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LYHYT PERUSTELU

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 noudattaa alimman hinnan 
periaatetta, vaan niissä pitäisi 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 
hajanaisuutta 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 sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa tekemään asiasta 
vastaavana valiokuntana mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta varmistettaisiin vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
tekemien hankintojen avaaminen 
kilpailulle, olisi laadittava säännökset, 
joilla tietyn arvon ylittäviä sopimuksia 
koskevat hankintamenettelyt sovitetaan 
yhteen. Yhteensovittamista tarvitaan 
varmistamaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden vaikutus ja 
erityisesti tavaroiden vapaa liikkuvuus, 
sijoittautumisvapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus sekä niistä johtuvat 
periaatteet, kuten yhdenvertaisen kohtelun 
periaate, syrjimättömyyden periaate, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate, 
suhteellisuusperiaate ja avoimuusperiaate.
Ottaen huomioon niiden alojen luonne, 
joihin yhteensovittaminen vaikuttaa, 
yhteensovittamisella olisi luotava puitteet 
hyvälle kauppatavalle ja sallittava 
mahdollisimman suuri joustavuus sekä 
turvattava samalla mainittujen 
periaatteiden soveltaminen.

(2) Jotta varmistettaisiin vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
tekemien hankintojen avaaminen 
kilpailulle, olisi laadittava säännökset, 
joilla tietyn arvon ylittäviä sopimuksia 
koskevat hankintamenettelyt sovitetaan 
yhteen. Yhteensovittamista tarvitaan 
varmistamaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden vaikutus ja 
erityisesti tavaroiden vapaa liikkuvuus, 
sijoittautumisvapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus sekä niistä johtuvat 
periaatteet, kuten yhdenvertaisen kohtelun 
periaate, syrjimättömyyden periaate, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaate, 
suhteellisuusperiaate ja avoimuusperiaate.
Ottaen huomioon niiden alojen luonne, 
joihin yhteensovittaminen vaikuttaa, 
yhteensovittamisella olisi luotava puitteet 
hyvälle kauppatavalle ja sallittava 
mahdollisimman suuri joustavuus sekä 
turvattava samalla mainittujen 
periaatteiden soveltaminen kaikissa 
hankintamenettelyn vaiheissa erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi.
Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
on noudatettava SEUT-sopimuksen 
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14 artiklassa ja pöytäkirjassa N:o 26 
määrättyä toimivallan jakoa. Näiden 
sääntöjen soveltaminen ei saisi estää 
viranomaisia päättämästä vapaasti, miten 
ne suorittavat julkisen palvelun 
tehtävänsä.

Perustelu

Teksti mukautetaan Lissabonin sopimuksen uusiin määräyksiin.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Julkisilla hankinnoilla 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 peruslähtökohtia ja 

(4) Julkisilla hankinnoilla 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, 
yksinkertaistaa ja kannustaa erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista julkisiin 
hankintamenettelyihin ja luoda 
hankkijoille paremmat edellytykset 
hyödyntää julkisia hankintoja yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
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-käsitteitä, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja sisällyttää 
lainsäädäntöön tiettyjä näkökohtia, jotka 
liittyvät asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

tukemisessa, rajoittamatta kuitenkaan 
hankkijoiden oikeutta päättää itsenäisesti 
hankinnoista ja ostoista. Lisäksi on 
tarpeen selventää peruslähtökohtia ja -
käsitteitä, jotta voidaan varmistaa 
avoimuus ja tasapuolisuus sekä parantaa
oikeusvarmuutta ja sisällyttää 
lainsäädäntöön tiettyjä näkökohtia, jotka 
liittyvät asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

Perustelu

Hankkijoiden oikeuteen päättää hankinnoista itsenäisesti ei pidä puuttua.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) 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.

(13) 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 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Tutkimus ja innovointi, myös 
ekoinnovointi ja sosiaaliset innovaatiot, 
kuuluvat tärkeimpiin tulevaa kasvua 
edistäviin tekijöihin, ja niille on annettu 
keskeinen sija älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategiassa. Hankintayksiköiden olisi 
käytettävä julkisia hankintoja strategisesti 
parhaalla mahdollisella tavalla 
edistääkseen innovointia. Innovatiivisten 
tavaroiden ja palvelujen ostaminen 
vaikuttaa olennaisesti julkisten palvelujen 
tehostumiseen ja niiden laadun 
paranemiseen sekä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen.
Se auttaa saamaan parhaan vastineen 
rahoille ja saavuttamaan laajempia 
taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä tuottamalla uusia 
ideoita, muuttamalla ne innovatiivisiksi 
tuotteiksi ja palveluiksi ja edistämällä siten 
kestävää talouskasvua. Tällä direktiivillä 
olisi helpotettava innovaatioiden 
hankkimista ja autettava jäsenvaltioita 
saavuttamaan innovaatiounionin tavoitteet.
Sen vuoksi olisi säädettävä erityisestä 
hankintamenettelystä, joka antaisi 
hankintayksiköille mahdollisuuden luoda 
pitkäaikaisia innovaatiokumppanuuksia 
uusien, innovatiivisten tuotteiden, 
palvelujen tai rakennusurakoiden 
kehittämistä ja myöhempää hankintaa 
varten sillä varauksella, että toimitettavat 
tuotteet, palvelut tai rakennusurakat 
vastaavat sovittuja suoritustasoja ja 
kustannuksia. Tällainen kumppanuus olisi 
järjestettävä riittävän markkinavetoiseksi, 
jotta se kannustaisi innovatiivisen ratkaisun 
kehittämiseen sulkematta kuitenkaan 
markkinoita.

(25) Tutkimus ja innovointi, myös 
ekoinnovointi ja sosiaaliset innovaatiot, 
kuuluvat tärkeimpiin tulevaa kasvua 
edistäviin tekijöihin, ja niille on annettu 
keskeinen sija älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategiassa. Hankintayksiköiden olisi 
käytettävä julkisia hankintoja strategisesti 
parhaalla mahdollisella tavalla 
edistääkseen tutkimusta ja innovointia 
etenkin alueellisella ja paikallisella 
tasolla. Innovatiivisten tavaroiden ja 
palvelujen ostaminen vaikuttaa olennaisesti 
julkisten palvelujen tehostumiseen ja 
niiden laadun paranemiseen sekä suuriin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen.
Se auttaa saamaan parhaan vastineen 
rahoille ja saavuttamaan laajempia 
taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä tuottamalla uusia 
ideoita, muuttamalla ne innovatiivisiksi 
tuotteiksi ja palveluiksi ja edistämällä siten 
kestävää talouskasvua. Tällä direktiivillä 
olisi helpotettava innovaatioiden 
hankkimista ja autettava jäsenvaltioita 
saavuttamaan innovaatiounionin tavoitteet.
Sen vuoksi olisi säädettävä erityisestä 
hankintamenettelystä, joka antaisi 
hankintayksiköille mahdollisuuden luoda 
pitkäaikaisia innovaatiokumppanuuksia 
uusien, innovatiivisten tuotteiden, 
palvelujen tai rakennusurakoiden 
kehittämistä ja myöhempää hankintaa 
varten sillä varauksella, että toimitettavat 
tuotteet, palvelut tai rakennusurakat 
vastaavat sovittuja suoritustasoja ja 
kustannuksia. Tällainen kumppanuus olisi 
järjestettävä riittävän markkinavetoiseksi, 
jotta se kannustaisi innovatiivisen ratkaisun 
kehittämiseen sulkematta kuitenkaan 
markkinoita.

Tarkistus 5
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(27) Erityisesti sähköiset tieto- ja 
viestintämuodot voivat yksinkertaistaa 
suuresti hankintasopimusten julkaisemista
ja lisätä hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta vähentämällä esteenä olevaa 
sääntelyn monimutkaisuutta. Niistä olisi 
tultava vakiovälineitä 
hankintamenettelyihin liittyvässä 
viestinnässä ja tietojenvaihdossa.
Sähköisten välineiden käyttö säästää myös 
aikaa. Tämän vuoksi olisi säädettävä 
vähimmäisaikojen lyhentämisestä 
sähköisten välineiden käytön yhteydessä 
edellyttäen kuitenkin, että tällaiset välineet 
ovat yhteensopivia unionin tasolla 
suunnitellun erityisen tiedonsiirtomuodon 
kanssa. Asianmukaisilla toiminnoilla 
varustetut sähköiset tieto- ja 
viestintämuodot voivat myös antaa 
hankintaviranomaisille valmiudet estää, 
havaita ja korjata hankintamenettelyjen 
aikana tehtyjä virheitä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Unionissa on kehittymässä vahvaksi 
suuntaukseksi julkisten hankintojen 
markkinoilla, että julkiset hankkijat 
yhdistävät kysyntää saavuttaakseen 
mittakaavaetuja muun muassa 
alhaisempien hintojen ja 
liiketoimikustannusten muodossa sekä 
parantaakseen hankintojen hallinnointia ja 
tehdäkseen hankintoja 
ammattitaitoisemmin. Nämä tavoitteet 
voidaan saavuttaa keskittämällä hankinnat 
joko niihin osallistuvien 

(28) Unionissa on kehittymässä vahvaksi 
suuntaukseksi julkisten hankintojen 
markkinoilla, että julkiset hankkijat 
yhdistävät kysyntää saavuttaakseen 
mittakaavaetuja muun muassa 
alhaisempien hintojen ja 
liiketoimikustannusten muodossa sekä 
parantaakseen hankintojen hallinnointia ja 
tehdäkseen hankintoja 
ammattitaitoisemmin. Nämä tavoitteet 
voidaan saavuttaa keskittämällä hankinnat 
joko niihin osallistuvien 
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hankintayksiköiden määrän tai hankintojen 
ajan myötä muuttuvan volyymin ja arvon 
perusteella. Hankintojen yhdistämistä ja 
keskittämistä olisi kuitenkin valvottava 
tarkasti, jotta vältettäisiin ostovoiman 
liiallinen keskittyminen ja 
kilpailunvastainen yhteistyö sekä 
säilytettäisiin avoimuus ja kilpailu ja 
pienten ja keskisuurten yritykset
mahdollisuudet päästä markkinoille.

hankintayksiköiden määrän tai hankintojen 
ajan myötä muuttuvan volyymin ja arvon 
perusteella. Hankintojen yhdistämistä ja 
keskittämistä olisi kuitenkin valvottava 
tarkasti, jotta vältettäisiin ostovoiman 
liiallinen keskittyminen ja 
kilpailunvastainen yhteistyö sekä 
säilytettäisiin avoimuus ja kilpailu ja 
parannettaisiin pienten ja keskisuurten 
yritysten mahdollisuuksia päästä 
markkinoille lisäämällä julkisten 
hankintamenettelyjen joustavuutta.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt, jotka haluavat tehdä 
yhteisiä hankintasopimuksia, kohtaavat 
nykyään oikeudellisia erityisongelmia 
etenkin kansallisten lainsäädäntöjen 
välisten ristiriitojen vuoksi. Vaikka 
rajatylittävät julkiset yhteishankinnat on 
epäsuorasti sallittu direktiivissä 
2004/17/EY, käytännössä niistä on tehty 
monissa kansallisissa oikeusjärjestelmissä 
nimenomaisesti tai epäsuorasti 
oikeudellisesti epävarmoja tai 
mahdottomia. Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt 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 
hankintayksikkö voi kohtuullisesti kantaa.
Sen vuoksi olisi vahvistettava rajatylittäviä 
yhteishankintoja koskevat uudet säännöt, 
joissa nimetään sovellettava lainsäädäntö, 
jotta voidaan helpottaa hankintayksiköiden 
välistä yhteistyötä koko sisämarkkinoilla.

(34) Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt, jotka haluavat tehdä 
yhteisiä hankintasopimuksia, kohtaavat 
nykyään oikeudellisia erityisongelmia 
etenkin kansallisten lainsäädäntöjen 
välisten ristiriitojen vuoksi. Vaikka 
rajatylittävät julkiset yhteishankinnat on 
epäsuorasti sallittu direktiivissä 
2004/17/EY, käytännössä niistä on tehty 
monissa kansallisissa oikeusjärjestelmissä 
nimenomaisesti tai epäsuorasti 
oikeudellisesti epävarmoja tai 
mahdottomia. Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt 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 
hankintayksikkö voi kohtuullisesti kantaa.
Sen vuoksi olisi vahvistettava rajatylittäviä 
yhteishankintoja koskevat uudet säännöt, 
joissa nimetään sovellettava lainsäädäntö, 
jotta voidaan helpottaa hankintayksiköiden 
välistä yhteistyötä koko sisämarkkinoilla.
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Lisäksi eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt voivat perustaa yhteisiä 
oikeushenkilöitä kansallisen tai unionin 
lainsäädännön mukaisesti. Tällaista 
yhteishankintojen muotoa varten olisi 
vahvistettava erityiset säännöt.

Lisäksi eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt voivat perustaa yhteisiä 
oikeushenkilöitä kansallisen tai unionin 
lainsäädännön mukaisesti. Tällaista 
yhteishankintojen muotoa varten olisi 
vahvistettava erityiset säännöt. Rajat 
ylittäviä julkisia hankintoja varten olisi 
myös ehdottomasti selkeytettävä 
immateriaalioikeuteen liittyviä 
näkökohtia.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen.
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
myös silloin, kun hankintayksiköt vaativat
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi sallittava, 
että hankintayksiköt 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.

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen.
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun 
olosuhteissa, ja varmistettava, että
hankintayksiköt voivat myös vaatia
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin edellyttäen, että nämä 
liittyvät hankintasopimuksen kohteeseen.
Sen vuoksi olisi sallittava, että 
hankintayksiköt asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteeksi
ensisijaisesti "kokonaistaloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta
edullisimman tarjouksen" 
kustannustehokkuuden ja riittävän 
laadun periaatteen mukaisesti.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale



AD\915062FI.doc 11/39 PE492.648v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(44) Jos hankintayksiköt 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 
määritettyyn hankintasopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen hinta-
laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintayksikölle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

(44) Jos hankintayksiköt tekevät
hankintasopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, niiden olisi 
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 
määritettyyn hankintasopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen hinta-
laatusuhde. Valitut hankintasopimuksen 
tekoperusteet eivät saisi myöskään antaa 
hankintayksikölle rajatonta 
valinnanvapautta, niillä olisi varmistettava 
todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin 
olisi liityttävä vaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) 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 julkisia hankintoja koskevia 
asioita, mutta tehtävät, joihin tällaiset 
elimet on valtuutettu, vaihtelevat suuresti 

(57) 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 julkisia hankintoja koskevia 
asioita, mutta tällaisille elimille annetut 
tehtävät vaihtelevat suuresti jäsenvaltiosta 
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jäsenvaltiosta toiseen. Selvemmillä. 
yhdenmukaisemmilla ja määräävämmillä 
seuranta- ja valvontamekanismeilla
saataisiin enemmän tietoa hankintoja 
koskevien sääntöjen toimivuudesta, 
annettaisiin enemmän oikeusvarmuutta 
yrityksille ja hankintayksiköille 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 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.

toiseen. Selvemmillä. 
yhdenmukaisemmilla ja määräävämmillä 
tiedotus-, seuranta- ja 
valvontamekanismeilla saataisiin 
enemmän tietoa hankintoja koskevien 
sääntöjen toimivuudesta, annettaisiin 
enemmän oikeusvarmuutta yrityksille ja 
hankintaviranomaisille ja edistettäisiin 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
kehittymistä. Tällaisten mekanismien 
avulla voitaisiin ehkäistä ja havaita 
ongelmia ja ratkaista ne varhaisessa 
vaiheessa etenkin sellaisissa hankkeissa, 
joihin unioni myöntää yhteisrahoitusta, 
sekä todeta rakenteelliset puutteet. On 
olennaisen tärkeää koordinoida näitä 
mekanismeja, jotta voidaan varmistaa 
julkista hankintaa koskevan politiikan 
yhdenmukainen soveltaminen, 
seuraaminen ja valvonta sekä sen tulosten 
järjestelmällinen arviointi koko unionissa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Kaikilla hankintayksiköillä 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 
hankintayksiköille teknistä tukea, mutta 
yritysten, etenkin pk-yritysten, olisi myös 
voitava saada hallinnollista apua erityisesti 
silloin, kun ne osallistuvat rajatylittäviin 
hankintamenettelyihin.

(59) Kaikilla hankintayksiköillä ja 
varsinkaan paikallisviranomaisilla ei ole 
välttämättä 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 
hankintayksiköille teknistä tukea, mutta 
yritysten, varsinkin pk-yritysten, olisi 
myös voitava saada hallinnollista apua 
erityisesti silloin, kun ne osallistuvat 
rajatylittäviin hankintamenettelyihin.
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Perustelu

On erityisen tärkeää parantaa pk-yritysten asemaa julkisissa hankinnoissa.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Kansallisella tasolla on jo olemassa 
seuranta-, valvonta- ja tukirakenteita tai 
-mekanismeja, joita voidaan luonnollisesti 
käyttää julkisten hankintojen seurantaan, 
täytäntöönpanoon ja valvontaan sekä 
hankintayksiköiden ja talouden toimijoiden 
tarvitseman tuen antamiseen.

(60) Kansallisella tasolla on jo olemassa 
seuranta-, valvonta- ja tukirakenteita tai 
-mekanismeja, joita voidaan luonnollisesti 
käyttää julkisten hankintojen seurantaan, 
täytäntöönpanoon ja valvontaan sekä 
hankintayksiköiden ja erityisesti alue- ja 
paikallisviranomaisten ja talouden 
toimijoiden sekä varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten tarvitseman tuen 
antamiseen kaikissa hankintamenettelyn 
vaiheissa.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 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 
julkisia hankintoja koskevan kansallisen 
lainsäädännön merkittävä vaikutus 
unionin varojen saatavuuteen. Näin ollen 
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on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot 
tulkitsevat ja soveltavat sääntöjä 
mahdollisimman yhtenäisesti samalla kun 
ne edistävät yksinkertaistamista 
kansallisella tasolla.

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei haittaa 
yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista, jotta vältettäisiin sääntöjen hajanaisuus eri 
puolilla unionia, koska sääntöjen hajanaisuus vaikuttaisi ennen kaikkea pk-yrityksiin ja 
pienehköihin hankintaviranomaisiin alueellisella ja paikallisella tasolla.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 b) Komission olisi kannustettava 
jäsenvaltioita järjestämään alue- ja 
paikallisviranomaisille ja pk-yrityksille 
suunnattua säännöllistä koulutusta, 
tiedotuskampanjoita ja neuvontaa ja 
ottamaan muutkin 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 
hankintojen toteuttamiseksi.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on perustettu tyydyttämään tai sen 
erityisenä tarkoituksena on tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole 
teollista tai kaupallista luonnetta; tätä 
sovellettaessa sellaisen laitoksen 

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

Perustelu

Palautetaan direktiivin 2004/17/EY 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan nykyinen määritelmä, 
jonka hyväksymisellä vältetään oikeudellinen epävarmuus.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kynnysarvoja mukautetaan vuosittain 
Euroopan talousalueen 
yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin 
muutosten perusteella.

Perustelu

Kiinteissä kynnysarvoissa ei oteta huomioon jatkuvia todellisen ostovoiman muutoksia. Olisi 
tarkoituksenmukaista liittää kynnysarvot vakiintuneeseen indeksiin ja mukauttaa niitä.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio varmistaa kahden vuoden välein 
30 päivästä kesäkuuta 2014 alkaen, että 
12 artiklan a ja b alakohdassa säädetyt 
kynnysarvot vastaavat GPA-sopimuksessa 
vahvistettuja kynnysarvoja, ja tarkistaa 
niitä tarvittaessa ja kuultuaan 
jäsenvaltioita kynnysarvojen 
soveltamisesta tiettyihin toimialoihin ja 
tietyntyyppisiin hankintasopimuksiin.



PE492.648v02-00 16/39 AD\915062FI.doc

FI

Perustelu

Jäsenvaltioita on kuultava ennen tiettyihin toimialoihin ja tietyntyyppisiin 
hankintasopimuksiin sovellettavien kynnysarvojen tarkistamista.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välimies- ja sovittelupalveluja; b) välimies- ja sovittelupalveluja, 
riitojenratkaisupalvelut mukaan lukien;

Perustelu

Hankkeen aikainen riidanratkaisu on erityinen sovittelupalvelu, joka liittyy Maailmanpankin 
hyväksymien rakennus- ja suunnittelutöiden kansainvälisten FIDIC-urakkaehtojen käyttöön.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Yksinoikeuden perusteella tehtävät 

palveluhankintasopimukset
Tätä direktiiviä ei sovelleta 
palveluhankintasopimuksiin, jotka 
tehdään sellaisen hankintayksikön 
kanssa, joka on itse 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettu 
hankintaviranomainen, tai tällaisten 
hankintaviranomaisten yhteenliittymän 
kanssa, ja jotka perustuvat 
hankintaviranomaiselle perussopimusten 
mukaisten julkaistujen lakien, asetusten 
tai hallinnollisten määräysten nojalla 
annettuun yksinoikeuteen.

Perustelu

Tällä tarkistuksella ehdotukseen sisällytetään nykyisen direktiivin 2004/17/EY 25 artikla.
Tämä artikla on tärkeä yleisen taloudellisen edun mukaisten palvelujen toiminnalle. Se rajaa 
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soveltamisalan ulkopuolelle julkista palveluhankintaa koskevat sopimukset, jotka perustuvat 
perussopimusten mukaisten julkaistujen lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten 
nojalla annettuun yksinoikeuteen. Unionin tuomioistuin on soveltanut tätä säännöstä asiassa 
C-360/96.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Yleishyödyllisten palvelujen tarjonnalla ei tavoitella voittoa, vaan tarkoituksena on 
kansalaisten tarpeiden täyttäminen. Tämän vuoksi yleishyödyllisiin palveluihin liittyvä 
toiminnot on otettava huomioon.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva sopimus 
tehdään, ei ole yksityisiä osakkuuksia.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on hankintaviranomainen, tekee 
sopimuksen tätä määräysvaltaa käyttävän 
yksikön tai käyttävien yksiköiden kanssa 
tai saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkisia 
hankintoja koskeva sopimus tehdään, ei ole 
yksityisiä osakkuuksia.

Tarkistus 22



PE492.648v02-00 18/39 AD\915062FI.doc

FI

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön hankintasopimuksen 
nojalla suorittamista toiminnoista 
suoritetaan määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista;

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista, kun 
taas hankintaviranomaiset voivat nimittää 
vain yhteisiä edustajia;

Perustelu

Yhteisten edustajien nimittäminen on yleinen käytäntö. Tätä yhteisesti sovitun yhteistyön 
muotoa ei ole syytä kieltää.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välinen todellinen yhteistyö, jonka 
tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkiseen palveluun liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

a) kumppanuuden tarkoituksena on 
suorittaa kaikille siihen osallistuville 
viranomaisille kuuluva julkisen palvelun 
tehtävä tai kaikille näille viranomaisille 
kuuluvan julkisen palvelun tehtävän 
hoitamisen edellyttämä tukitehtävä;
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Poistetaan.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset harjoittavat 
avoimilla markkinoilla enintään 
10:tä prosenttia sopimuksen kannalta 
merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

c) sopimukseen osallistuvat viranomaiset
harjoittavat avoimilla markkinoilla 
enintään 20:tä prosenttia sopimuksen 
kohteena olevista toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Perustelu

Selvennys on tarpeen oikeudellisten riitojen välttämiseksi.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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 yksityiset osakkuudet ovat lakisääteisiä 
alkuperäisen hankintasopimuksen 
tekohetkellä.
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hankintaperiaatteet Tarkoitus ja hankintaperiaatteet

Perustelu

Joidenkin jäsenvaltioiden mielestä on syytä lisätä viittaus direktiivin tarkoitukseen.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on 
turvata julkisten varojen tehokas käyttö, 
edistää korkealaatuisia hankintoja, lisätä 
kilpailua ja vahvistaa julkisten 
hankintojen markkinoiden toimintaa sekä 
turvata yrityksille ja muille tarjoajille 
yhtäläiset mahdollisuudet tehdä 
tarjouksia julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja ja julkisia 
rakennusurakoita koskevia sopimuksia 
kilpailutettaessa.

Perustelu

Joidenkin jäsenvaltioiden mielestä on syytä lisätä viittaus direktiivin tarkoitukseen.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköt voivat asettaa 
hankintasopimuksen täytäntöönpanolle 

Hankintayksiköt voivat asettaa 
hankintasopimuksen täytäntöönpanolle 
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erityisiä edellytyksiä silloin, kun sen 
toteuttajana on ryhmittymä, jos nämä 
edellytykset ovat objektiivisesti 
perusteltuja ja oikeasuhteisia. Niissä 
voidaan kuitenkin edellyttää ryhmittymältä 
tiettyä oikeudellista muotoa sopimuksen 
teon jälkeen, sikäli kuin tämä on tarpeen
hankintasopimuksen asianmukaiseksi 
toteuttamiseksi.

erityisiä edellytyksiä silloin, kun sen 
toteuttajana on ryhmittymä, jos nämä 
edellytykset ovat objektiivisesti 
perusteltuja ja oikeasuhteisia. Niissä 
voidaan kuitenkin edellyttää ryhmittymältä 
tiettyä oikeudellista muotoa sopimuksen 
teon jälkeen, sikäli kuin tämä on 
välttämätöntä hankintasopimuksen 
asianmukaiseksi toteuttamiseksi.

Perustelu

Tätä vaatimusta on rajoitettava mahdollisimman paljon, jotta yrityksille ja etenkin 
pk-yrityksille ei aiheudu tarpeetonta taakkaa.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
31 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 
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.

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
menettelyihin

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;
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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. 'Heikommassa 
asemassa olevia henkilöitä' ovat muun 
muassa työttömät, erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivät henkilöt, 
syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien 
ja heikommassa asemassa olevien 
vähemmistöjen jäsenet.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei tässä direktiivissä tai tiedonsaantia 
koskevassa kansallisessa lainsäädännössä 
toisin säädetä ja rajoittamatta tämän 
direktiivin 64 ja 69 artiklassa säädettyjen, 
tehtyjen hankintasopimuksien 
julkaisemista sekä ehdokkaille ja tarjoajille 
tiedottamista koskevien velvoitteiden 
soveltamista, hankintayksikkö ei saa 
paljastaa tietoja, joita talouden toimijat 
ovat sille antaneet ja jotka nämä ovat
määritelleet luottamuksellisiksi, tekniset tai 
kaupalliset liikesalaisuudet ja tarjousten 
luottamukselliset näkökohdat mukaan 
luettuina.

2. Jollei tässä direktiivissä tai tiedonsaantia 
koskevassa kansallisessa lainsäädännössä 
toisin säädetä ja rajoittamatta tämän 
direktiivin 64 ja 69 artiklassa säädettyjen, 
tehtyjen hankintasopimuksien 
julkaisemista sekä ehdokkaille ja tarjoajille 
tiedottamista koskevien velvoitteiden 
soveltamista, hankintayksikkö ei saa 
paljastaa mitään tietoja, joita talouden 
toimijat ovat sille antaneet, riippumatta 
siitä, ovatko nämä määritelleet tiedot
luottamuksellisiksi, tekniset tai kaupalliset 
liikesalaisuudet ja tarjousten 
luottamukselliset näkökohdat mukaan 
luettuina, ellei se ole ehdottoman 
välttämätöntä tämän direktiivin tai 
sovellettavan kansallisen lain 
soveltamiseksi.

Perustelu

Yrityksille, etenkin pk-yrityksille, on tärkeää, että mitään tietoja ei paljasteta ilman riittävää 
syytä.
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
40 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 tiukat etenkin pk-yrityksille, ja ne voisivat rajoittaa 
kilpailua.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräajaksi on vahvistettava 
yleensä vähintään 30 päivää
hankintailmoituksen tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
15 päivää.

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräajaksi on vahvistettava 
yleensä vähintään 37 päivää
hankintailmoituksen tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
15 päivää.

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian tiukat etenkin pk-yrityksille, ja ne voisivat rajoittaa 
kilpailua.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

vastaanottamiselle ei päästä sopimukseen, 
hankintayksikön on asetettava määräaika, 
joka ei missään tapauksessa saa olla 
lyhyempi kuin 20 päivää tarjouspyynnön 
esittämispäivästä.

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian tiukat etenkin pk-yrityksille, ja ne voisivat rajoittaa 
kilpailua.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräajaksi on vahvistettava 
yleensä vähintään 30 päivää
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan ohjeellisella 
kausi-ilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
15 päivää.

Osallistumishakemusten vastaanottamisen 
vähimmäismääräajaksi on vahvistettava 
yleensä vähintään 37 päivää
hankintailmoituksen lähetyspäivästä, tai jos 
tarjouskilpailuun kutsutaan ohjeellisella 
kausi-ilmoituksella, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevan pyynnön 
lähetyspäivästä, eikä se missään 
tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 
15 päivää.

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian tiukat etenkin pk-yrityksille, ja ne voisivat rajoittaa 
kilpailua.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos määräajasta tarjousten 
vastaanottamiselle ei päästä sopimukseen, 
hankintayksikön on asetettava määräaika, 
joka ei missään tapauksessa saa olla 
lyhyempi kuin 20 päivää tarjouspyynnön 
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esittämispäivästä. esittämispäivästä.

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian tiukat etenkin pk-yrityksille, ja ne voisivat rajoittaa 
kilpailua.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan 1 kohdan g alakohdan 
soveltamiseksi perushankkeessa on 
ilmoitettava mahdollisten lisäurakoiden 
tai -palvelujen laajuudesta sekä 
edellytyksistä, joilla niitä koskeva sopimus 
voidaan tehdä. Heti ensimmäistä hanketta 
koskevan tarjouskilpailun yhteydessä on 
ilmoitettava, että tätä menettelyä on 
mahdollista noudattaa, ja 
hankintayksiköiden on otettava huomioon 
lisäurakoiden tai -palvelujen ennakoitu 
kokonaisarvo 12 ja 13 artiklan 
säännöksiä soveltaessaan.

Poistetaan.

Perustelu

Perushankkeeseen lisättävät työt tai palvelut ilmoitetaan omalla menettelyllään. Siksi 
erillinen ilmoitus on tarpeeton.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
45 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 kesto ei saa ylittää 
yksittäisten jäsenvaltioiden kansallisissa 
säännöksissä vahvistettua kestoa. Huoltoa 
koskevan puitejärjestelyn enimmäiskesto
perustuu rakennusurakan tai tavaran 
elinkaareen.
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Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköt 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 41

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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, myös tässä on täsmennettävä käytännön sopimukseton tilanne, johon tätä 
kohtaa sovelletaan.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisina toimenpiteinä on muun muassa Tällaisina toimenpiteinä on muun muassa 
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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.

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, että ei 
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 43

Ehdotus direktiiviksi
54 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 
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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 44

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintayksiköt voivat ilmoittaa
hankintasuunnitelmistaan julkaisemalla 
ohjeellisen kausi-ilmoituksen
mahdollisimman pian varainhoitovuoden 
alettua. Ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevan A osan I jaksossa 
esitetyt tiedot. Ilmoitukset julkaisee joko 
komissio tai hankintayksiköt 
hankkijaprofiileissaan liitteessä IX olevan 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos 
ilmoituksen julkaisevat hankintayksiköt 
hankkijaprofiileissaan, niiden on 
lähetettävä ilmoitus ohjeellisen kausi-
ilmoituksen julkaisemisesta 
hankkijaprofiilissa liitteessä IX olevan 
3 kohdan mukaisesti.

1. Hankintayksiköiden on ilmoitettava
hankintasuunnitelmistaan julkaisemalla 
ohjeellinen kausi-ilmoitus
mahdollisimman pian varainhoitovuoden 
alettua. Ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VI olevan A osan I jaksossa 
esitetyt tiedot. Ilmoitukset julkaisee joko 
komissio tai hankintayksiköt 
hankkijaprofiileissaan liitteessä IX olevan 
2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos 
ilmoituksen julkaisevat hankintayksiköt 
hankkijaprofiileissaan, niiden on 
lähetettävä ilmoitus ohjeellisen kausi-
ilmoituksen julkaisemisesta 
hankkijaprofiilissa liitteessä IX olevan 
3 kohdan mukaisesti.

Perustelu

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

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hankintayksiköt voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole

5. Hankintayksiköt voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
tarjous ei ole unionin lainsäädännöstä tai 
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vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XIV lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

jäsenvaltioiden laista, asetuksista ja 
muista sitovista määräyksistä johtuvien
sosiaali-, työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden taikka rakennusurakan, 
palvelun tai tavarahankinnan 
suorituspaikassa sovellettavien 
työehtosopimusten tai liitteessä XIV 
lueteltujen kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen, 
edellyttäen, että ne liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintayksiköiden on käytettävä 
hankintasopimuksen tekoperusteina 
seuraavia:

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Rajoittamatta tietyistä palveluista 
suoritettavia korvauksia koskevien 
kansallisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten soveltamista 
hankintaviranomaisten on käytettävä 
julkisten hankintasopimusten 
tekoperusteina seuraavia:

a) kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, a) kokonaistaloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristön kannalta edullisin tarjous,

b) alin hinta. b) alin hinta.
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Edellä a alakohdassa tarkoitettu peruste 
on yleensä ensisijainen b alakohdassa 
tarkoitettuun perusteeseen nähden.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 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;

Perustelu

Olisi lisättävä tehokkaammat sosiaaliset perusteet Eurooppa 2020 -strategian hengessä, jotta 
edistetään tehokkaammin kestävää kasvua.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
tietyntyyppiset hankintasopimukset on 
tehtävä kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen perusteella sekä 
kustannustehokkuutta ja riittävän laadun 
periaatetta noudattaen 1 ja 2 kohdassa 
määriteltyjen menettelytapojen 
mukaisesti.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintayksikköä 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 
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hankinta-asiakirjoissa. ottaa käyttääkseen päätoimeksisaajan 
allekirjoitusvaltuudet ilman uudelleen 
kilpailuttamista oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi. Maksutapaa koskevat 
järjestelyt on vahvistettava hankinta-
asiakirjoissa.

Perustelu

Tarvittaessa (esimerkiksi jos päätoimeksisaaja on maksukyvytön) hankintaviranomaisen on 
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.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
82 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, 
maksukyvyttömyyden tai 
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

Hankintaviranomaisella on oikeus vastustaa tuomioistuimen valvonnassa sopimuspuolen 
korvaamista, koska uusi sopimuspuoli ei antaisi samoja taloudellisia ja pätevyyteen liittyviä 
takuita kuin korvattava osapuoli, jotta meneillään oleva hankintasopimus täytetään 
asianmukaisesti ehtoja muuttamatta.



AD\915062FI.doc 33/39 PE492.648v02-00

FI

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan unionin tuomioistuin toteaa 
perussopimuksen 258 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, ettei jäsenvaltio ole täyttänyt 
sille perussopimusten mukaan kuuluvia 
velvoitteita sen vuoksi, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle kuuluva hankintayksikkö on 
tehnyt kyseisen hankintasopimuksen 
noudattamatta perussopimusten ja tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan.

c) Euroopan unionin tuomioistuin toteaa 
perussopimuksen 258 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, ettei jäsenvaltio ole täyttänyt 
sille perussopimusten mukaan kuuluvia 
velvoitteita sen vuoksi, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle kuuluva hankintayksikkö on 
tehnyt kyseisen hankintasopimuksen 
noudattamatta perussopimusten ja tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan, jolloin 
sopimuspuolella on oikeus 
vahingonkorvaukseen.

Perustelu

Maininta "kansallisen sopimuslainsäädännön mukaisin ehdoin" ei riitä korvaamaan 
vahingonkorvausperiaatteen puuttumista tapauksissa, joissa sopimus irtisanotaan sen 
voimassaoloaikana ilman sopimusrikkomusta. Lisäksi vahingonkorvausperiaate on kirjattava 
EU:n lainsääsäädäntöön, jotta sitä sovellettaisiin tehokkaasti kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Nämä yleishyödyllisten palvelujen ominaisuudet ovat tärkeitä, ja ne olisi varmistettava 
mahdollisuuksien mukaan tässä yhteydessä.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) antaa yleistä ja erityistä oikeudellista 
neuvontaa ja käytännön opastusta
hankintayksiköille julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen ja periaatteiden 
tulkinnasta ja soveltamisesta;

Perustelu

Erityisenä keskuselimenä riippumattoman elimen olisi oltava vastuussa oikeudellisen 
neuvonnan ja käytännön opastuksen antamisesta yleisesti ja erityistapauksissa 
hankintaviranomaisille julkista hankintaa koskevien sääntöjen ja periaatteiden tulkinnasta ja 
soveltamisesta.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 3 kohta – 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

Jotta vahvistetaan hankintaviranomaisten järjestämien menettelyjen sääntöjenmukaisuutta ja 
palvellaan pedagogisia tarkoituksia, on tärkeää ottaa huomioon kaikenlaiset 
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sääntöjenvastaisuudet riippumatta niiden vakavuudesta.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksiköiden on kirjattava 
tarkoituksenmukaiset tiedot kustakin 
hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä ja
aina, kun dynaaminen hankintajärjestely 
otetaan käyttöön. Näiden tietojen on oltava 
riittäviä, jotta niiden perusteella voidaan 
myöhemmin perustella seuraavia 
päätöksiä:

Hankintayksiköiden on kirjattava 
tarkoituksenmukaiset tiedot kustakin 
kynnysarvon ylittävästä 
hankintasopimuksesta ja puitejärjestelystä 
aina, kun dynaaminen hankintajärjestely 
otetaan käyttöön. Näiden tietojen on oltava 
riittäviä, jotta niiden perusteella voidaan 
myöhemmin perustella seuraavia 
päätöksiä:

Perustelu

Velvollisuutta laatia kirjalliset raportit 85 artiklan säännösten mukaisesti olisi sovellettava 
vain kynnysarvot ylittävään hankintaan. Velvollisuuden soveltaminen kynnysarvot alittavaan 
hankintaan lisäisi byrokratiaa. Tällaisten velvollisuuksien on oltava kohtuullisessa suhteessa 
kyseessä oleviin rahallisiin arvoihin.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedot on säilytettävä vähintään neljä 
vuotta hankintasopimuksen tekopäivästä, 
jotta hankintayksikkö voi tänä aikana antaa 
tarvittavat tiedot komissiolle tai 
kansalliselle valvontaelimelle niiden 
pyynnöstä.

2. Tiedot on säilytettävä vähintään neljä 
vuotta hankintasopimuksen tekopäivästä, 
jotta hankintayksikkö voi tänä aikana antaa 
tarvittavat tiedot komissiolle tai 
kansalliselle valvontaelimelle.

Perustelu

Ei ole kovin järkevää asettaa tällaista tiedonantovelvollisuutta, jos sen tarkoituksena ei ole 
pakollinen tietojen luovuttaminen.

Tarkistus 60
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Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on tarjottava käyttöön 
teknisen tuen rakenteet, jotta 
hankintayksiköt saavat oikeudellisia ja 
taloudellisia neuvoja, ohjeita ja tukea 
hankintamenettelyjen valmisteluun ja 
toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että jokainen 
hankintayksikkö voi saada pätevää tukea ja 
neuvoja yksittäisissä kysymyksissä. Tässä 
suhteessa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota paikallisviranomaisille ja 
etenkin pienille paikallisviranomaisille 
annettavan tuen lisäämiseen.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
96 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 on osallistuttava tähän toimeen, koska tekstit ovat erittäin teknisiä. Lisäksi on 
tärkeää, että pk-yritykset voivat saada tarvitsemansa tiedot oikea-aikaisesti.



AD\915062FI.doc 37/39 PE492.648v02-00

FI

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 61, 62, 63 ja 64 artiklassa 
tarkoitettujen ilmoitusten on sisällettävä 
tiedot tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetusta elimestä tai tarkoitetuista 
elimistä.

Perustelu

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

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
97 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 aluekehitysvaliokunnan lausuntoa julkisten hankintojen uudistamisesta, etenkin 
sen 7 ja 15 kohtaa.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
Liite XVII 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
79121100-9 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 silloin, kun sitä sovelletaan kaikkiin 
samanlaisiin palveluihin.
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