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Tarkistus 43
Heide Rühle

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. Julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen on 
noudatettava SEUT-sopimuksen 
14 artiklan ja sen pöytäkirjan N:o 26 
mukaista toimivallan jakoa. Näiden 
sääntöjen soveltamisen ei pitäisi vaikuttaa 
siihen, että julkiset viranomaiset voivat 
vapaasti päättää, miten ne panevat 
täytäntöön julkisiin palveluihin liittyvät 
tehtävänsä.

Or. en
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Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen uusiin määräyksiin.

Tarkistus 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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. 
Kun otetaan huomioon, millaisiin aloihin 
tällainen yhteensovittaminen vaikuttaa, sen 
avulla olisi luotava puitteet hyvälle 
kauppatavalle ja sallittava mahdollisimman 
suuri joustavuus samalla, kun turvataan 
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. 
Kun otetaan huomioon, millaisiin aloihin 
tällainen yhteensovittaminen vaikuttaa, sen 
avulla olisi luotava puitteet hyvälle 
kauppatavalle ja sallittava mahdollisimman 
suuri joustavuus kaikissa 
hankintamenettelyn vaiheissa erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi
samalla, kun turvataan mainittujen 
periaatteiden soveltaminen.

Or. fr

Tarkistus 45
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) 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 peruslähtökohtia ja -
käsitteitä, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja sisällyttää 
lainsäädäntöön tiettyjä näkökohtia, jotka 
liittyvät asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

(4) 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 
hankintamenettelyihin ja luoda 
hankkijoille paremmat edellytykset 
hyödyntää julkisia hankintoja yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemisessa. Lisäksi on tarpeen selventää 
peruslähtökohtia ja -käsitteitä, jotta 
voidaan parantaa avoimuutta, 
tasapuolisuutta, oikeusvarmuutta ja 
sisällyttää lainsäädäntöön tiettyjä 
näkökohtia, jotka liittyvät asiaa koskevaan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön.

Or. fr
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Tarkistus 46
Petru Constantin Luhan

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 
-käsitteitä, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja sisällyttää 
lainsäädäntöön tiettyjä näkökohtia, jotka 
liittyvät asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

(4) 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, 
yksinkertaistaa erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten pääsyä julkisiin 
hankintoihin ja luoda hankkijoille 
paremmat edellytykset hyödyntää julkisia 
hankintoja yhteisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden tukemisessa. Lisäksi on 
tarpeen selventää peruslähtökohtia ja 
-käsitteitä, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja sisällyttää 
lainsäädäntöön tiettyjä näkökohtia, jotka 
liittyvät asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

Or. ro
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Tarkistus 47
Petru Constantin Luhan

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 
julkisen hankintamenettelyn että 
Euroopan unionin alueelle tulevien 
julkisten hankintamenettelyjen 
ulkopuolelle.

Or. ro

Tarkistus 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

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 

(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 
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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.

käytettävä julkisia hankintoja strategisesti 
parhaalla mahdollisella tavalla 
edistääkseen tutkimusta ja innovointia 
etenkin alueellisesti ja paikallisesti.
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.

Or. fr

Tarkistus 49
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot (27) Erityisesti sähköiset tieto- ja 
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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.

viestintämuodot voivat yksinkertaistaa 
suuresti hankintasopimusten julkaisemista 
ja lisätä hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta rajoittamalla esteenä olevaa 
lainsäädännön 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.

Or. fr

Tarkistus 50
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
hankintayksiköiden määrän tai hankintojen 
ajan myötä muuttuvan volyymin ja arvon 

(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 
hankintayksiköiden määrän tai hankintojen 
ajan myötä muuttuvan volyymin ja arvon 
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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.

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 yritysten entistä 
paremmat mahdollisuudet päästä 
markkinoille kannustamalla entistä 
suurempaan hankintamenettelyjen 
joustavuuteen.

Or. fr

Tarkistus 51
Petru Constantin Luhan

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, 

(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, 
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joissa nimetään sovellettava lainsäädäntö, 
jotta voidaan helpottaa hankintayksiköiden 
välistä yhteistyötä koko sisämarkkinoilla. 
Lisäksi eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt voivat perustaa yhteisiä 
oikeushenkilöitä kansallisen tai unionin 
lainsäädännön mukaisesti. Tällaista 
yhteishankintojen muotoa varten olisi 
vahvistettava erityiset säännöt.

joissa nimetään sovellettava lainsäädäntö, 
jotta voidaan helpottaa hankintayksiköiden 
välistä yhteistyötä koko sisämarkkinoilla. 
Lisäksi eri jäsenvaltioista olevat 
hankintayksiköt voivat perustaa yhteisiä 
oikeushenkilöitä kansallisen tai unionin 
lainsäädännön mukaisesti. Tällaista 
yhteishankintojen muotoa varten olisi 
vahvistettava erityiset säännöt. Lisäksi 
rajatylittävissä julkisissa hankinnoissa on 
olennaista selkeyttää 
immateriaalioikeuksiin liittyviä 
näkökohtia.

Or. ro

Tarkistus 52
Heide Rühle

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 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 

(43) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen. 
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun olosuhteissa 
varmistaen samalla, että yksiköt saattavat 
vaatia laadukkaita rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka sopivat 
optimaalisesti niiden tarpeisiin, sikäli kuin 
ne liittyvät hankintasopimuksen 
kohteeseen.
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avulla.

Or. en

Perustelu

Pääasiallisen menettelyn tarkoituksena olisi oltava hinta-laatusuhteeltaan parhaan eli toisin 
sanoen kokonaistaloudellisesti edullisimman sopimuksen tekeminen. Alhaisimpien 
kustannuksien kaltaista toista perustetta ei tarvita, koska hintaperuste sisältyy 
kokonaistaloudellisesti edullisimpaan sopimukseen.

Tarkistus 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
myös silloin, kun hankintayksiköt vaativat 
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin. Sen vuoksi olisi sallittava, 
että hankintayksiköt asettavat 
hankintasopimuksen tekoperusteiksi 
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen"
kustannustehokkuusperiaatetta ja 
riittävän laadun periaatetta noudattaen.

Or. fr
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Tarkistus 54
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

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.

Or. fr

Tarkistus 55
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintayksiköille 
mahdollisuudet pyrkiä 

(46) Näitä alakohtaisia toimenpiteitä on 
täydennettävä mukauttamalla julkista 
hankintaa koskevia direktiivejä ja 
antamalla siten hankintayksiköille 
mahdollisuudet pyrkiä 
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hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintayksiköt voivat 
määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen ja alhaisimmat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, jos käytettävä 
menetelmä määritellään riippumattomalla 
ja syrjimättömällä tavalla ja jos se on 
kaikki kiinnostuneiden osapuolten 
saatavilla. Elinkaarikustannuksen käsite 
sisältää kaikki rakennusurakoiden, 
tavaroiden tai palvelujen elinkaaren 
aikaiset kustannukset eli niiden sisäiset 
kustannukset (kuten kehitys-, tuotanto-, 
käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. Aina, 
kun tällainen menetelmä on kehitetty, sen 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

hankintastrategioissaan Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteisiin. Sen vuoksi on 
täsmennettävä, että hankintayksiköt voivat 
määrittää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen 
kustannustehokkuusperiaatetta ja 
riittävän laadun periaatetta noudattaen ja
käyttämällä elinkaarikustannusmallia, jos 
käytettävä menetelmä määritellään 
riippumattomalla ja syrjimättömällä tavalla 
ja jos se on kaikki kiinnostuneiden 
osapuolten saatavilla. 
Elinkaarikustannuksen käsite sisältää 
kaikki rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen elinkaaren aikaiset kustannukset 
eli niiden sisäiset kustannukset (kuten 
kehitys-, tuotanto-, käyttö-, ylläpito- ja 
käytöstäpoistokustannukset) ja ulkoiset 
kustannukset, jos näitä voidaan arvioida 
rahallisesti ja seurata. Unionin tasolla olisi 
kehitettävä yhteisiä menetelmiä yksittäisiin 
luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen 
elinkaarikustannusten laskemiseksi. Aina, 
kun tällainen menetelmä on kehitetty, sen 
käyttö olisi tehtävä pakolliseksi.

Or. fr

Tarkistus 56
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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nimenneet kansallisen keskuselimen 
käsittelemään julkisia hankintoja koskevia 
asioita, mutta tehtävät, joihin tällaiset 
elimet on valtuutettu, vaihtelevat suuresti 
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.

nimenneet kansallisen keskuselimen 
käsittelemään julkisia hankintoja koskevia 
asioita, mutta tehtävät, joihin tällaiset 
elimet on valtuutettu, vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltiosta toiseen. Selvemmillä. 
yhdenmukaisemmilla ja määräävämmillä 
tietojenvaihto-, 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 ennaltaehkäistä ja havaita 
ongelmia ja ratkaista ne varhaisessa 
vaiheessa ennen kaikkea sellaisissa 
hankkeissa, joihin unioni myöntää 
yhteisrahoitusta, sekä todeta rakenteelliset 
puutteet. Konkreettisesti on olennaista 
sovittaa nämä mekanismit yhteen, jotta 
voidaan varmistaa julkista hankintaa 
koskevan politiikan yhdenmukainen 
soveltaminen, seuraaminen ja valvonta 
sekä hankintapolitiikan tulosten 
järjestelmällinen arviointi koko unionissa.

Or. ro

Tarkistus 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

(59) Kaikilla hankintayksiköillä tai 
etenkään paikallisviranomaisilla 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 
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(tietokeskukset), jotka tarjoavat 
hankintaviranomaisille teknistä tukea, 
mutta yritysten, etenkin pk-yritysten, olisi 
myös voitava saada hallinnollista apua 
erityisesti silloin, kun ne osallistuvat 
rajatylittäviin hankintamenettelyihin.

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.

Or. fr

Tarkistus 58
Petru Constantin Luhan

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) Kun otetaan huomioon, että tietyillä
hankintayksiköillä erityisesti alue- ja 
paikallistasolla ei ole välttämättä omaa 
asiantuntemusta taloudellisesti tai 
teknisesti monimutkaisten 
hankintasopimusten käsittelyä varten,
asianmukainen ammatillinen tuki 
täydentäisi 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.

Or. ro

Tarkistus 59
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 60 kappale
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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 sekä erityisesti alue- ja
paikallisviranomaisten, talouden 
toimijoiden sekä erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten tarvitseman tuen 
antamiseen hankintamenettelyjen kaikissa 
vaiheissa. 

Or. fr

Tarkistus 60
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 a) Lisäksi komission ja 
jäsenvaltioiden olisi järjestettävä alue- ja 
paikallisviranomaisille sekä pk-yrityksille 
suunnattua koulutusta, 
kuulemistilaisuuksia ja 
tiedotuskampanjoita ja varmistettava 
myös muiden sidosryhmien 
osallistuminen. Näin varmistetaan, että 
osapuolilla on tarvittavat tiedot julkisiin 
hankintamenettelyihin osallistumiseen, ja 
vähennetään paikallis- ja aluetason 
hankintaviranomaisten tekemiä virheitä, 
kun ne hankkivat innovatiivisten julkisten 
hankintojen toteuttamiseen tarvittavaa 
asiantuntemusta.

Or. ro
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Tarkistus 61
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä hankinnalla tarkoitetaan 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ostoa tai muunlaista hankintaa, 
jonka yksi tai useampi hankintayksikkö 
tekee valitsemiltaan talouden toimijoilta, 
edellyttäen, että kyseiset rakennusurakat, 
tavarat tai palvelut on tarkoitettu jonkin 
5-11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen.

Tässä direktiivissä hankinnalla tarkoitetaan 
julkisten sopimusten välityksellä 
tapahtuvaa rakennusurakoiden, tavaroiden 
tai palvelujen ostoa, jonka yksi tai useampi 
hankintayksikkö tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta, edellyttäen, että 
kyseiset rakennusurakat, tavarat tai 
palvelut on tarkoitettu jonkin 
5-11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen. Tässä direktiivissä ei näin 
ollen kateta sellaista hankintaa, joka ei 
liity yleishyödylliseen toimintaan.

Or. en

Perustelu

Julkisia hankintoja koskevaa direktiiviä sovelletaan vain julkisiin hankintoihin, mukaan 
luettuina liisaukseen ja vuokraamiseen liittyvät toimet. Euroopan unionin tuomioistuimen 
päätöksen mukaisesti rakennusurakoihin, tavaroihin tai palveluihin, joita ei ole tarkoitettu 
julkiseen käyttöön ja joista ei ole hankintaviranomaiselle suoraa hyötyä, ei sovelleta julkisia 
hankintoja koskevaa lainsäädäntöä (C-451/08).

Tarkistus 62
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä hankinnalla tarkoitetaan 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ostoa tai muunlaista hankintaa, 
jonka yksi tai useampi hankintayksikkö 
tekee valitsemiltaan talouden toimijoilta, 
edellyttäen, että kyseiset rakennusurakat, 
tavarat tai palvelut on tarkoitettu jonkin 5–

Tässä direktiivissä hankinnalla tarkoitetaan 
julkisina hankintoina tapahtuvaa
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ostoa, jonka yksi tai useampi 
hankintayksikkö tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta, edellyttäen, että 
kyseiset rakennusurakat, tavarat tai 
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11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen.

palvelut on tarkoitettu jonkin 5–
11 artiklassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen.

Or. de

Tarkistus 63
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka rakennusurakoiden, tavaroiden 
ja/tai palvelujen muodostama 
kokonaisuus olisi hankittu eri 
hankintasopimuksilla, sillä tarkoitetaan 
kuitenkin tässä direktiivissä yhtä 
hankintaa, jos kyseiset 
hankintasopimukset kuuluvat samaan 
hankkeeseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä käsite on liian yleinen ja liian epämääräinen.

Tarkistus 64
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaikka rakennusurakoiden, tavaroiden 
ja/tai palvelujen muodostama 
kokonaisuus olisi hankittu eri 
hankintasopimuksilla, sillä tarkoitetaan 
kuitenkin tässä direktiivissä yhtä 
hankintaa, jos kyseiset 
hankintasopimukset kuuluvat samaan 

Poistetaan.
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hankkeeseen.

Or. de

Tarkistus 65
Heide Rühle

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 
tarkoituksena, joka toimii tavanomaisissa 
markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa 
ja vastaa toimintansa harjoittamisesta 
aiheutuneista tappioista, ei ole tyydyttää 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei 
olisi teollista tai kaupallista luonnetta;

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

Or. en

Perustelu

Tämä määritelmä, joka perustuu direktiivin 2004/17/EY 2 artiklan 1 kohdan mukaiseen 
voimassa olevaan määrittelyyn, hyväksytään ja sen avulla vältetään oikeudellinen 
epävarmuus.

Tarkistus 66
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välimies- ja sovittelupalveluja; b) välimies- ja sovittelupalveluja, 
oikeudellisia palveluja sekä notaarin 
palveluja;
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Or. de

Tarkistus 67
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) väestönsuojelua, pelastuspalvelua ja 
jokapäiväistä vaarojen torjuntaa;

Or. de

Tarkistus 68
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

b b) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen mukaisten erityisten 
oikeuksien tai yksinoikeuksien perusteella 
tehtäviä sopimuksia;

Or. de

Tarkistus 69
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 

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

ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä toteutettuja toimia 
sekä liiketoimia, joilla 
hankintaviranomainen hankkii rahaa tai 
pääomaa;

Or. de

Tarkistus 70
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Yksinoikeuksien perusteella tehtävät 
julkisia palveluhankintoja koskevat 

sopimukset
Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin hankintasopimuksiin, jotka 
tehdään sellaisen hankintayksikön 
kanssa, joka on itse 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen, tai 
tällaisten hankintaviranomaisten 
yhteenliittymän kanssa, ja jotka 
perustuvat hankintaviranomaiselle 
perustamissopimuksen mukaisten 
voimassa olevien julkaistujen 
säännöksien, asetusten tai hallinnollisten 
määräysten nojalla annettuun 
yksinoikeuteen.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella ehdotukseen sisällytetään nykyisen direktiivin 2004/17/EY 25 artikla. 
Artikla on tärkeä yleistä taloudellista etua edistävien palvelujen tarjoamisen kannalta; siinä 
suljetaan ulkopuolelle sellaiset julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset, jotka 
perustuvat perustamissopimuksen mukaisten julkisoikeudellisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten nojalla annettuun yksinoikeuteen. Unionin tuomioistuin on 
soveltanut tätä säännöstä asiassa C-360/96.
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Tarkistus 71
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
sopimuksen nojalla määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 72
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 44 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista, jotka ovat 
hankintasopimuksen kohteena,
suoritetaan määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 73
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen katsotaan 
käyttävän oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

1 alakohdan a alakohta on tarpeeksi selkeä, joten sitä ei tarvitse toistaa.

Tarkistus 74
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisen katsotaan 
käyttävän oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se 
käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 75
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta
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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.

Or. de

Tarkistus 76
Heide Rühle

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 toiminnoista suoritetaan 
sopimuksen nojalla määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 77
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista, jotka ovat 
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määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

hankintasopimuksen kohteena,
suoritetaan määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 78
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa a alakohtaa 
hankintaviranomaisten katsotaan 
käyttävän yhdessä määräysvaltaa 
oikeushenkilössä, jos seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista;
b) kyseiset hankintaviranomaiset voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
tärkeisiin päätöksiin;
c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;
d) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkista hankintaa koskevista 
sopimuksista.

Or. en
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Perustelu

Tämä kauaskantoinen tulkinta unionin tuomioistuimen antamasta päätöksestä on tarpeeton 
eikä se auta tekemään tekstistä lyhyttä ja täsmällistä.

Tarkistus 79
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa a alakohtaa 
hankintaviranomaisten katsotaan 
käyttävän yhdessä määräysvaltaa 
oikeushenkilössä, jos seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista;
b) kyseiset hankintaviranomaiset voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
tärkeisiin päätöksiin;
c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;
d) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkista hankintaa koskevista 
sopimuksista.

Or. de

Tarkistus 80
Peter Simon
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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;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 81
Heide Rühle

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 
kaikille osallistuville julkisille 
viranomaisille kuuluvien julkisten 
tehtävien hoitaminen tai sellaisen 
tukitoimen hoitaminen, mitä kaikille 
julkisille viranomaisille kuuluvan 
julkiseen palveluun liittyvän tehtävän 
hoitaminen edellyttää;

Or. en

Tarkistus 82
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan Poistetaan.
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yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Or. en

Tarkistus 83
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat, ja 
palvelut sekä niihin tarvittavat 
liitännäispalvelut määräytyvät sen 
mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 84
Peter Simon

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;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 85
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

c) sopimukseen osallistuvat julkiset 
viranomaiset harjoittavat avoimilla 
markkinoilla enintään 20:tä prosenttia 
sopimukseen liittyvistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Or. en

Perustelu

Selvennys on tarpeen oikeudellisten riitojen välttämiseksi.

Tarkistus 86
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 87
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten 
välisiä varojen siirtoja kuin 

Poistetaan.
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rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

Or. de

Tarkistus 88
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

e) tehtävän hoitavat yksinomaan 
asianomaiset julkiset viranomaiset 
yksityisen osapuolen puuttumatta siihen; 
poikkeuksena ovat kuitenkin sellaiset 
sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset, jotka osallistuvat 
yhteistyöhön 2 artiklan 4 kohdan 
mukaisena julkisoikeudellisena 
laitoksena.

Or. en

Tarkistus 89
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettu 
yksityisten osakkuuksien poissaolo on 
todennettava hankintasopimusta tai edellä 
mainittua sopimusta tehtäessä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 90
Heide Rühle

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, ellei 
yksityinen osakkuus ole laillisesti säädetty 
ja/tai ellei yksityinen osakkuus ollut 
ennakoitavissa alkuperäisen 
hankintasopimuksen tekohetkellä.

Or. en

Tarkistus 91
Heide Rühle

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 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 ja/tai
heikommassa asemassa olevia henkilöitä.
"Heikommassa asemassa olevilla 
henkilöillä" tarkoitetaan muun muassa 
seuraavia: työttömät, erityisistä 
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työllistymisvaikeuksista kärsivät henkilöt, 
syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, 
suojattomien ryhmien ja heikommassa 
asemassa olevien vähemmistöjen jäsenet.

Or. en

Perustelu

"Heikommassa asemassa olevat henkilöt" on määriteltävä, koska käsite on laajempi kuin 
"vammaiset henkilöt", joihin nykyisissä direktiiveissä viitataan. Tämä määritelmä on 
oikeudellisesti selkeämpi.

Tarkistus 92
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) teknisistä syistä johtuva kilpailun 
puuttuminen;

i) oikeudellisista tai teknisistä syistä 
johtuva kilpailun puuttuminen;

Or. de

Tarkistus 93
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka neuvottelumenettelyille, joita 
edeltää tarjouskilpailukutsu, asetettuja 
määräaikoja ei voida 
hankintaviranomaiselle ennalta-
arvaamattomista syistä aiheutuneen 
äärimmäisen kiireen vuoksi noudattaa. 
Seikat, jotka esitetään äärimmäisen kiireen 
perusteiksi, eivät missään tapauksessa saa 
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johtua hankintayksiköstä;

Or. de

Tarkistus 94
Heide Rühle

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 enimmäiskesto on kuusi 
vuotta lukuun ottamatta poikkeustapauksia, 
joissa se on asianmukaisesti perusteltua 
puitejärjestelyn kohteen vuoksi.
Puitejärjestelyn enimmäiskesto 
huoltotoimiin liittyen perustuu 
rakennusurakan tai tavaran elinkaareen.

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi hissien huoltosopimuksien kaltaisten ongelmien ratkaisemista silmällä pitäen.

Tarkistus 95
Heide Rühle

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 ainoastaan 
standardoitujen palvelujen ja tavaroiden 
kohdalla käyttää sähköisiä huutokauppoja, 
joiden kuluessa uusia alennettuja hintoja 
ja/tai tarjousten sisältämiä tiettyjä tekijöitä 
koskevia uusia arvoja esitetään.

Or. en
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Tarkistus 96
Heide Rühle

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 
vähintään vastaavalla tavalla unionin 
lainsäädännön sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XIV lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

5. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
ne ovat todenneet, ettei tarjous ole unionin 
tai kansallisen lainsäädännön sosiaali-, 
työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden, työn, palvelun tai tavaran 
toteuttamispaikassa sovellettavien 
työehtosopimusten tai liitteessä XIV
lueteltujen kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen, 
olettaen, että ne liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen.

Or. en

Tarkistus 97
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Or. fr
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Tarkistus 98
Heide Rühle

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 sopimuksia 
tehdessään käytettävä perusteena:

Or. en

Tarkistus 99
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komission teksti Tarkistus

a) kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous,

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 100
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 102
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan hankintayksikön 
niin halutessa arvioida ainoastaan 
hinnan perusteella tai
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Hankintayksikkö arvioi kustannukset
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Or. fr

Tarkistus 103
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset voidaan hankintayksikön 
niin halutessa arvioida ainoastaan hinnan 
perusteella tai kustannustehokkuuden 
perusteella käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.

Kustannukset voidaan hankintayksikön 
niin halutessa arvioida 
kustannustehokkuuden perusteella 
käyttämällä esimerkiksi 
elinkaarikustannusmallia 77 artiklassa 
vahvistetuin edellytyksin.
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Or. en

Tarkistus 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikön kannalta 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettu 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous 
määritellään kyseisen sopimuksen 
kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan.

Hankintayksikön kannalta 1 kohdassa 
tarkoitettu kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous määritellään kyseisen 
hankintasopimuksen kohteeseen liittyvien 
perusteiden mukaan.

Hinta on määräävä peruste pitkälle 
standardisoituja tuotteita ja palveluja 
koskevissa hankintasopimuksissa.
Muita perusteita voivat olla:

Or. fr

Tarkistus 105
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komission teksti Tarkistus

Näihin perusteisiin on kuuluttava 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
hinnan tai kustannusten lisäksi muita 
kyseisen sopimuksen kohteeseen liittyviä 
seuraavanlaisia perusteita:

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 106
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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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 
kustannustehokkuusperiaatetta ja 
riittävän laadun periaatetta noudattaen 1 
ja 2 kohdassa määriteltyjen 
menettelytapojen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 107
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

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.

Or. fr

Tarkistus 108
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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a) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
50 prosenttia alhaisempi kuin muiden 
tarjoajien keskimääräinen hinta tai 
kustannukset;
b) hinta tai laskutettava kustannus on yli 
20 prosenttia alhaisempi kuin toiseksi 
edullisimman tarjouksen hinta tai 
kustannukset;
c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi.

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 109
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos tiettyä hankintasopimusta varten 
jätetyt tarjoukset vaikuttavat suoritukseen 
nähden poikkeuksellisen alhaisilta, 
hankintaviranomaisen on, ennen kuin se 
voi hylätä tarjoukset, pyydettävä 
kirjallisesti tiedot olennaisiksi 
katsomistaan tarjouksen pääkohdista.
Selitykset voivat koskea erityisesti 
seuraavia seikkoja:

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 110
Peter Simon
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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;

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 111
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) siellä voimassa olevien työsuojelua ja 
työoloja koskeviin säännöksiin liittyvien 
velvoitteiden noudattamista, missä 
suorituksen on määrä tapahtua;

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 112
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintayksikön on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen.

Poistetaan.

Hankintayksikkö voi hylätä tarjoajan vain 
siinä tapauksessa, ettei hinnan tai
laskutettavien kustannusten alhainen taso 
ole näytön mukaan perusteltu, kun 
otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitetut 
tekijät.
Hankintayksiköiden 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 XIV lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 113
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hankintayksikkö toteaa, että tarjous 
on poikkeuksellisen alhainen tarjoajan 
saaman valtiontuen takia, kyseinen tarjous 
voidaan hylätä pelkästään tästä syystä vasta 
tarjoajan kuulemisen jälkeen, jos tämä ei 
pysty hankintayksikön vahvistamassa 
riittävässä ajassa näyttämään toteen, että 

5. Jos hankintayksikkö toteaa, että tarjous 
on poikkeuksellisen alhainen tarjoajan 
saaman valtiontuen takia, kyseinen tarjous 
voidaan hylätä pelkästään tästä syystä vasta 
tarjoajan kuulemisen jälkeen, ja jos tämä ei 
pysty hankintayksikön vahvistamassa 
riittävässä ajassa näyttämään toteen, että 
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kyseinen tuki on perustamissopimuksen 
107 artiklan mukaan sisämarkkinoille 
soveltuvaa. Jos hankintayksikkö hylkää 
tarjouksen näissä olosuhteissa, sen on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

kyseessä oleva tuki on myönnetty 
laillisesti. Jos hankintayksikkö hylkää 
tarjouksen näissä olosuhteissa, sen on 
ilmoitettava asiasta komissiolle.

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 114
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on 97 artiklan 
mukaisesti saatettava pyynnöstä muiden 
jäsenvaltioiden saataville kaikki 
3 kohdassa lueteltujen yksityiskohtien 
osalta esitettyjä näyttöjä ja asiakirjoja 
koskevat tiedot.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 115
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintayksikköä maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 

Poistetaan.
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rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, 
kun hankintasopimuksen luonne sen 
sallii. Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Toimeksisaajan ja alihankkijan välinen suhde on sopimusoikeuden kannalta perustavassa 
asemassa oleva tekijä. Ehdotuksen myötä syntyy tilanteita, joissa alihankkija pyrkii saamaan 
maksunsa suoraan sopimusviranomaiselta ja joissa viranomainen ei voi käyttää oikeuttaan 
pidättäytyä suorittamasta maksuja toimeksisaajalle hankintasopimuksen toteuttamiseen 
liittyvien pätevien syiden vuoksi.

Tarkistus 116
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Voimassa olevan direktiivin tekstin palauttaminen.

Tarkistus 117
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

3. Edellä oleva 1 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

Or. en

Tarkistus 118
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

3. Edellä oleva 1 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

Or. de

Tarkistus 119
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintayksiköt aikovat tehdä 
sopimuksia 84 artiklassa tarkoitetuista 
palveluista, niiden on ilmoitettava 
aikomuksestaan hankintailmoituksella.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Palvelujen erityiskohtelu on perusteltua vain silloin, kun sitä sovelletaan kaikkiin 
samanlaisiin palveluihin, oikeudellisiin palveluihin, jolloin perustana olevia samoja 
luottamuksellisuuden periaatteita ei pidä syrjiä.

Tarkistus 120
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintayksiköt aikovat tehdä 
sopimuksia 84 artiklassa tarkoitetuista 
palveluista, niiden on ilmoitettava 
aikomuksestaan hankintailmoituksella.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 121
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä XVIII tarkoitetut tiedot 
vakiolomakkeiden mukaisesti. Komissio 
vahvistaa vakiolomakkeet. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
100 artiklassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 122
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä XVIII tarkoitetut tiedot 
vakiolomakkeiden mukaisesti. Komissio 
vahvistaa vakiolomakkeet. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
100 artiklassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

3. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetuissa 
ilmoituksissa on oltava liitteessä XVIII 
tarkoitetut tiedot vakiolomakkeiden 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 123
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut 
ilmoitukset on julkaistava 65 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 124
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetut 
ilmoitukset on julkaistava 65 artiklan 
mukaisesti.
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Tarkistus 125
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta

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 
hankintayksiköille mahdollisuus ottaa 
huomioon kyseisiä palveluja koskevat 
erityispiirteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 126
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta

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 
hankintayksiköille mahdollisuus ottaa 
huomioon kyseisiä palveluja koskevat 
erityispiirteet.

Poistetaan.

Or. de



AM\909885FI.doc 49/51 PE494.566v01-00

FI

Tarkistus 127
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintayksiköt voivat ottaa huomioon 
tarpeen varmistaa palvelujen laatu, 
jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.

Or. en

Tarkistus 128
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 129
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. de

Tarkistus 130
Heide Rühle

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 sen 
pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 131
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 erityistä huomiota on 
kiinnitettävä paikallisviranomaisille sekä 
etenkin pienille alueellisille yhteisöille 
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annettavan tuen lisäämiseen.

Or. fr

Tarkistus 132
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite XVII a (uusi)

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

Or. en

Perustelu

Palvelujen erityiskohtelu on perusteltua vain silloin, kun sitä sovelletaan kaikkiin 
samanlaisiin palveluihin.


