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OSA I. KILPAILUN PÄÄPERIAATTEET 
 

LUKU 1. KILPAILUN TARKOITUS 
Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18. heinäkuuta 2018 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10461 ja sen liitteen 1 säännösten 
mukaisesti Euroopan parlamentti on päättänyt käynnistää tämän arkkitehtikilpailun yksityiskohtaisista 
luonnoksista Paul-Henri SPAAK -rakennuksen uudistamiseksi Brysselissä. 
Euroopan parlamentti: 
Vuodesta 1979 lähtien Euroopan parlamentti on ollut se toimielin, joka vastaa kaikkien Euroopan 
unionin kansalaisten demokraattisesta edustuksesta. 
Euroopan parlamentissa on 751 jäsentä, jotka valitaan yleisillä välittömillä vaaleilla Euroopan unionin 
28 jäsenvaltiossa ja jotka käyttävät lainsäädäntö- ja budjettivaltaa äänestäjien heille antamien 
valtuuksien puitteissa. 
Paul-Henri SPAAK -rakennus on parlamentin keskeinen rakennus Brysselissä. Rakennuksessa sijaitsevat 
istuntosali, jossa järjestetään parlamentin täysistunnot, ja sen lisäksi tiloja valiokuntakokousten ja 
lehdistötilaisuuksien järjestämistä sekä vierailijoiden vastaanottoa varten. 
 

LUKU 2. VISIO 
Euroopan parlamentti on eurooppalaisen demokratian symbolinen tyyssija ja keskeinen tekijä 
Euroopan nykyhistoriassa. Sen rakennusten kulttuuriperinnöllä on merkitystä paitsi EU:n lainsäätäjille 
myös kansalaisille, sillä se tarjoaa tärkeän julkisen areenan vuoropuhelulle ja eurooppalaisen 
demokratian ja eurooppalaisten arvojen kokemiselle. Se on myös tärkeä kohtaamispaikka, jossa 
järjestetään juhla- ja muistotilaisuuksia Euroopan yhteisen demokraattisen perinteen kunniaksi. 
Rakennusten kulttuuriperintö olisi säilytettävä ja sitä olisi kehitettävä edelleen nykyhistoriamme 
vahvaksi symboliksi. 

 
Euroopan yhdentymishankkeeseen on kuulunut useita laajentumisia, ja jäsenvaltioita on tällä hetkellä 
28. Euroopan parlamentti ja sen suorilla vaaleilla valitut jäsenet edustavat yli 500:aa miljoonaa EU:n 
kansalaista. Historian kehitystä seuraten parlamentti on laajentanut toimitilojaan ja mukauttanut 
palvelujaan, jotta ne heijastavat parlamentin roolia täysivaltaisena lainsäätäjänä. Se on näin pyrkinyt 
tarjoamaan parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet parlamentin jäsenille. Parlamentin laajemman 
toimivallan vuoksi on välttämätöntä vahvistaa siteitä kansalaisiin ja auttaa heitä paremmin 
ymmärtämään, mistä Euroopan yhdentymishankkeessa on kyse. 
 

 Jäsenten parlamentti ON kansalaisten parlamentti: 

Se on avoin kansalaisille ja vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Se tarjoaa heille 
mahdollisuuden elää tavallisesta poikkeava kokemus. Vuorovaikutus kansalaisen kanssa 
kehittyy: ohikulkijasta tulee vierailija, osallistuja ja sitten yksi lainsäätäjistä. Kun erilaisia arvoja 
edustavilla erilaisilla kansalaisilla on mahdollisuus tutustua Euroopan parlamenttiin, he 
tuntevat olevansa osa Euroopan yhdentymishanketta. 

 Euroopan parlamentti haluaa toimia esimerkkinä ympäristötoimillaan: 

Tuleva rakennus integroituu kaupunki- ja luonnonympäristöön sekä sosiaaliseen ympäristöön.  
Sen on oltava kestävä. Kestävyyttä mitataan hyödynnettävyydellä, ylläpidon helppoudella, 
joustavuudella ja mukautettavuudella. Joustavuuden on näyttävä tiloissa, ajassa ja tekniikassa. 

                                                           
1 Tässä asiakirjassa käytetään myös nimitystä ”varainhoitoasetus”. 
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Rakennuksessa ja sen kehitysprosessissa on käytettävä parhaita mahdollisia kestäviä 
käytäntöjä, joissa yksinkertaisuus ja harkittu tekniikka ovat tasapainossa (muun muassa 
ilmastotietoinen suunnittelu ja kiertotalous). 
Rakennuksen uudistamisella pyritään myönteisiin ympäristövaikutuksiin. Euroopan 
parlamentin ympäristötavoitteet esitetään esimerkkinä toimivan rakennuksen periaatteita 
koskevassa asiakirjassa, joka on tämän asiakirjan liitteenä 1. 
 

LUKU 3. TARKOITUS 
Kilpailun tarkoituksena on valita kaksi suunnitelmaa (ks. lisätietoja varten myös osa V, luku 1), jotka 
annetaan Euroopan parlamentin puhemiehistön tarkasteltaviksi. Puhemiehistö valitsee suunnitelman, 
jota sen laatijasta riippumaton suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava toimija kehittää edelleen. 
Kilpailussa pyritään tämän suunnitelman avulla määrittelemään ennen kaikkea 

 ulkomitat ja suurten sisätilojen mitat 

 yhteydet, muun muassa yhteydet ympäristöön sekä sisätilojen ja ulkopuolen yhteys 
rakennuksen vaipan avulla, yhteydet toimintojen välillä, yhteydet eri käyttäjien ja rakennuksen 
välillä 

 ulko- ja sisäympäristön ilmentäminen näiden elementtien avulla 

 mahdollisuus kehittää Euroopan parlamentin tavoitteita suunnittelu- ja rakennustoiminnan 
yhteydessä arkkitehtisuunnittelun ja tekniikan avulla. 

Suunnitelmia arvioidaan näiden perusteiden pohjalta. Jos esitetyissä suunnitelmissa kuitenkin 
viitataan materiaaleihin, rakenteisiin tai väreihin, nämä tiedot ovat ohjeellisia. Jos kehitettävä hanke 
sisältää tämän tyyppisiä tietoja, ne välitetään suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavalle toimijalle, 
joka arvioi niiden huomioon ottamista Euroopan parlamentin tavoitteiden ja päämäärien mukaisesti. 
Euroopan parlamentti toimii suunnitelman takaajana suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavan 
toimijan osalta. Tätä varten se voi ottaa yhteyttä valitun suunnitelman laatijaan, jotta tämä avustaa 
kyseistä toimijaa hankkeen kehitysvaiheissa. 
Euroopan parlamentti pidättää kuitenkin oikeuden toteuttaa hanke tai olla toteuttamatta hanketta ja 
tarjota tai olla tarjoamatta avustavia tehtäviä. 
 

LUKU 4. YMPÄRISTÖ 
Paul-Henri SPAAK-rakennus on osa noin 665 000 neliömetrin suuruista rakennuskompleksia, johon 
kuuluu kymmenkunta rakennusta. Nykyisen rakennuksen bruttoala on noin 84 000 neliömetriä(2), ja 
sitä voidaan laajentaa olemassa olevien kaavamääräysten puitteissa. Rakennuksessa sijaitsee 
Euroopan parlamentin Brysselin-istuntosali, jossa kokoontuu 751 jäsentä Euroopan unionin kaikista 
jäsenvaltioista.  
Euroopan parlamentti on monikulttuurinen ja monikielinen, ja siellä puhutaan ja tulkataan 24:ää kieltä. 
Euroopan parlamentissa konkretisoituu unionin tunnuslause ”moninaisuudessaan yhtenäinen”. 
Rakennus sijaitsee kahden muodollisesti ja toiminnollisesti erilaisen kaupunkialueen yhtymäkohdassa, 
ja sen vieressä on yksi Brysselin keskeisistä puistoista, Parc Léopold, jossa on erilaisia kulttuuri- ja 
tiedelaitoksia. 
 

                                                           
2 Hyötyala: noin 39 000 neliömetriä. 
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LUKU 5. TOIMINNOT 
Tulevassa rakennuksessa on oltava 
 

 istuntosali kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä sekä vierailijoita varten 

 kokoushuoneita valiokuntakokouksia ja trilogeja varten3 

 vastaanottotiloja, kohtaamispaikkoja ja opetustiloja kansalaisia varten 

 tiloja arvovieraita varten 

 tiloja tiedotusvälineitä varten 

 tiloja kulttuuritoimintaa varten 

 oleskelutiloja 

 tiloja Euroopan parlamentin työskentelyn tukitoimintoja varten (yhteenveto liitteessä 2). 

Jotta erilaiset suunnitelmat olisivat mahdollisia, jotkut kattavan ohjelman toiminnoista esitetään 
valinnaisina ja jotkut vähimmäiskapasiteetilla ja tavoitekapasiteetilla. Nämä seikat esitetään edellä 
mainitussa liitteessä. 
Toiminnot olisi järjestettävä niin, että tilojen käyttö on helppoa, näkyvyys on luonnollista, jolloin 
viitoitus on mahdollisimman vähäistä, ja muun muassa käyttäjien, arvovieraiden, tiedotusvälineiden, 
vierailijoiden ja logistiikan kulkureitit selkeitä. 
Lisäksi vierailijoiden olisi voitava kokea Euroopan parlamentissa ainutlaatuinen elämys. 
Rakennuksen joustavien käyttömahdollisuuksien olisi lyhyellä aikavälillä mahdollistettava tilojen 
monipuolinen käyttö ja pitkällä aikavälillä niiden käyttötarkoituksen vaivaton muuttaminen. 
 

LUKU 6. UUDISTAMINEN 
Vaikka alueella, jolla unionin toimielimet sijaitsevat, on purettu paljon rakennuksia ja rakennettu uutta 
tilalle, elinkaarianalyysiin perustuva ympäristötoimintamalli ja Brysselin pääkaupunkialueen tavoitteet 
kiertotalouden kehittämisen alalla tekevät peruskorjauksesta yhtä vahvan vaihtoehdon kuin 
uudisrakentamisesta. 
 
Rakennuksen yleinen kunto edellyttää joka tapauksessa perusteellista kunnostamista. 
Uudistamisen käsite mahdollistaa molemmat menetelmät4. 
 
 
  

                                                           
3 Trilogit ovat kokouksia, joissa komission, neuvoston ja parlamentin edustajat käyvät neuvotteluja tulevasta lainsäädännöstä. 

4 Ks. myös IV.3.1 artikla. 
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OSA II. MENETTELY 

LUKU 1. YLEISTÄ 

MEN E TTEL YN  LYHYT 
KUV A US  

Menettely on suunnittelukilpailu, jossa on kaksi vaihetta: 
 

 ehdokkaiden valinta 

 varsinainen luonnoskilpailu. 

Ensimmäisen vaiheen aikana Euroopan parlamentti ottaa vastaan hakemuksia ja valitsee hyväksytyt 
ehdokkaat puolueettomien perusteiden pohjalta. Näiden perusteiden avulla arvioidaan muun muassa, 
onko ehdokkailla kilpailun tarkoituksen edellyttämät taloudelliset valmiudet ja ammatillinen pätevyys. 
Hyväksytyt ehdokkaat (jäljempänä ”kilpailun osanottajat”) voivat osallistua tämän vaiheen jälkeen 
varsinaiseen luonnoskilpailuun, jonka aikana osanottajat laativat luonnoksia. Nämä esitetään 
valintalautakunnalle, joka arvioi niitä, luokittelee ne ja valitsee voittajan. 
Molempien vaiheiden tarkemmasta kulusta annetaan lisätietoja jäljempänä näissä säännöissä. 
 

OSALLISTUMISEDELLYTYKSET  

Rajoittamatta näiden sääntöjen II osan 2 luvun määräysten soveltamista tähän kilpailuun voivat 
osallistua samoin edellytyksin kaikki luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja julkiset elimet 
 

 Euroopan unionin jäsenvaltiosta 

 kolmannesta maasta, joka on tehnyt unionin kanssa julkisia hankintoja koskevan 
erillissopimuksen 

 kolmannesta maasta, joka on ratifioinut WTO:n monenvälisen julkisia hankintoja koskevan 
sopimuksen (Government Procurement Agreement – GPA). 

 
Tärkeä huomautus brittiläisille ehdokkaille: 
 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet talouden toimijat voivat jättää hakemuksen tähän 
kilpailuun ja valituksi tultuaan esittää luonnoksen. 
 
Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, sinne sijoittautuneisiin talouden toimijoihin 
sovelletaan virallisesta eropäivästä alkaen kolmanteen maahan sijoittautuneisiin talouden toimijoihin 
sovellettavia hankintamenettelyihin ja kilpailuihin osallistumista koskevia sääntöjä, paitsi jos 
Yhdistynyt kuningaskunta ja Euroopan unioni sopivat toisin meneillään olevissa neuvotteluissa. 
 
Jos neuvottelun tuloksena vahvistetuissa ja eron jälkeen sovellettavissa oikeudellisissa määräyksissä ei 
määrätä osallistumisoikeudesta, Euroopan parlamentin on suljettava menettelyn ulkopuolelle 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet osanottajat. Tämä voi tapahtua missä tahansa 
menettelyn vaiheessa, joka edeltää voittajan nimeämistä. 
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TALOUDEN 
TOIMIJOIDEN RYHMITTYMÄT 

Talouden toimijoiden ryhmittymät voivat osallistua tähän kilpailuun. 
Euroopan parlamentti voi hyväksyä erilaisia ryhmittymän oikeudellisia muotoja, jos niillä taataan 
kaikissa tapauksissa ryhmittymän jäsenten yhteisvastuu Euroopan parlamenttia kohtaan. 
Jos ehdokas on talouden toimijoiden ryhmittymä, ryhmittymän laillisen edustajan on oltava arkkitehti. 
Belgian 20. helmikuuta 1939 annetun lain 6 pykälän mukaan arkkitehdin ammatin harjoittaminen ei 
ole yhteensopivaa julkisten tai yksityisten rakennusurakoiden suorittamisen kanssa, ja sen nojalla ne 
julkisia tai yksityisiä rakennusurakoita suorittavat urakoitsijat, jotka kuuluvat tähän kilpailuun 
osallistuneeseen talouden toimijoiden ryhmittymään, suljetaan kaikkien PHS-rakennuksen 
uudistamishankkeeseen liittyvien urakkahankintamenettelyjen ulkopuolelle. 
 

PALKKIOT JA 
PALKINNOT 

Kaikille kilpailun toisen vaiheen osanottajille, joita ei ole valittu voittajaksi mutta jotka ovat esittäneet 
riittävän laadukkaan ja kilpailun sääntöjen mukaisen luonnoksen, maksetaan 50 000 euron (ilman 
arvonlisäveroa) palkkio, josta niiden on annettava kuitti maksun täydestä suorittamisesta. 
Kilpailun osanottajille, jotka esittävät riittävän laadukkaan ja kilpailun sääntöjen mukaisen luonnoksen 
molemmista menetelmistä eli peruskorjauksesta ja uudisrakentamisesta (ks. IV.1), maksetaan 
75 000 euron (ilman arvonlisäveroa) palkkio, josta niiden on annettava kuitti maksun täydestä 
suorittamisesta. 
Kilpailun voittaja saa 150 000 euron (ilman arvonlisäveroa) palkinnon, josta sen on annettava kuitti 
maksun täydestä suorittamisesta. 
Kilpailun osanottaja ei voi saada sekä palkkiota että palkintoa. 
 

KILPAILUUN 
OSALLISTUMISEN SEURAUKSET  

Osallistuminen tähän kilpailuun tarkoittaa, että ehdokas hyväksyy seuraavissa asiakirjoissa esitetyt 
ehdot: 
 

 kilpailuilmoitus 

 nämä säännöt ja niiden liitteet. 

Ehdokkaat vastaavat tähän kilpailuun osallistumisesta aiheutuvista kuluista, eikä niitä voida korvata. 
 
Ehdokkaiden henkilötiedot (esim. nimi, osoite ja ansioluettelo) rekisteröidään ja niitä käsitellään 
kilpailua varten.  
Kyseisiä tietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun 
asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti (ks. myös II.1.9 artikla). 
 
Osallistuessaan kilpailuun ehdokkaat ovat yksinomaisessa vastuussa sellaisten vaatimusten osalta, 
jotka koskevat kilpailun yhteydessä toteutettua toimintaa. Kilpailun osanottajat hyväksyvät unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 129 artiklassa säädetyt velvollisuudet. 
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LUOTTAMUKSELLISUUS 

Kilpailun osanottajat sitoutuvat olemaan julkistamatta mitään tietoja (kuten hallinnollisia, 
talousarvioon liittyviä, teknisiä, organisatorisia tai toimintaan liittyviä tietoja) ja olemaan välittämättä 
eteenpäin mitään kilpailun yhteydessä saamiaan asiakirjoja. Kaikkia tietoja ja asiakirjoja on käsiteltävä 
luottamuksellisina. 
Jos edellä esitettyä luottamuksellisuutta koskevaa sääntöä rikotaan, sääntöä rikkoneen ehdokkuus 
voidaan hylätä välittömästi missä tahansa menettelyn vaiheessa. 
 

TEKIJÄNOIKEUDET 

Kilpailun osanottajien on todistettava Euroopan parlamentille 
 
i) keitä ovat ne suunnittelijat, jotka ovat luovilla valinnoillaan osallistuneet esitettyjen luonnosten, 
mallien ja piirustusten laatimiseen 
ii) että nämä suunnittelijat, joille kilpailun osanottajat ovat asianmukaisesti tiedottaneet kilpailun 
ehdoista, ovat todennetusti ja kirjallisesti luovuttaneet taloudelliset tekijänoikeutensa kilpailun 
osanottajalle ja ovat luopuneet tämän kilpailun säännöissä määrätyissä rajoissa moraalisista 
oikeuksistaan näihin luonnoksiin ja suunnitelmiin. 
 
Kilpailun osanottajan laillisen edustajan allekirjoittama tätä koskeva kunnian ja omantunnon kautta 
annettu vakuutus esitetään luonnoksen kanssa toimitetussa sitoumuksessa. Kilpailun osanottaja on 
tämän vakuutuksen nojalla vastuussa luovaa työtä tekevien työntekijöidensä taloudellisten oikeuksien 
hankkimisesta ja siitä, että nämä luopuvat rajoitetusti moraalisista oikeuksistaan. 
 
Kilpailun yhteydessä toimitetut asiakirjat, luonnokset, mallit, myös natiivimuodossa, piirustukset ja 
muut tallennusvälineet säilyvät Euroopan parlamentin omaisuutena. 
 
Kilpailun osanottajat sitoutuvat luovuttamaan Euroopan parlamentille tässä artiklassa määrättyjen 
ehtojen mukaisesti kaikki kilpailun yhteydessä toimitettujen luonnosten, mallien, piirustusten ja 
muiden teosten käyttöoikeudet. Luovutettuja käyttöoikeuksia käytetään kilpailuun ja hankkeen 
mahdolliseen toteuttamiseen liittyvän tiedotuksen ja viestinnän yhteydessä. Nämä oikeudet 
luovutetaan Euroopan unionin alueella tapahtuvaa käyttöä varten ja, jos kyseessä on jäljentäminen ja 
viestintä internetissä tai muiden ulottuvuudeltaan kansainvälisten välineiden avulla, koko maailmassa 
tapahtuvaa käyttöä varten. Näihin käyttöoikeuksiin kuuluvat muun muassa 

a. oikeudet jäljentämiseen ja julkaisemiseen kaikissa muodoissa ja kaikilla Euroopan parlamentin 
valitsemilla tallennusvälineillä, muun muassa paperimuodossa ja tietovälineellä esitettynä 

b. oikeus teoksia esittävien kappaleiden jakeluun 
c. oikeus muokkaamiseen kaikissa muodoissa, muun muassa Euroopan parlamentin viestinnässä 

käytettäväksi tai PHS-rakennuksen peruskorjauksen tai uudisrakentamisen toteuttamista varten 
d. oikeus viestiä yleisölle kaikin tavoin viestintätavasta riippumatta, muun muassa langallisen tai 

langattoman yhteyden, satelliitin, kaapelin tai internetin avulla ja näyttelyissä. 
 
Edellä määritetyistä oikeuksista luopuminen on vastine kilpailun toiseen vaiheeseen osallistumisesta 
ja kilpailun osanottajien saamasta kilpailun sääntöjen II.1.4 artiklassa määritellystä palkkiosta tai 
palkinnosta. Kilpailun osanottajien saama palkkio tai palkinto antaa Euroopan parlamentille myös 
oikeuden käyttää kilpailun osanottajien kilpailun yhteydessä ehdottamia osaratkaisuja. Tämän artiklan 
edellä olevassa neljännessä kohdassa määritetyistä Euroopan parlamentin käyttöoikeuksista ei 
makseta tämän palkkion tai palkinnon lisäksi mitään muita maksuja tai korvauksia. 
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Euroopan parlamentti sitoutuu suunnitelmiin sisältyviä tallennusvälineitä ja teoksia käyttäessään 
mainitsemaan aina kun se on mahdollista kilpailun osanottajien ja teosten luojien nimet yleisesti 
hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti. 
 
Euroopan parlamentti saa myös oikeuden ensimmäisenä julkaista suunnitelmat ja asettaa näytteille 
kilpailun osanottajien kilpailun yhteydessä toimittamat luonnokset, mallit, piirustukset ja muut 
tallennusvälineet. Suunnittelijat luopuvat näin oikeudesta päättää milloin, missä ja missä olosuhteissa 
heidän teoksensa esitetään julkisesti ensimmäisen kerran. 
 
Vastineena vaatimusten mukaisen luonnoksen toimittaneille kilpailun osanottajien saamasta 
palkkiosta tai palkinnosta Euroopan parlamentti saa oikeuden toteuttaa valittu suunnitelma tai olla 
toteuttamatta sitä sekä mukauttaa sitä ja täydentää sitä sen mukaan mitä yksityiskohtaisen 
suunnittelun ja toteutuksen tasolla on tarkoitus tehdä. Valitun suunnitelman laatija luopuu 
oikeudestaan mukauttaa yleissuunnitelman luonnoksia ja muita elementtejä sekä oikeudestaan 
vedota koskemattomuuteen Paul-Henri Spaak -rakennuksen uudistamishankkeen yksityiskohtaisen 
suunnittelun ja lopullisen toteuttamisen vaiheessa tehtyjen päätösten suhteen. 
 
Osallistuessaan kilpailuun kilpailun osanottajat hyväksyvät – jos heidän suunnitelmansa valitaan 
toteutettavaksi – uudistetun PHS-rakennuksen kuvan ja sen lopullisessa toteutuksessa osittain tai 
kokonaan hyödynnetyn luonnoksen jäljentämisen kaikilla tallennusvälineillä sekä niiden välittämisen 
yleisölle millä tahansa tavoin ja missä tahansa muodossa, ja luopuvat oikeudestaan vedota 
tekijänoikeuksiinsa tämän estämiseksi. Tämä hyväksyntä koskee Euroopan parlamenttia, muita 
unionin toimielimiä sekä Belgian liittovaltion viranomaisia, alueviranomaisia ja 
paikallisviranomaisia. Euroopan parlamentti maksaa tässä kohdassa tarkoitetusta oikeuksista 
luopumisesta sekä osittaisesta luopumisesta 100 000 euroa (ilman alv:a), josta sen on saatava kuitti 
maksun täydestä suorittamisesta. Euroopan parlamentti sitoutuu mainitsemaan aina kun se on 
mahdollista kilpailun osanottajien ja teosten luojien nimet yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen 
mukaisesti. 
 

JULKISTAMINEN 

Kaikenlainen viittaaminen tähän kilpailuun esimerkiksi ehdokkaiden kaupallisen mainonnan, 
ammatillisten suositusten ja julkaisujen yhteydessä on kiellettyä ilman Euroopan parlamentin 
ennakolta antamaa kirjallista lupaa. 
 

HENKILÖTIEDOT 

Ehdokkaiden henkilötiedot (esim. nimi, osoite ja ansioluettelo) rekisteröidään ja niitä käsitellään 
kilpailua varten. 
Euroopan parlamentti, joka vastaa kilpailun järjestämisestä, huolehtii siitä, että hakijoiden 
henkilötietoja käsitellään noudattaen täysin luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, 
elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725, erityisesti 
tietojen luottamuksellisuuden ja suojan osalta. 
Henkilötietoja käsittelevät vain infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston kiinteistöhankkeiden osaston 
(D) nimittämät toimihenkilöt ja ainoastaan kilpailun yhteydessä. 
Ehdokkaille voidaan pyynnöstä välittää näiden omat henkilötiedot, ja ehdokkaat voivat korjata kaikki 
virheelliset tai puutteelliset tiedot. 
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Kiinteistöhankkeiden osasto antaa ehdokkaille lisätietoa kaikista henkilötietojen käsittelyä koskevista 
kysymyksistä.  
Koska ehdokkaat ovat kuitenkin itse ilmoittaneet tiedot, mahdollisia hakemuksen jättämisen 
määräajan jälkeen esitettyjä oikaisupyyntöjä ei oteta huomioon hakemusten arvioinnissa.  
Ehdokkaalla on oikeus kääntyä milloin tahansa Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen, kun on kyse 
ehdokkaan henkilötietojen käsittelystä. 
 

KIELET 

Menettelyssä käytettävät kielet 
Osanottajia pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin: 
 

 Kilpailun säännöt ovat on saatavilla kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä. Mikäli 
käännöksissä on epäselvyyksiä, ainoastaan ranskankielinen versio on todistusvoimainen. 

 Poissulkemis- ja valintaperusteita koskevia virallisia asiakirjatodisteita, jotka on antanut 
kansallinen viranomainen, kansallinen ammattialajärjestö tai vastaava elin, ei tarvitse käännättää, 
jos ne on laadittu jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä. 

 Hakemuksen jättämiseen tarvittavat vakiolomakkeet ovat saatavilla ainoastaan ranskaksi ja 
englanniksi. 

 Ehdokkuuksia arvioidaan ehdokkaiden toimittamien ranskan- tai englanninkielisten asiakirjojen tai 
tarvittaessa Euroopan parlamentin käännöspääosaston tekemien ranskan- tai englanninkielisten 
käännösten perusteella. 

Ehdokkaat, jotka toimittavat asiakirjoja muulla kielellä kuin ranskaksi tai englanniksi, hyväksyvät, 
että heidän ehdokkuuksiaan arvioidaan edellä tarkoitettujen käännösten perusteella, ja luopuvat 
oikeudesta hakea muutosta virheelliseksi katsomansa käännöksen tai tulkinnan perusteella. 

 Varsinaisen luonnoskilpailun viiteasiakirjat ovat saatavilla ainoastaan ranskaksi ja englanniksi. 

 Kilpailun osanottajien luonnoskilpailun yhteydessä esittämien asiakirjojen on oltava ainoastaan 
ranskaksi tai englanniksi. 

 Brysselin paikallislainsäädäntö on olemassa ainoastaan ranskan- ja hollanninkielisinä versioina. 

Näin ollen siinä tapauksessa, että ehdokas valitaan, luonnoksen toteuttamisesta vastaavista tiimin 
jäsenistä useammalla on oltava erittäin hyvä ranskan ja/tai englannin taito.  
 
 
 
Kilpailun johdosta tehtävän sopimuksen täyttämisen yhteydessä käytettävät kielet 
Jos Euroopan parlamentti päättää tehdä valitun suunnitelman laatijan kanssa sopimuksen, sen 
täyttämisen yhteydessä käytettävät työkielet ovat ranska ja englanti. 
 

KILPAILUN ALUSTAVA 
AIKATAULU 

Kilpailun alustava aikataulu on liitteessä 3. 
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MENETTELYASIAKIRJAT 

Asiakirjat, joiden avulla ehdokkaat voivat jättää hakemuksensa kilpailun ensimmäistä vaihetta varten, 
muun muassa vakiolomakkeet, ovat saatavilla vapaasti ja maksutta verkkosivustolla 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Nämä asiakirjat ovat saatavilla sekä muokattavassa että ei-muokattavassa muodossa. 
Muokattavassa muodossa olevat asiakirjat on tarkoitettu ainoastaan hakemuksen laatimisen 
helpottamiseksi. 
Ehdokkaiden on ainoastaan täytettävä näiden asiakirjojen asianmukaiset kohdat eikä olemassa 
olevaa tekstiä saa muuttaa millään tavoin. 
Jos muokattavassa muodossa olevissa asiakirjoissa ja ei-muokattavassa muodossa olevissa 
asiakirjoissa on eroja, noudatetaan jälkimmäisiä. 
Euroopan parlamentti lähettää asianmukaisena ajankohtana suoraan ensimmäisen vaiheen jälkeen 
valituille ehdokkaille asiakirjat, joiden avulla nämä voivat esittää suunnitelmansa. 
 

KULUT 

Ehdokkaat vastaavat tähän kilpailuun osallistumisesta aiheutuvista kuluista, eikä niitä voida korvata. 
 

LUKU 2. YHTEYDENPITO 
MENETTELYN AIKANA 

Yhteydenpito Euroopan parlamentin ja ehdokkaiden välillä tai ehdokkaiden ja valintalautakunnan 
välillä on ehdottomasti kielletty menettelystä poissulkemisen uhalla koko menettelyn ajan lukuun 
ottamatta jäljempänä esitettyjä tapauksia. 
 

VALINTAVAIHEEN 
AIKANA 

A. Yhteydenpito ehdokkaiden aloitteesta 
Ehdokkaiden, jotka haluavat saada lisätietoja itse menettelystä tai menettelyasiakirjoista, on esitettävä 
kysymyksensä kirjallisina ennen 11. joulukuuta 2019 seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: 
 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 

Tämän menettelyn viite: KILPAILU N:O 06D40/2019/M052 
Euroopan parlamentti ei vastaa suullisiin kysymyksiin, edellä vahvistetun määräajan jälkeen 
esitettyihin kysymyksiin eikä väärin muotoiltuihin tai väärin osoitettuihin kysymyksiin.  
Vastaanotetut kysymykset ja vastaukset niihin annetaan tiedoksi sivustolla 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, joka on kaikkien ehdokkaiden 
käytettävissä, viimeistään 17. joulukuuta 2019. 
 
B. Yhteydenpito Euroopan parlamentin aloitteesta 
Euroopan parlamentti voi omasta aloitteestaan, jos se havaitsee menettelyasiakirjoissa virheen, 
epätäsmällisyyden, puutteen tai muun asiavirheen, tiedottaa asiasta kilpailun osanottajille seuraavalla 
verkkosivustolla: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm


Concours n° 06D40-2019-M052 
  12 

PHS-rakennuksen uudistaminen  Kilpailun säännöt 

Tämän vuoksi ehdokkaita pyydetään tutustumaan säännöllisesti valintavaiheen aikana tähän 
verkkosivustoon. 
 

LUONNOSKILPAILUVAIHEEN 
AIKANA 

A. Yhteydenpito kilpailun osanottajien aloitteesta 
Euroopan parlamentti voi kilpailun osanottajien kirjallisesta pyynnöstä antaa lisätietoja, joiden 
tarkoituksena on ainoastaan selventää kilpailun luonnetta ja kilpailukutsun ja muiden 
luonnoskilpailuvaiheeseen liittyvien asiakirjojen ehtoja. 
Pyynnöt on lähetettävä ainoastaan sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: 
 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
 
Pyyntöihin on merkittävä maininta ”CONCOURS N° 06D40/2019/M052”. 
Kysymysten esittämisen määräaika ilmoitetaan kilpailun osanottajille kilpailukutsun yhteydessä. 
Vahvistetun määräajan jälkeen esitettyihin kysymyksiin tai väärin muotoiltuihin tai väärin osoitettuihin 
kysymyksiin ei vastata. 
Kysymykset ja vastaukset kootaan yhteen asiakirjaan, joka lähetetään sähköpostitse kaikille kilpailun 
osanottajille viimeistään kilpailukutsussa ilmoitettuna päivämääränä. 
 
B. Yhteydenpito Euroopan parlamentin aloitteesta 
Euroopan parlamentti voi omasta aloitteestaan, jos sen yksiköt havaitsevat kilpailukutsussa, kilpailun 
säännöissä tai muissa luonnosten esittämiseen tarvittavissa asiakirjoissa virheen, epätäsmällisyyden, 
puutteen tai muun asiavirheen, tiedottaa asiasta kilpailun osanottajille samana päivänä ja täysin 
vastaavin ehdoin. Tiedottaminen tapahtuu ainoastaan sähköpostitse. 

 
C. Yhteydenpito vapaaehtoisen tutustumiskäynnin aikana 
Vapaaehtoisen tutustumiskäynnin aikana kilpailun osanottajat voivat esittää ainoastaan yleisluonteisia 
kysymyksiä, jotka eivät liity kilpailun menettelyllisiin tai teknisiin näkökohtiin. 
Jos kilpailun osanottajat haluavat vapaaehtoisen tutustumiskäynnin jälkeen esittää 
yksityiskohtaisempia kysymyksiä, he voivat tehdä sen A kohdan määräysten mukaisesti.  
 
D. Yhteydenpito valintalautakuntaan 
Kaikki yhteydenpito kilpailun osanottajien ja valintalautakunnan jäsenten välillä on kiellettyä. Tämä 
koskee myös kilpailun luonteen, näissä säännöissä olevien määräysten, kilpailukutsun ehtojen tai 
muun menettelyasiakirjan selventämistä.  
 
E. Yhteydenpito kilpailun osanottajien välillä 
Kaikki yhteydenpito kilpailun osanottajien välillä kilpailun puitteissa on kiellettyä lukuun ottamatta 
osallistumista vapaaehtoisiin tutustumiskäynteihin. 
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LUKU 3. VALINTALAUTAKUNTA 

VALINTALAUTAKUNNAN 
KOKOONPANO 

Valintalautakuntaan kuuluu 11 varsinaista jäsentä: 
 

 kaksi Euroopan parlamentin varapuhemiestä 

 kaksi Brysselin pääkaupunkialueen edustajaa 

 arkkitehti Euroopan parlamentin hallinnosta 

 neljä Euroopan parlamentin ulkopuolista arkkitehtiä 

 Euroopan parlamentin ulkopuolinen kaupunkisuunnittelun asiantuntija 

 ympäristöalan asiantuntija. 

ja varajäsenet. 

LUONNOSTEN ALUSTAVA 
TARKASTELU 

Ennen kuin luonnokset annetaan valintalautakunnan käsiteltäväksi, valintalautakunnan sihteeristö 
tarkistaa ne ja laatii raportin siitä, ovatko ne kilpailun sääntöjen, perustietojen ja ohjelman sekä 
muiden kilpailun osanottajille annettujen asiakirjojen mukaisia 
 

 hallinnollisesta näkökulmasta: onko ne jätetty määräajassa, onko kaikki vaaditut asiakirjat 
toimitettu ja ovatko ne nimettömiä 

 näissä kilpailun säännöissä ja niiden liitteissä kuvattujen hankkeeseen liittyvien teknisten 
vaatimusten näkökulmasta. 

Valintalautakunnan sihteeristö tarkistaa myös, onko piirustuksissa, merkinnöissä tai laskelmissa 
sellaisia virheitä, jotka saattavat vaikuttaa kilpailun osanottajien esittämiin asiakirjoihin. 
Valintalautakunnan sihteeristö analysoi luonnokset luottamuksellisesti. Alustavaa tarkastelua 
koskevassa raportissa ei mainita kilpailun osanottajien nimiä, ja luonnokset esitetään ainoastaan 
IV.2.3 artiklassa tarkoitetun tunnistuskoodin avulla. 
Alustavaa tarkastelua koskeva raportti annetaan valintalautakunnalle ennen kuin se aloittaa sille 
kuuluvat arviointitehtävät. 
 

VALINTALAUTAKUNNAN 
TYÖSKENTELY 

Valintalautakunta tutustuu alustavaa tarkastelua koskevaan raporttiin, määrittää, ovatko luonnokset 
kilpailun sääntöjen mukaisia ja laatii kustakin luonnoksesta vaatimustenmukaisuusraportin. 
Valintalautakunta arvioi luonnoksia kilpailun osanottajan toimittamien asiakirjojen perusteella lukuun 
ottamatta kirjekuorta, joka sisältää luonnoksen tunnistuskoodin. 
Valintalautakunta hylkää kaikki luonnokset, joiden laatija ei ole noudattanut kilpailun sääntöjen, 
ohjelman ja muiden kilpailuelementtien keskeisiä ehtoja. Se sulkee pois myös luonnokset, jotka on 
selvästi plagioitu tai joissa työn laatu ei ole riittävää. Tällaisten luonnosten laatijoille ei makseta 
korvauksia. 
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Valintalautakunta on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä on läsnä seitsemän ja näistä vähintään 
kolmasosa on arkkitehtejä. 
Valintalautakunta luokittelee erikseen ne luonnokset, joissa esitetään peruskorjausta, ja ne, joissa 
esitetään purkamista ja uudisrakentamista, IV.3.1 artiklan määräyksissä esitettyjen perusteiden 
mukaisesti. 
Valintalautakunta arvioi luonnokset IV.3.2 artiklan määräyksissä esitettyjen perusteiden mukaisesti. 
Valintalautakunta asettaa luonnokset paremmuusjärjestykseen ja valitsee voittajaluonnoksen. 
Valintalautakunta tekee lopullisen päätöksen luonnosten järjestyksestä, jotka on nimetty ainoastaan 
IV.2.3 artiklassa tarkoitetulla tunnistuskoodilla. Kun lopullinen päätös on tehty ja valintalautakunnan 
jäsenet ovat sen allekirjoittaneet, Euroopan parlamentti rekisteröi päätöksen virallisesti. 
Valintalautakunta laatii raportin, 

 joka sisältää luettelon kilpailun osanottajista tunnistuskoodein nimettyinä 
paremmuusjärjestyksessä ja jossa ilmoitetaan käytetty menetelmä 

 jossa määritellään voittajan ja sellaisen parhaan luonnoksen vahvuudet ja heikkoudet, 
jossa esitettiin toista menetelmää. 

Tämän jälkeen kaikki kirjekuoret, jotka sisältävät luonnosten tunnistuskoodit, voidaan avata, jotta 
kunkin luonnoksen laatijat voidaan tunnistaa. 
Valintalautakunnan päätökset sitovat hankintaviranomaista. Niihin ei voi hakea muutosta. 
Edellä mainitun soveltamista rajoittamatta, jos kilpailun osanottaja ei ole toimittanut sitoumustaan, 
jos sitoumusta ei ole allekirjoitettu tai jos se sisältää varaumia, Euroopan parlamentti pidättää 
oikeuden sulkea kyseinen osanottaja kilpailun ulkopuolelle mahdollisten analyysien ja kuulemisten 
jälkeen. Jos kyseessä on kilpailun voittaja, Euroopan parlamentti pidättää oikeuden nimetä tämän 
sijaan voittajaksi sellainen valintalautakunnan parhaaksi arvioima kilpailun osanottaja, jota ei ole 
suljettu kilpailun ulkopuolelle. 
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OSA III. VALINTAVAIHE 

LUKU 1. YLEISTÄ 

VALINTAVAIHEEN 
TAVOITTEET 

Valintavaiheen tarkoituksena on valita ehdokkaat, joita pyydetään esittämään luonnos varsinaisen 
luonnoskilpailun yhteydessä. 
Tämän vaiheen aikana Euroopan parlamentti varmistaa yhtäältä, että valitut ehdokkaat ovat 
oikeutettuja osallistumaan tähän kilpailuun sovellettavien sääntöjen ja kilpailun tarkoituksen 
perusteella, ja toisaalta, että ehdokkaat eivät ole jossakin varainhoitoasetuksessa tarkoitetuista 
poissulkemistilanteista (ks. jäljempänä) ja että ehdokkailla on riittävät taloudelliset valmiudet ja 
ammatillinen pätevyys kilpailuun osallistumiseksi. 
Kilpailun toiseen vaiheeseen valitaan vähintään 10 ja enintään 25 ehdokasta, jos ehdokkaiden määrä 
sen mahdollistaa. 
 

HUOMAUTUS 

Ehdokkuutta arvioidaan hakemuksen perusteella. 
Ehdokkaiden on täytettävä lomakkeet ja ilmoitettava tiedot määrätyllä tavalla. 
Hakemukseen on liitettävä tiettyjä asiakirjatodisteita. 
Euroopan parlamentti voi pyytää muita todisteita menettelyn aikana. 
Jos ehdokas ei toimita vaadittuja asiakirjatodisteita hakemuksensa yhteydessä tai jos ehdokas ei 
toimita Euroopan parlamentin menettelyn aikana pyytämiä asiakirjatodisteita asetettuina 
määräaikoina tai jos toimitetut asiakirjatodisteet eivät ole ehdokkaan ilmoittamien tietojen mukaisia, 
ehdokas voidaan hylätä. 
Tietyt asiakirjat ja/tai asiakirjatodisteet on ehdottomasti liitettävä hakemukseen. Muussa 
tapauksessa hakemus hylätään automaattisesti. 
Nämä asiakirjat ja/tai asiakirjatodisteet ilmoitetaan jäljempänä. 
 
 

LUKU 2. POISSULKEMIS- JA 
VALINTAPERUSTEET 

POISSULKEMISPERUSTEET 

Tähän menettelyyn sovelletaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 
18. heinäkuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) 2018/1046, 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’. 
Osanottaja, joka on jossakin varainhoitoasetuksen 136 ja 141 artiklassa tarkoitetuista tilanteista, 
suljetaan kilpailun ulkopuolelle eikä tätä voida julistaa kilpailun voittajaksi. 
Varainhoitoasetuksen 136 ja 141 artiklan teksti löytyy kokonaisuudessaan 30. heinäkuuta 2018 
julkaistusta Euroopan unionin virallisesta lehdestä L 193. Seuraavassa esitetään vain joitakin otteita. 
 
Varainhoitoasetuksen 136 artikla 
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1) Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän on suljettava 135 artiklan 2 kohdassa5 tarkoitettu 

henkilö tai yhteisö tässä asetuksessa tarkoitettujen ratkaisu- ja myöntämismenettelyjen tai 
unionin varojen hoitamista koskevan valintamenettelyn ulkopuolelle, jos kyseinen henkilö tai 
yhteisö on yhdessä tai useammassa seuraavista poissulkemistilanteista: 

a) kyseinen henkilö tai yhteisö on tehnyt konkurssin, sen osalta on käynnistetty 
maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettely, sen varoja hallinnoi selvitysmies tai tuomioistuin, 
sille on vahvistettu akordi, sen liiketoiminta on keskeytetty tai se on muun vastaavan, unionin 
oikeuden tai kansallisiin lakeihin perustuvan menettelyn alainen; 

b) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että 
kyseinen henkilö tai yhteisö on laiminlyönyt sovellettavan lainsäädännön mukaisen 
velvollisuutensa maksaa veroja tai sosiaaliturvamaksuja; 

c) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että 
kyseinen henkilö tai yhteisö on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan 
virheeseen rikkomalla sovellettavia lakeja tai määräyksiä tai ammattikuntansa eettisiä 
sääntöjä tai osallistumalla mihin tahansa muuhun virheelliseen toimintaan, joka vahingoittaa 
sen ammatillista uskottavuutta, jos kyseinen toiminta osoittaa vilpillistä aikomusta tai vakavaa 
laiminlyöntiä, mukaan lukien erityisesti jokin seuraavista: 

 

i) väärien tietojen antaminen vilpillisesti tai tuottamuksellisesti, kun näitä tietoja vaaditaan 
sen tarkistamiseksi, ettei poissulkemisperusteita ole tai että kelpoisuus- tai 
valintaperusteet täyttyvät, tai oikeudellisen sitoumuksen täytäntöönpanossa; 

ii) sopimuksen tekeminen muiden henkilöiden tai yhteisöjen kanssa kilpailun vääristämiseksi; 

iii) teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen; 

iv) yritys vaikuttaa toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän päätöksentekoon ratkaisu- 
tai myöntämismenettelyn aikana;  

v) yritys saada luottamuksellisia tietoja, joiden avulla on mahdollista saada perusteettomia 
etuja ratkaisu- tai myöntämismenettelyssä;  

d) lainvoimaisessa tuomiossa on todettu, että henkilö tai yhteisö on syyllistynyt johonkin 
seuraavista: 

i) petos, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(EU) 2017/13716 3 artiklassa ja 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetulla neuvoston 
säädöksellä tehdyn yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan 
yleissopimuksen7 1 artiklassa; 

ii) lahjuksen ottaminen tai antaminen, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 
(EU) 2017/1371 4 artiklan 2 kohdassa, tai lahjuksen antaminen, sellaisena kuin se on 
määriteltynä 26 päivänä toukokuuta 1997 annetulla neuvoston säädöksellä8 tehdyn, 
sellaisen lahjonnan torjumista, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, koskevan yleissopimuksen 3 artiklassa, tai 

                                                           
5 Varainhoitoasetus. 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin 
kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29). 

7 EYVL C 316, 27.11.1995, s. 48. 

8 EYVL C 195, 25.6.1997, s. 1. 
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neuvoston puitepäätöksen 2003/568/YOS9 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut menettelyt, 
tai korruptio sellaisena kuin se on määritelty muussa sovellettavassa lainsäädännössä; 

iii) neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS10 2 artiklassa tarkoitetut rikollisjärjestöön 
liittyvät menettelyt; 

iv) rahanpesu tai terrorismin rahoitus, sellaisina kuin niitä tarkoitetaan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/84911 1 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa;  

v) terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset, sellaisina kuin ne on määritelty 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS12 1 ja 3 artiklassa, tai mainitun päätöksen 
4 artiklassa tarkoitettu tällaisiin rikoksiin yllyttäminen, avunanto niihin tai niiden yritys; 

vi) lapsityövoiman käyttö tai muut ihmiskauppaa koskevat rikokset, sellaisina kuin niitä 
tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU13 2 artiklassa; 

e) talousarviosta rahoitetun oikeudellisen sitoumuksen täytäntöönpanossa on ollut henkilön tai 
yhteisön osalta merkittäviä puutteita keskeisten velvoitteiden täytäntöönpanossa, mikä on  

i) johtanut oikeudellisen sitoumuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen; 

ii) johtanut sopimussakkojen soveltamiseen tai muihin sopimuksen mukaisiin seuraamuksiin; 
tai 

iii) havaittu tulojen ja menojen hyväksyjän, OLAFin tai tilintarkastustuomioistuimen 
suorittamien tarkastusten, tilintarkastusten tai tutkinnan yhteydessä;  

f) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että henkilö 
tai yhteisö on syyllistynyt neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/9514 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuun väärinkäytökseen; 

g) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että henkilö 
tai yhteisö on perustanut eri lainkäyttöalueelle yhteisön tarkoituksena kiertää sellaisia vero- 
tai sosiaalilainsäädäntöön perustuvia velvoitteita tai muita lakisääteisiä velvoitteita 
lainkäyttöalueella, jossa yhteisön sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai 
päätoimipaikka sijaitsee; 

h) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, että yhteisö 
on perustettu g alakohdassa tarkoitetussa tarkoituksessa. 

 
2) Varainhoitoasetuksen 141 artikla 

Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän on hylättävä ratkaisu- tai myöntämismenettelystä 
osallistuja, joka on  
a) 136 artiklan mukaisesti todetussa poissulkemistilanteessa; 

                                                           
9 Neuvoston puitepäätös 2003/568/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla (EUVL L 192, 
31.7.2003, s. 54). 

10 Neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta (EUVL L 300, 
11.11.2008, s. 42). 

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön 
estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, 
s. 73). 

12 Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3). 

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1). 

14 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1). 
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b) antanut vääriä tietoja ilmoittaessaan menettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja tai ei ole 
toimittanut vaadittuja tietoja; 

c) aikaisemmin osallistunut ratkaisu- tai myöntämismenettelyssä käytettävien asiakirjojen 
laatimiseen, jos tämä merkitsee sellaista tasapuolisen kohtelun periaatteen rikkomista, mukaan 
lukien kilpailun vääristyminen, jota ei voida korjata muulla keinoin. 

Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän on toimitettava muille ratkaisu- tai 
myöntämismenettelyyn osallistujille sellaiset keskeiset tiedot, joita on vaihdettu osallistujan 
osallistuessa ratkaisu- tai myöntämismenettelyn valmisteluun ensimmäisen alakohdan c alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla tai jotka ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta. 
Ennen edellä tarkoitettua hylkäämistä osallistujalle on annettava tilaisuus osoittaa, ettei se seikka, että 
se on osallistunut ratkaisu- tai myöntämismenettelyn valmisteluun, riko tasapuolisen kohtelun 
periaatetta. 
3) Sovelletaan varainhoitoasetuksen 133 artiklan 1 kohtaa, ellei hylkäämistä ole perusteltu tämän 

artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti osallistujaa koskevalla 
poissulkemispäätöksellä sen jälkeen, kun tämän esittämät huomautukset on käsitelty. 

 

VALINTAPERUSTEET  

Kaikki sellaisten ehdokkaiden hakemukset, jotka eivät ole jossakin tämän asiakirjan III.2.1 artiklassa 
tarkoitetuista poissulkemistilanteista, arvioidaan jäljempänä määritettyjen valintaperusteiden 
mukaisesti. 
Jos Euroopan parlamentti vastaanottaa alle 25 hakemusta, käytetään vain seuraavia valintaperusteita: 

 sääntelyyn liittyvää kelpoisuutta koskevat perusteet 

 taloudellisia ja rahoitusvalmiuksia koskevat perusteet 

 teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat painottamattomat perusteet. 
Jos Euroopan parlamentti vastaanottaa yli 25 hakemusta ja jos sen jälkeen, kun hakemukset on arvioitu 
teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien painotettujen perusteiden pohjalta, 
joillakin hakemuksilla on sama pistemäärä, näiden hakemusten välillä suoritetaan arvonta. 
Ainoastaan valintavaiheessa hyväksyttyjä ehdokkaita pyydetään toimittamaan luonnos tai kaksi 
luonnosta. 
 
Sääntelyyn liittyvää kelpoisuutta koskevat perusteet 
Ehdokkaan on täytettävä seuraavat edellytykset: 
ehdokas kuuluu ammatti- tai kaupparekisteriin. 
Jos on kyse talouden toimijoiden ryhmittymästä, kaikkien ryhmittymän jäsenten on toimitettava 
asiakirjatodiste. 
 
Taloudellisia ja rahoitusvalmiuksia koskevat perusteet 
Ehdokkaan on todistettava, että sen liikevaihto arkkitehtuurin alalla on ollut vähintään 1 000 000 euroa 
tilikausina 2016, 2017 ja 2018. 
Jos kyseessä on ryhmittymä, ehdokkaan liikevaihto saadaan laskemalla yhteen kunkin ryhmittymän 
jäsenen liikevaihto arkkitehtuurin alalla kyseisinä tilikausina. 
 
Teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat perusteet 
1. Painottamattomat valintaperusteet 

 Ehdokkaan on osoitettava, että sen henkilöstötaulukossa on vähintään seuraava henkilöstö: 

o neljä arkkitehtiä, joilla on hakemusten jättämisen määräaikana todistetusti vähintään 
kymmenen vuoden työkokemus uudisrakentamisen ja/tai korjausrakentamisen ja/tai 
kaupunkisuunnittelun alalta 
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o kaksi arkkitehtiä, joilla on hakemusten jättämisen määräaikana todistetusti enintään viiden 
vuoden työkokemus uudisrakentamisen ja/tai korjausrakentamisen ja/tai 
kaupunkisuunnittelun alalta. 

Jos on kyse ryhmittymästä, kaikkien ryhmittymän jäsenten henkilöstötaulukot otetaan huomioon 
arvioitaessa hakemusta edellä mainittujen perusteiden osalta. 

 Ehdokkaan on mainittava suosituksina vähintään kolme hanketta, jotka se on suunnitellut joko 
yksin tai muiden kanssa, joista vähintään yksi on johtanut hankkeen toteuttamiseen ja jotka 
liittyvät kaupunkiympäristössä sijaitseviin monitoimintoisiin rakennuksiin, joiden yhteinen 
kokonaisala (kolme hanketta) on vähintään 120 000 neliömetriä ja jotka on toteutettu ja/tai 
rakennettu hakemusten jättämiselle asetettua määräaikaa edeltäneen kymmenen vuoden aikana. 

Rakennettujen hankkeiden sijasta voidaan esittää rakentamattomia hankkeita. 
 
 
 
2. Painotetut valintaperusteet 
A. Tiimiä koskevat perusteet 
Ehdokkaiden on esitettävä tiimi, joka – siinä tapauksessa, että ehdokas valitaan – vastaa hankkeen 
luonnetta ja laajuutta vastaavan luonnoksen toteuttamisesta, ja esitettävä perustelut tiimin 
kokoonpanolle, mukaan lukien sen monipuolisuus, monikulttuurisuus ja monikielisyys. Kilpailun 
sääntöjen liite 5 annetaan tiedoksi, jotta ehdokkaille voidaan ilmoittaa tietyistä teknisistä seikoista, 
joiden perusteella ne voivat muodostaa tiimin. 
Tiimin kokoonpanoa arvioidaan seuraavien perusteiden pohjalta: 

 E.1 50 pistettä: koko, kokonaisvaltainen näkemys eri ammateista, tiimin tasapainoisuus ja 
täydentävyys suhteessa hankkeen vaatimuksiin 

 E.2 10 pistettä: tiimin jäsenten aiempi yhteistyö ja osallistuminen suosituksina mainittuihin 
hankkeisiin 

 E.3 30 pistettä: tiimin ympäristöön liittyvät näkemykset 

 E.4 10 pistettä: tiimin monipuolisuus, monikulttuurisuus ja monikielisyys. 

 
B. Perusteet, jotka koskevat ehdokkaan valmiuksia toteuttaa hanke 
Jotta voidaan arvioida ehdokkaan valmiuksia toteuttaa hanke, ehdokkaan on esitettävä kolme 
hanketta, jotka se on toteuttanut ja joita se pitää relevantteina yhden tai useamman alla mainitun 
perusteen suhteen. 
Jokaista hanketta arvioidaan yksilöllisesti, ja tämän arvioinnin osuus on kolmannes pisteistä. 
Ehdokkaan valmiuksia toteuttaa hanke arvioidaan esitettyjen hankkeiden perusteella seuraavien 
perusteiden pohjalta: 

 P.1 25 pistettä: hankkeen relevanssi verrattuna tämän kilpailun kohteena olevaan hankkeeseen 
(sijainti, tyyppi, koko tai toiminnot) ja/tai 

 P.2 25 pistettä: hankkeen relevanssi sen symbolisen luonteen osalta (niin kuin ehdokas sen esittää) 
ja/tai 

 P.3 25 pistettä: hankkeen relevanssi sen ohjelman monitahoisuuden ja/tai sen käyttäjien tarpeisiin 
liittyvän esimerkillisyyden kannalta ja/tai 

 P.4 25 pistettä: hankkeen relevanssi sen ympäristöön liittyvän esimerkillisyyden kannalta. 

Koska perusteet eivät ole pelkästään kumulatiivisia, on mahdollista tuoda esiin sellaisten hankkeiden 
arvo, jotka eivät täytä niitä kaikkia, mutta jotka ovat hyvin relevantteja niiden perusteiden osalta, joita 
ne vastaavat. 
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VAADITTAVAT 
ASIAKIRJAT JA 

ASIAKIRJATODISTEET  

1. Poissulkemisperusteita koskevat asiakirjat ja asiakirjatodisteet 
Ehdokkaan on annettava kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus, jossa se ilmoittaa, ettei se 
ole missään varainhoitoasetuksen 136 ja 141 artiklassa tarkoitetuista tilanteista.  
Tämä vakuutus on annettava menettelyasiakirjoihin kuuluvalla vakiolomakkeella (ks. II.1.12 artikla), 
joka ehdokkaan laillisen edustajan on kokonaisuudessaan täytettävä, päivättävä ja allekirjoitettava. 
Vakuutukseen sisältyy myös ehdokkaan sitoumus pitää ehdokkuutensa voimassa koko menettelyn 
ajan ja hyväksyä kaikki kilpailun ehdot ja erityisesti näihin sääntöihin sisältyvät ehdot. 
Jos ehdokas on talouden toimijoiden ryhmittymä, kaikkien ryhmittymän jäsenten on annettava 
vakuutus. 

Tämä kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus on ehdottomasti liitettävä hakemukseen. 
Muussa tapauksessa hakemus hylätään automaattisesti. 

Valintavaiheen jälkeen valittujen ehdokkaiden on toimitettava nopeassa aikataulussa Euroopan 
parlamentille seuraavat asiakirjatodisteet: 

 äskettäin annettu rikosrekisteriote tai sen puuttuessa ehdokkaan sijoittautumisvaltion oikeus- tai 
hallintoviranomaisen äskettäin antama vastaava asiakirja, joka osoittaa, että valittu ehdokas ei ole 
missään varainhoitoasetuksen 136 artiklan 1 kohdan c–h alakohdassa tarkoitetuista tilanteista 

 kyseisen valtion toimivaltaisen viranomaisen äskettäin antama todistus siitä, että ehdokas ei ole 
varainhoitoasetuksen 136 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa. 

Jos kyseisessä valtiossa ei anneta edellä tarkoitettuja asiakirjoja tai todistuksia tai on kyse muista 
varainhoitoasetuksen 136 artiklassa tarkoitetuista poissulkemistilanteista, niiden sijasta voidaan 
toimittaa valaehtoinen vakuutus tai tällaisen puuttuessa virallinen vakuutus, jonka asianomainen 
antaa sijoittautumisvaltionsa oikeus- tai hallintoviranomaiselle, notaarille tai asiassa toimivaltaiselle 
toimialaansa edustavalle järjestölle. 
Valittuja ehdokkaita ei velvoiteta toimittamaan edellä tarkoitettuja todisteita, jos Euroopan 
parlamentti voi tutustua näihin todisteisiin maksutta kansallisessa tietokannassa tai jos tällaiset 
todisteet on jo toimitettu sille muun hankintamenettelyn yhteydessä ja jos kyseisten asiakirjojen 
antamisesta on kulunut enintään vuosi ja ne ovat edelleen voimassa. 
Tällöin ehdokkaan on joko ilmoitettava tietokanta, josta Euroopan parlamentti voi saada tarvittavat 
tiedot, tai vakuutettava kunnian ja omantunnon kautta, että todisteet on jo toimitettu aiemman ja 
ehdokkaan yksilöimän menettelyn yhteydessä ja ettei sen tilanne ole muuttunut. 
Päätös ehdokkaiden valinnasta on lopullinen ja ehdokas kutsutaan osallistumaan kilpailun toiseen 
vaiheeseen vasta sen jälkeen kun edellä tarkoitetut asiakirjatodisteet on vastaanotettu ja sillä 
edellytyksellä, että nämä todistavat ehdokkaan ilmoittamat asiat todeksi. 
HUOM. Ehdokas voi halutessaan liittää hakemukseensa edellä tarkoitetut asiakirjatodisteet. Tällöin 
ehdokasta ei pyydetä toimittamaan niitä uudelleen, jos ehdokas tulee valituksi. 
 
2. Teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskeviin perusteisiin liittyvät asiakirjat ja 
asiakirjatodisteet 
A. Sääntelyyn liittyvää kelpoisuutta koskeva peruste 

 Ehdokkaan on liitettävä hakemukseensa sähköinen jäljennös asiakirjasta, joka todistaa, että 
ehdokas kuuluu sijoittautumispaikkansa ammatti- tai kaupparekisteriin. 

Nämä asiakirjat on ehdottomasti liitettävä hakemukseen. Muussa tapauksessa hakemus 
hylätään automaattisesti. 

B. Taloudellisia ja rahoitusvalmiuksia koskeva peruste 

 Ehdokkaan on liitettävä hakemukseensa sähköinen jäljennös tilikausien 2016, 2017 ja 2018 
taseista. 
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Nämä asiakirjat on ehdottomasti liitettävä hakemukseen. Muussa tapauksessa hakemus 
hylätään automaattisesti. 

 
C. Henkilöstöä koskeva peruste 

 Ehdokkaan on liitettävä hakemukseensa 

o neljän arkkitehdin EUROPASS-mallin15 mukaisesti laaditut ansioluettelot, joilla 
todistetaan vähintään kymmenen vuoden työkokemus hakemusten jättämisen 
määräaikana 

o kahden arkkitehdin EUROPASS-mallin mukaisesti laaditut ansioluettelot, joilla 
todistetaan enintään viiden vuoden työkokemus hakemusten jättämisen 
määräaikana. 

Nämä ansioluettelot on ehdottomasti liitettävä hakemukseen. Muussa tapauksessa 
hakemus hylätään automaattisesti. 

D. Suosituksia koskeva peruste 

 Ehdokkaan on liitettävä hakemukseensa asiakirjoja, joissa esitetään suosituksina mainittavat 
hankkeet ja jotka on laadittava menettelyasiakirjojen mukana annettavalla vakiolomakkeella 
(ks. II.1.12 artikla). 

Nämä suositukset on ehdottomasti liitettävä hakemukseen. Muussa tapauksessa hakemus 
hylätään automaattisesti. 

 
 
3. Painotettavia valintaperusteita koskevat asiakirjat ja asiakirjatodisteet 
A. Tiimiä koskevat perusteet 

 Ehdokkaan on liitettävä hakemukseensa muistio, jossa selvitetään niiden henkilöiden valintaa, 
joiden tehtävänä on toteuttaa luonnos, jos ehdokas valitaan, ja perustellaan valinnat. 

Tämä muistio on laadittava menettelyasiakirjojen mukana annettavalla vakiolomakkeella 
(ks. II.1.12 artikla). 
Perustelut on esitettävä lomakkeella, joka koostuu enintään kolmesta yksipuolisesta A4-
sivusta. 

Tämä muistio on ehdottomasti liitettävä hakemukseen. Muussa tapauksessa hakemus 
hylätään automaattisesti. 

 

 Ehdokkaan on liitettävä hakemukseensa luettelo tiimin jäsenistä, joka – siinä tapauksessa, että 
ehdokas valitaan – vastaa luonnoksen toteuttamisesta. Luettelo laaditaan Excel-taulukon 
muodossa, ja sen malli on annettu menettelyasiakirjoissa (ks. II.1.12 artikla). 

Tämä taulukko on ehdottomasti liitettävä hakemukseen. Muussa tapauksessa hakemus 
hylätään automaattisesti. 

 
Taulukossa on esitettävä tarvittavat tiedot, muun muassa tiedot ammattipätevyyksistä ja 
osallistumisesta hankkeisiin, jotka on esitetty tämän artiklan B alakohdan määräyksissä 
tarkoitettuina suosituksina.  
Taulukossa on oltava myös viittaus jäsenten ansioluetteloihin.  
Taulukko on ehdottomasti laadittava annetun mallin mukaisesti (ks. II.1.12 artikla). 
Ainoastaan tämä taulukko otetaan huomioon luonnoksen toteuttamisesta vastaavien tiimin 
jäsenten luettelona siinä tapauksessa, että kyseinen ehdokas valitaan. 
Ehdokas voi valita luettelosta erilaisia profiileja.  

                                                           
15 https://europass.cedefop.europa.eu/fi/documents/curriculum-vitae 
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Ehdokkaan on valittava profiilien tyyppi ja määrä.  
Ainoastaan koordinaattorin profiili on ehdottomasti täytettävä. 
Luettelossa on seuraavat profiilit: 
 

Kuvaus Vähimmäisvaatimus 

Koordinointi 

Koordinaattori Yksi henkilö – arkkitehti 

Apulaiskoordinaattori korkea-asteen tutkinto vähintään 5 vuotta 
kestävistä opinnoista 

Arkkitehtuuri 

Arkkitehti korkea-asteen tutkinto vähintään 5 vuotta 
kestävistä opinnoista 

BIM-mallintaja, arkkitehtuuri korkea-asteen tutkinto vähintään 3 vuotta 
kestävistä opinnoista 

Rakenteet 

Rakennusinsinööri korkea-asteen tutkinto vähintään 5 vuotta 
kestävistä opinnoista 

BIM-mallintaja16, rakenteet korkea-asteen tutkinto vähintään 3 vuotta 
kestävistä opinnoista 

CAD-suunnittelija17, rakenteet korkea-asteen tutkinto vähintään 3 vuotta 
kestävistä opinnoista 

Muut rakennusalan tutkinnot 

Rakennusinsinööri korkea-asteen tutkinto vähintään 5 vuotta 
kestävistä opinnoista 

Teollisuusinsinööri tai teknikko korkea-asteen tutkinto vähintään 3 vuotta 
kestävistä opinnoista 

Muut kuin rakennusalan tutkinnot korkea-asteen tutkinto vähintään 3 vuotta 
kestävistä opinnoista 

 
B. Perusteet, jotka koskevat ehdokkaan valmiuksia toteuttaa hanke 
Ehdokkaiden on esitettävä kolme hanketta, jotka ne ovat toteuttaneet ja joita ne pitävät relevantteina 
yhden tai useamman III.2.2 artiklan B alakohdassa esitetyn perusteen suhteen. 
Jokainen hanke on esiteltävä muistiossa, jossa selitetään ymmärrettävästi hanketta ja sen relevanssia 
kyseisen neljän perusteen suhteen. 
Kukin hanke on esitettävä lomakkeella, joka koostuu enintään kuudesta yksipuolisesti tulostetusta A4-
kokoisesta sivusta ja joka sisältää arvioitavan tekstin ja kuvia. 
Jos jotkut hankkeet on jo esitetty painottamattomien valintaperusteiden arvioinnin yhteydessä 
(ks. edellä), ne on kuitenkin esitettävä uudelleen edellä mainittujen asiakirjojen kanssa. 

Nämä asiakirjat on ehdottomasti liitettävä hakemukseen. Muussa tapauksessa hakemus hylätään 
automaattisesti. 

 
 

                                                           
16 BIM: tietomallintaminen (Building Information Management). 

17 CAD: tietokoneavusteinen suunnittelu (Computer assisted design). 
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LUKU 3. HAKEMUKSEN 
SISÄLTÖ JA ESITTÄMINEN 

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

Hakemuksen voi tehdä ainoastaan kirjallisesti jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä. 
Hakemuksen on ehdottomasti sisällettävä seuraavat asiakirjat: 

 saatekirje, jonka avulla ehdokas voidaan tunnistaa ja jonka ehdokkaan laillinen edustaja on 
allekirjoittanut 

 jäljennös ehdokkaan yhtiöjärjestyksestä, jotta voidaan määrittää muun muassa sen 
sääntömääräinen kotipaikka; jos on kyse talouden toimijoiden ryhmittymästä, kaikkien 
ryhmittymän jäsenten yhtiöjärjestykset 

 jos on kyse talouden toimijoiden ryhmittymästä, vapaamuotoinen asiakirja, jossa esitetään 
suunnitellun ryhmittymän muoto, määritellään selvästi ryhmittymän kunkin jäsenen asema 
siinä ja nimetään ryhmittymän laillinen edustaja 

 vapaamuotoinen asiakirja, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot: 

o ehdokkaan tunnistetiedot 

o postiosoite, jossa hakijan oletetaan vastaanottavan kaikki Euroopan parlamentin 
tämän menettelyn yhteydessä lähettämät postilähetykset 

o sähköpostiosoite, jossa hakijan oletetaan vastaanottavan kaikki Euroopan 
parlamentin tämän menettelyn yhteydessä lähettämät sähköpostit 

o yhteyshenkilö, jonka ehdokas on nimennyt menettelyn seurannasta vastaavaksi 
henkilöksi 

 poissulkemisperusteita koskevat asiakirjatodisteet 

 painotettuja ja painottamattomia valintaperusteita koskevat asiakirjatodisteet. 
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HAKEMUKSEN 
ESITTÄMINEN 

Hakemus on jätettävä paperilla saatekirjeen muodossa, johon liitetään yksi tai useampi CD-ROM-levy, 
johon on tallennettu sähköisessä muodossa vaadittavat asiakirjat ja/tai asiakirjatodisteet. 
Verkosta ladattaviin menettelyasiakirjoihin (ks. II.1.12 artikla) kuuluu .zip-tiedosto ”Candidature - 
Dossier electronique”. 
Ehdokkaan on ladattava tämä tiedosto, joka sisältää hakemistoja ja alihakemistoja, joihin vaaditut 
asiakirjat ja/tai asiakirjatodisteet on tallennettava ehdottomasti jäljempänä annettuja ohjeita 
noudattaen. 
Asiakirjoja ja/tai asiakirjatodisteita tallennettaessa on käytettävä ainoastaan yleisimmin käytettyjä 
tiedostomuotoja, jotta ne voidaan lukea tavallisimmilla käyttöjärjestelmillä. 
Tallennusvälineiden on oltava laadukkaita, ja ennen hakemuksen lähettämistä tai jättämistä on 
varmistettava, että ne ovat täysin luettavissa ja että kaikki niiden sisältämät asiakirjat ovat 
käytettävissä. 

Jos jokin asiakirja ei ole käytettävissä tai luettavissa, sen katsotaan puuttuvan. Tämä saattaa 
asiakirjan luonteesta riippuen johtaa hakemuksen hylkäämiseen automaattisesti. 

CD-ROM-levyt eivät saa olla uudelleenkirjoitettavia (suljettu istunto). 
Pakattu .zip-tiedosto ”Candidature - Dossier electronique” sisältää seuraavat hakemistot ja 
alihakemistot: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro 
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
Asiakirjat ja/tai asiakirjatodisteet on tallennettava näihin hakemistoihin ja alihakemistoihin 
seuraavasti: 

 Hakemistoon I - CAND ehdokkaan on tallennettava 

o sähköinen jäljennös allekirjoitetusta saatekirjeestä 

o sähköinen jäljennös vapaamuotoisesta asiakirjasta, joka sisältää vähintään seuraavat 
tiedot: 

 ehdokkaan tunnistetiedot 

 postiosoite, jossa hakijan oletetaan vastaanottavan kaikki Euroopan 
parlamentin tämän menettelyn yhteydessä lähettämät postilähetykset 

 sähköpostiosoite, jossa hakijan oletetaan vastaanottavan kaikki Euroopan 
parlamentin tämän menettelyn yhteydessä lähettämät sähköpostit 

 yhteyshenkilö, jonka ehdokas on nimennyt menettelyn seurannasta 
vastaavaksi henkilöksi. 

 Alihakemistoon I - CAND\1 Stat ehdokkaan on tallennettava sähköinen jäljennös 
yhtiöjärjestyksestään. Jos ehdokas on talouden toimijoiden ryhmittymä, kunkin ryhmittymän 
jäsenen on toimitettava oma yhtiöjärjestyksensä. 
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 Jos on kyse talouden toimijoiden ryhmittymästä, ehdokkaan on tallennettava alihakemistoon 
I - CAND\2 Gr_op_eco sähköinen jäljennös vapaamuotoisesta asiakirjasta, jossa esitetään 
suunnitellun ryhmittymän muoto, määritellään selvästi ryhmittymän kunkin jäsenen asema, 
nimetään ryhmittymän edustaja sekä tämän laillinen edustaja. 

 Hakemistoon II - JUSTIF_EXC ehdokkaan on tallennettava sähköinen jäljennös kunnian ja 
omantunnon kautta annetusta vakuutuksesta, jonka ehdokkaan laillinen edustaja on 
kokonaisuudessaan täyttänyt, päivännyt ja allekirjoittanut.  

Jos ehdokas on talouden toimijoiden ryhmittymä, kaikkien ryhmittymän jäsenten on 
annettava vakuutus. 
 
Ehdokkaat voivat myös halutessaan tallentaa tähän hakemistoon sähköisen jäljennöksen 
kaikista III.2.3 artiklan määräyksissä tarkoitettuja poissulkemisperusteita koskevista 
asiakirjatodisteista. 

 Alihakemistoon III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg ehdokkaan on tallennettava sähköinen jäljennös 
asiakirjasta, joka todistaa, että ehdokas kuuluu sijoittautumispaikkansa ammatti- tai 
kaupparekisteriin. 

Jos ehdokas on talouden toimijoiden ryhmittymä, kaikkien ryhmittymän jäsenten on 
toimitettava tämä asiakirjatodiste. 

 Alihakemistoon III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin ehdokkaan on tallennettava sähköinen jäljennös 
tilikausien 2016, 2017 ja 2018 taseista. 

Jos ehdokas on talouden toimijoiden ryhmittymä, kaikkien ryhmittymän jäsenten on 
toimitettava kyseiset taseet. 

 Alihakemistoon III - JUSTIF-SEL\3 Pers ehdokkaan on tallennettava sähköinen jäljennös 
III.2.3 artiklan 2 kohdan C alakohdan määräyksissä edellytetyistä ansioluetteloista. 

 Alihakemistoon III - JUSTIF-SEL\4 Refer ehdokkaan on tallennettava sähköinen jäljennös 
III.2.3 artiklan 2 kohdan D alakohdan määräyksissä edellytetyistä suosituksista. 

 Alihakemistoon III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq ehdokkaan on tallennettava 
sähköinen jäljennös III.2.3 artiklan 3 kohdan A alakohdan määräyksissä edellytetyistä 
asiakirjatodisteista. 

 Alihakemistoon III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj ehdokkaan on tallennettava 
III.2.3 artiklan 3 kohdan B alakohdan määräyksissä edellytetyt asiakirjatodisteet. 

 
Tallennettuaan asiakirjat ja/tai asiakirjatodisteet vastaaviin hakemistoihin ja alihakemistoihin 
ehdokkaan on koottava nämä hakemistot ja alihakemistot .zip-tiedostoksi, nimettävä se ”Candidature 
- Dossier electronique” ja poltettava se yhdelle tai useammalle CD-ROM-levylle. 
Jokaisessa hakemuksessa on oltava vähintään yksi CD-ROM-levy, jossa on merkintä ”Candidature - 
Dossier electronique - Original” ja yksi CD-ROM-levy, jossa on merkintä ”Candidature - Dossier 
electronique - Copie”. Merkinnän on oltava levyissä itsessään. 
Jos hakemuksen jättämiseen tarvitaan enemmän kuin yksi CD-ROM-levy, kaikki nämä levyt on 
numeroitava 1–x ja jokaisessa on oltava joko merkintä ”Candidature - Dossier electronique - Original- 
Disque x” tai merkintä ”Candidature - Dossier electronique - Copie - Disque x”. Merkinnän on oltava 
levyissä itsessään. 
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LUKU 4. HAKEMUKSEN 
JÄTTÄMISEN MÄÄRÄAIKA JA 

SITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT 

MÄÄRÄAJAT 

Hakemuksen lähettämisen tai jättämisen (ks. III.4.2 artikla) määräaika on 07/01/2020. 

Kaikki tämän päivämäärän jälkeen lähetetyt tai jätetyt hakemukset hylätään automaattisesti. 

 

HAKEMUKSEN 
JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAT 

SÄÄNNÖT 

Hakemusten luottamuksellisuuden ja koskemattomuuden turvaamiseksi lähetys on laitettava kahteen 
päällekkäiseen kirjekuoreen. 
Molemmat kirjekuoret on suljettava. 
Ehdokkaiden on käytettävä menettelyasiakirjojen (ks. II.1.12 artikla) yhteydessä toimitettuja 
osoitelappuja, jotka on tulostettava ja liimattava kirjekuoriin. Tämä edesauttaa hakemuksen 
toimittamista Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle yksikölle. 
Koosta riippuen sanalla ”kirjekuori” voidaan tarkoittaa myös pakettia, laatikkoa tai muuta pakkausta. 
Pakkauksen koon on vastattava mahdollisimman hyvin sen sisällön kokoa. 
Ehdokkaan on kaikissa tapauksissa ja pakkauksesta riippumatta pidettävä huolta siitä, että 
hakemuksen lähettämisessä käytetyt kirjekuoret ovat hyvälaatuisia, jotta lähetysten sisällön 
luottamuksellisuus ja niiden koskemattomuus eivät vaarannu pakkauksen rikkoutumisen vuoksi. 
Jos käytetään itseliimautuvia kirjekuoria, ne on suljettava teipillä, johon tulee lähettäjän nimikirjoitus. 
Lähettäjän allekirjoitukseksi katsotaan joko nimikirjoitus tai yrityksen leima. 
Kaikki hakemukset, joiden sisällön luottamuksellisuus ei säily hakemusten avaamiseen saakka, 
hylätään automaattisesti. 
Ulompaan kirjekuoreen on kirjoitettava lisäksi ehdokkaan nimi tai toiminimi sekä tarkka osoite, johon 
ehdokkaalle voidaan ilmoittaa hakemusta koskevasta päätöksestä. 
 
Ehdokas voi toimittaa hakemuksensa 

 joko postitse (kirjattu lähetys tai vastaava) tai lähettipalvelua käyttäen viimeistään edellä 
ilmoitettuna määräpäivänä, jolloin lähetyspäiväksi katsotaan postileiman tai 
lähetystodistuksen päivämäärä, valmiina annetuissa osoitelapuissa olevaan osoitteeseen 

 tai virkapostiyksikköön henkilökohtaisesti tai edustajaa käyttäen viimeistään edellä 
vahvistettuna määräaikana. Hakemuksen jättäminen vahvistetaan Euroopan parlamentin 
virkapostiyksikön kahtena kappaleena antamalla päivätyllä ja allekirjoitetulla kuitilla. 
Jättämisajankohdaksi katsotaan kuitin päivämäärä ja kellonaika. Virkapostiyksikkö, johon 
hakemukset on jätettävä, on avoinna seuraavasti: 

 

maanantaista torstaihin klo 9.00–12.00 ja 14.00–17.00, 
perjantaisin klo 9.00–12.00. 

Virkapostiyksikkö on suljettu lauantaisin ja sunnuntaisin sekä Euroopan parlamentin vapaapäivinä. 
 

Euroopan parlamentti ei voi taata hakemusten vastaanottoa missään muodossa edellä ilmoitettujen 
virkapostiyksikön aukioloaikojen ulkopuolella. 
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Euroopan parlamenttia ei voida pitää vastuullisena siitä, että se ei ole ilmoittanut ehdokkaille 
kilpailuasiakirjojen lähettämisen jälkeen tehdyistä muutoksista virkapostiyksikön aukioloaikoihin. 
Ehdokkaiden on otettava selvää ilmoitettujen aikataulujen paikkansapitävyydestä ennen hakemusten 
jättämistä virkapostiyksikköön. 
 
 

LUKU 5. HAKEMUSTEN 
ARVIOINTI 

HAKEMUSTEN 
ARVIOINTI  

1. Tiimiin liittyvien teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien perusteiden arviointi  
Jokaiselle ehdokkaalle lasketaan kokonaisarvosana NtotE 100 pisteen enimmäismäärästä seuraavaa 
kaavaa noudattaen: 
NtotE = NE1 +  NE2 +  NE3 +  NE4 
Ehdokas, jolla on paras kokonaisarvosana NtotE, saa tällöin arvosanan NE = 40%. 
Toisten ehdokkaiden arvosanat lasketaan seuraavaa kaavaa noudattaen: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax) 
jossa 

 NtotEcand on ehdokkaan saama kokonaisarvosana NtotE 

 NtotEcand on paras ehdokkaiden saama kokonaisarvosana NtotE 

 
Arvosanat NE1,  NE2,  NE3,  NE4  annetaan III.2.2 artiklan ”Painotetut valintaperusteet” -kohdan A 
alakohdassa esitettyjen perusteiden pohjalta. 
 
2. Ehdokkaan valmiuksiin toteuttaa hanke liittyvien teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä 

koskevien perusteiden arviointi 
Jokaista hanketta arvioidaan yksilöllisesti, ja tämän arvioinnin osuus on kolmannes pisteistä. 
Jokaiselle ehdokkaalle lasketaan kokonaisarvosana NtotC 300 pisteen enimmäismäärästä seuraavaa 
kaavaa noudattaen: 
NtotC = NtotC-projet1 +  NtotC-projet2 +  NtotC-projet3 

jossa 
NtotC-projet  vastaa tarkasteltavana olevasta hankkeesta saatuja jäljempänä esitettyjen neljän perusteen 
perusteella seuraavaa kaavaa noudattaen laskettuja pisteitä: 
NtotC-projet  = (summa (P1, P2, P3, P4)/4 + enimmäismäärä (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Ehdokas, jolla on paras kokonaisarvosana NtotC, saa tällöin seuraavan arvosanan: 
NC = 60%. 
Toisten ehdokkaiden arvosanat lasketaan seuraavaa kaavaa noudattaen: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax) 
jossa 

 NtotCcand on ehdokkaan saama arvosana NtotC 

 NtotCmax on paras ehdokkaiden saama arvosana NtotC. 

 
Ehdokkaan valmiuksia toteuttaa hanke arvioidaan esitettyjen hankkeiden perusteella III.2.2 artiklan 
”Painotetut valintaperusteet” -kohdan B alakohdassa esitettyjen perusteiden pohjalta. 
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3. Lopullinen arvosana  
Teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien painotettujen perusteiden arvioinnin 
jälkeen ehdokkaalle annetaan lopullinen arvosana Nf, joka on enintään 100 prosenttia. 
Lopullinen arvosana NF lasketaan seuraavaa kaavaa noudattaen: 
NF = NE + NC  
jossa 

 NE on tiimiin liittyvien perusteiden arvioinnin tuloksena saatu arvosana, joka on enintään 40 
prosenttia (ks. edellä) 

 NC on ehdokkaan valmiuksiin toteuttaa hanke liittyvien perusteiden arvioinnin tuloksena saatu 
arvosana, joka on enintään 60 prosenttia (ks. edellä). 

Ehdokkaat asetetaan lopuksi paremmuusjärjestykseen arvosanan NF perusteella. 
Tasatilanteessa voittaja ratkaistaan arpomalla. 
 

TULOKSISTA 
TIEDOTTAMINEN 

Euroopan parlamentti ilmoittaa samanaikaisesti ja erikseen jokaiselle hylätylle ehdokkaalle 
sähköisesti, ettei tämän hakemusta ole hyväksytty. Parlamentti ilmoittaa kussakin tapauksessa 
tarjouksen hylkäämisen syyt ja käytettävissä olevat muutoksenhakukeinot. 
Samaan aikaan hylkäämisilmoitusten lähettämisen kanssa Euroopan parlamentti ilmoittaa valituille 
ehdokkaille valintapäätöksestä. 
[Ratkaisupäätös on joka tapauksessa lopullinen vasta, kun valittu ehdokas on toimittanut poissulkemis- 
ja valintaperusteita koskevat todisteet ja kun Euroopan parlamentti on hyväksynyt ne.]  
Ehdokkaat, jotka eivät tulleet valituiksi, jotka eivät ole poissulkemistilanteessa ja joiden hakemus on 
kilpailuasiakirjojen mukainen, voivat pyytää lisätietoja hakemuksensa hylkäämisen syistä kirjeitse tai 
sähköpostitse. Vain ne ehdokkaat, jotka ovat jättäneet hyväksyttävän hakemuksen, voivat saada 
tietoja valittujen hakemusten ominaisuuksista ja niiden eduista muihin tarjouksiin nähden, ja niille 
voidaan ilmoittaa valittujen ehdokkaiden nimet. Joitakin tietoja voidaan kuitenkin jättää ilmoittamatta, 
jos niiden ilmoittaminen estäisi lain soveltamista tai olisi yleisen edun vastaista tai vahingoittaisi 
julkisyhteisöjen tai yksityisten yritysten laillisia kaupallisia etuja taikka haittaisi niiden välistä rehellistä 
kilpailua. 
 

MENETTELYN 
KESKEYTTÄMINEN 

Valintavaiheen tuloksista ilmoitettuaan Euroopan parlamentti voi tarvittaessa ennen luonnosvaihetta 
lykätä sen aloittamista lisätutkimuksia varten tapauksessa, jossa hylättyjen tai mielestään väärin 
kohdeltujen ehdokkaiden pyynnöt tai huomautukset tai jokin muu asiaan liittyvä olennainen uusi tieto 
siihen oikeuttaa. Pyynnöt, huomautukset tai kyseiset tiedot on toimitettava ennen kuin on kulunut 
kymmenen kalenteripäivää sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hylkäämis- ja valintapäätöksistä 
ilmoitettiin samanaikaisesti. Menettelyn keskeyttämisestä ilmoitetaan kaikille ehdokkaille kolmen 
arkipäivän kuluessa keskeytyspäätöksestä. 
Menettelyn lykkäämisen jälkeen suoritettavien lisätutkimusten perusteella Euroopan parlamentti voi 
vahvistaa valintapäätöksensä, muuttaa sitä tai tarvittaessa peruuttaa menettelyn. Uudet päätökset 
perustellaan ja niistä tiedotetaan kirjallisesti kaikille kilpailussa mukana olleille ehdokkaille. 
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OSA IV. VARSINAINEN LUONNOSKILPAILU 

LUKU 1. YLEISTÄ 
Luonnoskilpailuvaiheeseen voivat osallistua vain ehdokkaat, jotka on valittu hakemusten 
valintavaiheessa ja jotka ovat toimittaneet valintaa varten vaaditut asiakirjatodisteet, jos nämä eivät 
aseta ehdokkaiden valintaa kyseenalaiseksi. 
Valittuja ehdokkaita kutsutaan tästä eteenpäin ”kilpailun osanottajiksi”. 
Kilpailun osanottajien on osallistuttava tähän kilpailuun siinä oikeudellisessa muodossa (väliaikainen 
kumppanuus, ryhmittymä, arkkitehti, yhtiö jne.), jossa ne ovat jättäneet hakemuksensa. 
Tietyt kilpailuasiakirjat ovat ainoastaan kilpailun osanottajien saatavilla. Ne eivät ole muiden 
ehdokkaiden saatavilla. 
Kukin kilpailun osanottaja voi esittää vain yhden luonnoksen joko peruskorjausta tai uudisrakentamista 
koskevasta menetelmästä tai luonnoksen molemmista menetelmistä (lisätietoja menetelmistä, 
ks. IV.3.1 artikla). 
 

LUKU 2. MENETTELY 

KUTSU 

Euroopan parlamentti pyytää kilpailun osanottajia osallistumaan luonnoskilpailuvaiheeseen 
lähettämällä näille samanaikaisesti kilpailukutsun.  
Tämän kutsun liitteenä ovat yhdelle tai useammalle CD-ROM-levylle tallennettuina kaikki luonnoksen 
laatimiseen tarvittavat ja kilpailuun liittyvät asiakirjat sekä muuta hyödyllistä tietoa, muun muassa 
luonnoskilpailuvaiheen aikataulu. 
 

TUTUSTUMISKÄYNTI  

Kilpailun osanottajat voivat osallistua vapaaehtoiselle tutustumiskäynnille, joka järjestetään 
kilpailukutsun yhteydessä ilmoitettuna ajankohtana. 
Tutustumiskäyntejä järjestetään kaksi, joista toinen ranskaksi ja toinen englanniksi. 
Kilpailun osanottaja voi osallistua vain yhteen näistä tutustumiskäynneistä. 
Osallistujien määrä on rajoitettu viiteen henkilöön kilpailun osanottajaa kohti. 
Läsnäolosta on todistuksena läsnäololuettelo, joka kilpailun osanottajien edustajien on 
allekirjoitettava ennen tutustumiskäynnin alkua. 
Euroopan parlamentti laatii kummankin tutustumiskäynnin jälkeen raportin, joka lähetetään 
samanaikaisesti kaikille kilpailun osanottajille sähköpostitse. 
Tutustumiskäynneille osallistumista koskevat seuraavat säännöt: 
Kilpailun osanottajan on ilmoitettava viimeistään kahdeksan työpäivää ennen valitsemaansa 
tutustumiskäynnin ajankohtaa Euroopan parlamentille sähköpostitse osoitteeseen 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu seuraavat tiedot: 

 kilpailun osanottajan tunnistetiedot 

 kilpailun osanottajan sähköpostiosoite 

 kunkin tutustumiskäynnille osallistuvan henkilön nimi, asema, henkilökortin numero ja 
syntymäaika (enintään viisi edustajaa kilpailun osanottajaa kohti). 

Pääsyä Euroopan parlamentin rakennuksiin säännellään tarkasti, ja se on mahdollista vain 
ennakkoon myönnetyllä luvalla. 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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Jos edellä mainittuja tietoja ei ole toimitettu määräajassa, menettelystä vastaavat yksiköt eivät voi 
saada ehdokkaiden edustajille sisäänpääsyä varten tarvittavia lupia, jolloin edustajat eivät pääse 
parlamentin rakennuksiin. 

Tapaamispaikkana on akkreditointikeskuksen sisäänkäynti Euroopan parlamentin Altiero 
SPINELLI -rakennuksessa Brysselissä. 
Vierailupäivänä 
edustajien on oltava paikalla ajoissa. 
Jokaiselle edustajalle annetaan tutustumiskäynnin alussa väliaikainen kulkulupa Euroopan 
parlamentin rakennuksiin, joita tutustumiskäynti koskee, ja hänen on allekirjoitettava läsnäololuettelo. 
Jos henkilö myöhästyy, hänelle ei voida antaa kulkulupaa eikä hän voi allekirjoittaa luetteloa, ja hän 
joutuu mahdollisesti jäämään pois tutustumiskäynniltä. 

Kilpailun osanottajat vastaavat tutustumiskäynteihin liittyvistä mahdollisista matkakuluista, eikä 
Euroopan parlamentti voi korvata niitä. 

NIMETTÖMYYS 

Kaikissa luonnokseen kuuluvissa asiakirjoissa on oltava joko ensimmäisellä sivulla, jos kyseessä on 
tekstiasiakirja, putkessa, jos kyseessä on piirustus, tai kilpailun osanottajan valitsemassa hyvin 
näkyvässä paikassa, jos kyseessä on muuntyyppinen asiakirja, tunnistuskoodi, joka vastaa 
allekirjoitusta ja parafointia kyseisissä asiakirjoissa. 
Koodin on oltava seuraavanlainen: 

 siinä on oltava täsmälleen kahdeksan merkkiä, joista viisi on kirjaimia ja kolme arabialaisia 
numeroita väliltä 1–9 (nämä mukaan lukien) 

 viidestä kirjaimesta vähintään kahden on oltava suuraakkosia 

 kirjain tai numero ei saa toistua 

 välilyöntiä merkkien välillä, välimerkkejä, korkomerkkejä ja muita symboleja ei saa käyttää 

 kilpailun osanottaja voi valita kirjainten ja numeroiden järjestyksen. 

Tunnistuskoodi on painettava seuraavaa kirjasintyyppiä käyttäen: 

 kirjasinlaji: Arial 

 kirjasinkoko: 12 

 kirjasinväri: musta 

 kirjasintyyli: normaali. 

Luonnoksen arvioinnissa käytettävien, edellä esitetyn mukaisesti merkittyjen asiakirjojen lisäksi 
kilpailun osanottajan on toimitettava myös kirjekuori, jossa ei ole minkäänlaista kilpailun osanottajan 
tunnistamisen mahdollistavaa merkintää tunnistuskoodia lukuun ottamatta. 
Tämän kirjekuoren on oltava täysin läpinäkymätön ja kokonaan suljettu kilpailun osanottajan 
valitsemalla tavalla, niin että sen koskemattomuus voidaan taata. 
Sen paremmin valintalautakunta kuin Euroopan parlamenttikaan eivät ole vastuussa, jos tämä 
kirjekuori avautuu vahingossa. 
Tämän vuoksi kilpailun osanottajan on valittava sopiva sulkemismenetelmä.  
Tämän kirjekuoren on sisällettävä ainoastaan ilmoitus valitusta luonnoksen tunnistuskoodista ja 
sitoumus, joka laaditaan kilpailukutsun liitteenä olevan vakiolomakkeen perusteella ja jonka kilpailun 
osanottajan laillinen edustaja täyttää asianmukaisesti, päivää ja allekirjoittaa. Se ei saa sisältää mitään 
muita asiakirjoja. 
Lukuun ottamatta tätä asiakirjaa, jonka kirjekuori avataan vasta valintalautakunnan tehtyä 
päätöksensä, mikään kilpailun yhteydessä toimitetuista asiakirjoista ei saa missään tapauksessa 
mahdollistaa kilpailun osanottajan tunnistamista. 
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Näissä asiakirjoissa ei näin ollen saa olla minkäänlaista logoa, tunnusta, symbolia, merkintää tai 
yleensäkään minkääntyyppistä tai -muotoista merkkiä, joka mahdollistaisi kilpailun osanottajan 
tunnistamisen. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös digitaalisten tiedostojen ja objektien ominaisuuksiin. 

Ehdotus hylätään välittömästi, jos joku toimitetuista asiakirjoista ei ole edellä mainittujen 
nimettömyysvaatimusten mukainen. 

 

LUKU 3. LUONNOSTEN 
LUOKITTELU- JA 

ARVIOINTIPERUSTEET 

LUOKITTELUPERUSTEET 

Antaakseen Euroopan parlamentille kattavat tiedot työnsä tuloksista, jotta parlamentti voi tehdä 
lopullisen päätöksen (ks. jäljempänä), valintalautakunta luokittelee erikseen ne luonnokset, joissa 
esitetään purkamista ja uudisrakentamista, ja ne luonnokset, joissa esitetään peruskorjausta, 
seuraavaa kriteeriä soveltaen: 

 peruskorjaushankkeeksi katsotaan hanke, jossa vähintään 80 prosenttia olemassa olevista 
rakenteista säilytetään 

 purkamis- ja uudisrakennushankkeeksi katsotaan hanke, jossa vähemmän kuin 80 prosenttia 
olemassa olevista rakenteista säilytetään. 

 

ARVIOINTIPERUSTEET 

Valintalautakunta arvioi luonnokset seuraavien perusteiden mukaisesti ja soveltaen jäljempänä 
esitettyä painotusta: 

A INTEGROITUMINEN KAUPUNKI-JA LUONNONYMPÄRISTÖÖN SEKÄ SOSIAALISEEN YMPÄRISTÖÖN  15 % 

 
  Symboliikka  

 
  Suhde ympäristöön  

 
  Avoimuus  

B ARKKITEHTI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU  32 % 

 
  Rakennuksen ja sisätilojen symboliikka  

 
  Rakennuksen ja sisätilojen arkkitehtuuriset ominaisuudet  

 
  Ilmasto- ja ympäristötietoinen suunnittelu  

 
  Istuntosalin ominaisuudet  

 
  Ainutlaatuinen vierailukokemus  

C TILANKÄYTTÖÄ JA KESTÄVYYTTÄ KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  30 % 

 
  Ehdotuksen toimivuus  

 
  Toimintojen väliset suhteet  

 
  Kulkureitit  

 
  Joustavuus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä  

D TEKNINEN JOHDONMUKAISUUS  23 % 

 
  Ympäristötavoitteet  
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  Rakenteita koskevat tavoitteet  

 
  Esteettömyystavoitteet  

 
  Turvallisuustavoitteet  

 

LUKU 4. EHDOTUKSEN SISÄLTÖ 
JA ESITTÄMINEN 

EHDOTUKSEN SISÄLTÖ  

HUOM. Kaikkia seuraavia määräyksiä sovelletaan kaikissa tapauksissa riippumatta siitä, esittääkö 
kilpailun osanottaja yhden luonnoksen vai kaksi luonnosta. (ks. osa IV, luku 1). 
 Jos kilpailun osanottaja päättää esittää kaksi luonnosta, ne on toimitettava kahdessa erillisessä 
ehdotuksessa jäljempänä esitettyjen sääntöjen mukaisesti. 
 Edellä IV.2.3 artiklan määräyksissä määritellyn tunnistuskoodin on oltava yhteinen molemmille 
ehdotuksille. 

 
A. Ehdotukseen kuuluvat asiakirjat on toimitettava osittain paperiversiona ja osittain 

digitaalisessa muodossa. 

 Paperiversiona on toimitettava 

o tarkistuslista (”checklist”) 

o edellä olevan IV.2.3 artiklan määräysten mukainen suljettu kirjekuori, joka sisältää 
myös paperiversiona kilpailun osanottajan laillisen edustajan kokonaisuudessaan 
täyttämän, päiväämän ja allekirjoittaman sitoumuksen, jonka kaikki sivut edustajan on 
lisäksi parafoitava 

o esittelytaulut 

o kaikki muut asiakirjat (kahtena kappaleena). 

 

 Digitaalisessa muodossa on toimitettava 

o esittelytaulut kiinteässä tiedostomuodossa (pdf)  

o kaikki muut asiakirjat natiivimuodossa ja kiinteässä tiedostomuodossa (pdf). 

 
Kaikki ehdotukseen tarvittavat asiakirjat on toimitettava. 
Koska kilpailun osanottajia kohdellaan nimettöminä ja tasaveroisesti, Euroopan parlamentin hallinto 
ei voi pyytää kilpailun osanottajaa täydentämään puutteellista tai epäselvää tai muussa kuin vaaditussa 
muodossa olevaa ehdotusta. 
Kilpailukutsun yhteydessä toimitetaan CD-ROM-levy, joka sisältää muun muassa .zip-tiedoston 
”Esquisse - Dossier electronique”. 
Tämä tiedosto sisältää hakemistoja ja alihakemistoja, joihin kilpailun osanottajan on tallennettava 
vaaditut asiakirjat sähköisessä muodossa. 
 
B. Sisältö 
Ehdotukseen kuuluvat seuraavat asiakirjat: 

 tarkistuslista (”checklist”)  

Tarkistuslista laaditaan kilpailukutsun yhteydessä toimitetulla CD-ROM-levyllä esitetyn mallin 
mukaisesti. 
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Sen avulla kilpailun osanottaja voi varmistaa, että se on toimittanut kaikki ehdotukseen tarvittavat 
asiakirjat. 
Sen avulla Euroopan parlamentti voi varmistaa, että kilpailun osanottaja on varmistanut 
toimittaneensa kaikki vaadittavat asiakirjat. 

 suljettu ja nimetön kirjekuori, joka sisältää sitoumuksen 

Sitoumus sisältää 

o ilmoituksen valitusta luonnoksen tunnistuskoodista 

o laatijan vakuutuksen 

o sitoumuksen avustaa hankkeen toteutuksessa, jos Euroopan parlamentti päättää tarjota 
tällaisen tehtävän. 

Sitoumus laaditaan kilpailukutsun yhteydessä toimitetulla CD-ROM-levyllä esitetyn mallin 
mukaisesti. 
Yksi tai useampi kilpailun osanottajaa edustava henkilö täyttää sitoumuksen asianmukaisesti ja 
päivää ja allekirjoittaa sen.  
Kirjekuoressa on ainoastaan IV.2.3 artiklan määräyksissä määritelty koodinumero tunnistamista 
varten. 
 

 esittelytaulut 

Osanottajien on toimitettava kuusi kappaletta DIN A1 -kokoisia tauluja graafista esittelyä varten. 
Niiden on oltava riittävän yksiselitteisiä ja niissä ei saa olla tekstiä. 
Alatunnisteessa on oltava asiakirjan tunniste, kilpailun osanottajan 8-merkkinen tunnistuskoodi ja 
taulun numero.  
Esittelytaulut on toimitettava myös kiinteässä digitaalisessa tiedostomuodossa (pdf). 
Tauluja on voitava tarkastella kutakin erikseen. 
Graafisissa esityksissä ei saa olla tekstiä mutta niissä voi olla lukuja.  
Lisäksi on toimitettava kaksi A3-kokoista taulua, jotka sisältävät kilpailukutsun yhteydessä 
toimitettavan mallin mukaisesti laaditut selitteet.  
DIN-kokoisten taulujen on oltava 10 millimetrin paksuista kapalevyä ja niiden on oltava 
pystysuorassa. 
 

 ehdotus, johon sisältyy 

o asiakirja, joka on nimettävä ”Document A: Rapport principal” 

Tässä asiakirjassa määritellään luonnoksen laadulliset ja toiminnalliset ominaisuudet ja 
perustellaan valittua ratkaisua sekä kaupunkisuunnittelun kannalta että arkkitehtonisesti. Se 
osoittaa luonnoksen vastaavan Paul-Henri SPAAK -rakennuksen uudistamisohjelman 
vaatimuksia. 
Asiakirja on luonteeltaan kuvaileva, selittävä ja perusteleva. Se laaditaan A4-kokoisena. Kukin 
asiakirja voi sisältää vain tietyn määrän yksipuolisia A4-kokoisia sivuja18. Kilpailun osanottajan 
ei edellytetä käyttävän koko tätä sivumäärää, vaan sivuja voi olla vähemmän. Tämä on 
kuitenkin valintalautakunnan huomioon ottamien sivujen enimmäismäärä, jonka yli meneviä 
sivuja ei toimiteta sille.  
Seuraavia asiakirjoja koskevia vaatimuksia on noudatettava: 
Asiakirjan vasemman marginaalin on oltava 1,5 cm ja oikean marginaalin 1 cm, ja 

asettelun on oltava jäsennelty. Asiakirjat on liitettävä asianmukaisesti toisiinsa. 
Kirjasinkoon on oltava vähintään 12. Alatunnisteessa on oltava asiakirjan tunniste (kirjain 
ja numerot), kilpailun osanottajan 8-merkkinen tunniste ja sivunumero. Digitaalinen 
natiivimuoto on Word. 

                                                           
18 Kaksi yksipuolista A4-sivua voidaan korvata yhdellä yksipuolisella A3-sivulla. 
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Tekstiasiakirjoissa on käytettävä .doc-muotoa. Taulukoissa, luetteloissa ja laskelmissa on 
käytettävä .xls-muotoa tai sen kanssa yhteensopivaa muotoa. 

Graafisissa esityksissä ei saa olla tekstiä mutta niissä voi olla lukuja ja selite, jonka 
digitaalinen natiivimuoto on Word tai Excel. 

 
Raportin on sisällettävä seuraavat luvut: 
A1. Yhteenveto: 

tiivistelmä luonnoksesta (tiivistelmä saa olla enintään kolmen yksipuolisen A4-kokoisen sivun 
pituinen ja voi sisältää tekstiä ja kuvia). 

A2. Kuvaus integroitumisesta ja yhteyksistä kaupunki- ja luonnonympäristöön sekä sosiaaliseen 
ympäristöön: 

selittävä muistio suunnitelmasta, joka koskee integroitumista ja yhteyksiä symbolisesti ja 
käytännössä sekä avoimuuden osalta. Miten ehdotettu rakennus integroituu ja on yhteydessä 
kaupunki- ja luonnonympäristöön sekä sosiaaliseen ympäristöön? Kuinka laajalla alueella se 
on vuorovaikutuksessa niiden kanssa? Kuinka ulkopuolen suunnittelussa näkyvät vision kolme 
päälinjaa? Miten luonnos erottuu edukseen kaupunkisuunnittelusta sen suppeassa 
merkityksessä? (Tämä muistio saa olla enintään kahdeksan yksipuolisen A4-sivun pituinen, ja 
se voi sisältää tekstiä ja kuvia.) 

A3. Arkkitehti- ja ympäristösuunnittelun kuvaus: 
A.3.1 Selittävä muistio rakennuksen ja sen sisätilojen symboliikasta (tämä muistio saa olla 

enintään kahden yksipuolisen A4-sivun pituinen, ja se voi sisältää tekstiä ja kuvia). 

A.3.2 Kattava selvitys arkkitehtonisista ratkaisuista, joilla korostetaan rakennuksen ja 
sisätilojen arkkitehtuurisia ominaisuuksia. Mitkä ovat arkkitehtisuunnitelman päälinjat? (Tämä 
muistio saa olla enintään kahdeksan yksipuolisen A4-sivun pituinen, ja se voi sisältää tekstiä ja 
kuvia.) 

A.3.3 Kuvaus ilmastotietoisesta suunnittelusta rakennuksen ulko- ja sisäosissa (tämä muistio 
saa olla enintään kahdeksan yksipuolisen A4-sivun pituinen, ja se voi sisältää tekstiä ja kuvia). 

A.3.4 Istuntosalin kuvaus, joka koostuu pääasiassa ehdotetun istuntosalin virtuaalisista 
näkymistä (”valkoisena pienoismallina” (white model)19 harmaan sävyjä käyttäen), 
pituussuunnassa leikattuna ja yksi piirustus tasoa kohden. Näiden asiakirjojen on oltava 
luettavissa pyydetyssä muodossa. Tekstissä selitetään suunnitelmaa. (Tämä muistio saa olla 
enintään kuuden yksipuolisen A3-sivun pituinen, ja se voi sisältää tekstiä ja kuvia.) 

A.3.5 Ainutlaatuisen vierailukokemuksen kuvaus. Minkä vuoksi ohikulkija, matkailija, 
opiskelija, Euroopan parlamentin toiminnasta kiinnostunut kansalainen tai kuka tahansa muu 
henkilö tulisi katsomaan rakennusta tai tutustumaan siihen, palaisi uudelleen tai suosittelisi 
siihen tutustumista? (Tämä muistio saa olla enintään kuuden yksipuolisen A4-sivun pituinen, 
ja se voi sisältää tekstiä ja kuvia.) 

A4. Kuvaus tilankäyttöä koskevien tavoitteiden toteutumisesta: 
A.4.1 Ehdotuksen toimivuutta koskevat perustelut, joilla korostetaan toimintoihin liittyviä 

suunnitelman päälinjoja ja kuvataan, kuinka ratkaisu vastaa Paul-Henri SPAAK-rakennuksen 
uudistamisohjelman ja rakennuksen tulevien käyttäjien tarpeita. (Tämä muistio saa olla 
enintään kahdeksan yksipuolisen A4-sivun pituinen, ja se voi sisältää tekstiä ja kuvia.) 

A.4.2 Kaavio luonnoksessa ehdotetuista sisäisistä kulkureiteistä jäsenille, vierailijoille, 
arvovieraille, tiedotusvälineille ja logistiikalle toimintojen värikoodien avulla esitettyinä (ks. 
liite 4) (tämä kaavio saa olla enintään viiden yksipuolisen graafisen A3-sivun pituinen). 

                                                           
19 Kilpailussa ei määritetä viimeistelymateriaaleja. 
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A.4.3 Kuvaus rakennuksen joustavuudesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kuinka tiloja voidaan 
muokata eri toimintoja varten? Kuinka rakennusta voidaan kehittää ajan mittaan? Mikä 
helpottaa tätä muokkaamista? (Tämä muistio saa olla enintään kuuden yksipuolisen A4-sivun 
pituinen, ja se voi sisältää tekstiä ja kuvia.) 

 

A5. Teknisen suunnittelun kuvaus: 
A.5.1 Ympäristösuunnittelu: kuvaus ympäristöön liittyvistä toimista, tavasta, jolla arkkitehtuuri 

ottaa ympäristöasiat huomioon rakennuksessa ja luonnoksen tarjoamista mahdollisuuksista 
esimerkkinä toimivan rakennuksen periaatteita koskevan asiakirjan (liite 1) tavoitteiden 
suhteen. (Tämä muistio saa olla enintään kuuden yksipuolisen A4-sivun pituinen, ja se voi 
sisältää tekstiä ja kuvia.) 

A.5.2 Tärkeimmät rakennuksen rakenteita varten ehdotetut tekniset ratkaisut (tämä muistio 
saa olla enintään kahden yksipuolisen A4-sivun pituinen, ja se voi sisältää tekstiä ja kuvia). 

A.5.3 ”Kaikille suunnittelu”: kuvaus siitä, kuinka liikuntarajoitteiset henkilöt ja esteettömyys 
on otettu huomioon luonnoksessa rakennuksen lähiympäristöstä alkaen sen sisäänkäynteihin 
ja sisätiloihin asti. (Tämä muistio saa olla enintään kolmen yksipuolisen A4-sivun pituinen, ja 
se voi sisältää tekstiä ja kuvia.) 

A.5.4 Kuvaus siitä, kuinka turvallisuusnäkökohdat on otettu huomioon luonnoksessa 
kilpailukutsun yhteydessä annettujen tietojen pohjalta. (Tämä muistio saa olla enintään 
kolmen yksipuolisen A4-sivun pituinen, ja se voi sisältää tekstiä ja kuvia.) 

A6. Taulukko pinta-aloista ja mittasuhteista 
A.6.1 Taulukko, jossa esitetään tilojen pinta-alat ja muita määrällisiä tietoja toimintokoodein 

kilpailukutsun yhteydessä toimitetun lomakkeen mukaisesti. 

A.6.2 Taulukko, jossa esitetään rakennuksen vaipan pinta-alat ja niiden tyyppi kilpailukutsun 
yhteydessä toimitetun lomakkeen mukaisesti. 

 

 Asiakirja, joka on nimettävä ”Document B: Dessins et autres documents graphiques”. 

Tämän asiakirjan B muodostavien asiakirjojen on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia: 
Asiakirja B sisältää graafiset asiakirjat, jotka on esitettävä niiden alkuperäisessä DIN A1 -koossa, 

taitettava asianmukaisesti A4-kokoon ja laitettava yksittäisiin muovikirjekuoriin. Tämän lisäksi 
on esitettävä pienennetty jäljennös A3-koossa, ja sitä ei saa taittaa. 

Graafisissa asiakirjoissa ei saa olla tekstiä mutta ne voivat sisältää aakkosnumeerisia tietoja ja 
selitteen. Selite on esitettävä A3-koossa. Digitaalinen muoto on Word tai Excel. 

Piirustusten digitaalinen muoto on .dwg, joka on tehty AUTOCADilla tai yhteensopivalla 
ohjelmalla. Piirustuksen mittakaava: 1 piirustusyksikkö = 1 cm. 

BIM-malli(t)20, jota (joita) on käytetty piirustusten laatimiseen, toimitetaan muodossa, joka 
mahdollistaa mallin tarkastelun vakiotyyppisellä lukuohjelmalla. 

 

 
 

Mittakaava Asiakirjojen 
vähimmäismäärä 

Asiakirjojen 
enimmäismäärä 

DIN-koko 

1. Eurooppa-korttelin 
asemakaava ja yleisnäkymä 
rakennuksesta 
sisäänkäynnit ja kulkuväylät 
mukaan lukien, reliefikuvat 

1/1000 1 2 A0 

                                                           
20 Muun muassa rakenteita, vaippaa, toimintoja, kokonaistilavuutta ja eri tilojen tilavuutta koskevat mallin elementit, joiden avulla on voitu 
luoda pinta-alataulukot ja perspektiivit virtuaalikuvien luomista varten. 
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alueesta Rue du 
Luxembourgin ja Rue 
Wiertzin suunnalta 

2. Vähintään neljä tärkeää 
kauempaa tehtyä 
kaupunkinäkymää 
kilpailukutsussa määritellyn 
mukaisesti 

 4 10 A4 

3. Piirustukset 
arkkitehtisuunnitelman 
kaikista tasoista maan 
päällä ja maan alla; 
piirustuksiin on rajattava, 
merkittävä selityksin ja 
värein eri tyyppiset tilat 
ohjelman mukaisesti 

1/500   arkkitehti 
määrittelee 

4. Vähintään kaksi 
leikkauspiirustusta, joihin 

on merkitty lattioiden tasot 

1/500 2 6 arkkitehti 
määrittelee 

5. Rakennuksen julkisivut 1/500 4 6 arkkitehti 
määrittelee 

6. Vähintään neljä 
lähiperspektiiviä 
(”valkoinen pienoismalli”) 
rakennuksen ulkopuolelta 
katsottuna, niin että 
rakennus on sijoitettu 
olemassa olevaan 
ympäristöönsä 

 4 8 A3 

7. Vähintään neljä 
perspektiiviä (”valkoinen 
pienoismalli”) rakennuksen 
keskeisistä tiloista, kuten 
istuntosali, sisäpiha, 
rakennusta jäsentävät tilat  

 4 8 A4 

8. Kaavio vierailijoiden, 
jäsenten, arvovieraiden ja 
logistiikan kulkureiteistä  

 1 2 A0 

9. ”Kaikille suunnittelu” 
esitettynä kaaviossa 
(esteettömät alueet on 
merkittävä värein) 

 1 2 A1 

10. Perspektiivejä (”valkoinen 
pienoismalli”) rakenteista 

 3 10 A3 

 
 

EHDOTUKSEN 
ESITTÄMINEN 

Ehdotus on jätettävä paperilla saatekirjeen muodossa, jonka liitteenä on 
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 suljettu kirjekuori, joka sisältää sitoumuksen 

 

 yksi tai useampi kansio, johon on merkitty nimilapulla maininta ”classeur A / [tunnistuskoodi]” ja 
joka sisältää seuraavat: 

o tarkistuslista (”checklist”) 

o asiakirjan A muodostavat asiakirjat 

o yksi tai useampi CD-ROM-levy, johon on merkitty ”Document A - [tunnistuskoodi] - 
Original” (merkinnän on oltava levyssä itsessään) ja joka sisältää asiakirjan A muodostavat 
asiakirjat digitaalisessa muodossa  

o yksi tai useampi CD-ROM-levy, johon on merkitty ”Document A - [tunnistuskoodi] - Copie” 
(merkinnän on oltava levyssä itsessään) ja joka sisältää asiakirjan A muodostavat asiakirjat 
digitaalisessa muodossa.  

Jos käytetään useampia kansioita, ne on numeroitava 1–x ja jokaiseen on merkittävä nimilapulla 
maininta ”classeur A / [tunnistuskoodi] - n° x ”. 
Käytettyjen nimilappujen on oltava valkoisia, kooltaan 192 mm x 39 mm, ja ne on liimattava 
kansioiden selkäosaan. 
Ne on tulostettava käyttäen kirjasinlajia Arial, normaalityyliä, kirjasinkokoa 12 ja mustaa väriä. 
Jos käytetään useampia CD-ROM-levyjä, ne on numeroitava 1–x ja jokaisessa on oltava joko 
merkintä ”Document A - [tunnistuskoodi] - Original - Disque x” tai merkintä ”Document A - 
[tunnistuskoodi] - Copie - Disque x”. Merkinnän on oltava levyissä itsessään. 
 

 yksi tai useampi kansio, johon on merkitty nimilapulla maininta ”classeur B” ja joka sisältää 
seuraavat: 

o asiakirjan B muodostavat asiakirjat, joihin on merkitty nimilapulla maininta ”classeur B / 
[tunnistuskoodi]” ja joka sisältää seuraavat: 

o yksi tai useampi CD-ROM-levy, johon on merkitty ”Document B - [tunnistuskoodi] - 
Original” (merkinnän on oltava levyssä itsessään) ja joka sisältää asiakirjan B muodostavat 
asiakirjat digitaalisessa muodossa 

o yksi tai useampi CD-ROM-levy, johon on merkitty ”Document B - [tunnistuskoodi] - Copie” 
(merkinnän on oltava levyssä itsessään) ja joka sisältää asiakirjan B muodostavat asiakirjat 
digitaalisessa muodossa. 

Jos käytetään useampia kansioita, ne on numeroitava 1–x ja jokaiseen on merkittävä nimilapulla 
maininta ”classeur B / [tunnistuskoodi] - n° x ”. 
Käytettyjen nimilappujen on oltava valkoisia, kooltaan 192 mm x 39 mm, ja ne on liimattava 
kansioiden selkäosaan. 
Ne on tulostettava käyttäen kirjasinlajia Arial, normaalityyliä, kirjasinkokoa 12 ja mustaa väriä. 
Jos käytetään useampia CD-ROM-levyjä, ne on numeroitava 1–x ja jokaisessa on oltava joko 
merkintä ”Document B - [tunnistuskoodi]- Original - Disque x” tai merkintä ”Document B - 
[tunnistuskoodi] - Copie - Disque x”. Merkinnän on oltava levyissä itsessään. 
 

 kuusi esittelytaulua. 

 
 

LUKU 5. EHDOTUKSEN 
JÄTTÄMISEN MÄÄRÄAIKA JA 

SITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT 
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EHDOTUKSEN 
JÄTTÄMISEN MÄÄRÄAIKA  

Ehdotuksen lähettämisen tai jättämisen (ks. IV.5.2 artikla) määräaika ilmoitetaan kilpailukutsussa. 
Kaikki tämän ajankohdan jälkeen lähetetyt tai jätetyt ehdotukset hylätään automaattisesti. 
 
 

EHDOTUKSEN 
JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAT 

SÄÄNNÖT 

Ehdotusten luottamuksellisuuden ja koskemattomuuden turvaamiseksi lähetys on laitettava kahteen 
päällekkäiseen kirjekuoreen. 
Molemmat kirjekuoret on suljettava. 
Kilpailun osanottajien on käytettävä kilpailukutsun mukana toimitettuja osoitelappuja, jotka on 
tulostettava ja liimattava kirjekuoriin. Tämä edesauttaa ehdotuksen toimittamista Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavalle yksikölle. 
Koosta riippuen sanalla ”kirjekuori” voidaan tarkoittaa myös pakettia, laatikkoa tai muuta pakkausta. 
Pakkauksen koon on vastattava mahdollisimman hyvin sen sisällön kokoa. 
Kilpailun osanottajan on kaikissa tapauksissa ja pakkauksesta riippumatta pidettävä huolta siitä, että 
ehdotuksen lähettämisessä käytetyt kirjekuoret ovat hyvälaatuisia, jotta lähetysten sisällön 
luottamuksellisuus ja niiden koskemattomuus eivät vaarannu pakkauksen rikkoutumisen vuoksi. 
Jos käytetään itseliimautuvia kirjekuoria, ne on suljettava teipillä, johon tulee lähettäjän nimikirjoitus. 
Lähettäjän allekirjoitukseksi katsotaan joko nimikirjoitus tai yrityksen leima. 
Kaikki ehdotukset, joiden sisällön luottamuksellisuus ei säily niiden avaamiseen saakka, hylätään 
automaattisesti. 
Uloimmaiseen kirjekuoreen on merkittävä kilpailun osanottajan valitsema tunnistuskoodi. 
 
Kilpailun osanottaja voi toimittaa ehdotuksensa 

 joko lähettipalvelua käyttäen, jolloin lähetyspäiväksi katsotaan lähetystodistuksen 
päivämäärä, valmiina annetuissa osoitelapuissa olevaan osoitteeseen 

 tai virkapostiyksikköön henkilökohtaisesti tai edustajaa käyttäen viimeistään edellä 
vahvistettuna määräaikana. Ehdotuksen jättäminen vahvistetaan Euroopan parlamentin 
virkapostiyksikön kahtena kappaleena antamalla päivätyllä ja allekirjoitetulla kuitilla. 
Jättämisajankohdaksi katsotaan kuitin päivämäärä ja kellonaika. Virkapostiyksikkö, johon 
ehdotukset on jätettävä, on avoinna seuraavasti: 

maanantaista torstaihin klo 9.00–12.00 ja 14.00–17.00, 
perjantaisin klo 9.00–12.00. 

Virkapostiyksikkö on suljettu lauantaisin ja sunnuntaisin sekä Euroopan parlamentin vapaapäivinä. 
 

Euroopan parlamentti ei voi taata ehdotusten vastaanottoa missään muodossa edellä 
ilmoitettujen virkapostiyksikön aukioloaikojen ulkopuolella. 
Euroopan parlamenttia ei voida pitää vastuullisena siitä, että se ei ole ilmoittanut kilpailun 
osanottajille kilpailuasiakirjojen lähettämisen jälkeen tehdyistä muutoksista virkapostiyksikön 
aukioloaikoihin. Kilpailun osanottajien on otettava selvää ilmoitettujen aikataulujen 
paikkansapitävyydestä ennen ehdotusten jättämistä virkapostiyksikköön. 
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LUKU 6. TULOKSISTA 
TIEDOTTAMINEN 

Euroopan parlamentti ilmoittaa samanaikaisesti ja erikseen jokaiselle kilpailun osanottajalle 
sähköisesti jatkotoimistaan tämän ehdotuksen suhteen. 
Muille kuin voittajille lähetetyissä ilmoituksissa kilpailun tuloksista mainitaan käytettävissä olevat 
muutoksenhakukeinot. 
Voittajalle lähetetty ilmoitus kilpailun tuloksista ei sido Euroopan parlamenttia valitsemaan tämän 
suunnitelmaa ja toteuttamaan sitä eikä velvoita parlamenttia antamaan voittajalle tehtäviä jatkossa. 
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OSA V. MENETTELYN JÄLKEEN 

LUKU 1. PUHEMIEHISTÖN 
RATKAISU 

Voittanut suunnitelma ja paras suunnitelma, jossa esitettiin toista menetelmää – peruskorjausta tai 
purkamista ja uudisrakentamista – esitellään Euroopan parlamentin puhemiehistölle. Puhemiehistö on 
toimielimen toimintaan liittyvistä hallinnollisista, organisatorisista ja rahoitusta koskevista asioista 
vastaava poliittinen elin. 
Esittelyn perustana on valintalautakunnan raportti ja esitetyn yhden tai useamman suunnitelman 
ominaisuudet sekä hyvät ja huonot puolet. Esittely sisältää erityisesti päätelmät kahden valitun 
suunnitelman kustannusten riippumattomasta arvioinnista, joka laaditaan kilpailukutsussa 
ilmoitettujen yhteisten perusteiden pohjalta. Kilpailun osanottajat osoittavat kilpailuun 
osallistumisellaan hyväksyvänsä tämän arvioinnin tulokset. 
Puhemiehistö valitsee tällä perusteella suunnitelman, jota kehitetään edelleen. 
Tämän jälkeen avataan kaikki kirjekuoret, jotka sisältävät luonnosten tunnistuskoodit, jotta kunkin 
luonnoksen laatijat voidaan tunnistaa. 
Toteutettavaksi valitun suunnitelman esittänyt kilpailun osanottaja luopuu oikeudesta jäljentää 
uudistetusta rakennuksesta tehtyjä tai otettuja kuvia ja oikeudesta välittää niitä yleisölle, siten kuin se 
määritellään II.1.7 artiklan viimeisessä alakohdassa, sekä kyseisessä alakohdassa tarkoitetusta 
oikeudesta vedota tekijänoikeuksiin varainhoitoasetuksen liitteen 11.1 kohdan b alakohdan mukaisen 
menettelyn jälkeen, sille maksettavaa 100 000 euron (ilman arvonlisäveroa) korvausta vastaan, josta 
sen on annettava kuitti maksun täydestä suorittamisesta. 
 

LUKU 2. AVUSTAMISTEHTÄVÄT 

YLEISTÄ 

Euroopan parlamentti pidättää oikeuden aloittaa kilpailun voittajan kanssa neuvottelumenettelyn 
palveluhankintasopimuksen allekirjoittamiseksi jatkosuunnittelua varten suunnittelusta ja 
rakentamisesta vastaavan toimijan nimittämistä ja suunnitelman edelleenkehittämistä koskevan 
menettelyn yhteydessä. 
Jos Euroopan parlamentti päättää aloittaa edellä tarkoitetun menettelyn, siihen sovelletaan unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 säännöksiä ja erityisesti sen liitteessä 1 
olevan 11.1 kohdan d alakohtaa. 
Euroopan parlamentti pidättää myös oikeuden aloittaa mahdollisesti neuvottelumenettely toisen 
puhemiehistölle esitetyn suunnitelman tekijän kanssa, jolloin siihen sovelletaan unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 säännöksiä ja erityisesti sen liitteessä 1 
olevan 11.1 kohdan d alakohtaa. 
 

TEHTÄVÄT 

Jos sopimus tehdään, tehtävät kuvataan sopimusluonnoksessa ja tehtäviä koskevissa teknisissä 
lausekkeissa, jotka annetaan tiedoksi neuvottelumenettelyn alussa. 
Niihin sisältyvät ainakin seuraavat vaiheet: 

 avustaminen kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja sen valmistelun aikana 
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 avustaminen ennen lupien hakemista 

 avustaminen lupiin liittyvien kuulemisten aikana 

 avustaminen muutosjärjestelyissä. 

Jos sopimus tehdään, ainoastaan Euroopan parlamentin avustaminen kilpailullisen 
neuvottelumenettelyn ja sen valmistelun aikana kuuluu siihen ehdottomasti. Muut palvelusuoritukset 
ovat valinnaisia. 
 

KILPAILULLINEN 
NEUVOTTELUMENETTELY  

Rajoittamatta seuraavan kohdan määräysten soveltamista Euroopan parlamentin valitseman 
suunnitelman laatija tai laatijat eivät saa missään tilanteessa osallistua Euroopan parlamentin kilpailun 
jälkeen mahdollisesti aloittamaan kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn eivätkä olla yhteydessä edellä 
tarkoitetun kilpailullisen neuvottelumenettelyn osanottajiin tai hyväksyä näiltä minkäänlaista 
yhteydenottoa. 
Jos Euroopan parlamentin ja Euroopan parlamentin valitseman suunnitelman laatijan tai laatijoiden 
välillä allekirjoitetaan sopimus suunnitelman toteuttamisesta, sopimuksessa määrätään poikkeuksista 
tähän yleispätevään sääntöön ja vahvistetaan sen soveltamisohjeet.  
 
 

LUKU 3. LUONNOSTEN 
ASETTAMINEN JULKISESTI 

NÄYTTEILLE 
Luonnoskilpailun tai voittajan kanssa käydyn neuvottelumenettelyn jälkeen – jos parlamentti on 
päättänyt aloittaa tällaisen menettelyn – Euroopan parlamentti järjestää julkisen näyttelyn kaikista 
kilpailun osanottajien hyväksytyistä luonnoksista.  
Kaikki kilpailun osanottajat kutsutaan näyttelyn avajaisiin. 
Muut kilpailun osanottajat kuin voittajat voivat noutaa luonnoksensa 30 päivän kuluessa näyttelyn 
päättymisestä erikseen sovittuna ajankohtana. 
Pyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

OSA VI. LIITELUETTELO 
Liite 1: Esimerkkinä toimivan rakennuksen periaatteita koskeva asiakirja  
Liite 2: Toimintotaulukko 
Liite 3: Alustava aikataulu 
Liite 4:  Nykyisen rakennuksen sijainti ja kuvia 
Liite 5: Tekniset erityisalat 
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