidaan 
parantaa oikeusvarmuutta ja ottaa 
huomioon tietyt näkökohdat, jotka liittyvät 
asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tällä direktiivillä varmistetaan, että 
työntekijöiden oikeuksien turvaamista 
yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai 
liiketoiminnan osan luovutuksen 
yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä annettua 
direktiiviä 2001/23/EY noudatetaan, jotta 
voidaan varmistaa tasapuolista kilpailua 
koskevien sääntöjen noudattaminen ja 
työntekijöiden suojelu yrityksen 
luovutuksen yhteydessä. Erityisesti olisi 
turvattava oikeus vaatia, että 
luovutuksensaajana oleva oikeushenkilö 
ottaa työntekijät palvelukseensa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Vaikka tosiasialliset, potentiaaliset tai 
epäillyt eturistiriidat eivät välttämättä 
johda korruptioon, on hyvinkin 
mahdollista, että ne vaikuttavat 
epäasianmukaisesti julkista hankintaa 
koskeviin päätöksiin vääristäen kilpailua ja
vaarantaen tarjoajien yhdenvertaisen 

(6) Vaikka tosiasialliset, potentiaaliset tai 
epäillyt eturistiriidat eivät välttämättä 
johda korruptioon, on hyvinkin 
mahdollista, että ne vaikuttavat 
epäasianmukaisesti julkista hankintaa 
koskeviin päätöksiin vääristäen kilpailua, 
vaarantaen tarjoajien yhdenvertaisen 
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kohtelun. Sen vuoksi olisi luotava 
tehokkaat mekanismit, joilla estetään, 
havaitaan ja poistetaan eturistiriidat.

kohtelun ja viivästyttäen julkisten 
hankintamenettelyjen toteuttamista. Sen 
vuoksi olisi luotava tehokkaat mekanismit, 
joilla estetään, havaitaan ja poistetaan 
eturistiriidat sekä menettelyn 
toteuttamisen esteet.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Hankintamenettelyn osanottajien 
lainvastainen käyttäytyminen 
hankintamenettelyssä, kuten pyrkimykset 
vaikuttaa epäasianmukaisesti 
päätöksentekoprosessiin tai tehdä muiden 
ehdokkaiden kanssa sopimuksia 
hankintamenettelyn tuloksen 
manipuloimiseksi, voi johtaa unionin 
oikeuden perusperiaatteiden rikkomiseen ja 
vakaviin kilpailun vääristymiin. Sen vuoksi 
talouden toimijoita olisi vaadittava 
antamaan valaehtoinen vakuutus siitä, että 
ne eivät ryhdy tällaiseen lainvastaiseen 
toimintaan, ja jos tällainen vakuutus 
osoittautuu paikkansapitämättömäksi, 
kyseinen toimija olisi jätettävä 
hankintamenettelyn ulkopuolelle.

(7) Hankintamenettelyn osanottajien 
lainvastainen käyttäytyminen 
hankintamenettelyssä, kuten pyrkimykset 
vaikuttaa epäasianmukaisesti 
päätöksentekoprosessiin tai tehdä muiden 
ehdokkaiden kanssa sopimuksia 
hankintamenettelyn tuloksen 
manipuloimiseksi, voi johtaa unionin 
oikeuden perusperiaatteiden rikkomiseen ja 
vakaviin kilpailun vääristymiin. Sen vuoksi 
talouden toimijoita olisi vaadittava 
antamaan valaehtoinen vakuutus siitä, että 
ne eivät ryhdy tällaiseen lainvastaiseen 
toimintaan, ja jos tällainen vakuutus 
osoittautuu paikkansapitämättömäksi, 
kyseinen toimija olisi jätettävä sekä 
kyseisen hankintamenettelyn että 
unionissa myöhemmin toteutettavien 
hankintamenettelyjen ulkopuolelle.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset, jotka haluavat tehdä 
yhteisiä hankintasopimuksia, kohtaavat 
nykyään oikeudellisia erityisongelmia 
etenkin kansallisten lainsäädäntöjen 

(26) Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset, jotka haluavat tehdä 
yhteisiä hankintasopimuksia, kohtaavat 
nykyään oikeudellisia erityisongelmia 
etenkin kansallisten lainsäädäntöjen 
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välisten ristiriitojen vuoksi. Vaikka 
rajatylittävät julkiset yhteishankinnat on 
epäsuorasti sallittu direktiivissä 
2004/18/EY, käytännössä niistä on tehty 
monissa kansallisissa oikeusjärjestelmissä 
nimenomaisesti tai epäsuorasti 
oikeudellisesti epävarmoja tai 
mahdottomia. Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset voivat olla 
kiinnostuneita tekemään yhteistyötä ja 
yhteisiä hankintasopimuksia 
hyödyntääkseen mahdollisimman paljon 
sisämarkkinoiden potentiaalia, joka tarjoaa 
mittakaavaetuja ja mahdollistaa riskien ja 
hyötyjen jakamisen erityisesti 
innovatiivisissa hankkeissa, joihin liittyy 
suurempia riskejä kuin yksi 
hankintaviranomainen voi kohtuullisesti 
kantaa. Sen vuoksi olisi vahvistettava 
rajatylittäviä yhteishankintoja koskevat 
uudet säännöt, joissa nimetään sovellettava 
lainsäädäntö, jotta voidaan helpottaa 
hankintaviranomaisten välistä yhteistyötä 
koko sisämarkkinoilla. Lisäksi eri 
jäsenvaltioista olevat hankintaviranomaiset 
voivat perustaa yhteisiä oikeushenkilöitä 
kansallisen tai unionin lainsäädännön 
mukaisesti. Tällaista yhteishankintojen 
muotoa varten olisi vahvistettava erityiset 
säännöt.

välisten ristiriitojen vuoksi. Vaikka 
rajatylittävät julkiset yhteishankinnat on 
epäsuorasti sallittu direktiivissä 
2004/18/EY, käytännössä niistä on tehty 
monissa kansallisissa oikeusjärjestelmissä 
nimenomaisesti tai epäsuorasti 
oikeudellisesti epävarmoja tai 
mahdottomia. Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset voivat olla 
kiinnostuneita tekemään yhteistyötä ja 
yhteisiä hankintasopimuksia 
hyödyntääkseen mahdollisimman paljon 
sisämarkkinoiden potentiaalia, joka tarjoaa 
mittakaavaetuja ja mahdollistaa riskien ja 
hyötyjen jakamisen erityisesti 
innovatiivisissa hankkeissa, joihin liittyy 
suurempia riskejä kuin yksi 
hankintaviranomainen voi kohtuullisesti 
kantaa. Sen vuoksi olisi vahvistettava 
rajatylittäviä yhteishankintoja koskevat 
uudet säännöt, joissa nimetään sovellettava 
lainsäädäntö, jotta voidaan helpottaa 
hankintaviranomaisten välistä yhteistyötä 
koko sisämarkkinoilla. Lisäksi eri 
jäsenvaltioista olevat hankintaviranomaiset 
voivat perustaa yhteisiä oikeushenkilöitä 
kansallisen tai unionin lainsäädännön 
mukaisesti. Tällaista yhteishankintojen 
muotoa varten olisi vahvistettava erityiset 
säännöt. Rajat ylittävien julkisten 
hankintojen mahdollistamiseksi olisi myös 
ehdottomasti selkeytettävä 
immateriaalioikeuteen liittyviä 
näkökohtia.

Tarkistus 7

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 

(30) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
osallistumista julkisten hankintojen 
markkinoille, hankintaviranomaisia olisi 
kannustettava jakamaan 
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hankintasopimukset osiin ja, jos ne eivät 
toimi tällä tavoin, niiden olisi esitettävä 
perusteensa. Jos hankintasopimukset 
jaetaan osiin, hankintaviranomaiset voivat 
esimerkiksi kilpailun säilyttämiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi rajoittaa 
niiden osien määrää, joista talouden toimija 
voi tehdä tarjouksen, ja myös niiden osien 
määrää, jotka voidaan myöntää yhdelle 
tarjoajalle.

hankintasopimukset osiin ja toteuttamaan 
toimia pk-yritysten osallistumisen 
edistämiseksi ja, jos ne eivät toimi tällä 
tavoin, niiden olisi esitettävä perusteensa. 
Jos hankintasopimukset jaetaan osiin, 
hankintaviranomaiset voivat esimerkiksi 
kilpailun säilyttämiseksi tai 
toimitusvarmuuden turvaamiseksi rajoittaa 
niiden osien määrää, joista talouden toimija 
voi tehdä tarjouksen, ja myös niiden osien 
määrää, jotka voidaan myöntää yhdelle 
tarjoajalle.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Taloudellista ja rahoituksellista 
kapasiteettia koskevat kohtuuttomat 
vaatimukset ovat usein perusteettomana 
esteenä pk-yritysten osallistumiselle 
julkisiin hankintoihin. Sen vuoksi 
hankintaviranomaiset eivät saisi vaatia 
talouden toimijoilta 
vähimmäisliikevaihtoa, joka on yli kolme 
kertaa suurempi kuin ennakoitu 
hankintasopimuksen arvo. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa voidaan kuitenkin soveltaa 
suurempia vaatimuksia. Tällaisissa 
tapauksissa voi olla kyse 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
liittyvistä suurista riskeistä tai siitä, että 
hankintasopimuksen oikea-aikainen ja 
asianmukainen toteuttaminen on 
ratkaisevan tärkeää esimerkiksi sen 
vuoksi, että se on välttämätön edellytys 
muiden hankintasopimusten 
toteuttamiselle.

Poistetaan.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Monet talouden toimijat ja ennen 
kaikkea pk-yritykset katsovat, että suurena 
esteenä niiden osallistumiselle julkisiin 
hankintoihin ovat hallinnolliset rasitteet, 
jotka johtuvat siitä, että toimijoiden on 
esitettävä huomattava määrä todistuksia tai 
muita asiakirjoja, jotka liittyvät 
poissulkemis- ja valintaperusteisiin. 
Tilannetta voitaisiin yksinkertaistaa 
huomattavasti rajoittamalla tällaisia 
vaatimuksia, esimerkiksi edellyttämällä 
talouden toimijoilta omia lausuntoja, mikä 
hyödyttäisi sekä hankintaviranomaisia että 
talouden toimijoita. Tarjoajaa, jonka 
kanssa hankintasopimus on päätetty tehdä, 
olisi kuitenkin vaadittavaa toimittamaan 
asianmukaiset todisteet, ja 
hankintaviranomaiset eivät saisi tehdä 
hankintasopimusta sellaisten tarjoajien 
kanssa, jotka eivät pysty niitä 
toimittamaan. Julkisiin hankintoihin 
osallistumista voidaan yksinkertaistaa 
myös vakioasiakirjoilla, kuten Euroopan 
hankintapassilla, jotka kaikkien 
hankintaviranomaisten olisi tunnustettava 
ja joiden käyttöä olisi edistettävä laajalti 
talouden toimijoiden ja etenkin pk-
yritysten keskuudessa, koska tällaiset 
asiakirjat voivat vähentää merkittävästi 
näiden yritysten hallinnollisia rasitteita.

(32) Monet talouden toimijat ja erityisesti
pk-yritykset katsovat, että suurena esteenä 
niiden osallistumiselle julkisiin 
hankintoihin ovat hallinnolliset rasitteet, 
jotka johtuvat siitä, että toimijoiden on 
esitettävä liiallinen määrä todistuksia tai 
muita asiakirjoja, jotka liittyvät 
poissulkemis- ja valintaperusteisiin. 
Tilannetta voitaisiin yksinkertaistaa 
huomattavasti rajoittamalla tällaisia 
vaatimuksia, esimerkiksi edellyttämällä 
talouden toimijoilta omia lausuntoja, mikä 
hyödyttäisi sekä hankintaviranomaisia että 
talouden toimijoita. Tarjoajaa, jonka 
kanssa hankintasopimus on päätetty tehdä, 
olisi kuitenkin vaadittavaa toimittamaan 
asianmukaiset todisteet, ja 
hankintaviranomaiset eivät saisi tehdä 
hankintasopimusta sellaisten tarjoajien 
kanssa, jotka eivät pysty niitä 
toimittamaan. Olisi otettava käyttöön
vakioasiakirjoja, kuten Euroopan 
hankintapassi, jotka kaikkien 
hankintaviranomaisten olisi tunnustettava 
ja joiden käyttöä olisi edistettävä laajalti 
talouden toimijoiden ja etenkin pk-
yritysten keskuudessa, koska tällaiset 
asiakirjat voivat vähentää merkittävästi 
näiden yritysten hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 

(37) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
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varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen. 
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
myös silloin, kun hankintaviranomaiset 
vaativat laadukkaita rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka sopivat 
optimaalisesti niiden tarpeisiin, esimerkiksi 
kun valittuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin sisältyy tuotantoprosessiin 
liittyviä tekijöitä. Sen vuoksi olisi 
sallittava, että hankintaviranomaiset 
asettavat hankintasopimuksen 
tekoperusteiksi joko
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" tai "alhaisimmat 
kustannukset", ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen. 
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
myös silloin, kun hankintaviranomaiset 
vaativat laadukkaita rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka sopivat 
optimaalisesti niiden tarpeisiin, esimerkiksi 
kun valittuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin sisältyy tuotantoprosessiin 
liittyviä tekijöitä. Sen vuoksi olisi 
sallittava, että hankintaviranomaiset 
asettavat hankintasopimuksen 
tekoperusteiksi ensisijaisesti
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" ja sen jälkeen "alhaisimmat 
kustannukset", ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

Perustelu

Julkisessa hankinnassa ei pitäisi noudattaa alimman hinnan periaatetta, vaan siinä olisi 
otettava huomioon kestävä ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Hankintaviranomaisten on 
määritettävä hankintasopimuksen 
tekoperusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan sekä ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuun kannalta parhaan 
tarjouksen löytämiseksi. Nämä perusteet on 
määritettävä hankintasopimuksen tai 
tuotannon kohteen mukaisesti siten, että 
niillä voidaan arvioida kunkin tarjouksen 
suoritustaso suhteessa teknisissä 
eritelmissä määritettyihin
hankintasopimuksen ja tuotannon 
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määritettyyn hankintasopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen hinta-
laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintaviranomaiselle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

kohteisiin sekä kunkin tarjouksen hinta-
laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintaviranomaiselle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen ja terveen kilpailun 
mahdollisuus ja niihin olisi liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittäminen tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen.

Perustelu

Elinkaarinäkökohtiin liittyviä perusteita olisi tiukennettava sisällyttämällä niihin yhteiskunta-
ja ympäristövastuun tuottama lisäarvo sekä taloudellinen edullisuus.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen 
ja jos ne mainitaan hankintailmoituksessa, 
ennakkoilmoituksessa, jolla kutsutaan 
tarjouskilpailuun, tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan 
hankintasopimusta toteuttamisen aikana ja 
jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä, Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) perusluonteisten yleissopimusten 
noudattamista, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu kansallisessa 

(43) Hankintasopimuksen toteuttamisehdot 
ovat tämän direktiivin mukaiset, jos ne 
eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä, jos 
ne liittyvät hankintasopimuksen ja/tai 
tuotannon kohteeseen ja jos ne mainitaan 
hankintailmoituksessa, 
ennakkoilmoituksessa, jolla kutsutaan 
tarjouskilpailuun, tai hankinta-
asiakirjoissa. Niillä voidaan erityisesti 
pyrkiä tukemaan ammatillista koulutusta 
työmaalla tai erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivien 
henkilöiden työllistämistä, torjumaan 
työttömyyttä tai edistämään 
ympäristönsuojelua tai eläinten 
hyvinvointia. Esimerkkinä voidaan mainita 
vaatimukset, joita sovelletaan 
hankintasopimuksen toteuttamisen aikana 
ja jotka koskevat pitkäaikaistyöttömien 
palvelukseen ottamista tai työttömien tai 
nuorten kouluttamiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä, Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) perusluonteisten yleissopimusten ja 
erityisesti sopimuksen nro 94
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lainsäädännössä täytäntöön, sekä 
useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

noudattamista, vaikka näitä 
yleissopimuksia ei olisi pantu kansallisessa 
lainsäädännössä täytäntöön, sekä 
useampien vähäosaisten ottamista 
palvelukseen kuin kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan työlausekkeita välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on 
sopimuspuolena, koskevan ILO:n sopimuksen nro 94 merkitystä, sillä siinä säännellään 
erityisesti julkisia hankintoja. EU:n on sitouduttava noudattamaan ILO:n normeja.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Edellä mainittu arviointi on osoittanut, 
että jäsenvaltiot eivät valvo 
yhdenmukaisesti eivätkä järjestelmällisesti 
julkista hankintaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja toimivuutta. Tämä 
vaikuttaa haitallisesti kyseisistä 
direktiiveistä johtuvien säännösten 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon, mikä 
aiheuttaa suuria kustannuksia ja suurta 
epävarmuutta. Monet jäsenvaltiot ovat 
nimenneet kansallisen keskuselimen 
käsittelemään julkista hankintaa koskevia 
asioita, mutta tehtävät, joihin tällaiset 
elimet on valtuutettu, vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltiosta toiseen. Selvemmillä.
yhdenmukaisemmilla ja määräävämmillä 
seuranta- ja valvontamekanismeilla
lisättäisiin tietämystä hankintasääntöjen 
toimivuudesta, tarjottaisiin enemmän 
oikeusvarmuutta yrityksille ja 
hankintaviranomaisille ja edistettäisiin 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
kehittymistä. Tällaisten mekanismien 
avulla voitaisiin havaita ongelmia ja 
ratkaista ne varhaisessa vaiheessa varsinkin 
sellaisissa hankkeissa, joihin unioni 
myöntää yhteisrahoitusta, sekä todeta 

(49) Edellä mainittu arviointi on osoittanut, 
että jäsenvaltiot eivät edistä eivätkä valvo 
yhdenmukaisesti ja järjestelmällisesti 
julkista hankintaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja toimivuutta. Tämä 
vaikuttaa haitallisesti kyseisistä 
direktiiveistä johtuvien säännösten 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon, mikä 
aiheuttaa suuria kustannuksia ja suurta 
epävarmuutta. Monet jäsenvaltiot ovat 
nimenneet kansallisen keskuselimen 
käsittelemään julkista hankintaa koskevia 
asioita, mutta tehtävät, joihin tällaiset 
elimet on valtuutettu, vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltiosta toiseen. Selvemmillä,
yhdenmukaisemmilla ja määräävämmillä 
tiedotus-, seuranta- ja 
valvontamekanismeilla lisättäisiin 
tietämystä hankintasääntöjen 
toimivuudesta, tarjottaisiin enemmän 
oikeusvarmuutta yrityksille ja 
hankintaviranomaisille ja edistettäisiin 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
kehittymistä. Tällaisten mekanismien 
avulla voitaisiin ehkäistä ja havaita 
ongelmia ja ratkaista ne varhaisessa 
vaiheessa varsinkin sellaisissa hankkeissa, 
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rakenteelliset puutteet. Erityisen 
tarpeellista on sovittaa nämä mekanismit 
yhteen, jotta voidaan varmistaa julkista 
hankintaa koskevan politiikan 
yhdenmukainen soveltaminen, 
seuraaminen ja valvonta sekä 
hankintapolitiikan tulosten 
järjestelmällinen arviointi koko unionissa.

joihin unioni myöntää yhteisrahoitusta, 
sekä todeta rakenteelliset puutteet. 
Erityisen tarpeellista on sovittaa nämä 
mekanismit yhteen, jotta voidaan varmistaa 
julkista hankintaa koskevan politiikan 
yhdenmukainen soveltaminen, 
seuraaminen ja valvonta sekä 
hankintapolitiikan tulosten 
järjestelmällinen arviointi koko unionissa.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(50) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi 
kansallinen viranomainen, joka vastaa 
julkisten hankintojen seurannasta, 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta. 
Tällaisella keskuselimellä olisi oltava 
ajantasaista ensi käden tietoa erityisesti 
sellaisista ongelmista, jotka vaikuttavat 
julkista hankintaa koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoon, ja sen olisi annettava 
suosituksia noudatettavasta menettelystä, 
jos julkisessa hankintamenettelyssä tehty 
tarjous riitautetaan. Keskuselimen olisi 
voitava antaa välitöntä palautetta politiikan 
toimivuudesta ja kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mahdollisista heikkouksista 
sekä myötävaikuttaa nopeaan ratkaisujen 
löytämiseen. Sillä ja suurella yleisöllä olisi 
myös oltava mahdollisuus tarkastaa 
tehtyjen hankintasopimusten tekstit, jotta 
voitaisiin taistella tehokkaasti korruptiota 
ja petoksia vastaan. Arvoltaan suuret 
hankintasopimukset olisi näin ollen 
toimitettava valvontaelimelle, ja asiasta 
kiinnostuneilla henkilöillä täytyisi olla 
mahdollisuus tutustua näihin asiakirjoihin 
edellyttäen, että sillä ei vaaranneta 
oikeutettuja julkisia tai yksityisiä etuja.
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Kaikilla hankintaviranomaisilla ei ole 
välttämättä omaa asiantuntemusta 
taloudellisesti tai teknisesti 
monimutkaisten hankintasopimusten 
käsittelyä varten. Asianmukainen 
ammatillinen tuki täydentäisi näin ollen 
tehokkaasti seuranta- ja 
valvontatoimintoja. Tämä tavoite voidaan 
saavuttaa tehokkailla tiedonjaon välineillä 
(tietokeskukset), jotka tarjoavat 
hankintaviranomaisille teknistä tukea, 
mutta yritysten, etenkin pk-yritysten, olisi 
myös voitava saada hallinnollista apua 
erityisesti silloin, kun ne osallistuvat 
rajatylittäviin hankintamenettelyihin.

(51) Joillain hankintaviranomaisilla 
etenkään aluetasolla ei ole omaa 
asiantuntemusta taloudellisesti tai 
teknisesti monimutkaisten 
hankintasopimusten käsittelyä varten. 
Asianmukainen ammatillinen tuki 
täydentää näin ollen tehokkaasti seuranta-
ja valvontatoimintoja. Tämä tavoite 
voidaan saavuttaa tehokkailla tiedonjaon 
välineillä (tietokeskukset), jotka tarjoavat 
hankintaviranomaisille teknistä tukea, 
mutta yritysten, varsinkin pk-yritysten, 
olisi myös voitava saada hallinnollista apua 
erityisesti silloin, kun ne osallistuvat 
rajatylittäviin hankintamenettelyihin.

Perustelu

On erityisen tärkeää parantaa pk-yritysten asemaa julkisissa hankinnoissa.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(53 a) Tapa, jolla tämä direktiivi 
saatetaan osaksi kansallista
lainsäädäntöä, vaikuttaa merkittävästi 
yksinkertaistamistoimiin ja julkisia 
hankintoja koskevien unionin sääntöjen 
yhtenäiseen tulkintaan ja soveltamiseen 
sekä lisää oikeusvarmuutta, jota 
tarvitsevat niin hankintaviranomaiset, 
etenkin keskushallintoa alemmalla 
tasolla, kuin pk-yrityksetkin. Siksi 
komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että direktiivin 
saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä otetaan huomioon myös 
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julkisia hankintoja koskevan kansallisen 
lainsäädännön merkittävä vaikutus 
unionin varojen saatavuuteen. Näin ollen 
on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot 
tulkitsevat ja soveltavat sääntöjä 
mahdollisimman yhtenäisesti samalla kun 
ne edistävät yksinkertaistamista 
kansallisella tasolla.

Perustelu

On välttämätöntä varmistaa, että saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei haittaa 
yksinkertaistamis- ja yhtenäistämistoimenpiteitä, jotta voidaan välttää sääntöjen hajanaisuus 
unionissa, mikä vaikuttaisi ennen kaikkea pk-yrityksiin ja pienempiin hankintaviranomaisiin 
alue- ja paikallistasolla.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(53 b) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
lisäksi määräajoin järjestettävä alue- ja 
paikallisviranomaisille ja pk-yrityksille 
suunnattua koulutusta, 
tiedotuskampanjoita ja neuvontaa ja 
otettava myös muut kiinnostuneet 
osapuolet mukaan, jotta voidaan taata 
tietoon perustuva osallistuminen julkisiin 
hankintoihin sekä vähentää virheiden 
määrää ja jotta alue- ja paikallishallinnon 
hankintaviranomaisten asiantuntemusta 
voidaan kehittää innovatiivisten 
hankintamenettelyjen toteuttamiseksi.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka rakennusurakoiden, tavaroiden 
ja/tai palvelujen muodostama 
kokonaisuus olisi hankittu eri 

Poistetaan.
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hankintasopimuksilla, sillä tarkoitetaan 
kuitenkin tässä direktiivissä yhtä 
hankintaa, jos kyseiset 
hankintasopimukset kuuluvat samaan 
hankkeeseen.

Perustelu

Tämä käsite on liian yleinen ja epämääräinen.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä XVI lueteltuja sosiaalipalveluja 
ja muita erityisiä palveluja koskevia 
sopimuksia säännellään yksinomaan 
tämän direktiivin 74–76 artiklan 
säännöksin.

Perustelu

Direktiiviehdotus on muodoltaan sellainen, että sosiaali- ja muita palveluja säännellään 
ainoastaan 74–76 artiklassa. Selvyyden vuoksi tämä olisi mainittava mahdollisimman aikaisin 
ehdotuksen tekstissä.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11) ’julkisia palveluhankintoja koskevilla 
sopimuksilla" tarkoitetaan sopimuksia, 
joiden tarkoituksena on muiden kuin 
8 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
suorittaminen;

11) 'julkisia palveluhankintoja koskevilla 
sopimuksilla' tarkoitetaan sopimuksia, 
joiden tarkoituksena on muiden kuin 
8 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
suorittaminen; näihin sisältyvät 
osaamiseen tai henkiseen työhön 
perustuvat palvelut eli palvelut, jotka eivät 
välttämättä tuota samaa tulosta, koska 
niissä on keskeisellä sijalla henkiseen 
suoritukseen perustuva tehtävän 
ratkaiseminen. Tällaisia palveluja varten 
voi olla mahdollista antaa tavoitteen tai 
tehtävän kuvaus palvelun tyypistä 
riippuen, mutta palvelun yksiselitteistä ja 
täydellistä kuvausta (työselvitys, jossa 
esitetään ennalta määritetyt parametrit) ei 
voida etukäteen esittää.

Perustelu

Jotkin direktiivin näkökulmat ja säännökset saattavat olla henkiseen työhön perustuvien 
palvelujen yhteydessä asiaankuulumattomia tai tarkoituksettomia kyseisten palvelujen 
erityisen luonteen vuoksi. Niiden tulosta ei nimittäin voida eritellä tarkoin ennen kuin palvelu 
on tuotettu. Esimerkistä käy käänteinen huutokauppa.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 22 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a) 'sosiaalisesti kestävällä 
tuotantoprosessilla' tarkoitetaan 
tuotantoprosessia, jossa 
rakennusurakoiden, palvelujen ja 
tavarahankintojen toteuttamisessa 
noudatetaan terveys- ja 
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turvallisuusmääräyksiä, sosiaali- ja 
työlainsäädäntöä sekä muita sääntöjä ja 
standardeja ja eritoten työntekijöiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. 
Työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen mukaisesti on noudatettava 
rakennusurakan, palvelun ja 
tavarahankinnan suorituspaikassa 
sovellettavassa unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa 
määriteltyjä asiaankuuluvia työehtoja, 
terveys- ja turvallisuusmääräykset, 
sosiaali- ja työlainsäädäntö ja muut 
säännöt ja standardit mukaan lukien;

Perustelu

On tärkeää antaa hankintaviranomaisille mahdollisuus edistää hyviä työoloja ja lakkauttaa 
sosiaalinen polkumyynti kansanterveyden suojelemiseksi. Määritelmä lisätään, jotta 
direktiivissä voitaisiin viitata sosiaalisesti kestävään tuotantoprosessiin.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 130 000 euroa keskushallinnon 
viranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai näiden 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta; puolustuksen 
alalla toimivien hankintaviranomaisten 
tekemien julkisia tavarahankintoja 
koskevien sopimusten osalta tämä koskee 
ainoastaan liitteessä III tarkoitettuja 
tuotteita koskevia sopimuksia;

b) 300 000 euroa keskushallinnon 
viranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai näiden 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta; puolustuksen 
alalla toimivien hankintaviranomaisten 
tekemien julkisia tavarahankintoja 
koskevien sopimusten osalta tämä koskee 
ainoastaan liitteessä III tarkoitettuja 
tuotteita koskevia sopimuksia;

Perustelu

Mukautetuilla kynnysarvoilla taataan hallinnollisten rasitteiden ja valvonnan tehokkaampi 
tasapaino hankintamenettelyissä. Esitetyt arvot ovat Euroopan komission arvioita 
realistisempia.
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) 500 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 
hankintaviranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

Perustelu

Mukautetuilla kynnysarvoilla taataan hallinnollisten rasitteiden ja valvonnan tehokkaampi 
tasapaino hankintamenettelyissä. Esitetyt arvot ovat Euroopan komission arvioita 
realistisempia.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kynnysarvoja mukautetaan vuosittain 
Euroopan talousalueen 
yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin
muutosten perusteella.

Perustelu

Kiinteä kynnysarvo ei kerro todellisen ostovoiman jatkuvista muutoksista. Kynnysarvot olisi 
sidottava johonkin vakiintuneeseen indeksiin ja sen kehitykseen.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa kahden vuoden välein 
30 päivästä kesäkuuta 2014 alkaen, että 

Komissio varmistaa kahden vuoden välein 
30 päivästä kesäkuuta 2014 alkaen, että 
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4 artiklan a, b ja c alakohdassa säädetyt 
kynnysarvot vastaavat GPA-sopimuksessa 
vahvistettuja kynnysarvoja, ja tarkistaa 
niitä tarvittaessa.

4 artiklan a, b ja c alakohdassa säädetyt 
kynnysarvot vastaavat GPA-sopimuksessa 
vahvistettuja kynnysarvoja, ja tarkistaa 
niitä tarvittaessa ja kuultuaan 
jäsenvaltioita kynnysarvojen 
soveltamisesta tiettyihin aloihin ja 
sopimustyyppeihin.

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi kuultava ennen kynnysarvojen tarkistamista, kun on kyse tietyistä aloista 
ja sopimustyypeistä.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tehdessään tämän artiklan 1 kohdan 
mukaista tarkistusta komissio tarkistaa 
myös

2. Tehdessään tämän artiklan 1 kohdan 
mukaista tarkistusta ja kuultuaan 
jäsenvaltioita komissio tarkistaa myös

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi kuultava ennen kynnysarvojen tarkistamista, kun on kyse tietyistä aloista 
ja sopimustyypeistä.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja, c) välimies- ja sovittelupalveluja, 
riitojenratkaisupalvelut mukaan lukien,
oikeudellisia palveluja sekä notaarin 
palveluja,

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta
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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, neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 44 artiklassa 
tarkoitettujen rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden toimeenpanoon 
tarvittavia rahoituspalveluja,
keskuspankkipalveluja, Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä (ERVV) 
toteutettuja toimia ja liiketoimia, joilla 
hankintaviranomaiset voivat hankkia 
rahaa tai pääomaa;

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) työsopimuksia; e) työsopimuksia tai työehtosopimuksia, 
joilla edistetään työolojen ja -ehtojen 
parantamista;

Perustelu

Tarkistuksella vastataan unionin tuomioistuimen asiassa C-271/08, komissio vastaan Saksan 
liittotasavalta, antaman tuomion herättämään huoleen. Ehdotettu teksti perustuu asiassa C-
67/97, Albany, annetun tuomion 59 kohtaan, ja sillä jätetään soveltamisalan ulkopuolelle 
työehtosopimukset, joilla edistetään työolojen ja -ehtojen parantamista, kuten sopimukset 
lisäeläkejärjestelmistä, vakuutuksista ynnä muista.

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen b) kyseisen oikeushenkilön toiminnot
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oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

suoritetaan kokonaisuudessaan
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille taikka 
yleishyödyllisten palvelujen tuottamiseksi;

Perustelu

Yleishyödyllisten palvelujen tuottamisella ei tavoitella voittoa, vaan pyritään täyttämään 
kansalaisten tarpeet. Siksi yleishyödyllisten palvelujen alaan kuuluvat toiminnot on otettava 
huomioon. 

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeukfsia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä.

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä poikkeuksia
ei enää sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 
osakkuuksia tulee mukaan, jolloin 
voimassa olevat hankintasopimukset on 
avattava kilpailulle tavanomaisilla 
hankintamenettelyillä, paitsi jos yksityinen 
osakkuus on alkuperäisen sopimuksen 
tekohetkellä lakimääräinen.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hankintaperiaatteet Tarkoitus ja hankintaperiaatteet

Perustelu

Jotkut jäsenvaltiot ovat toivoneet viittausta direktiivin tarkoitukseen.
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Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on 
turvata julkisten varojen tehokas käyttö, 
edistää korkealaatuisia hankintoja, lisätä 
kilpailua, vahvistaa julkisten hankintojen 
markkinoiden toimintaa ja turvata 
yrityksille ja muille tarjoajille yhtäläiset 
mahdollisuudet tehdä tarjouksia julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja ja julkisia 
rakennusurakoita koskevia sopimuksia 
kilpailutettaessa. Julkisia hankintoja on 
käytettävä älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun saavuttamiseksi, 
yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemiseksi sekä laadukkaiden tavaroiden 
ja palvelujen tarjoamiseksi. Eri 
viranomaisilla on oikeus päättää, miten 
ne haluavat toteuttaa toimeksi antamisen 
ja järjestää palvelunsa.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijoiden on noudatettava 
rakennusurakan, palvelun tai 
tavarahankinnan suorituspaikassa 
sovellettavia sosiaalista suojelua, 
työsuhdeturvaa ja työoloja koskevia 
velvollisuuksia, joista säädetään 
jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja/tai 
työehtosopimuksissa taikka 
liitteessä XI luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä ja erityisesti 
ILO:n sopimuksessa nro 94.



AD\912426FI.doc 25/57 PE492.617v02-00

FI

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan työlausekkeita välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on 
sopimuspuolena, koskevan ILO:n sopimuksen nro 94 merkitystä, sillä siinä säännellään 
erityisesti julkisia hankintoja. EU:n on sitouduttava noudattamaan ILO:n normeja.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Nykyisen tekstin tarkoituksena näyttää olevan, että tarjottaessa palveluja pääosin 
ammattihenkilöiden voimin (esimerkiksi insinöörikonsultointipalveluja) ehdokkaat saattavat 
joutua määrittämään hankkeen toteuttamisesta vastaavat ryhmät osallistumishakemuksessa. 
On käytännöllisesti katsoen mahdotonta sitouttaa osoitettu henkilöstö jo tarjousvaiheessa, 
kun otetaan huomioon valinta- ja sopimuksentekomenettelyn koko kesto.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
menettelyihin sellaisille
suojatyökeskuksille ja talouden 
toimijoille, joiden päätarkoituksena on 
vammaisten ja heikommassa asemassa 

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
menettelyihin
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olevien työntekijöiden integroiminen 
yhteiskuntaan ja työelämään, tai rajata 
hankintasopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos yli 30 prosenttia 
kyseisten suojatyökeskusten, talouden 
toimijoiden tai suojatyöohjelmien 
työntekijöistä on vammaisia tai 
heikommassa asemassa olevia 
työntekijöitä.

a) suojatyökeskuksille tai rajata
hankintasopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmien yhteyteen, edellyttäen 
että enemmistö työntekijöistä on 
vammaisia henkilöitä, jotka vammansa 
luonteen tai vaikeusasteen takia eivät voi 
harjoittaa ammatillista toimintaa 
normaaleissa oloissa tai jotka eivät 
helposti voi työllistyä tavallisilla 
työmarkkinoilla;
b) sosiaalisille yrityksille tai ohjelmille, 
joiden päätarkoituksena on heikommassa 
asemassa olevien työntekijöiden 
integroiminen yhteiskuntaan ja 
työelämään, edellyttäen että yli 
30 prosenttia kyseisten yritysten tai 
ohjelmien työntekijöistä on vammaisia 
henkilöitä tai heikommassa asemassa 
olevia työntekijöitä.

Perustelu

Vammaisten henkilöiden ja heikommassa asemassa olevien työntekijöiden erityistilanteet olisi 
otettava huomioon yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi. Tilanteet olisi kuitenkin erotettava toisistaan ja niitä olisi 
käsiteltävä eri tavoin.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
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lainsäädännöstä muuta johdu, 
hankintaviranomainen ei saa paljastaa 
talouden toimijoiden sille toimittamia 
tietoja, jotka nämä ovat määritelleet 
luottamuksellisiksi, mukaan luettuina 
muttei yksinomaan tekniset salaisuudet tai 
liikesalaisuudet ja tarjouksiin liittyvät 
luottamukselliset näkökohdat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 
48 artiklassa säädettyihin jälki-ilmoituksiin 
ja 53 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja 
tarjoajille ilmoittamiseen.

lainsäädännöstä muuta johdu, 
hankintaviranomainen ei saa paljastaa 
mitään talouden toimijoiden sille 
toimittamia tietoja riippumatta siitä, 
ovatko nämä määritelleet tiedot
luottamuksellisiksi, mukaan luettuina 
muttei yksinomaan tekniset salaisuudet tai 
liikesalaisuudet ja tarjouksiin liittyvät 
luottamukselliset näkökohdat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 
48 artiklassa säädettyihin jälki-ilmoituksiin 
ja 53 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja 
tarjoajille ilmoittamiseen, ellei se ole 
ehdottoman välttämätöntä tämän 
direktiivin tai sovellettavan kansallisen 
lain soveltamiseksi.

Perustelu

Yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille on tärkeää, että mitään tietoja ei paljasteta, ellei sille 
ole perusteita.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään neljän vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.
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Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä velvollisuutta ei sovelleta, jos 
sähköisten muotojen käyttö edellyttäisi 
erikoisvälineitä tai tiedostomuotoja, jotka 
eivät ole yleisesti saatavilla kaikissa 
jäsenvaltioissa 3 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla. Hankintaviranomaiset, jotka 
käyttävät muita viestintämuotoja 
tarjousten tekemiseen, ovat velvollisia 
osoittamaan hankinta-asiakirjoissa, että 
sähköisten muotojen käyttö edellyttäisi 
talouden toimijoiden kanssa vaihdettavien 
tietojen erityisen luonteen vuoksi 
erikoisvälineitä tai tiedostomuotoja, jotka 
eivät ole yleisesti saatavilla kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Tätä velvollisuutta ei sovelleta, jos 
sähköisten muotojen käyttö edellyttäisi 
erikoisvälineitä tai tiedostomuotoja, jotka 
eivät ole yleisesti saatavilla kaikissa 
jäsenvaltioissa 3 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla.

Perustelu

Seuraavalla kohdalla varmistetaan riittävästi, että hankintaviranomaisilla on vain harvoissa 
tapauksissa perustellut syyt jättää huomiotta tämä vaatimus.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kun kyseessä ovat osaamiseen 
perustuvat palvelut;

Perustelu

Kilpailullinen neuvottelumenettely on luovien palvelujen tapauksessa ainoa mahdollinen, 
koska niiden tulosta ei voida ennakoida. Siksi "henkiseen työhön tai osaamiseen perustuvat 
palvelut" (1 artiklassa ehdotettu määritelmä) olisi mainittava yhtenä erityistapauksena, ja 
kilpailullisen neuvottelumenettelyn soveltaminen olisi säädettävä jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä pakolliseksi.
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Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 52 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian lyhyitä erityisesti pk-yrityksille, mikä voisi rajoittaa 
kilpailua.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on 30 päivää
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä.

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika on 37 päivää
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan 
ennakkoilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä.

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian lyhyitä erityisesti pk-yrityksille, mikä voisi rajoittaa 
kilpailua.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 35 päivää
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.
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Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian lyhyitä erityisesti pk-yrityksille, mikä voisi rajoittaa 
kilpailua.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jos hankintaviranomaiset ovat 
julkaisseet ennakkoilmoituksen, jota ei 
käytetä tarjouskilpailukutsuna, tämän 
artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 
asetettu tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika voidaan lyhentää 
15 päivään, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

3. Jos hankintaviranomaiset ovat 
julkaisseet ennakkoilmoituksen, jota ei 
käytetä tarjouskilpailukutsuna, tämän 
artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa 
asetettu tarjousten vastaanottamisen 
vähimmäismääräaika voidaan yleensä
lyhentää 36 päivään mutta ei missään 
tapauksessa alle 22 päivään, jos kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian lyhyitä erityisesti pk-yrityksille, mikä voisi rajoittaa 
kilpailua.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian lyhyitä erityisesti pk-yrityksille, mikä voisi rajoittaa 
kilpailua.
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Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on neuvoteltava 
tarjoajien kanssa näiden tekemistä 
tarjouksista niiden sisällön 
parantamiseksi siten, että ne vastaavat 
paremmin 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettuja hankintasopimuksen 
tekoperusteita ja vähimmäisvaatimuksia.

Hankintaviranomaisten on neuvoteltava 
tarjoajien kanssa tarjouksen sisällöstä
1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettujen vähimmäisvaatimusten 
perusteella.

Perustelu

Neuvottelutapaa on selkeytettävä eikä vähimmäisvaatimuksia pidä muuttaa.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset eivät saa paljastaa 
muille osallistujille jonkin ehdokkaan 
ehdottamia ratkaisuja tai muita tämän 
neuvottelun kuluessa antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta. Tällaista suostumusta ei 
voida antaa yleispätevän suostumuksen 
muodossa, vaan se on annettava 
viittaamalla tiettyjen ratkaisujen tai 
muiden erityisten luottamuksellisten 
tietojen aiottuun tiedoksiantamiseen.

Hankintaviranomaisten on toimittava 
vilpittömässä mielessä eivätkä ne saa 
paljastaa muille osallistujille jonkin 
ehdokkaan ehdottamia ratkaisuja tai muita 
tämän neuvottelun kuluessa antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta, jota ei voida vaatia ehtona 
kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn 
osallistumiselle.

Perustelu

On tärkeää varmistaa tarjoajan tarjouksessaan esittämiin ratkaisuihin liittyvien teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittävä suojelu. 
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Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn 
enimmäiskesto on 12 kuukautta 
tarjouskilpailukutsusta.

Perustelu

Kilpailullinen neuvottelumenettely otettiin käyttöön vuoden 2004 direktiivissä. Saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on vaarana 
"parhaiden palojen päältä valikointi", minkä vuoksi ehdokkaat esittävät innovatiivisia 
ratkaisuja vasta neuvottelun viimeisessä vaiheessa tai lopullisessa tarjouksessa. Siksi 
menettely voi kestää epätavallisen kauan. Kokemus on osoittanut, että vaadittu 
suunnittelutyön määrä on huomattava.

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

i) teknisistä syistä johtuva kilpailun 
puuttuminen;

i) oikeudellisista tai teknisistä syistä 
johtuva kilpailun puuttuminen;

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

d) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka tarjousperusteisille 
neuvottelumenettelyille asetettuja 
määräaikoja ei voida ylivoimaisesta 
esteestä aiheutuneen äärimmäisen kiireen 
vuoksi noudattaa. Seikat, jotka esitetään 
äärimmäisen kiireen perusteiksi, eivät 
missään tapauksessa saa johtua 
hankintaviranomaisista;

d) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka tarjousperusteisille 
neuvottelumenettelyille asetettuja 
määräaikoja ei voida noudattaa sellaisista 
syistä, joita hankintaviranomainen ei 
voinut ennakoida, aiheutuneen 
äärimmäisen kiireen vuoksi. Seikat, jotka 
esitetään äärimmäisen kiireen perusteiksi, 
eivät missään tapauksessa saa johtua 
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hankintaviranomaisista;

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, voidaan soveltaa silloin, kun
kyseessä ovat uudet rakennusurakat tai 
palvelut, jotka ovat samanlaisen, saman 
hankintaviranomaisen alkuperäisen 
hankintasopimuksen sopimuspuoleksi 
valitulle talouden toimijalle antaman 
rakennusurakan tai palvelun toistamista, 
jos nämä uudet rakennusurakat tai palvelut 
ovat sen perushankkeen mukaisia, josta 
alkuperäinen hankintasopimus tehtiin 24 
artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Perushankkeessa on ilmoitettava 
mahdollisten lisäurakoiden tai -palvelujen 
laajuudesta sekä edellytyksistä, joilla niitä 
koskeva hankintasopimus voidaan tehdä.

Neuvottelumenettelyä, josta ei ilmoiteta 
ennakolta, voidaan soveltaa silloin, kun 
kyseessä ovat uudet rakennusurakat tai 
palvelut, jotka ovat samanlaisen, saman 
hankintaviranomaisen alkuperäisen 
hankintasopimuksen sopimuspuoleksi 
valitulle talouden toimijalle antaman 
rakennusurakan tai palvelun toistamista, 
jos nämä uudet rakennusurakat tai palvelut 
ovat sen perushankkeen mukaisia, josta 
alkuperäinen hankintasopimus tehtiin 
24 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Mahdolliset perushankkeen lisäurakat tai -palvelut ilmoitetaan vaihtoehtona. Siksi 
lisäilmoitus on turha.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on neljä 
vuotta lukuun ottamatta 
poikkeustapauksia, joissa se on 
asianmukaisesti perusteltua 
puitejärjestelyn kohteen vuoksi.

Puitejärjestelyn enimmäiskesto 
vahvistetaan yksittäisten jäsenvaltioiden 
kansallisissa säännöksissä.
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Perustelu

Sääntelyn parantamiseksi olisi asianmukaista vahvistaa enimmäiskesto yksittäisten 
jäsenvaltioiden erityistarpeiden perusteella.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään.

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
ainoastaan vakioitujen palvelujen ja 
tavaroiden hankinnassa sähköisiä 
huutokauppoja, joiden kuluessa uusia 
alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään. 
Palveluhankintasopimukset ja 
rakennusurakkasopimukset, joiden 
sisältönä on henkinen omaisuus, kuten 
rakennusurakoiden suunnittelu, eivät voi 
olla sähköisen huutokaupan kohteena.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jos sopimusta, jossa määritetään 
sovellettava julkisia hankintoja koskeva 
laki, ei ole tehty, hankintasopimusten 
teossa sovellettava kansallinen 
lainsäädäntö on määritettävä seuraavien 
sääntöjen mukaisesti:

5. Jos 3 kohdan mukaista sopimusta, jossa 
määritetään sovellettava julkisia hankintoja 
koskeva laki, ei ole tehty, 
hankintasopimusten teossa sovellettava 
kansallinen lainsäädäntö on määritettävä 
seuraavien sääntöjen mukaisesti:

Perustelu

Kuten 6 kohdassa, on mainittava se konkreettinen tilanne, että sopimusta ei ole tehty, johon 
tätä kohtaa sovelletaan.
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Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisina toimenpiteinä on muun muassa 
toimitettava toisille ehdokkaille ja 
tarjoajille tiedot, jotka on vaihdettu 
ehdokkaan tai tarjoajan osallistuessa 
hankintamenettelyn valmisteluun tai jotka 
ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta; 
lisäksi on vahvistettava asianmukaiset 
määräajat tarjousten vastaanottamiselle. 
Asianomainen ehdokas tai tarjoaja on 
suljettava pois hankintamenettelystä vain, 
jos ei ole olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
periaatteen noudattamista.

Tällaisina toimenpiteinä on muun muassa 
toimitettava toisille ehdokkaille ja 
tarjoajille tiedot, jotka on vaihdettu 
ehdokkaan tai tarjoajan osallistuessa 
hankintamenettelyn valmisteluun tai jotka 
ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta; 
lisäksi on vahvistettava asianmukaiset 
määräajat tarjousten vastaanottamiselle. 
Asianomainen ehdokas tai tarjoaja on 
suljettava pois hankintamenettelystä vain, 
jos hankintaviranomainen osoittaa, ettei
ole olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
periaatteen noudattamista.

Perustelu

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

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

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Näissä ominaisuuksissa viitataan myös 
tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa tai 
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missä tahansa 2 artiklan 22 alakohdassa 
tarkoitetun elinkaaren vaiheessa.

missä tahansa 2 artiklan 22 alakohdassa 
tarkoitetun elinkaaren ja 22 a alakohdassa 
(uusi) tarkoitetun sosiaalisesti kestävän 
tuotantoprosessin vaiheessa.

Perustelu

On tärkeää antaa hankintaviranomaisille mahdollisuus kannustaa huomioimaan sosiaalisia 
ja ympäristönäkökohtia. Hankintaviranomainen voi jo nyt asettaa teknisissä eritelmissä 
tiukkoja sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Teknisissä eritelmissä on myös mainittava, 
edellytetäänkö immateriaalioikeuksien 
siirtoa.

Teknisissä eritelmissä on myös mainittava, 
edellytetäänkö immateriaalioikeuksien 
siirtoa, ja jos edellytetään, on ilmaistava 
kyseisten oikeuksien hankinnasta 
suoritettavaa korvausta koskevat ehdot.

Perustelu

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

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

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tekniset eritelmät voivat myös sisältää 
vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi 
seuraavia: suorituskyky, myös 
ympäristön- ja ilmastonsuojelun taso sekä 
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tuotantoprosessin sosiaalinen kestävyys; 
kyseisen sopimuksen toteuttamiseen 
nimettävän henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus; turvallisuus tai 
mitat, myös laadunvarmistusta, 
nimikkeistöä, symboleja, testausta ja 
testausmenetelmiä, pakkauksia, 
pakkausmerkintöjä ja tunnisteita sekä 
käyttöohjeita koskevat menettelyt; 
elinkaari sellaisena kuin se on 
määriteltynä 2 artiklan 22 alakohdassa; 
sosiaalisesti kestävä tuotantoprosessi 
sellaisena kuin se on määriteltynä 
2 artiklan 22 a alakohdassa; urakoiden 
suunnittelu- ja 
kustannuslaskentasäännöt, töiden testaus-
, tarkastus- ja vastaanottoedellytykset, 
rakennustekniikat ja -menetelmät sekä 
kaikki muut tekniset edellytykset, jotka 
hankintaviranomainen voi yleisten tai 
erityisten määräysten nojalla asettaa 
valmiille työlle ja siihen kuuluville 
materiaaleille tai osille.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
mukaan luettuina ympäristövaatimukset, 
edellyttäen että parametrit ovat riittävän 
tarkat, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään 
hankintasopimuksen kohteen ja 
hankintaviranomaiset pystyvät tekemään 
hankintasopimuksen;

a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
mukaan luettuina sosiaaliset ja
ympäristövaatimukset, edellyttäen että 
parametrit ovat riittävän tarkat, jotta 
tarjoajat pystyvät määrittämään 
hankintasopimuksen kohteen ja 
hankintaviranomaiset pystyvät tekemään 
hankintasopimuksen; teknisiä eritelmiä 
laadittaessa voidaan 1 kohdan mukaisesti 
käyttää perusteena käytössä olevien 
rakennettujen kohteiden, tavaroiden tai 
palvelujen suorituskyvyn tai niille 
asetettujen toiminnallisten vaatimusten 
lisäksi myös hankinnan kohteena olevien 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
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palvelujen suorituskykyä taikka niiden 
elinkaareen tai sosiaalisesti kestävään 
tuotantoprosessiin liittyviä toiminnallisia 
vaatimuksia;

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

a) merkille asetetut vaatimukset koskevat 
ainoastaan ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen ja 
soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

a) merkille asetetut vaatimukset koskevat 
ainoastaan ominaisuuksia, jotka liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen tai 
hankintasopimuksen kohteen tuotantoon
ja soveltuvat hankintasopimuksen kohteena 
olevien rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ominaisuuksien 
määrittelemiseen;

Perustelu

Jos vaatimukset rajoitetaan hankintasopimuksen kohteeseen liittyviin ominaisuuksiin, ei voida 
antaa esimerkiksi työympäristöä koskevia merkkejä.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset voivat ilmoittaa 
hankintasuunnitelmistaan julkaisemalla 
ennakkoilmoituksen mahdollisimman pian 
varainhoitovuoden alettua. Ilmoituksissa 
on oltava liitteessä VI olevan B osan 
I jaksossa esitetyt tiedot. Ilmoitukset 
julkaisee joko komissio tai 
hankintaviranomaiset 
hankkijaprofiileissaan liitteessä IX olevan 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos 
ilmoituksen julkaisevat 
hankintaviranomaiset 
hankkijaprofiileissaan, niiden on 

1. Hankintaviranomaisten on ilmoitettava
hankintasuunnitelmistaan julkaisemalla 
ennakkoilmoitus mahdollisimman pian 
varainhoitovuoden alettua. Ilmoituksissa 
on oltava liitteessä VI olevan B osan 
I jaksossa esitetyt tiedot. Ilmoitukset 
julkaisee joko komissio tai 
hankintaviranomaiset 
hankkijaprofiileissaan liitteessä IX olevan 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos 
ilmoituksen julkaisevat 
hankintaviranomaiset 
hankkijaprofiileissaan, niiden on 
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lähetettävä ilmoitus hankkijaprofiilissaan 
tapahtuneesta julkaisemisesta liitteessä IX 
olevan 3 kohdan mukaisesti.

lähetettävä ilmoitus hankkijaprofiilissaan 
tapahtuneesta julkaisemisesta liitteessä IX 
olevan 3 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Ennakkoilmoitusten julkaisemisen olisi oltava pakollista avoimuuden vuoksi, ja jotta yritykset 
ja etenkin pk-yritykset saisivat kaikki tarvitsemansa tiedot voidakseen valmistella 
tarjouksensa hyvissä ajoin.

Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

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

Keskushallintoa alemmalla tasolla 
toimivien hankintaviranomaisten on 
käytettävä rajoitetuissa menettelyissä ja 
tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä ennakkoilmoitusta 
kutsuna tarjouskilpailuun 24 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, edellyttäen että 
tällainen ilmoitus täyttää kaikki seuraavat 
edellytykset:

Perustelu

Ennakkoilmoitusten julkaisemisen olisi oltava pakollista avoimuuden vuoksi, ja jotta yritykset 
ja etenkin pk-yritykset saisivat kaikki tarvitsemansa tiedot voidakseen valmistella 
tarjouksensa hyvissä ajoin.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarjouksen on esittänyt tarjoaja, jota ei 
ole suljettu pois menettelystä 21 ja 
55 artiklan mukaisesti ja joka täyttää 
hankintaviranomaisen 56 artiklan ja 
tapauksen mukaan 64 artiklassa
tarkoitettujen syrjimättömyyssääntöjen ja 
-perusteiden mukaisesti vahvistamat 

b) tarjouksen on esittänyt tarjoaja, jota ei 
ole suljettu pois menettelystä 21 ja 
55 artiklan mukaisesti ja joka täyttää 
hankintaviranomaisen 56 artiklan ja 
tapauksen mukaan 64 ja 71 artiklassa
tarkoitettujen syrjimättömyyssääntöjen ja 
-perusteiden mukaisesti vahvistamat 
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valintaperusteet. valintaperusteet.

Perustelu

71 artikla koskee alihankintaa, joka olisi myös otettava huomioon.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
tarjous ei ole unionin lainsäädännöstä tai 
jäsenvaltioiden laista, asetuksista ja 
muista sitovista määräyksistä johtuvien
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden taikka rakennusurakan, 
palvelun tai tavarahankinnan 
suorituspaikassa sovellettavien 
työehtosopimusten tai liitteessä XI 
lueteltujen kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen, 
edellyttäen, että ne liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen.

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Vakavista syistä johtuvan poissulkemisen on oltava pakollista kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 67
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Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien sosiaali-
, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen;

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
jäsenvaltioiden tai unionin lainsäädännöstä 
johtuvien sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden 
taikka työehtosopimusten, esimerkiksi 
palkkasopimusten, tai liitteessä XI 
lueteltujen kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen;

Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

d) talouden toimijan toimintaan on liittynyt 
merkittäviä tai toistuvia puutteita saman 
hankintaviranomaisen kanssa tehdyn
yhden tai useamman samankaltaisen 
aikaisemman hankintasopimuksen 
toteuttamisessa.

d) talouden toimijan toimintaan on liittynyt 
merkittäviä tai toistuvia puutteita yhden tai 
useamman samankaltaisen aikaisemman 
hankintasopimuksen toteuttamisessa.

Perustelu

Tekstinosa on poistettava, jotta vältetään toistuvat väärinkäytökset jäsenvaltioissa ja 
paikallishallinnoissa, jotka kaikki ovat osa julkista sektoria.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pystyäkseen soveltamaan ensimmäisen 
alakohdan d alakohdassa tarkoitettua 

Poistetaan.
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poissulkemisperustetta, 
hankintaviranomaisten on vahvistettava 
sopimuksen toteuttamista koskeva 
arviointimenetelmä, joka perustuu 
puolueettomiin ja mitattavissa oleviin 
perusteisiin ja jota sovelletaan 
järjestelmällisesti, yhdenmukaisesti ja 
avoimesti. Kaikista sopimuksen 
toteuttamista koskevista arvioinneista on 
ilmoitettava asianomaiselle 
toimeksisaajalle, jolle on annettava 
tilaisuus vastustaa päätelmiä ja hankkia 
oikeussuojaa.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1, 2, 3, 4 ja 5 kohdassa asetettuja 
säännöksiä sovelletaan 
alihankintamenettelyihin ja 
alihankkijoihin.

Perustelu

Tarkoituksena on antaa hankintaviranomaisille paremmat mahdollisuudet huomioida 
alihankkijat.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Passi annetaan yksinomaan sähköisenä 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä.

2. Passi annetaan yksinomaan sähköisenä 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä paitsi, jos on teknisiä syitä, 
joiden vuoksi hankintaviranomaiset eivät 
perustellusti voi noudattaa kyseistä 
määräaikaa.
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Perustelu

Jotkut hankintaviranomaiset saattavat tarvita lisäaikaa säännöksen täytäntöönpanoon.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Rajoitetuissa menettelyissä, 
tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä, kilpailullisissa 
neuvottelumenettelyissä ja 
innovaatiokumppanuuksissa 
hankintaviranomaiset voivat rajoittaa 
niiden valintaperusteet täyttävien 
ehdokkaiden määrää, joilta ne pyytävät 
tarjousta tai joita ne pyytävät osallistumaan 
kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn 
edellyttäen, että sopivia ehdokkaita on 
2 kohdan mukainen vähimmäismäärä.

Perustelu

Säännösten väärän tulkinnan välttämiseksi tämän perusteen olisi oltava selkeämpi ja 
helpommin määritettävissä.

Tarkistus 73

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä a alakohdassa tarkoitettu peruste 
on ensisijainen b alakohdassa 
tarkoitettuun perusteeseen nähden, paitsi 
jos tästä poikkeamiseen on perusteita.

Perustelu

Kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta olisi suosittava, koska sen avulla voidaan saada 
taloudellisesti ja sosiaalisesti paras ja edullisin tarjous ja edistää parempaa hinta-
laatusuhdetta. Hankintaviranomaisille pitäisi kuitenkin antaa tilaisuus soveltaa toista 
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perustetta, jos siihen on hyvä syy.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että hankintaviranomainen voi ottaa koko tuotantoprosessin huomioon 
hankintasopimuksen tekoperusteissa.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat, sosiaaliset 
näkökohdat, kestävän kasvun ja 
työllisyyden edistämisen ja innovatiivisen 
luonteen; elinkaareen liittyvät perusteet ja 
sosiaalisesti kestävään tuotantoprosessiin 
liittyvät perusteet, joihin voi sisältyä myös 
vähäosaisten henkilöiden tai 
heikommassa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluvien henkilöiden työllistäminen;
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Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään hankintaviranomaisten mahdollisuuksia huomioida 
alihankinta.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 78

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

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

b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
10 prosenttia alhaisempi 2004/17 kuin 
toiseksi edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) valittuja teknisiä ratkaisuja ja/tai
poikkeuksellisen edullisia, tarjoajan 
käytettävissä olevia urakan toteuttamisen, 
tuotteiden toimittamisen tai palvelun 
suorittamisen ehtoja;

Perustelu

Palautetaan voimassa olevan direktiivin sanamuoto.

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintaviranomaisten on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole 
unionin lainsäädännöstä tai 
jäsenvaltioiden laista, asetuksista ja 
muista sitovista määräyksistä johtuvien
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen.
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Perustelu

Tarkistuksella ehdotukseen sisällytetään nykyisen julkisia hankintoja koskevan direktiivin 
(2004/18/EY) 55 artiklan 1 kohdan d alakohta. Hankintaviranomaisilla olisi oltava oikeus 
kieltäytyä tekemästä sopimusta sellaisen tarjoajan kanssa, joka ei noudata lainsäädäntöä ja 
määräyksiä. Tässä artiklassa ei pidä viitata vain unionin säännöksiin tietyillä sääntelyn 
aloilla. Lisäksi olisi viitattava kansalliseen lainsäädäntöön ja työmarkkinoiden 
sääntelyjärjestelmiin.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Verotusta, ympäristönsuojelua, 
työsuhdeturvaa ja työoloja koskeviin 
säännöksiin liittyvät velvollisuudet:
a) Hankintaviranomainen voi ilmoittaa 
tai jäsenvaltio voi velvoittaa sen 
ilmoittamaan sopimusasiakirjoissa, miltä 
elimeltä tai elimiltä ehdokas tai tarjoaja 
voi saada asianmukaiset tiedot 
verotukseen, ympäristönsuojeluun, 
työsuhdeturvasäännöksiin ja työoloihin 
liittyvistä velvollisuuksista, joita 
sovelletaan rakennusurakan tai palvelun 
suorituspaikassa yleensä ja joita 
sovelletaan rakennusurakan yhteydessä 
suoritettavaan työhön tai tuotettuihin 
palveluihin hankintasopimuksen 
toteuttamisaikana.
b) Hankintaviranomaisen, joka toimittaa 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot, on 
pyydettävä tarjoajia tai 
hankintamenettelyyn osallistuvia 
ehdokkaita ilmoittamaan, että ne ovat 
tarjousta laatiessaan ottaneet huomioon 
rakennusurakan tai palvelun 
suorittamispaikassa yleensä sovellettavat 
työsuhdeturvasäännöksiin ja työoloihin 
liittyvät velvollisuudet.
c) Jäsenvaltiot, joilla on ilmiantosuoja 
julkisen sektorin työntekijöille, voivat 
pyytää, että vastaava suoja annetaan 
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talouden toimijan palveluksessa oleville 
työntekijöille, jos talouden toimija 
suorittaa julkisrahoitteisia palveluja.

Perustelu

Tekstiin sisällytetään hieman muutettuna nykyisen julkisia hankintoja koskevan direktiivin 
2004/18/EY 27 artikla. Tätä tärkeää artiklaa ei pidä poistaa. Ilmiantosuoja on 
mahdollistettava jäsenvaltioissa, joissa on sitä koskevia oikeuksia ja määräyksiä tai jotka 
haluavat ottaa sellaisia käyttöön.

Tarkistus 82

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 
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 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi jälkikäteen vastustaa 
perusteettomia maksuja, ja annettava 
säännökset, joiden nojalla 
hankintaviranomainen voi tarvittaessa 
ottaa käyttääkseen päätoimeksisaajan 
allekirjoitusvaltuudet ilman uudelleen 
kilpailuttamista oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi. Maksutapaa koskevat 
järjestelyt on vahvistettava hankinta-
asiakirjoissa.

Perustelu

Hankintaviranomaisen on tarvittaessa (esimerkiksi, jos pääsopimuspuoli on maksukyvytön) 
voitava saattaa toimeksianto päätökseen oikeusvarmuuden turvaamiseksi. Siksi kansallisilla 
säännöksillä olisi mahdollistettava allekirjoitusvaltuuksien käyttäminen ja kiistanalaisten 
sopimusehtojen uudelleenneuvottelu. Lisäksi päätoimeksisaajan oikeus vastustaa 
perusteettomia maksuja pitäisi sallia vasta sopimuksen täyttämisen jälkeen, sillä muuten 
alihankkijat saattaisivat estää kilpailun.
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Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen tai 
maksukyvyttömyyden seurauksena 
kokonaan tai osittain toiselle talouden 
toimijalle, joka täyttää alun perin 
vahvistetut laatua koskevat valintaperusteet 
edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita suuria 
muutoksia hankintasopimukseen eikä tällä 
pyritä kiertämään tämän direktiivin 
soveltamista.

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen, 
pääoman tai varojen siirron tai
maksukyvyttömyyden seurauksena taikka 
sopimuslausekkeen perusteella kokonaan 
tai osittain toiselle talouden toimijalle, joka 
täyttää alun perin vahvistetut laatua 
koskevat valintaperusteet edellyttäen, ettei 
tästä aiheudu muita suuria muutoksia 
hankintasopimukseen eikä tällä pyritä 
kiertämään tämän direktiivin soveltamista.

Perustelu

Hankintaviranomaisen on täysin perusteltua vastustaa tuomioistuimen valvonnassa 
sopimuskumppanin vaihtoa sillä perusteella, että uusi sopimusosapuoli ei antaisi samoja 
rahoitukseen ja pätevyyteen liittyviä takuita kuin korvattu osapuoli, jotta meneillään oleva 
sopimus toteutettaisiin muuttumattomin ehdoin.

Tarkistus 84

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 85

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 86

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 87

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 49 
artiklan mukaisesti.

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

Perustelu

Palvelujen erityiskohtelu on perusteltua vain, kun sitä sovelletaan kaikkiin samanlaisiin 
palveluihin. Oikeudellisia palveluja, joiden perustana on sama luottamuksellisuuden periaate, 
ei tule syrjiä.

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 
soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, 
että varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus 
ottaa huomioon kyseisiä palveluja 
koskevat erityispiirteet.

Poistetaan.

Tarkistus 89

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 ottavat huomioon 
tarpeen varmistaa palvelujen yleinen 
käytettävyys, laatu, jatkuvuus, 
esteettömyys, kohtuuhintaisuus,
saatavuus, turvallisuus ja kattavuus, eri 
käyttäjäryhmien erityistarpeet, käyttäjien 
osallistuminen ja vaikutusvallan lisääminen 
sekä innovointi.

Perustelu

Nämä yleishyödyllisten palvelujen olennaiset piirteet olisi näissä puitteissa taattava 
mahdollisimman laajasti.

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
liitteessä XVI luetellut sosiaalipalvelut ja 
muut erityiset palvelut tuottaa tietyn 
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tyyppinen talouden toimija.

Perustelu

Jotta sosiaalipalveluja ei päätyisi tuottamaan vain voittoa tavoitteleva, muu kuin hoitoalan 
yritys, jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus säätää, että sosiaalipalvelut tuottaa tietyn 
tyyppinen yritys. Tarkistus liittyy Euroopan alueiden mahdollisuuksiin laatia omat kasvu- ja 
työllisyysstrategiansa kehittääkseen yhteiskunnista osallistavia ja lisätäkseen 
houkuttavuuttaan asuin- ja työssäkäyntialueena.

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Liitteessä XVI lueteltuja 
sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
palveluja koskevissa sopimuksissa 
hankintaviranomaiset voivat vaatia 
talouden toimijoita jälleeninvestoimaan 
tiettyyn toimintoon samasta toiminnosta 
saadun voiton, tai ne voivat hyväksyä 
tarjoajiksi ainoastaan voittoa 
tavoittelemattomia yhteisöjä.

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan, että hankintaviranomaisilla on oikeus esittää vaatimuksia, joilla 
varmistetaan, että sosiaalipalveluihin tarkoitetut veronmaksajien varat myös käytetään tähän 
tarkoitukseen silloinkin, kun viranomaiset hankkivat palvelut ulkopuolisilta eivätkä tuota niitä 
itse. Tarkistus liittyy Euroopan alueiden mahdollisuuksiin laatia omat kasvu- ja 
työllisyysstrategiansa kehittääkseen yhteiskunnista osallistavia ja lisätäkseen 
houkuttavuuttaan asuin- ja työssäkäyntialueena.

Tarkistus 92

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

Komission teksti Tarkistus

b) antaa oikeudellista neuvontaa 
hankintaviranomaisille julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen ja periaatteiden 

b) antaa yleistä ja erityistä oikeudellista 
neuvontaa ja käytännön opastusta
hankintaviranomaisille julkisia hankintoja 
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tulkinnasta sekä julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen soveltamisesta 
erityistapauksissa;

koskevien sääntöjen ja periaatteiden 
tulkinnasta ja soveltamisesta;

Perustelu

Riippumattoman elimen olisi erikoistuneena keskuselimenä annettava hankintaviranomaisille 
yleistä ja erityistä oikeudellista neuvontaa ja käytännön opastusta sekä julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen ja periaatteiden tulkinnasta että niiden soveltamisesta.

Tarkistus 93

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, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia tai 
mitä tahansa sääntöjenvastaisuuksia;

Perustelu

Hankintaviranomaisen järjestämien menettelyjen sääntöjenmukaisuuden vahvistamiseksi ja 
pedagogiselta kannalta on tärkeää sisällyttää tähän kaikki sääntöjenvastaisuuksien muodot 
riippumatta siitä, miten vakavia ne ovat.

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on laadittava 
jokaisesta hankintasopimuksesta tai 
puitejärjestelystä ja jokaisesta dynaamisen 
hankintajärjestelmän perustamisesta 
kirjallinen selvitys, josta on ilmettävä 
ainakin

Hankintaviranomaisten on laadittava 
jokaisesta kynnysarvon ylittävästä 
hankinnasta, riippumatta siitä, onko se 
hankintasopimus vai puitejärjestely, ja 
jokaisesta dynaamisen 
hankintajärjestelmän perustamisesta 
kirjallinen selvitys, josta on ilmettävä 
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ainakin

Perustelu

Kirjallista selvitystä olisi edellytettävä 85 artiklan mukaisesti vain "kynnysarvon ylittävistä" 
hankinnoista. Velvollisuuden soveltaminen arvoltaan tätä pienempiin hankintoihin johtaisi 
moniin byrokraattisiin menettelyihin. Tällaisen taakan on oltava oikeassa suhteessa kyseessä 
oleviin rahamääriin.

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kertomus tai sen pääkohdat on annettava 
tiedoksi komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle niiden pyynnöstä.

Kertomus tai sen pääkohdat on annettava 
tiedoksi komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle.

Perustelu

Ei ole järkevää asettaa tällaista raportointivelvollisuutta, ellei se palvele pakollista tietojen 
luovuttamista.

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Talouden toimijoiden, etenkin pk-
yritysten, julkisten hankintojen 
markkinoille pääsyn parantamiseksi ja 
tämän direktiivin säännösten virheettömän 
ymmärtämisen helpottamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saatavilla on tarkoituksenmukaista tukea, 
esimerkiksi sähköisin välinein tai olemassa 
olevia yritystukiverkostoja käyttäen.

2. Talouden toimijoiden, etenkin pk-
yritysten, julkisten hankintojen 
markkinoille pääsyn parantamiseksi ja 
tämän direktiivin säännösten virheettömän 
ymmärtämisen helpottamiseksi komission 
ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
saatavilla on tarkoituksenmukaista ja 
oikea-aikaista tietoa ja tukea, esimerkiksi 
sähköisin välinein tai olemassa olevia 
yritystukiverkostoja käyttäen.

Perustelu

Myös komission olisi osallistuttava tähän toimintaan tekstien erittäin teknisen luonteen 
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vuoksi. Lisäksi on tärkeää, että pk-yritykset saavat tarvitsemansa tiedot ajoissa.

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 46, 47 ja 48 artiklassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
tiedot tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetusta elimestä tai tarkoitetuista 
elimistä.

Perustelu

Hankintaviranomaisia ja yrityksiä avustavia elimiä koskevien tietojen on oltava yleisesti ja 
helposti saatavilla.

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
88 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on tehtävä komission 
avustuksella yhteistyötä opastaessaan 
hankintaviranomaisia sen arvioinnissa, 
liittyykö tiettyihin tapauksiin rajat 
ylittävää etua, etenkin jotta voidaan 
tehostaa varojen käyttöä 
koheesiopolitiikan välineistä tai muista 
unionin välineistä rahoitettavien 
ohjelmien täytäntöönpanossa.

Perustelu

Tämä vastaa REGI-valiokunnan lausuntoa julkisten hankintojen uudistamisesta ja erityisesti 
sen 7 ja 15 kohtaa.

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
Liite XVI a (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

SEURAAVAT OIKEUDELLISET 
PALVELUT
79112000-2 Oikeudellinen edustaminen
79100000-5 Oikeudelliset palvelut
79110000-8 Oikeudellinen neuvonta ja 
edustaminen
79111000-5 Oikeudelliset 
neuvontapalvelut
79112100-3 Sidosryhmien edustuspalvelut
79120000-1 Patentti- ja 
tekijänoikeusneuvonta
79121000-8 Tekijänoikeusneuvonta
79121100-90 Ohjelmistotekijänoikeuksia 
koskeva neuvonta
79130000-4 Oikeudellisten asiakirjojen ja 
todistusten laadinta
79131000-1 Dokumentointipalvelut
79132000-8 Todistusten myöntäminen
79140000-7 Oikeudelliset neuvonta- ja 
tiedotuspalvelut

Perustelu

Palvelujen erityiskohtelu on perusteltua vain, kun sitä sovelletaan kaikkiin samanlaisiin 
palveluihin. Oikeudellisia palveluja, joiden perustana on sama luottamuksellisuuden periaate, 
ei tule syrjiä.
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