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LYHYT PERUSTELU

Julkisten hankintojen avoimuus ja uskottavuus vaikuttavat erityisen paljon julkisten varojen 
käytön tehokkuuteen sekä siihen, miten julkiset investoinnit vaikuttavat talouteen, etenkin 
kestävään kehitykseen ja innovaatioon.

Julkinen hankintajärjestelmä on erittäin mutkikas etenkin pienille paikallisviranomaisille sekä 
pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämän vuoksi alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
sekä pienten ja keskisuurten yritysten on saatava entistä helpommin selkeää tietoa ja neuvoja 
julkista hankintaa koskevista EU:n säännöistä hankintaviranomaisia varten. Kehitettäessä 
EU:n hankintalakia on pyrittävä siihen, että hankintamenettelyistä tulee entistä 
yksinkertaisempia ja halvempia sekä paremmin pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja investointeja 
palvelevia. 

Komissiolla ja jäsenvaltioilla on suuri yhteinen vastuu paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten sekä pienten ja keskisuurten yritysten tiedottamiseksi ja auttamiseksi 
tarvittavan koulutuksen ja kuulemisen varmistamisesta sekä muiden osapuolten mukaan 
ottamisesta. Tämä varmistaa sen, että julkisiin hankintoihin osallistujilla on tarvittavat tiedot, 
mikä vähentää virheitä ja väärinkäytöksiä sekä kehittää hankintaviranomaisten 
asiantuntemusta julkisista hankinnoista.

Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin liittyy suuri uusien työpaikkojen, kasvun ja innovaation 
mahdollisuus. Jotta talouteen ja innovaatioihin liittyviä pienten ja keskisuurten yritysten 
mahdollisuuksia voidaan hyödyntää parhaiten julkisissa hankinnoissa, yrityksiä on 
kannustettava osallistumaan paikallisten ja alueellisten viranomaisten järjestämiin 
hankintasopimusmenettelyihin.

Kuten esittelijä valiokunnan tukemana toteaa julkisten hankintojen nykyaikaistamista 
koskevassa lausunnossaan, julkisia hankintoja ei pidä tehdä halvimman hinnan perusteella, 
vaan niissä on otettava huomioon kestävän kehityksen, talouden sekä myös 
elinkaarikustannusten kannalta edullisin tarjous. Tätä sääntöä on entisestään vahvistettava. 

On kuitenkin syytä tähdentää, että Euroopan unionissa vahvistettujen sääntöjen tehokkuus 
riippuu siitä, miten asianmukaisesti ja yksinkertaisesti säännöt saatetaan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön osaksi. Näin ollen jäsenvaltioiden on komission avulla ja valvonnassa 
varmistettava sääntöjen yhtenäisyys kaikkialla unionissa sekä se, että ehdotetuissa 
direktiiveissä olevat mutkikkaat ja yksityiskohtaiset säännöt eivät haittaa menettelyjen 
yksinkertaistamista.

Direktiivejä on täsmennettävä oikeudellisesti ja käytännön kannalta, jotta julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen soveltamisessa ei enää satu virheitä. Tässä yhteydessä esittelijä toivoo, 
että julkista hankintaa koskevien sääntöjen vakavat laiminlyönnit saadaan lopultakin 
päättymään ja että ne otetaan huomioon tulevien hankintasääntöjen tulkinnassa ja 
soveltamisessa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on havainnut näitä laiminlyöntejä ERDF-
ja koheesiorahastohankkeiden täytäntöönpanossa, ja ne johtuvat lähinnä 
hankintasopimusmenettelyjen mutkikkuudesta, niiden ja rakenne- ja koheesiorahaston käytön 
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perustana olevien menettelyjen välisestä epäyhtenäisyydestä sekä EU:n lainsäädännön 
epäasianmukaisesta liittämisestä kansalliseen lainsäädäntöön.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa tekemään asiasta 
vastaavana valiokuntana mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä, 
helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista julkisiin 
hankintoihin ja luoda hankkijoille 
paremmat edellytykset hyödyntää julkisia 
hankintoja yhteisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden tukemisessa. Lisäksi on 
tarpeen selventää peruslähtökohtia ja -
käsitteitä, jotta voidaan parantaa 
oikeusvarmuutta ja sisällyttää 
lainsäädäntöön tiettyjä näkökohtia, jotka 

(4) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Sen vuoksi on tarkistettava ja uudistettava 
julkista hankintaa koskevia nykyisiä 
sääntöjä, jotka on annettu vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/17/EY ja julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 
päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY nojalla, jotta 
voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä, 
helpottaa ja kannustaa erityisesti pienten 
ja keskisuurten yritysten osallistumista 
julkisiin hankintoihin ja luoda hankkijoille 
paremmat edellytykset hyödyntää julkisia 
hankintoja yhteisten yhteiskunnallisten 
tavoitteiden tukemisessa, kuitenkin niin, 
että hankkijat voivat edelleen päättää 
itsenäisesti hankinnoistaan ja ostoistaan.
Lisäksi on tarpeen selventää 
peruslähtökohtia ja -käsitteitä, jotta 
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liittyvät asiaa koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen vakiintuneeseen 
oikeuskäytäntöön.

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

Or. en

Perustelu

Hankkijoiden oikeuteen päättää hankinnoista itsenäisesti ei pidä puuttua.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Julkisia hankintoja ei pidä tehdä halvimman hinnan perusteella, vaan niissä on otettava 
huomioon kestävän kehityksen, talouden sekä myös elinkaarikustannusten kannalta edullisin 
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tarjous.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On erityisen tärkeää parantaa pienten ja keskisuurten yritysten asemaa julkisissa 
hankinnoissa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 a) Tapa, jolla tämä direktiivi 
saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, vaikuttaa merkittävästi 
yksinkertaistamistoimiin ja julkista 
hankintaa koskevien EU:n sääntöjen 
yhtenäiseen tulkintaan ja soveltamiseen 
sekä lisää niin yhteysviranomaisten kuin 
pienten ja keskisuurten yritysten 
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tarvitsemaa oikeudellista varmuutta. Siksi 
komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että direktiivin 
saattamisessa kansallisten 
lainsäädäntöjen osaksi otetaan huomioon 
myös julkista hankintaa koskevien 
kansallisen lainsäädännön suuri vaikutus 
Euroopan unionin varojen saatavuuteen. 
Näin ollen on erittäin tärkeää, että 
jäsenvaltiot tulkitsevat ja soveltavat 
sääntöjä mahdollisimman yhtenäisesti 
sekä edistävät yksinkertaistamista 
kansallisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että sääntöjen saattaminen lainsäädäntöön ei haittaa 
yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista, jotta vältytään sääntöjen hajaantumiselta, joka 
vaikuttaisi ennen kaikkea pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja pieniin yhteysviranomaisiin 
kansallisesti ja paikallisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kynnysarvoja muutetaan vuosittain 
kuluttajahintaindeksin mukaan.

Or. en

Perustelu

Kiinteissä kynnysarvoissa ei oteta huomioon jatkuvia ostovoiman muutoksia. Kynnysarvot on 
liitettävä johonkin vakiintuneeseen indeksiin, ja niitä on muutettava sen mukaan.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioita on kuultava ennen kynnysarvojen muuttamista tiettyjen toimialojen ja 
sopimuslajien osalta.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) välimies- ja sovittelupalveluja; (b) välimies- ja sovittelupalveluja, mukaan 
luettuina riitojenratkaisupalvelut;

Or. en

Perustelu

"Riitojenratkaisupalvelut" on erityinen sovittelupalvelu, joka liittyy Maailmanpankin 
hyväksymien kansainvälisten FIDIC-sopimusehtojen käyttöön rakennus- ja suunnittelutöiden 
yhteydessä.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) kaikki kyseisen oikeushenkilön 
toiminnot suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille 
taikka suhteessa yleishyödyllisten 
palvelujen tarjontaan;

Or. en

Perustelu

Yleishyödyllisten palvelujen tarjoaminen ei tähtää voittoihin, vaan kansalaisten tarpeiden 
täyttämiseen. Tämän vuoksi yleishyödyllisiin palveluihin liittyvä toiminta on otettava 
huomioon.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Yhteisten edustajien nimittäminen on yleinen käytäntö. Tätä yhteisesti sovitun yhteistyön 
muotoa ei ole syytä kieltää.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 1–4 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta siitä alkaen, 
kun yksityisiä osakkuuksia tulee mukaan, 
jolloin voimassa olevat 
hankintasopimukset on avattava kilpailulle 
tavanomaisilla hankintamenettelyillä, ellei 
yksityisiä osakkuuksia ole tarkoitus 
toteuttaa tai ellei niitä ole näköpiirissä 
alkuperäistä hankintasopimusta 
tehtäessä.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuimen päätösten (C-458/0) mukaisesti yksityinen osallistuminen 
ei välttämättä johda olemassa olevien sopimusten päättämiseen.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hankintaperiaatteet Hankintojen tarkoitus ja periaatteet

Or. en

Perustelu

Joidenkin jäsenvaltioiden mielestä on syytä lisätä viittaus direktiivin tarkoitukseen.



PA\906623FI.doc 11/28 PE492.648v01-00

FI

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tarkoituksena on 
turvata julkisten varojen käytön 
tehokkuus, edistää laadukasta hankintaa, 
vahvistaa kilpailua ja 
julkishankintamarkkinoiden toimintaa 
sekä turvata yhtäläiset mahdollisuudet 
yrityksille ja muille palveluntarjoajille, 
kun ne tarjoavat toimituksia, palveluja ja 
julkisia töitä julkisten hankintojen 
tarjousmenettelyissä.

Or. en

Perustelu

Joidenkin jäsenvaltioiden mielestä on syytä lisätä viittaus direktiivin tarkoitukseen.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeushenkilöt voidaan kuitenkin 
palveluhankintoja ja rakennusurakoita sekä 
sellaisten tavarahankintoja koskevien 
sopimusten osalta, joihin kuuluu lisäksi 
palveluja tai kokoamis- ja asennustöitä, 
velvoittaa ilmoittamaan tarjouksissaan tai 
osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 
vastaavien henkilöiden nimet ja
ammatillinen pätevyys.

Oikeushenkilöt voidaan kuitenkin 
palveluhankintoja ja rakennusurakoita sekä 
sellaisten tavarahankintoja koskevien 
sopimusten osalta, joihin kuuluu lisäksi 
palveluja tai kokoamis- ja asennustöitä, 
velvoittaa ilmoittamaan tarjouksissaan tai 
osallistumishakemuksissaan 
hankintasopimuksen toteuttamisesta 
vastaavien henkilöiden ammatillinen 
pätevyys.

Or. en

Perustelu

Nykyisestä tekstistä saa sen kuvan, että hakijoiden on osallistumishakemuksissaan ehkä 
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määritettävä hanketiimit lähinnä ammattihenkilöstön suorittamien palvelujen (kuten 
suunnittelupalvelujen) antamista varten. Tarjouksessa ei voida tässä vaiheessa määrittää 
palvelut suorittavaa henkilöstöä, kun otetaan huomioon valintamenettelyn kesto.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tätä vaatimusta on rajoitettava mahdollisimman paljon, jotta yrityksille ja etenkin pienille ja 
keskisuurille yrityksille ei aiheudu tarpeetonta vaivaa.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
menettelyihin sellaisille
suojatyökeskuksille ja talouden 
toimijoille, joiden päätarkoituksena on 
vammaisten ja heikommassa asemassa 
olevien työntekijöiden integroiminen 
yhteiskuntaan ja työelämään, tai rajata 
hankintasopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos yli 30 prosenttia 

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua julkista hankintaa koskeviin 
menettelyihin
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kyseisten suojatyökeskusten, talouden 
toimijoiden tai suojatyöohjelmien 
työntekijöistä on vammaisia tai 
heikommassa asemassa olevia 
työntekijöitä.

a) suojatyökeskuksille tai rajata 
hankintasopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos suurin osa 
työntekijöistä on vammaisia, jotka eivät 
vammansa vakavuuden mukaan voi tehdä 
töitä normaaleissa olosuhteissa tai löytää 
helposti töitä tavallisilta työmarkkinoilta;

b) sosiaalisille yrityksille tai ohjelmille, 
joiden päätarkoituksena on muita 
heikommassa asemassa olevien 
työntekijöiden sosiaalinen ja 
ammatillinen, jos yli 30 prosenttia 
kyseisistä työntekijöistä on vammaisia tai 
muita heikommassa asemassa.

Or. en

Perustelu

Vammaisten ja muita heikommassa asemassa olevien työntekijöiden asema on otettava 
huomioon, jotta varmistetaan yhtäläiset mahdollisuudet ja edistetään sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta. Kummankin ryhmän asemaa on kuitenkin tarkasteltava erikseen.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

luottamuksellisiksi, tekniset tai kaupalliset 
liikesalaisuudet ja tarjousten 
luottamukselliset näkökohdat mukaan 
luettuina, ellei tietojen paljastaminen ole 
ehdottoman välttämätöntä tämän 
direktiivin tai sovellettavan kansallisen 
lain soveltamiseksi.

Or. en

Perustelu

Etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille on tärkeää, että tietoja ei paljasteta ilman riittävää 
syytä.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 40 päivää 
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Vähimmäismääräaika tarjousten 
vastaanottamiselle on 52 päivää 
hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

Or. en

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian tiukat etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, ja ne 
voivat rajoittaa kilpailua.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian tiukat etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, ja ne 
voivat rajoittaa kilpailua.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian tiukat etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, ja ne 
voivat rajoittaa kilpailua.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian tiukat etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, ja ne 
voivat rajoittaa kilpailua.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Uudet aikarajat ovat käytännössä liian tiukat etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, ja ne 
voivat rajoittaa kilpailua.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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lisäurakoiden tai -palvelujen ennakoitu 
kokonaisarvo 12 ja 13 artiklan 
säännöksiä soveltaessaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Puitejärjestelyn kesto ei saa ylittää 
yksittäisten jäsenvaltioiden kansallisissa 
säännöksissä vahvistettua kestoa.

Or. en

Perustelu

Sääntelyn parantamiseksi olisi tarkoituksenmukaista, että enimmäiskesto määritetään kunkin 
jäsenvaltion erityistarpeiden mukaan.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hankintayksiköt voivat käyttää sähköisiä 
huutokauppoja, joiden kuluessa uusia 
alennettuja hintoja ja/tai tarjousten 
sisältämiä tiettyjä tekijöitä koskevia uusia 
arvoja esitetään. Tietyt palvelusopimukset 
ja työsopimukset, joihin liittyy 
teollisoikeudellisia töitä, kuten töiden 
suunnittelua, eivät voi olla sähköisten 
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huutokauppojen kohteina.

Or. en

Perustelu

Enää ei suljeta pois tiettyjä palvelusopimuksia ja työsopimuksia, joihin liittyy 
teollisoikeudellisia töitä, kuten töiden suunnittelua, kuten vuoden 2004 direktiivissä. Niin 
sanotuilla käänteisillä huutokaupoilla on ollut suoria tai epäsuoria kielteisiä vaikutuksia 
palvelujen laatuun ja töiden jatkokäyttöön.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kuten 6 kohdassa, kohdassa on määritettävä myös käytännön sopimukseton tilanne, johon 
tätä kohtaa sovelletaan.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
53 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. 

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. 
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Asianomainen ehdokas tai tarjoaja on 
suljettava pois hankintamenettelystä vain, 
jos ei ole olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
periaatteen noudattamista.

Asianomainen ehdokas tai tarjoaja on 
suljettava pois hankintamenettelystä vain, 
jos hankintaviranomainen todistaa, ettei
ole olemassa muita keinoja varmistaa 
yhdenvertaista kohtelua koskevan 
periaatteen noudattamista.

Or. en

Perustelu

2 kohdan viimeinen alakohta kääntää todistustaakan siten, että se lankeaa kyseille yhtiölle. 
Näin ollen jos yhtiö haluaa haastaa poistamispäätöksen, sen on todistettava, että sen 
osallistuminen ei vääristä kilpailua. Kun oleellisia todisteita ei ole, poistamispäätös saa 
lainvoiman. Tällöin hankintaviranomaisen on todistettava, että yhtiön osallistuminen 
vääristää kilpailua. Yhtiön on voitava haastaa päätös, kunhan käännetty todistustaakka ei voi 
tulla sen vastuulle.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Teknisissä eritelmissä on myös mainittava, 
edellytetäänkö immateriaalioikeuksien 
siirtoa.

Teknisissä eritelmissä on myös mainittava, 
edellytetäänkö immateriaalioikeuksien 
siirtoa, ja jos edellytetään, oikeuksien 
hankinnan korvausta koskevat ehdot.

Or. en

Perustelu

Innovaation edistäminen perustuu toimijoiden luottamukseen sisämarkkinoihin etenkin 
omistusoikeuksien suojaamisen osalta. Jotta varmistetaan, että tekijänoikeuksia suojaava 
Euroopan unionin lainsäädäntö, kuten direktiivi 2004/48/EY, ja julkista hankintaa koskevat 
direktiivit ovat sopusoinnussa, on syytä tähdentää, että teollisoikeuksien hankkimisen on 
perustuttava korvausten suorittamiseen oikeudenhaltijalle.
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintayksiköt voivat ilmoittaa
hankintasuunnitelmistaan julkaisemalla 
ohjeellisen kausi-ilmoituksen 
mahdollisimman pian varainhoitovuoden 
alettua. Ilmoituksissa on oltava liitteessä 
VI olevan A osan I jaksossa esitetyt tiedot. 
Ilmoitukset on julkaistava komission tai 
hankintayksikköjen toimesta 
ostajaprofiileissa liitteen IX 2(b) kohdan 
mukaisesti. Jos ilmoituksen julkaisee 
hankintayksikkö, sen on lähetettävä 
julkaisuilmoitus liitteen IX 3 kohdan 
mukaisesti.

1. Hankintayksikköjen on ilmoitettava
hankintasuunnitelmistaan julkaisemalla 
ohjeellisen kausi-ilmoituksen 
mahdollisimman pian varainhoitovuoden 
alettua. Ilmoituksissa on oltava liitteessä 
VI olevan A osan I jaksossa esitetyt tiedot. 
Ilmoitukset on julkaistava komission tai 
hankintayksikköjen toimesta 
ostajaprofiileissa liitteen IX 2(b) kohdan 
mukaisesti. Jos ilmoituksen julkaisee 
hankintayksikkö, sen on lähetettävä 
julkaisuilmoitus liitteen IX 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ilmoitusten julkaisun on oltava pakollista avoimuuden ja sen vuoksi, että yritykset saavat 
kaikki tarvitsemansa tiedot tarjouksen laatimiseen.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Mahdollisten oikeudellisten velvoitteiden soveltamisalan laajentaminen antaisi julkiselle 
hankinnalle entistä kestävämmän ja luotettavamman ilmeen.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

kohdassa mainitut perusteet ovat 
ensisijaisia (b) kohdassa mainittuihin 
perusteisiin nähden, ellei jokin syy toisin 
edellytä toisin.

Or. en

Perustelu

Taloudellisesti edullisin tarjous on asetettava etusijalle, koska se on taloudellisesti ja 
sosiaalisesti edullisin tarjous, joka tarjoaa hyvän hinta-laatusuhteen. Hankintaviranomaisten 
on kuitenkin voitava valita myös toisella sijalla oleva tarjous, jos siihen on hyvät syyt.

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

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

(a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset 
näkökohdat, jotka edistävät kestävää 
kasvua, ja innovatiivisen luonteen;

Or. en

Perustelu

Lisäys tehokkaammista sosiaaliset perusteista EU 2020 –strategian hengessä on tarpeen.
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
alihankkijat voivat pyytää 
hankintayksikköä maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat 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 
hankintayksikköä maksamaan niille 
suoraan tavarantoimituksista, 
rakennusurakoista ja palveluista, joita ne 
ovat toimittaneet päätoimeksisaajalle, kun 
hankintasopimuksen luonne sen sallii. 
Tällöin jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla 
päätoimeksisaaja voi vastustaa 
perusteettomia maksuja jälkeenpäin, ja 
laatia lainsäädäntöä, jonka perusteella 
hankintaviranomainen voi ottaa haltuun 
pääsopimuspuolen allekirjoitusoikeudet 
ilman uutta tarjousmenettelyä, jotta 
vahvistetaan oikeudellinen varmuus.
Maksutapaa koskevat järjestelyt on 
vahvistettava hankinta-asiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Tarvittaessa (esimerkiksi jos pääsopimuspuoli on maksukyvytön) hankintaviranomaisen on 
voitava päättää valtuutus menettämättä oikeudellista varmuutta. Siksi kansallisissa 
säännöksissä on mahdollistettava allekirjoitusoikeuksien haltuunotto ja kiistanalaisten 
sopimusehtojen uudelleenneuvottelu. Lisäksi oikeus vastustaa erääntymättömiä maksuja on 
sallittava vain sopimuksen täyttämien jälkeen. Muussa tapauksessa alihankkijat estäisivät 
kilpailun.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
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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.

yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen, 
pääoman tai varojen siirron,
maksukyvyttömyyden tai 
sopimuslausekkeen 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.

Or. en

Perustelu

Hankintaviranomainen voi vastustaa sopimuskumppanin korvaamista, koska uusi 
sopimuspuoli ei antaisi samoja taloudellisia ja pätevyyteen liittyviä takuita meneillään olevan 
sopimuksen asianmukaiseksi täyttämiseksi.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Viittaus "kansallisessa laissa määritettyihin ehtoihin" ei korvaa korvausperiaatteen 
puuttumista tapauksissa, joissa sopimus päättyy ennenaikaisesti ilman sopimusrikkoa. Lisäksi 
korjausperiaate on kirjattava EU:n lainsääsäädäntöön, jotta sitä sovelletaan tehokkaasti 
kaikissa jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Nämä yleishyödyllisten palvelujen ominaisuudet ovat tärkeitä, ja ne on pyrittävä 
varmistamaan tässä yhteydessä.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Riippumattoman toimielimen on annettava hankintaviranomaisille yleistä ja erityistä 
oikeudellista neuvontaa ja käytännön opastusta julkista hankintaa koskevien sääntöjen 
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tulkinnasta ja soveltamisesta.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On syytä ottaa huomioon kaikenlaiset sääntöjenvastaisuudet riippumatta niiden 
vakavuudesta. Näin vahvistetaan hankintaviranomaisten järjestämien menettelyjen 
sääntöjenmukaisuutta ja palvellaan pedagogisia tarkoituksia.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Myös komission on osallistuttava tähän toimeen, koska tekstit ovat erittäin teknisiä. Lisäksi on 
tärkeää, että pienet ja keskisuuret yritykset saavat tarvitsemansa tiedot ajoissa.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. 61, 62, 63 ja 64 artiklassa mainittujen 
ilmoitusten on sisällettävä tiedot tämän 
artiklan 4 kohdan mukaisesta 
toimielimestä tai toimielimistä..

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on tehtävä komission 
avulla yhteistyötä hankintaviranomaisten 
neuvonnassa siitä, miten rajatylittävien 
etujen olemassaolo arvioidaan 
tapauskohtaisesti, jotta ennen kaikkea 
lisätään hankintojen tehokkuutta 
koheesiopolitiikan välineillä tai muilla 
EU:n välineillä rahoitettujen ohjelmien 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Perustelu

Tämä vastaa REGI-valiokunnan lausuntoa julkisen hankinnan nykyaikaistamisesta, etenkin 
sen 7 ja 15 kohtaa.
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