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Tarkistus 57
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan sekä
62 ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 14 artiklan, 45 artiklan 
2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 ja 
114 artiklan sekä pöytäkirjan N:o 26,

Or. en

Perustelu

Direktiivin selkeän sosiaalisen ulottuvuuden varmistamiseksi oikeusperustaa on 
laajennettava.

Tarkistus 58
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kun jäsenvaltioiden viranomaiset 
tekevät julkista hankintaa koskevia 
sopimuksia tai tällaisia sopimuksia tehdään 
niiden puolesta, sopimusten teossa on 
noudatettava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
periaatteita ja erityisesti tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden periaatetta, 
sijoittautumisvapauden periaatetta ja 
palvelujen tarjoamisen vapauden 
periaatetta sekä niistä johtuvia periaatteita, 
kuten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, 
syrjimättömyyden periaatetta, 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, 
suhteellisuusperiaatetta ja 
avoimuusperiaatetta. Tietyn arvon ylittäviä 

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

N:o 26 määrättyä toimivallan jakoa. 
Julkisia hankintoja koskevassa unionin 
asetuksessa olisi kunnioitettava 
viranomaisten laajaa harkintavaltaa 
julkisen palvelun tehtävien 
järjestämisessä. Tietyn arvon ylittäviä 
julkista hankintaa koskevia sopimuksia 
varten olisi kuitenkin laadittava säännöt, 
joilla sovitetaan yhteen kansallisia 
hankintamenettelyjä sen varmistamiseksi, 
että näitä periaatteita noudatetaan 
käytännössä ja että julkinen hankinta 
avataan kilpailulle.

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan Lissabonin sopimuksen uusiin määräyksiin.

Tarkistus 59
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisella hankinnalla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa12

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 

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

tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
hankkijoille voidaan luoda paremmat 
edellytykset hyödyntää julkisia hankintoja 
kestävän kehityksen, sosiaalisten 
oikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien 
noudattamisen ja muiden yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemisessa ja tehostaa siten julkisten 
varojen käyttöä, varmistaa 
kustannustehokkuuden kannalta parhaat 
mahdolliset tulokset, helpottaa erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumista julkisiin hankintoihin ja 
luoda hankkijoille paremmat edellytykset 
hyödyntää julkisia hankintoja yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemisessa. Lisäksi on tarpeen 
yksinkertaistaa julkisia hankintoja 
koskevia unionin sääntöjä, erityisesti 
kestävyystavoitteiden saavuttamiseen 
käytetyn menetelmän osalta, koska näiden 
tavoitteiden olisi oltava erottamaton osa 
julkisia hankintoja koskevaa politiikkaa, 
ja selventää peruskäsitteitä ja -konsepteja, 
jotta voidaan parantaa oikeusvarmuutta ja 
ottaa huomioon tietyt näkökohdat, jotka 
liittyvät asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

Or. en

Perustelu

Euroopan alueet laativat omat kasvu- ja työllisyysstrategiansa kehittääkseen yhteiskunnista 
osallistavia ja lisätäkseen houkuttavuuttaan asuin- ja työssäkäyntialueena. Siksi 
hankintasäännöissä on jätettävä paikallis- ja alueviranomaisille mahdollisuus käyttää julkisia 
hankintoja sosiaalipolitiikan täytäntöönpanon välineenä, edistää kestävää kasvua ja suojella 
ympäristöä.

Tarkistus 60
Petru Constantin Luhan
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 61
Jens Nilsson
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 62
Iosif Matula

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Tarkistus 63
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 64
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. ro

Tarkistus 65
Iosif Matula

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta voidaan edistää pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 

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

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

Or. ro

Tarkistus 66
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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muiden hankintasopimusten 
toteuttamiselle.

Or. ro

Tarkistus 67
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Tarkistus 68
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) 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 hankintaviranomaiset 
vaativat laadukkaita rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka sopivat 
optimaalisesti niiden tarpeisiin, esimerkiksi 
kun valittuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin sisältyy tuotantoprosessiin 
liittyviä tekijöitä. Sen vuoksi olisi 
sallittava, että hankintaviranomaiset 
asettavat hankintasopimuksen 
tekoperusteiksi joko 
"kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen" tai "alhaisimmat 
kustannukset", ottaen huomioon, että 
jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat 
vapaasti asettaa riittävät laadulliset 
perusteet teknisten eritelmien tai 
hankintasopimuksen toteuttamisehtojen 
avulla.

(37) Hankintasopimukset olisi tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen. 
Perusteilla olisi taattava, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun 
olosuhteissa, sekä varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat vaatia
laadukkaita rakennusurakoita, tavaroita ja 
palveluja, jotka sopivat optimaalisesti 
niiden tarpeisiin, esimerkiksi kun 
valittuihin hankintasopimuksen 
tekoperusteisiin sisältyy tuotantoprosessiin 
liittyviä tekijöitä.

Or. en

Perustelu

Menettelyllä olisi saatava hankittua parasta vastinetta rahalle eli kokonaistaloudellisesti 
edullisin tarjous. Alhaisimpien kustannusten kaltaisia muita perusteita ei tarvita, koska 
hintakriteeri sisältyy jo kokonaistaloudellisesti edullisimpaan tarjoukseen.

Tarkistus 69
Jens Nilsson
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 70
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Lisäksi olisi sallittava, että (41) Lisäksi olisi sallittava, että 
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hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta, jos nämä liittyvät julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
kohteeseen. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
julkisissa hankinnoissa, hankkijoille 
voitaisiin myös antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat kyseiseen 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvan 
henkilöstön työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
hankintasopimuksen toteuttamiseen 
osallistuvien vähäosaisten henkilöiden tai 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, vammaiskäytön 
edellytykset mukaan luettuina.
Valintaperusteet, joissa tällaiset 
ominaisuudet otetaan huomioon, olisi 
joka tapauksessa rajattava koskemaan 
niitä ominaisuuksia, joista aiheutuu 
välittömiä seurauksia henkilöstön 
jäsenille heidän työympäristössään. 
Perusteita olisi sovellettava palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
96/71/EY mukaisesti siten, että niiden 
soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka 
tulevat muista jäsenvaltioista tai 
sellaisista kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena. 
Kun kyseessä ovat 

hankintaviranomaiset viittaavat teknisissä 
eritelmissä ja hankintasopimusten 
tekoperusteissa tiettyyn tuotantoprosessiin, 
tiettyyn palvelujen tarjontamuotoon tai 
tiettyyn prosessiin, joka koskee jotain 
muuta tuotteen tai palvelun elinkaaren 
vaihetta tai sopimuksen kohteen tuotantoa. 
Jotta sosiaaliset näkökohdat voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon julkisissa 
hankinnoissa, hankkijoille voitaisiin myös 
antaa mahdollisuus käyttää 
kokonaistaloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristön kannalta edullisimman 
tarjouksen valintaperusteena 
ominaisuuksia, jotka koskevat työoloja. 
Hankintaviranomaiset voivat vaatia 
esitettäviksi riippumattomien elinten 
antamia todistuksia tai merkkejä siitä, että 
talouden toimija noudattaa 
rakennusurakan, palvelun tai 
tavarahankinnan suorituspaikassa 
sovellettavassa unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa 
määriteltyjä terveys- ja turvallisuusalan 
sekä sosiaali- ja työlainsäädännön 
sääntöjä ja standardeja.
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palveluhankintasopimukset sekä 
hankintasopimukset, joihin sisältyy 
rakennusurakoiden suunnittelua, olisi 
sallittava myös, että hankintaviranomaiset 
käyttävät hankintasopimuksen 
tekoperusteena kyseisen sopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
hankintasopimuksen toteuttamisen 
laatuun ja näin ollen myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

Or. en

Perustelu

Viittaus työntekijöiden lähettämisestä annettuun direktiivin on turha. Jos siihen viitataan, 
tekstissä on mainittava myös vuokratyöstä 19. marraskuuta 2008 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY.

Tarkistus 71
Iosif Matula

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Tarjoukset, jotka vaikuttavat 
poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa 
kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin tai 
palveluihin, saattavat perustua teknisesti, 
taloudellisesti tai oikeudellisesti 
epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin. 
Jotta estettäisiin mahdolliset haitat 
hankintasopimusten toteuttamisen aikana, 
hankintaviranomaiset olisi velvoitettava 
pyytämään selitystä hintatarjoukseen, jos 
tarjouksessa olevat hinnat ovat 
huomattavasti alhaisemmat kuin muiden 
tarjoajien pyytämät hinnat. Jos tarjoaja ei 
kykene antamaan riittävää selitystä, 
hankintaviranomaisella olisi oltava oikeus 
hylätä tarjous. Hylkäämisen olisi oltava 
pakollista tapauksissa, joissa 

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

hankintaviranomainen on todennut, että 
poikkeuksellisen alhainen hinta johtuu 
unionin pakollisen sosiaali-, työ- tai 
ympäristölainsäädännön tai kansainvälisen 
työoikeuden määräysten noudattamatta 
jättämisestä. Vilpillisten käytäntöjen 
ehkäisemiseksi toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi oltava valtuudet 
sulkea menettelyn ulkopuolelle tarjoajat, 
jotka tekevät toistuvasti poikkeuksellisia 
tarjouksia.

Or. ro

Tarkistus 72
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan työlausekkeita nimenomaan julkisissa hankintasopimuksissa 
koskevan ILO:n yleissopimuksen nro 94 merkitystä. EU:n on sitouduttava noudattamaan 
ILO:n standardeja.

Tarkistus 73
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(49) Edellä mainittu arviointi on osoittanut, 
että jäsenvaltiot eivät edistä eivätkä valvo 
yhdenmukaisesti ja järjestelmällisesti 
julkista hankintaa koskevien sääntöjen 
täytäntöönpanoa ja toimivuutta. Tämä 
vaikuttaa haitallisesti kyseisistä 
direktiiveistä johtuvien säännösten 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon, mikä 
aiheuttaa suuria kustannuksia ja suurta 
epävarmuutta. Monet jäsenvaltiot ovat 
nimenneet kansallisen keskuselimen 
käsittelemään julkista hankintaa koskevia 
asioita, mutta tehtävät, joihin tällaiset 
elimet on valtuutettu, vaihtelevat suuresti 
jäsenvaltiosta toiseen. Selvemmillä. 
yhdenmukaisemmilla ja määräävämmillä 
tiedotus-, seuranta- ja 
valvontamekanismeilla lisättäisiin 
tietämystä hankintasääntöjen 
toimivuudesta, tarjottaisiin enemmän 
oikeusvarmuutta yrityksille ja 
hankintaviranomaisille ja edistettäisiin 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
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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.

kehittymistä. Tällaisten mekanismien 
avulla voitaisiin ehkäistä ja 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.

Or. ro

Tarkistus 74
Iosif Matula

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

toimitettava valvontaelimelle, ja asiasta 
kiinnostuneilla henkilöillä täytyisi olla 
mahdollisuus tutustua näihin asiakirjoihin 
edellyttäen, että sillä ei vaaranneta 
oikeutettuja julkisia tai yksityisiä etuja.

Or. ro

Tarkistus 75
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(51) Koska joillain hankintayksiköillä 
etenkään aluetasolla ei ole 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 
hankintaviranomaisille teknistä tukea, 
mutta yritysten, etenkin pk-yritysten, olisi 
myös voitava saada hallinnollista apua 
erityisesti silloin, kun ne osallistuvat 
rajatylittäviin hankintamenettelyihin.

Or. ro

Tarkistus 76
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(53 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
lisäksi määräajoin järjestettävä alue- ja 



PE494.576v01-00 20/77 AM\909951FI.doc

FI

paikallisviranomaisille ja pk-yrityksille 
suunnattua koulutusta, 
tiedotuskampanjoita ja neuvontaa ja 
otettava myös muut sidosryhmät mukaan, 
jotta voidaan taata tietoon perustuva 
osallistuminen julkisiin hankintoihin sekä 
vähentää virheiden määrää ja jotta alue-
ja paikallishallinnon 
hankintaviranomaisten asiantuntemusta 
voidaan kehittää innovatiivisten 
hankintamenettelyjen toteuttamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 77
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 
hankintaviranomainen tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta, riippumatta siitä, 
ovatko kyseiset rakennusurakat, tavarat 
tai palvelut tarkoitettu julkiseen käyttöön.

Tässä direktiivissä hankinnalla tarkoitetaan 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ostoa, jonka yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta julkista hankintaa 
koskevilla sopimuksilla.

Or. en

Perustelu

Julkisia hankintoja koskevaa direktiiviä sovelletaan vain julkisiin hankintoihin, leasing ja 
vuokraus mukaan luettuina. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion mukaisesti
rakennusurakoihin, tavaroihin tai palveluihin, joita ei ole tarkoitettu julkiseen käyttöön ja 
joista ei ole hankintaviranomaiselle välitöntä hyötyä, ei sovelleta julkisia hankintoja koskevaa 
lainsäädäntöä (ks. asia C-451/08).

Tarkistus 78
Peter Simon
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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 
hankintaviranomainen tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta, riippumatta siitä, 
ovatko kyseiset rakennusurakat, tavarat 
tai palvelut tarkoitettu julkiseen käyttöön.

Tässä direktiivissä hankinnalla tarkoitetaan 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen ostoa, jonka yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tekee valitsemiltaan 
talouden toimijoilta julkista hankintaa 
koskevilla sopimuksilla.

Or. de

Tarkistus 79
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 epämääräinen.

Tarkistus 80
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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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. de

Tarkistus 81
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

1) 1.3 Liitteessä XVI lueteltuja 
sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
palveluja koskevia sopimuksia 
säännellään yksinomaan tämän 
direktiivin 74–76 artiklan säännöksin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 82
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2) 1.4 Tämä direktiivi ei rajoita eri 
viranomaisten oikeutta päättää, 
hoitavatko ne itse julkisen palvelun 
tehtävänsä sekä missä määrin ja miten ne 
sen tekevät. Viranomaiset voivat suorittaa 
yleistä etua koskevia tehtäviä käyttäen 
omia resurssejaan, eikä niillä ole 
velvollisuutta turvautua ulkopuolisiin 
talouden toimijoihin. Ne voivat suorittaa 
tehtävät yhteistyössä muiden 
viranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 83
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

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

Tarkistus 84
Petru Constantin Luhan

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) 200 000 euroa keskushallinnon 
viranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai näiden 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta; puolustuksen 
alalla toimivien hankintaviranomaisten 
tekemien julkisia tavarahankintoja 
koskevien sopimusten osalta tämä koskee 
ainoastaan liitteessä III tarkoitettuja 
tuotteita koskevia sopimuksia;

Or. ro

Tarkistus 85
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja, c) välimies- ja sovittelupalveluja, 
oikeudellisia palveluja sekä notaarin 
palveluja,

Or. de
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Tarkistus 86
Tamás Deutsch

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 44 artiklassa 
tarkoitettujen rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden toimeenpanoon 
tarvittavia rahoituspalveluja,
keskuspankkipalveluja ja Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä (ERVV) 
toteutettuja toimia;

Or. en

Tarkistus 87
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 88
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) väestönsuojelua, pelastuspalvelua ja 
päivittäistä vaarojen ehkäisyä;

Or. de

Tarkistus 89
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) erityis- tai yksinoikeudella tehtäviä 
sopimuksia, jotka ovat yhteensopivia 
unionin perussopimusten kanssa;

Or. de

Tarkistus 90
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vastataan unionin tuomioistuimen tuomiosta asiassa komissio v. Saksa (asia 
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C-271/08) johtuviin huolenaiheisiin. Ehdotettu teksti perustuu asiassa C-67/97, Albany, 
annetun tuomion 59 kohtaan, ja sillä pyritään jättämään soveltamisalan ulkopuolelle 
työehtosopimukset, joilla edistetään työolojen ja -ehtojen parantamista, kuten sopimukset 
lisäeläkejärjestelmistä, vakuutuksista ynnä muista.

Tarkistus 91
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Artikla korvataan uudella 1.4 artiklalla – ks. tarkistus 8.

Tarkistus 92
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 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 asianomaisen sopimuksen 
nojalla suorittamista toiminnoista 
suoritetaan määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 93
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
11 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 asianomaisen sopimuksen 
nojalla suorittamista toiminnoista 
suoritetaan määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 94
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 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. en

Perustelu

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

Tarkistus 95
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 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. de

Tarkistus 96
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 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.

Or. de

Tarkistus 97
Heide Rühle

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



PE494.576v01-00 30/77 AM\909951FI.doc

FI

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 asianomaisen sopimuksen 
nojalla suorittamista toiminnoista 
suoritetaan määräysvaltaa käyttäville 
hankintaviranomaisille tai muille samojen 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 98
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 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 asianomaisen sopimuksen 
nojalla suorittamista toiminnoista 
suoritetaan määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 99
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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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 
julkisia hankintoja koskevista 
sopimuksista.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 100
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 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;
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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 
julkisia hankintoja koskevista 
sopimuksista.

Or. de

Tarkistus 101
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 102
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

a) kumppanuuden tarkoituksena on 
kaikille osallistuville viranomaisille 
kuuluvan julkisen palvelun tehtävän 
hoitaminen tai sellaisen avustavan 
tehtävän suorittaminen, joka on tarpeen 
kaikille kyseisille viranomaisille kuuluvan 
julkisen palvelun tehtävän hoitamiseksi;

Or. en

Tarkistus 103
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 104
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 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 niiden edellyttämät 
liitännäispalvelut määräytyvät sen 
mukaisesti;

Or. de
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Tarkistus 105
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 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 106
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 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 
nojalla suoritettavista toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Or. en

Perustelu

Selvennys on tarpeen oikeudellisten kiistojen välttämiseksi.

Tarkistus 107
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – d alakohta
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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 108
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
11 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. de

Tarkistus 109
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

e) tehtävän suorittavat yksinomaan 
kyseiset viranomaiset ilman yksityisen 
osapuolen osallistumista, joksi ei lueta 
hankintaviranomaisten osallistumista 
yhteistyöhön tämän direktiivin 2 artiklan 
6 alakohdassa tarkoitettuina 
julkisoikeudellisina laitoksina.
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Or. en

Tarkistus 110
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 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

Tarkistus 111
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 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 yksityinen 
osakkuus on lakimääräinen ja/tai jos se ei 
ollut ennakoitavissa alkuperäisen 
sopimuksen tekohetkellä.

Or. en

Tarkistus 112
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Tehtävien siirtäminen julkisten 
laitosten välillä kuuluu kuitenkin 
jäsenvaltioiden sisäisten 
hallintojärjestelyjen eikä 
hankintasääntöjen piiriin.

Or. en

Tarkistus 113
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Julkisia hankintoja on käytettävä 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
saavuttamiseksi, yhteisten 
yhteiskunnallisten tavoitteiden 
tukemiseksi sekä laadukkaiden tavaroiden 
ja palvelujen tarjoamiseksi. Eri 
viranomaisilla on oikeus päättää, miten 
ne haluavat toteuttaa toimeksiannon ja 
järjestää palvelunsa.

Or. en

Perustelu

Euroopan alueet laativat omat kasvu- ja työllisyysstrategiansa kehittääkseen yhteiskunnista 
osallistavia ja lisätäkseen houkuttavuuttaan asuin- ja työssäkäyntialueena. Siksi 
hankintasäännöissä on jätettävä paikallis- ja alueviranomaisille mahdollisuus käyttää julkisia 
hankintoja sosiaalipolitiikan täytäntöönpanon välineenä, edistää kestävää kasvua ja suojella 
ympäristöä.

Tarkistus 114
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan työlausekkeita nimenomaan julkisissa hankintasopimuksissa 
koskevan ILO:n yleissopimuksen nro 94 merkitystä. EU:n on sitouduttava noudattamaan 
ILO:n standardeja.

Tarkistus 115
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
menettelyihin sellaisille 
suojatyökeskuksille ja talouden toimijoille, 
joiden päätarkoituksena on vammaisten ja 
heikommassa asemassa 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 oleviin 
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henkilöihin' kuuluvat muun muassa 
seuraavat ryhmät: työttömät, erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivät henkilöt, 
syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, 
suojattomien ryhmien ja heikommassa 
asemassa olevien vähemmistöjen jäsenet.

Or. en

Perustelu

'Heikommassa asemassa olevat henkilöt' täytyy määritellä, koska käsite on laajempi kuin 
'vammaiset henkilöt', johon nykyisissä direktiiveissä viitataan. Tämä määritelmä on 
oikeudellisesti selkeämpi.

Tarkistus 116
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 117
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot, joilla on ilmiantosuoja 
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julkisen sektorin työntekijöille korruption 
ja muiden siviilioikeuden rikkomusten 
ja/tai rikosten torjumiseksi (julkisella 
sektorilla), voivat pyytää, että vastaava 
suoja annetaan talouden toimijan 
palveluksessa olevalle työntekijälle, jos 
talouden toimija suorittaa 
julkisrahoitteisia palveluja.

Or. en

Tarkistus 118
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
esitettävä hankinnan kuvaus, täytettävät 
vähimmäisvaatimukset sekä 
hankintasopimuksen tekoperusteet, jotta 
talouden toimijat voivat kartoittaa 
hankinnan luonteen ja laajuuden ja päättää, 
esittävätkö ne neuvotteluihin osallistumista 
koskevan hakemuksen.
Hankintaviranomaisten on teknisissä 
eritelmissä täsmennettävä kyseiset 
vähimmäisvaatimukset sisältävät osiot.

Hankintaviranomaisten on 
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä 
esitettävä hankinnan kuvaus, täytettävät 
vähimmäisvaatimukset sekä 
hankintasopimuksen tärkeimmät
tekoperusteet, jotta talouden toimijat voivat 
kartoittaa hankinnan luonteen ja laajuuden 
ja päättää, esittävätkö ne neuvotteluihin 
osallistumista koskevan hakemuksen.

Or. de

Tarkistus 119
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) teknisen eritelmän osio, jossa Poistetaan.
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määritellään vähimmäisvaatimukset;

Or. de

Tarkistus 120
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankintasopimuksen tekoperusteet. c) hankintasopimuksen tärkeimmät
tekoperusteet.

Or. de

Tarkistus 121
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset julkaisevat 
hankintailmoituksen ja tiedottavat siinä 
tarpeistaan ja vaatimuksistaan, jotka ne 
määrittelevät kyseisessä ilmoituksessa 
ja/tai hankekuvauksessa. 
Hankintaviranomaiset määrittelevät 
samanaikaisesti ja samoissa asiakirjoissa 
perusteet, joiden mukaisesti 
hankintasopimukset tehdään.

2. Hankintaviranomaiset julkaisevat 
hankintailmoituksen ja tiedottavat siinä 
tarpeistaan ja vaatimuksistaan, jotka ne 
määrittelevät kyseisessä ilmoituksessa 
ja/tai hankekuvauksessa. 
Hankintaviranomaiset määrittelevät 
samanaikaisesti ja samoissa asiakirjoissa 
tärkeimmät perusteet, joiden mukaisesti 
hankintasopimukset tehdään.

Or. de

Tarkistus 122
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 123
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

i) teknisistä syistä johtuva kilpailun 
puuttuminen;

i) oikeudellisista tai teknisistä syistä 
johtuva kilpailun puuttuminen;

Or. de

Tarkistus 124
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) sikäli kuin se on ehdottoman tarpeellista, 
kun avoimille tai rajoitetuille menettelyille 
taikka tarjousperusteisille 
neuvottelumenettelyille asetettuja 
määräaikoja ei voida 
hankintaviranomaiselle ennalta 
arvaamattomista syistä aiheutuneen 
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äärimmäisen kiireen perusteiksi, eivät 
missään tapauksessa saa johtua 
hankintaviranomaisista;

äärimmäisen kiireen vuoksi noudattaa. 
Seikat, jotka esitetään äärimmäisen kiireen 
perusteiksi, eivät missään tapauksessa saa 
johtua hankintaviranomaisista;

Or. de

Tarkistus 125
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on kuusi
vuotta lukuun ottamatta poikkeustapauksia, 
joissa se on asianmukaisesti perusteltua 
puitejärjestelyn kohteen vuoksi.
Kunnossapitoa koskevan puitejärjestelyn 
kesto perustuu rakennetun kohteen tai 
tavaran elinkaareen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ennakoimaan esimerkiksi hissien huoltoon liittyviä kysymyksiä.

Tarkistus 126
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
sähköisiä huutokauppoja, joiden kuluessa 
uusia alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään, vain standardoitujen 
palvelujen ja tavaroiden hankinnassa.
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Or. en

Tarkistus 127
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt tekniset eritelmät on esitettävä 
hankinta-asiakirjoissa. Teknisissä 
eritelmissä on määriteltävä 
rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta 
vaadittavat ominaisuudet.

Tekniset eritelmät on esitettävä hankinta-
asiakirjoissa. Teknisissä eritelmissä on 
määriteltävä rakennusurakoilta, palveluilta 
tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet, 
jotta saavutetaan sekä käyttöä että 
kestävyyttä koskevat 
hankintaviranomaisen tavoitteet.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korostamaan kestävyysnäkökohtien huomioimista direktiivissä.

Tarkistus 128
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Näissä ominaisuuksissa viitataan myös 
tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa tai 
missä tahansa 2 artiklan 22 alakohdassa
tarkoitetun elinkaaren ja 22 a alakohdassa 
(uusi) tarkoitetun sosiaalisesti kestävän 
tuotantoprosessin vaiheessa.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 129
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

a) Tekniset eritelmät voivat myös sisältää 
vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi 
seuraavia:

Or. en

Perustelu

On tärkeää antaa hankintaviranomaisille mahdollisuus kannustaa huomioimaan sosiaalisia 
ja ympäristönäkökohtia. Hankintaviranomainen voi jo nyt asettaa teknisissä eritelmissä 
tiukkoja sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia. Uuden a alakohdan jatkoksi esitetään b–
g alakohtaa tarkistuksissa 17–22.

Tarkistus 130
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

b) suorituskyky, myös ympäristön- ja 
ilmastonsuojelun taso sekä 
tuotantoprosessin sosiaalinen kestävyys;

Or. en

Tarkistus 131
Jens Nilsson



PE494.576v01-00 46/77 AM\909951FI.doc

FI

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

Komission teksti Tarkistus

c) kyseisen sopimuksen toteuttamiseen 
nimettävän henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus;

Or. en

Tarkistus 132
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

d) turvallisuus tai mitat, myös 
laadunvarmistusta, nimikkeistöä, 
symboleja, testausta ja testausmenetelmiä, 
pakkauksia, pakkausmerkintöjä ja 
tunnisteita sekä käyttöohjeita koskevat 
menettelyt;

Or. en

Tarkistus 133
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

e) elinkaari sellaisena kuin se on 
määriteltynä 2 artiklan 22 alakohdassa;

Or. en



AM\909951FI.doc 47/77 PE494.576v01-00

FI

Tarkistus 134
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

f) sosiaalisesti kestävä tuotantoprosessi 
sellaisena kuin se on määriteltynä 
2 artiklan 22 a alakohdassa;

Or. en

Tarkistus 135
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

g) urakoiden suunnittelu- ja 
kustannuslaskentasäännöt, töiden testaus-, 
tarkastus- ja vastaanottoedellytykset, 
rakennustekniikat ja -menetelmät sekä 
kaikki muut tekniset edellytykset, jotka 
hankintaviranomainen voi yleisten tai 
erityisten määräysten nojalla asettaa 
valmiille työlle ja siihen kuuluville 
materiaaleille tai osille.

Or. en

Tarkistus 136
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 

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

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

Or. en

Tarkistus 137
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jos vaatimukset rajoitetaan hankintasopimuksen kohteeseen liittyviin ominaisuuksiin, ei voida 
antaa esimerkiksi työympäristöä koskevia merkkejä.
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Tarkistus 138
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

71 artikla koskee alihankintaa, joka olisi myös otettava huomioon.

Tarkistus 139
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Hankintaviranomaiset voivat päättää olla 
tekemättä hankintasopimusta parhaimman 
tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos 
on todettu, ettei tarjouksessa noudateta
unionin tai jäsenvaltioiden sosiaali-, työ-
tai ympäristölainsäädännössä taikka
rakennusurakan, palvelun tai 
tavarahankinnan suorituspaikassa 
sovellettavissa työehtosopimuksissa tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden 
säännöksissä vahvistettuja velvollisuuksia 
edellyttäen, että ne liittyvät 
hankintasopimuksen kohteeseen.
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Or. en

Tarkistus 140
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 141
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Tässä artiklassa viitataan vain unionin säännöksiin tietyillä sääntelyn aloilla. Viittausta olisi 
laajennettava niin, että otetaan huomioon kansallinen lainsäädäntö ja työmarkkinoiden 
sääntelyjärjestelmät.

Tarkistus 142
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 143
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä johtuvien sosiaali-, 
työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten 
rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 

a) hankintaviranomainen on tietoinen 
unionin lainsäädännöstä tai jäsenvaltioiden 
laista, asetuksista ja muista sitovista 
määräyksistä johtuvien sosiaali-, työ- tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
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kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla tapahtuvan 
noudattamisen;

rikkomisesta. Unionin lainsäädännön tai 
kansainvälisten säännösten noudattaminen 
käsittää myös vastaavalla tavalla 
tapahtuvan noudattamisen;

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa viitataan vain unionin säännöksiin tietyillä sääntelyn aloilla. Viittausta olisi 
laajennettava niin, että otetaan huomioon kansallinen lainsäädäntö ja työmarkkinoiden 
sääntelyjärjestelmät.

Tarkistus 144
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 145
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pystyäkseen soveltamaan ensimmäisen 
alakohdan d alakohdassa tarkoitettua 

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

Or. de

Tarkistus 146
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on antaa hankintaviranomaisille paremmat mahdollisuudet huomioida 
alihankkijat.

Tarkistus 147
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään laajentamaan hankintaviranomaisten mahdollisuuksia sisällyttää 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia.

Tarkistus 148
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) alin hinta. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 149
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 150
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 151
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 152
Jens Nilsson

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

Komission teksti Tarkistus

a a) elinkaariprosessiin liittyvät perusteet;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään laajentamaan hankintaviranomaisten mahdollisuuksia sisällyttää 
hankintasopimuksen tekoperusteisiin sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia.

Tarkistus 153
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) sosiaalisesti kestävään 
tuotantoprosessiin liittyvät perusteet, 
joihin voi sisältyä myös vähäosaisten 
henkilöiden tai heikommassa asemassa 
oleviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden 
työllistäminen;

Or. en

Tarkistus 154
Jens Nilsson
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Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään hankintaviranomaisten mahdollisuuksia huomioida 
alihankinta.

Tarkistus 155
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
66 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 1 kohdan a alakohdassa ja 
2 kohdassa tarkoitetun 
kokonaistaloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristön kannalta edullisimman 
tarjouksen perusteella.

Or. en
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Tarkistus 156
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 157
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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;
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c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi.

Or. de

Perustelu

Palautetaan voimassa olevan direktiivin sanamuoto.

Tarkistus 158
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintaviranomaisen on vaadittava, 
että talouden toimijat selittävät hinnan tai 
laskutettavat kustannukset, jos yksi 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Tarkistus 159
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 160
Jens Nilsson
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Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 161
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarjouksia on jätetty vähintään viisi. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 162
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos tiettyä hankintasopimusta varten 
jätetty tarjous vaikuttaa suoritukseen 
nähden poikkeuksellisen alhaiselta, 
hankintaviranomaisen on, ennen kuin se 
voi hylätä tarjouksen, pyydettävä 
kirjallisesti tiedot olennaisiksi 
katsomistaan tarjouksen pääkohdista.
Kyseiset selitykset voivat koskea erityisesti 
seuraavia seikkoja: 

Or. de



AM\909951FI.doc 61/77 PE494.576v01-00

FI

Perustelu

Palautetaan voimassa olevan direktiivin sanamuoto.

Tarkistus 163
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Palautetaan voimassa olevan direktiivin sanamuoto.

Tarkistus 164
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) suorituspaikassa voimassa olevien 
työsuhdeturvaa ja työoloja koskevien
säännösten noudattamista;

Or. de
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Perustelu

Palautetaan voimassa olevan direktiivin sanamuoto.

Tarkistus 165
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) rakennusurakan, palvelun tai 
tavarahankinnan suorituspaikassa 
voimassa olevien työsuhdeturvaa ja 
työoloja koskevien säännösten 
noudattamista;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 166
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintaviranomaisen on tarkistettava 
annetut tiedot tarjoajaa kuullen. Se voi 
hylätä tarjoajan vain siinä tapauksessa, 
ettei hinnan tai laskutettavien 

Poistetaan.
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kustannusten alhainen taso ole näytön 
mukaan perusteltu, kun otetaan 
huomioon 3 kohdassa tarkoitetut tekijät.
Hankintaviranomaisten on hylättävä 
parhaimman tarjouksen esittänyt tarjoaja, 
jos ne ovat todenneet, että tarjous on 
poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole 
unionin lainsäädännön sosiaali- ja 
työoikeudellisten tai 
ympäristöoikeudellisten velvoitteiden tai 
liitteessä XI lueteltujen kansainvälisen 
sosiaali- ja ympäristöoikeuden säännösten 
mukainen.

Or. de

Perustelu

Palautetaan voimassa olevan direktiivin sanamuoto.

Tarkistus 167
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 168
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hankintaviranomainen 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 
hankintaviranomaisen vahvistamassa 
riittävässä ajassa näyttämään toteen, että 
kyseinen tuki on perustamissopimuksen 
107 artiklan mukaan sisämarkkinoille 
soveltuvaa. Jos hankintaviranomainen 
hylkää tarjouksen näissä olosuhteissa, sen 
on ilmoitettava asiasta komissiolle.

5. Jos hankintaviranomainen 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 
hankintaviranomaisen vahvistamassa 
riittävässä ajassa näyttämään toteen, että 
kyseinen tuki on myönnetty laillisesti. Jos 
hankintaviranomainen hylkää tarjouksen 
näissä olosuhteissa, sen on ilmoitettava 
asiasta komissiolle.

Or. de

Perustelu

Palautetaan voimassa olevan direktiivin sanamuoto.

Tarkistus 169
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on 88 artiklan 
mukaisesti saatettava pyynnöstä muiden 
jäsenvaltioiden saataville kaikki 
3 kohdassa lueteltujen yksityiskohtien 

Poistetaan.
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osalta esitettyjä näyttöjä ja asiakirjoja 
koskevat tiedot.

Or. de

Perustelu

Palautetaan voimassa olevan direktiivin sanamuoto.

Tarkistus 170
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 171
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomainen voi pyytää tai 
jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyytämään
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat.

1. Hankintaviranomaisen on pyydettävä
hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tiukennetaan hankintaviranomaisten velvollisuutta pyytää tietoja 
alihankkijoiden käytöstä. Tarjoajan on kuitenkin vain ilmoitettava, aikooko se käyttää 
alihankkijoita.

Tarkistus 172
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimeksisaajan ja alihankkijan suhde on sopimusoikeudessa keskeisellä sijalla. Ehdotus 
johtaa tilanteisiin, joissa alihankkijat yrittävät saada maksun suoraan 
hankintaviranomaiselta ja joissa viranomaiselta viedään oikeus kieltäytyä maksamasta 
toimeksisaajalle hankintasopimuksen toteuttamiseen liittyvistä pätevistä syistä.

Tarkistus 173
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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perusteettomia maksuja. Maksutapaa 
koskevat järjestelyt on vahvistettava 
hankinta-asiakirjoissa.

Or. de

Tarkistus 174
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
71 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 175
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
71 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 176
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan unionin tuomioistuin toteaa 
perussopimuksen 258 artiklan mukaisessa 

Poistetaan.
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menettelyssä, ettei jäsenvaltio ole täyttänyt 
sille perussopimusten mukaan kuuluvia 
velvoitteita sen vuoksi, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle kuuluva 
hankintaviranomainen on tehnyt kyseisen 
hankintasopimuksen noudattamatta 
perussopimusten ja tämän direktiivin 
mukaisia velvoitteitaan.

Or. en

Tarkistus 177
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos julkisen hankintasopimuksen 
toteuttamisesta tulee tarjoajasta 
riippumattomien peräkkäisten muutosten 
vuoksi mahdotonta ilman kohtuuttomia 
investointeja, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tarjoaja voi 
sovellettavassa kansallisessa 
sopimusoikeudessa säädetyin edellytyksin
a) pyytää korvausta kaikista 
lisäpalveluista, joita tarvitaan 
hankintasopimuksen toteuttamiseen;
b) vaatia sopimuksen irtisanomista.

Or. en

Tarkistus 178
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 179
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 180
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 181
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 182
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 183
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 184
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 185
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 186
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt tämän luvun 

Poistetaan.
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soveltamisalaan kuuluvien 
hankintasopimusten tekemiseksi siten, 
että varmistetaan avoimuuden ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteiden noudattaminen ja annetaan 
hankintaviranomaisille mahdollisuus 
ottaa huomioon kyseisiä palveluja 
koskevat erityispiirteet.

Or. en

Tarkistus 187
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
76 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 
hankintaviranomaisille mahdollisuus 
ottaa huomioon kyseisiä palveluja 
koskevat erityispiirteet.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 188
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaiset voivat ottaa 
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen 
laatu, jatkuvuus, esteettömyys, saatavuus ja 

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

kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.

Or. en

Tarkistus 189
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 190
Jens Nilsson

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 191
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä artiklat aiheuttavat tarpeettomia hallinnollisia rasitteita. Jäsenvaltiot huolehtivat itse 
omasta hallinnostaan. Jäsenvaltiot voivat halutessaan perustaa valvontaelimen (84 artikla) 
ilman EU:n sääntelyä. 84 artikla on toissijaisuusperiaatteen vastainen.

Tarkistus 192
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 193
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kertomus tai sen pääkohdat on annettava 
tiedoksi komissiolle sen pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 194
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite XVI 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
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79121100-90 Ohjelmistotekijänoikeuksia 
koskeva neuvonta
79130000-4 Oikeudellisten asiakirjojen ja 
todistusten laadinta
79131000-1 Dokumentointipalvelut
79132000-8 Todistusten myöntäminen
79140000-7 Oikeudelliset neuvonta- ja 
tiedotuspalvelut

Or. en

Perustelu

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


