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LYHYET PERUSTELUT

Avoimella ja uskottavalla julkisella hankinnalla on erityisen merkittävä asema tehokkaissa 
julkisissa menoissa sekä julkisten investointien vaikutuksessa talouteen, erityisesti kestävään 
kasvuun ja innovointiin.

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

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

Pk-yrityksillä on valtavat mahdollisuudet työpaikkojen luomisessa, kasvussa ja innovaatiossa, 
ja jotta pk-yritysten taloudellisista ja innovatiivisista valmiuksista saadaan mahdollisimman 
suuri hyöty hankintamenettelyissä, niitä pitäisi kannustaa osallistumaan alue- ja 
paikallisviranomaisten järjestämiin julkisiin hankintamenettelyihin.

Kuten valmistelija on valiokunnan tuella selvästi esittänyt lausunnossaan julkisten 
hankintojen uudistamisesta, julkisissa hankinnoissa ei pitäisi noudattaa alimman hinnan 
periaatetta, vaan niissä pitäisi ottaa huomioon kestävä ja kokonaistaloudellisesti edullisin 
tarjous, mukaan luettuna elinkaarikustannukset.

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

Direktiivin oikeudellinen ja käytännön selkeyttäminen on ratkaisevaa julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen soveltamisen laiminlyöntien välttämiseksi tulevaisuudessa. Siksi 
esittelijä toivoo, että vakavat laiminlyönnit, joita tilintarkastustuomioistuin on toistuvasti 
havainnut julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamisessa EAKR:ään ja 
koheesiorahastoon kuuluvien hankkeiden täytäntöönpanossa, mikä pääosin johtuu julkisten 
hankintamenettelyjen monimutkaisuudesta, niiden ja rakennerahaston ja koheesiorahaston 
käytön perustana olevien sääntöjen johdonmukaisuuden puutteesta ja EU:n lainsäädännön 
epäasianmukaisesta saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, ratkaistaan lopulta ja 
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otetaan asianmukaisesti huomioon tulevien julkisia hankintoja koskevien sääntöjen tulkinnan 
ja soveltamisen yhteydessä. 

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 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 

(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 ja kannustaa erityisesti pienten 
ja keskisuurten yritysten osallistumista 
julkisiin hankintoihin ja luoda hankkijoille 
paremmat edellytykset hyödyntää julkisia 
hankintoja yhteisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden tukemisessa sanotun 
rajoittamatta hankkijan mahdollisuutta 
päättää itsenäisesti hankinnoista ja 
ostoista. Lisäksi on tarpeen selventää 
peruskäsitteitä ja -konsepteja, jotta voidaan 
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Euroopan unionin tuomioistuimen 
vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön.

parantaa oikeusvarmuutta ja ottaa 
huomioon tietyt näkökohdat, jotka liittyvät 
asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

Or. en

Perustelu

Hankkijoiden mahdollisuuteen päättää ostoista itsenäisesti ei pitäisi puuttua.

Tarkistus 2

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 

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

asiakirjat voivat vähentää merkittävästi 
näiden yritysten hallinnollisia rasitteita.

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten aseman edistäminen julkisen hankinnan alalla on erityisen tärkeää.

Tarkistus 3

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

Or. en

Perustelu
Julkisessa hankinnassa ei pitäisi noudattaa alimman hinnan periaatetta, vaan siinä olisi 
otettava huomioon kestävä ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.
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Tarkistus 4

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

Or. en

Perustelu

Pk-yritysten aseman edistäminen julkisen hankinnan alalla on erityisen tärkeää.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(53 a) Tapa, jolla tämä direktiivi 
saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, on erittäin tärkeä 
yksinkertaistamistoimille sekä yhtenäisen 
lähestymistavan takaamiseksi julkista 
hankintaa koskevien EU:n sääntöjen 
tulkintaan ja soveltamiseen, ja sillä 
edistetään erityisesti keskushallintoa 
alemman tason hankintaviranomaisten 
sekä pk-yritysten edellyttämää 
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oikeusvarmuutta. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi siksi varmistettava, 
että tämän direktiivin saattamisessa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä otetaan 
myös huomioon julkista hankintaa 
koskevan kansallisen lainsäädännön 
huomattava vaikutus Euroopan unionin 
rahastojen saatavuutta koskevaan 
prosessiin. Siksi jäsenvaltioiden on 
erittäin tärkeää välttää mahdollisimman 
paljon kaikkea tulkinnan ja soveltamisen 
hajanaistumista ja edistettävä samalla 
yksinkertaistamista kansallisella tasolla.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä varmistaa, että saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei haittaa 
yksinkertaistamis- ja yhtenäistämistoimenpiteitä, jotta voidaan välttää sääntöjen 
hajanaistumista koko unionissa, mikä vaikuttaisi eniten pk-yrityksiin ja pienempiin 
hankintaviranomaisiin alueellisella ja paikallisella tasolla.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(11) ’julkisia palveluhankintoja koskevilla 
sopimuksilla” tarkoitetaan sopimuksia, 
joiden tarkoituksena on muiden kuin 8 
kohdassa tarkoitettujen palvelujen 
suorittaminen; nämä sisältävät "tietoon 
perustuvat" tai immateriaaliset palvelut 
eli palvelut, joista ei välttämättä saada 
samoja tuloksia, koska niiden 
tarkoituksena on tarjota tehtävään 
ratkaisu henkistä työtä tekemällä.  
Tällaisten palvelujen osalta voi olla 
mahdollista antaa tavoitteen tai tehtävän 
kuvaus palvelun tyypistä riippuen, koska 
palvelun yksiselitteisen ja täydellisen 
kuvauksen (ilmoitus työstä ennalta 
määritetyin parametrein) antaminen 
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etukäteen ei ole mahdollista.

Or. en

Perustelu

Jotkin direktiivin näkökulmat ja säännökset saattavat olla 
asiaankuulumattomia/tarkoituksettomia immateriaalisia palveluja varten käytettäessä 
kyseisten palvelujen erityisen luonteen vuoksi: tulosta ei voida eritellä tarkoin ennen kuin ne 
on toimitettu. Esimerkiksi käänteinen huutokauppa

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Mukautetuilla raja-arvoilla taataan tehokkaampi tasapaino hallinnollisten rasitteiden ja 
valvonnan välille hankintamenettelyissä. Esitetyt arvot ovat Euroopan komission arvioita 
realistisempia.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 200 000 euroa keskushallintoa 
alemmalla tasolla toimivien 

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

hankintaviranomaisten tekemien julkisia 
tavarahankintoja tai palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tai tällaisten 
viranomaisten järjestämien 
suunnittelukilpailujen osalta;

Or. en

Perustelu

Mukautetuilla raja-arvoilla taataan tehokkaampi tasapaino hallinnollisten rasitteiden ja 
valvonnan välille hankintamenettelyissä.  Esitetyt arvot ovat Euroopan komission arvioita 
realistisempia.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Raja-arvoja mukautetaan Euroopan 
talousalueen yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin muutosten 
mukaisesti vuosittain.

Or. en

Perustelu

Kiinteä raja-arvo ei kerro todellisen ostovoiman jatkuvista muutoksista. Rajojen yhdistäminen 
ja muokkaaminen vakiintuneen indeksin mukaan olisi asianmukaista

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio varmistaa kahden vuoden välein 
30 päivästä kesäkuuta 2014 alkaen, että 
4 artiklan a, b ja c alakohdassa säädetyt 
kynnysarvot vastaavat GPA-sopimuksessa 
vahvistettuja kynnysarvoja, ja tarkistaa 
niitä tarvittaessa ja sen jälkeen, kun 
jäsenvaltioita on kuultu rajojen 
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soveltamisesta tiettyihin aloihin ja 
tiettyihin sopimustyyppeihin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi kuultava ennen rajojen tarkistamista tietyillä aloilla tietyissä 
sopimustyypeissä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita olisi kuultava ennen rajojen tarkistamista tietyillä aloilla tietyissä 
sopimustyypeissä.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja, c) välimies- ja sovittelupalveluja, mukaan 
luettuna hankkeen aikainen 
konfliktinratkaisu;

Or. en

Perustelu

Hankkeen aikainen konfliktinratkaisu, "Dispute adjudication services" on erityinen 
sovittelupalvelu, joka liittyy Maailmanpankin hyväksymien rakennus- ja suunnittelutöiden 
kansainvälisten FIDIC-urakkaehtojen käyttöön.
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Tarkistus 13

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) kaikki kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille 
tai yleishyödyllisiä palveluja koskevan 
säännöksen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisella ei tavoitella voittoa, vaan niillä pyritään 
täyttämään kansalaisten tarpeet. Siksi yleishyödyllisten palvelujen alaan kuuluvat toimet on 
otettava huomioon. 

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten edustajista, kun 
taas hankintaviranomaiset voivat nimittää 
keskinäiset edustajat yhdessä;

Or. en

Perustelu

Keskinäisten edustajien nimittäminen on yleinen käytäntö. Ei ole mitään syytä kieltää tätä 
tehokasta keskinäisesti sovitun yhteistyön muotoa.
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Tarkistus 15

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 yksityistä 
osallistumista ei ollut suunniteltu tai 
ennakoitu alkuperäisen sopimuksenteon 
aikaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuimen päätösten (C–458/03) mukaisesti yksityinen osallistuminen 
ei välttämättä johda voimassa olevien sopimusten päättämiseen.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hankintaperiaatteet Hankinnan periaatteet ja tarkoitus

Or. en

Perustelu

Jotkin jäsenvaltiot ilmoittivat, että viittaus direktiivin tarkoitukseen tarvitaan.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on 
turvata julkisten varojen käytön 
tehokkuus, edistää laadukasta hankintaa, 
vahvistaa kilpailua ja julkisten 
hankintamarkkinoiden toimintaa ja 
turvata yhdenvertaiset mahdollisuudet 
yrityksille ja muille tarjoajille toimituksia, 
palveluja ja julkisia urakoita koskevien 
sopimusten tarjoamisessa julkisen 
hankinnan tarjouskilpailun nojalla.

Or. en

Perustelu

Jotkin jäsenvaltiot ilmoittivat, että viittaus direktiivin tarkoitukseen tarvitaan.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Nykyisen tekstin tarkoituksena näyttää olevan, että tarjottaessa palveluja, jotka suurimmalta 
osalta koostuvat ammattihenkilöistä (esimerkiksi teknisen suunnittelun neuvonta), ehdokkaat 
saattavat joutua määrittämään hankeryhmät osallistumishakemuksessa. On käytännöllisesti 
katsoen mahdotonta sitouttaa osoitettu henkilökunta tarjousvaiheessa, kun otetaan huomioon 
valinta- ja sopimuksentekomenettelyn koko kesto.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaiset voivat asettaa 
erityisedellytyksiä sille, miten ryhmittymä 
toteuttaa hankintasopimuksen, jos nämä 
edellytykset ovat objektiivisesti 
perusteltuja ja oikeasuhteisia. 
Edellytyksissä voidaan vaatia 
ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa 
hankintasopimuksen teon jälkeen, jos 
hankintasopimuksen asianmukainen 
toteutus edellyttää tällaista muutosta.

Hankintaviranomaiset voivat asettaa 
erityisedellytyksiä sille, miten ryhmittymä 
toteuttaa hankintasopimuksen, jos nämä 
edellytykset ovat objektiivisesti 
perusteltuja ja oikeasuhteisia. 
Edellytyksissä voidaan vaatia 
ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa 
hankintasopimuksen teon jälkeen, jos 
hankintasopimuksen asianmukainen 
toteutus edellyttää ehdottomasti tällaista 
muutosta.

Or. en

Perustelu

Tätä vaatimusta pitäisi rajoittaa mahdollisimman paljon yritysten ja erityisesti pk-yritysten 
tarpeettomien rasitteiden välttämiseksi.

Tarkistus 20

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 

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

a) suojatyökeskuksille tai rajata 
hankintasopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos suurin osa 
kyseisistä työntekijöistä on vammaisia, 
jotka vammojensa vakavuuden vuoksi 
eivät voi työskennellä tavanomaisten 
ehtojen nojalla tai löytää helposti työtä 
tavanomaisilta työmarkkinoilta;
b) sosiaalisille yrityksille tai ohjelmille, 
joiden päätarkoituksena on heikossa 
asemassa olevien työntekijöiden 
integroiminen, jos yli 30 prosenttia 
kyseisten yritysten tai suojatyöohjelmien 
työntekijöistä on vammaisia tai 
heikommassa asemassa olevia
työntekijöitä.
Tarjouskilpailukutsussa on oltava viittaus 
tähän säännökseen.

Or. en

Perustelu

Vammaisten tai heikossa asemassa olevien työntekijöiden erityistilanteet olisi otettava 
huomioon yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistämiseksi. Tilanteet olisi kuitenkin erotettava toisistaan ja niitä olisi käsiteltävä erikseen.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Seuraavalla kohdalla varmistetaan riittävästi, että hankintaviranomaiselle on vain rajalliset 
syyt perusteluille.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kun kyseessä ovat tietoon perustuvat 
palvelut;

Or. en

Perustelu

Kilpailullinen neuvottelumenettely on ainoa mahdollinen menettely, joka on asianmukainen 
luoville palveluille, koska niiden tulosta ei voi ennakoida. Siksi "immateriaaliset tai tietoon 
perustuvat palvelut" (1 artiklassa ehdotettu määritelmä) olisi mainittava selkeästi sellaisina 
ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä olisi 
oltava pakollista.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 52 päivää
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian lyhyitä erityisesti pk-yrityksille, mikä voisi rajoittaa 
kilpailua.
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 35 päivää
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää
tarjouspyynnön lähettämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian lyhyitä erityisesti pk-yrityksille, mikä voisi rajoittaa 
kilpailua.
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian lyhyitä erityisesti pk-yrityksille, mikä voisi rajoittaa 
kilpailua.
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Neuvottelutapaa on selkeytettävä, eikä vähimmäisvaatimuksia pidä muuttaa.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa tarjoajan tarjouksen puitteissa esittämien ratkaisujen teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittävä suojelu. 
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Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kilpailullisen neuvottelumenettelyn 
enimmäiskesto on 12 kuukautta 
tarjouskilpailusta.

Or. en

Perustelu

Kilpailullinen neuvottelumenettely otettiin käyttöön vuoden 2003 direktiivissä. Tähän 
mennessä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn 
kuuluvan parhaiden osien valikoinnin vaaran vuoksi ehdokkaat saattavat pidättäytyä 
esittämästä innovatiivisia ratkaisuja ennen neuvottelun viimeistä vaihetta tai lopullisessa 
tarjouksessa. Siksi menettely voi vaatia epätavallisen pitkän ajan. Tähän mennessä saadut 
kokemukset ovat osoittaneet, että vaadittu suunnittelutyö on huomattava.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Mahdolliset perushankkeen lisäurakat tai -palvelut ilmoitetaan lisähankintamahdollisuuksia 
koskevan välineen kautta. Siksi lisäilmoitus on turha.

Tarkistus 33

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.

Puitejärjestely ei saa ylittää kestoa, josta 
on säädetty yksittäisten jäsenvaltioiden 
säännöksissä.

Or. en

Perustelu

Sääntelyn parantamiseksi olisi asianmukaista asettaa enimmäiskesto yksittäisten 
jäsenvaltioiden erityistarpeiden mukaisesti.

Tarkistus 34

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. Tietyt palveluhankinnat 
ja tietyt rakennusurakat, joiden sisältönä 
ovat immateriaaliset suoritukset, kuten 
rakennusurakoiden suunnittelu, eivät voi 
olla sähköisten huutokauppojen 
kohteena.

Or. en
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Perustelu

Ei enää "tiettyjen palveluhankintojen ja tiettyjen rakennusurakoiden, joiden sisältönä ovat 
immateriaaliset suoritukset, kuten rakennusurakoiden suunnittelu" poissulkemista, joka 
esiintyi vuoden 2004 direktiivissä. On todistettu, että teknisiin suunnittelupalveluihin 
käytetyillä "käänteisillä huutokaupoilla" on erittäin kielteisiä joko suoria tai välillisiä 
vaikutuksia toimitettujen palvelujen laatuun ja siten niiden tuotosten käyttöön rakentamisessa 
tai valmistamisessa.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kuten 6 kohdassa, sopimusten puuttumista koskeva konkreettinen tilanne, johon tätä kohtaa 
sovelletaan, olisi myös eriteltävä.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisina toimenpiteinä on muun muassa 
toimitettava toisille ehdokkaille ja 
tarjoajille tiedot, jotka on vaihdettu 
ehdokkaan tai tarjoajan osallistuessa 
hankintamenettelyn valmisteluun tai jotka 
ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta; 
lisäksi on vahvistettava asianmukaiset 
määräajat tarjousten vastaanottamiselle. 
Asianomainen ehdokas tai tarjoaja on 
suljettava pois hankintamenettelystä vain, 

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

jos hankintaviranomainen todistaa, että ei 
ole olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
periaatteen noudattamista.

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Teknisissä eritelmissä on myös mainittava, 
edellytetäänkö immateriaalioikeuksien 
siirtoa.

Teknisissä eritelmissä on myös mainittava, 
edellytetäänkö immateriaalioikeuksien 
siirtoa, ja jos edellytetään, kyseisten 
oikeuksien hankintaa koskevat 
korvausehdot.

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ennakkoilmoitusten julkaisemisen olisi oltava pakollista avoimuuden ja yritysten ja erityisesti 
pk-yritysten saaman täydellisen tiedon vuoksi, jotta ne voivat valmistella tarjouksiaan hyvissä 
ajoin etukäteen.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

Keskushallintoa alemmalla tasolla toimivat 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 

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

rajoitetuissa menettelyissä ja 
tarjousperusteisissa 
neuvottelumenettelyissä ennakkoilmoitusta 
kutsuna tarjouskilpailuun 24 artiklan 2 
kohdan mukaisesti, edellyttäen että 
tällainen ilmoitus täyttää kaikki seuraavat 
edellytykset:

Or. en

Perustelu

Ennakkoilmoitusten julkaisemisen olisi oltava pakollista avoimuuden ja yritysten ja erityisesti 
pk-yritysten saaman täydellisen tiedon vuoksi, jotta ne voivat valmistella tarjouksiaan hyvissä 
ajoin etukäteen.

Tarkistus 40

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 unionin 
tai jäsenvaltion lainsäädännön sosiaali-, 
työ- tai ympäristöoikeudellisten 
velvoitteiden tai liitteessä XI lueteltujen 
kansainvälisen sosiaali- ja 
ympäristöoikeuden säännösten mukainen.

Or. en

Perustelu

Mahdollisten oikeudellisten velvoitteiden soveltamisalan laajentaminen sosiaali-, työ- ja 
ympäristöoikeuden alalla olisi hyvä tilaisuus lisätä julkisen hankinnan kestävyyttä ja 
luotettavuutta.
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Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vakavista syistä johtuvan poissulkemisen on oltava poikkeuksetta velvoite kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotkin hankintaviranomaiset tarvitsevat mahdollisesti enemmän aikaa tämän säännöksen 
täytäntöönpanoon, ja niille olisi annettava enemmän aikaa.
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Säännösten väärintulkintojen välttämiseksi perusteiden olisi oltava selkeämpiä ja helpommin 
määritettävissä.

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä a kohdassa tarkoitettu peruste on 
ensisijainen b kohdassa tarkoitettuun 
perusteeseen nähden, ellei tästä 
poikkeamiseen ole syitä.

Or. en

Perustelu

Kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta olisi suosittava, koska sen avulla voidaan saada 
paras ja edullisin tarjous taloudellisesti ja sosiaalisesti ja edistää parempaa hinta-laatu-
suhdetta. Hankintaviranomaisille pitäisi kuitenkin antaa tilaisuus soveltaa toista perustetta, 
jos sen tekemiseen on hyvät syyt.
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Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristö- ja yhteiskuntanäkökohdat, 
kestävän kasvun ja työllisyyden 
edistämisen ja innovatiivisen luonteen;

Or. en

Perustelu

Kestävän kasvun edistämiseksi paremmin olisi sisällytettävä tehokkaammat yhteiskunnalliset 
perusteet Eurooppa 2020 -strategian hengessä.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintaviranomaista maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia jälkikäteen maksettavia
maksuja ja joilla voidaan säätää 
määräyksestä, jonka nojalla 
hankintaviranomainen voi ottaa 
haltuunsa päätoimeksisaajan 
allekirjoitusoikeuden tarvittaessa ilman 
tarjouksen tekemistä uudelleen 
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oikeusvarmuuden takaamiseksi. 
Maksutapaa koskevat järjestelyt on 
vahvistettava hankinta-asiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Tarvittaessa (esimerkiksi selvitystilaan joutuneen päätoimeksisaajan tapauksessa) 
hankintaviranomaisen on voitava saada toimeksianto päätettyä ilman oikeusvarmuuden 
menettämistä. Siksi kansallisilla säännöksillä olisi mahdollistettava allekirjoitusoikeuden 
haltuun ottaminen ja sopimusten kiistanalaisten ehtojen uudelleen neuvotteleminen. Lisäksi 
päätoimeksisaajan oikeus vastustaa perusteettomia maksuja pitäisi sallia vasta sopimuksen 
täyttämisen jälkeen, muuten alihankkijat saattaisivat estää kilpailun.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomaisen on täysin perusteltua vastustaa tuomioistuimen valvonnassa 
sopimuskumppanin vaihtoa, koska uusi sopimusosapuoli ei toimittaisi samoja rahoitukseen ja 
pätevyyteen liittyviä takuita kuin korvattu osapuoli, jotta sopimuksen suoritus edistyy 
muuttumattomin ehdoin.
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Viittaus "kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuihin ehtoihin" ei riitä kattamaan 
korvausperiaatteen puutetta sopimuksen päättyessä – ilman sopimusrikkomusta – ennen 
sopimuksen suunniteltua loppua. Korvausperiaate on siis kirjattava EU:n lainsäädäntöön sen 
tehokkuuden takaamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Sijoittajille on tärkeää, että EU:n 
lainsäädännössä vastustetaan ryöväämistä, esimerkiksi kansallistamista ilman korvausta 
tehdyistä investoinneista ja sopimusten yksipuolisen päättämisen johdosta kärsittyä vahinkoa. 

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

palveluntarjoajaa valita pelkästään 
palvelujen suorittamisen hinnan 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Nämä yleishyödyllisten palvelujen piirteet ovat olennaisia ja ne olisi näissä puitteissa 
taattava mahdollisimman laajasti.

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Erikoistuneena keskuselimenä riippumattoman elimen olisi vastattava oikeudellisen 
neuvonnan ja käytännön neuvonnan tarjoamisesta yleisesti ja erityistapauksissa 
hankintaviranomaisille sekä julkisia hankintoja koskevien sääntöjen periaatteiden tulkinnasta 
että niiden soveltamisesta.

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

(d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red flag) 
indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia 

(d) ottaa käyttöön ja soveltaa kattavia ja 
tehokkaita varoittavien merkkien (red flag) 
indikaattorijärjestelmiä, joiden 
tarkoituksena on riittävästi ehkäistä, 
havaita ja tuoda ilmi hankintoihin liittyviä 
petos-, lahjonta- ja eturistiriitatapauksia ja 
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sekä muita vakavia
sääntöjenvastaisuuksia;

kaikkia sääntöjenvastaisuuksia;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Asetuksen 85 artiklan säännösten mukaisten kirjallisten raporttien laatimisen olisi oltava 
tarpeen vain "rajan ylittäville hankinnoille". Sen tekeminen "rajan alittaville hankinnoille" 
johtaisi moniin byrokraattisiin menettelyihin. Kyseisten rasitteiden on oltava kohtuullisessa 
suhteessa kyseessä oleviin rahamääriin.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Ei ole juurikaan järkeä säätää tällaisesta raportointivelvoitteesta, jos sen havaintojen 
toimittaminen ei ole pakollista.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Myös komission olisi osallistuttava tähän toimenpiteeseen tekstien erittäin teknisen luonteen 
vuoksi. Lisäksi on ratkaisevaa, että pk-yritykset voivat saada tarvitsemansa tiedot oikea-
aikaisesti.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 46, 47 ja 48 artiklassa 
tarkoitetut ilmoitukset sisältävät tiedot 
tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta 
elimestä tai tarkoitetuista elimistä.

Or. en
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Perustelu

Hankintaviranomaisille ja yrityksille tukea tarjoavia elimiä koskevien tietojen pitäisi olla 
laajasti ja helposti saatavilla.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
88 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot tekevät komission tuella 
yhteistyötä auttaessaan 
hankintaviranomaisia arvioimaan, onko 
tietyillä tapauksilla rajatylittävää 
merkitystä, erityisesti, jotta menojen 
tehokkuutta voidaan lisätä 
koheesiopolitiikan välineistä tai muista 
EU:n välineistä rahoitettavien ohjelmien 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Perustelu

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


