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Tarkistus 103
Emmanuel Maurel

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottaa huomioon 
10. maaliskuuta 2021 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman, joka 
sisältää yritysten huolellisuusvelvoitetta ja 
vastuuta koskevia suosituksia komissiolle 
(2020/2129(INL)),

Or. fr

Tarkistus 104
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muutettu ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
kolmansien maiden tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä unionin 
sisämarkkinoille julkisten hankintojen 
alalla sekä unionin tavaroiden ja 
palvelujen kolmansien maiden julkisten 
hankintojen markkinoille pääsyä koskevia 
neuvotteluja tukevista menettelyistä

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS kolmansien 
maiden talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen pääsystä unionin 
hankintamarkkinoille sekä unionin 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen kolmansien maiden 
hankintamarkkinoille pääsyä koskevia 
neuvotteluja tukevista menettelyistä

Or. en

Tarkistus 105
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 206 artiklassa 
määrätään, että unioni perustamalla 
tulliliiton edistää yhteisen edun mukaisesti 
maailmankaupan sopusointuista kehitystä, 
kansainvälistä kauppaa ja ulkomaisia 
suoria sijoituksia koskevien rajoitusten 
asteittaista poistamista sekä tulli- ja 
muiden esteiden purkamista.

(2) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 206 artiklassa 
määrätään, että unioni perustamalla 
tulliliiton edistää yhteisen edun mukaisesti 
maailmankaupan kehitystä.

Or. fr

Tarkistus 106
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unioni edistää 
perusoikeuskirjan mukaisesti sellaista 
tavara- ja palvelukauppaa, jonka 
puitteissa kunnioitetaan ihmisarvoa, 
kielletään pakkotyö, varmistetaan naisten 
ja miesten välinen tasa-arvo työelämässä 
ja palkkauksen osalta, edistetään 
terveellisiä, turvallisia ja ihmisarvoisia 
työoloja ja -ehtoja ja turvataan teollis- ja 
tekijänoikeudet.

Or. fr

Tarkistus 107
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Euroopan unioni organisoi 
kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti 
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alueellaan sellaista tavara- ja 
palvelukauppaa, jonka puitteissa 
suojellaan biologista monimuotoisuutta ja 
torjutaan ilmastohäiriöitä.

Or. fr

Tarkistus 108
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) WTO:n tarkistetun julkisia 
hankintoja koskevan monenvälisen 
sopimuksen mukaisesti unionin yrityksillä 
on ainoastaan rajoitettu pääsy 
kolmansien maiden julkisten hankintojen 
markkinoille, ja sopimusta sovelletaan 
ainoastaan harvoihin WTO:n jäseniin, 
jotka ovat kyseisen sopimuksen osapuolia. 
Unioni teki julkisia hankintoja koskevan 
tarkistetun sopimuksen joulukuussa 2013.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 109
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) WTO:ssa ja kahdenvälisten 
suhteidensa välityksellä unioni kannattaa 
unionin ja sen kauppakumppaneiden 
julkisten hankintojen kansainvälisten 
markkinoiden kunnianhimoista avaamista 
vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia 

(6) WTO:ssa ja kahdenvälisten 
suhteidensa välityksellä unioni kannattaa 
unionin ja sen kauppakumppaneiden 
julkisten hankintojen kansainvälisten 
markkinoiden kunnianhimoista avaamista 
vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia 
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osapuolia hyödyttäen. osapuolia hyödyttäen.

On tärkeää vahvistaa talouden toiminnan 
jatkuvuutta koskevaa käsitettä, joka on jo 
olemassa ja jonka WTO on legitimoinut 
sellaisten yritysten valintakriteeriksi, jotka 
voivat osallistua julkiseen 
tarjouskilpailuun. Käsitettä voidaan 
täydentää ja sitä on täydennettävä 
kriteereillä, jotka koskevat 
sijoittautumisen kestoa, palvelukseenoton 
taustoja, paikallisesti toteutuneen 
liikevaihdon prosenttiosuutta ja 
kansalliseen tai paikalliseen toimintaan 
osallistumista erityisesti maksettujen 
verojen ja suoritettujen maksujen 
välityksellä. 
Tämän lisäksi on keskeisen tärkeää 
varmistaa, että määritetään indikaattori, 
joka perustuu näihin yrityksen kansallista 
vastuuta, alueellista vastuuta ja 
ympäristövastuuta koskeviin tietoihin, ja 
esittää yhteenveto uudesta 
arviointitavasta, joka on 
tarkoituksenmukaisempi kuin sosiaalista 
vastuuta ja ympäristövastuuta koskeva 
indikaattori.

Or. fr

Tarkistus 110
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) WTO:ssa ja kahdenvälisten 
suhteidensa välityksellä unioni kannattaa 
unionin ja sen kauppakumppaneiden 
julkisten hankintojen kansainvälisten 
markkinoiden kunnianhimoista avaamista 
vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia 
osapuolia hyödyttäen.

(6) Unionin ei pitäisi kannattaa 
unionin ja sen kauppakumppaneiden 
julkisten hankintojen kansainvälisten 
markkinoiden avaamista kuin sillä 
ehdottomalla edellytyksellä, että 
markkinoiden avaaminen osoitetaan 
juridisesti ja aineellisesti vastavuoroiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 111
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) WTO:ssa ja kahdenvälisten 
suhteidensa välityksellä unioni kannattaa 
unionin ja sen kauppakumppaneiden 
julkisten hankintojen kansainvälisten 
markkinoiden kunnianhimoista avaamista 
vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia 
osapuolia hyödyttäen.

(6) WTO:ssa ja kahdenvälisten 
suhteidensa välityksellä unioni kannattaa 
unionin ja sen kauppakumppaneiden 
hankintojen kansainvälisten markkinoiden 
kunnianhimoista avaamista 
vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia 
osapuolia hyödyttäen.

Or. en

Tarkistus 112
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kolmansien maiden tuotteiden ja 
palvelujen pääsylle unionin 
sisämarkkinoille julkisten hankintojen 
alalla olisi asetettava taloudellisia 
tavoitteita, ympäristöä koskevia tavoitteita 
– erityisesti Pariisin ilmastosopimuksen 
täytäntöönpano – ja sosiaalisia tavoitteita 
– kuten Kansainvälisen työjärjestön 
yleissopimusten soveltaminen – joiden 
täytäntöönpanoa jatketaan komission 
18. helmikuuta 2021 ilmoittaman unionin 
kauppapolitiikan tarkastelun päätyttyä.

Or. fr

Tarkistus 113
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Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jos jokin kolmas valtio ei ole 
allekirjoittanut julkisia hankintoja 
koskevaa WTO:n sopimusta eikä kyseistä 
toimialaa koskevaa kahdenvälistä 
sopimusta Euroopan unionin kanssa, 
Euroopan unioni voi strategisen 
riippumattomuuden parantamiseksi evätä 
kyseisen maan yrityksiltä oikeuden 
osallistua kaikkiin julkisia hankintoja 
koskeviin EU:n tarjouskilpailuihin.

Or. fr

Tarkistus 114
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) WTO:n julkisia hankintoja 
koskevassa monenvälisessä sopimuksessa 
ja EU:n kauppasopimuksissa, joihin 
sisältyy hankintoja koskevia määräyksiä, 
määrätään unionin talouden toimijoiden 
markkinoille pääsystä ainoastaan näiden 
sopimusten osapuolina olevien 
kolmansien maiden 
hankintamarkkinoiden osalta.

Or. en

Tarkistus 115
Emmanuel Maurel
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Asianmukaista huolellisuutta 
koskevien sääntöjen noudattaminen ja 
kolmansien maiden tuotteiden ja 
palvelujen ilmastohäiriöitä lisäävän 
vaikutuksen rajoittaminen olisi asetettava 
ehdoksi näiden tuotteiden ja palvelujen 
pääsylle unionin sisämarkkinoille 
julkisten hankintojen alalla.

Or. fr

Tarkistus 116
Maximilian Krah, Herve Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jos kyseinen maa on julkisia 
hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen 
sopimuspuoli tai on tehnyt EU:n kanssa 
kauppasopimuksen, johon sisältyy julkisia 
hankintoja koskevia määräyksiä, komission 
olisi noudatettava kyseisessä sopimuksessa 
määrättyjä neuvottelumekanismeja ja/tai 
riitojenratkaisumenettelyjä, jos rajoittavat 
käytännöt liittyvät hankintoihin, jotka 
kuuluvat kyseisen maan unionin suhteen 
tekemien markkinoillepääsyä koskevien 
sitoumusten piiriin.

(7) Jos kyseinen maa on julkisia 
hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen 
sopimuspuoli tai on tehnyt EU:n kanssa 
kauppasopimuksen, johon sisältyy julkisia 
hankintoja koskevia määräyksiä, komission 
olisi noudatettava kyseisessä sopimuksessa 
määrättyjä neuvottelumekanismeja ja/tai 
riitojenratkaisumenettelyjä, jos rajoittavat 
käytännöt liittyvät hankintoihin, jotka 
kuuluvat kyseisen maan unionin suhteen 
tekemien markkinoillepääsyä koskevien 
sitoumusten piiriin. Komissiota kehotetaan 
tukemaan eurooppalaisia yrityksiä 
oikeudellisia kysymyksiä koskevan 
neuvonnan alalla kohdemaassa, niin että 
siellä voidaan reagoida julkisissa 
hankkeissa joustavasti paikallisiin 
säännöksiin.

Or. de
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Tarkistus 117
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jos kyseinen maa on julkisia 
hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen 
sopimuspuoli tai on tehnyt EU:n kanssa 
kauppasopimuksen, johon sisältyy julkisia 
hankintoja koskevia määräyksiä, komission 
olisi noudatettava kyseisessä sopimuksessa 
määrättyjä neuvottelumekanismeja ja/tai 
riitojenratkaisumenettelyjä, jos rajoittavat 
käytännöt liittyvät hankintoihin, jotka 
kuuluvat kyseisen maan unionin suhteen 
tekemien markkinoillepääsyä koskevien 
sitoumusten piiriin.

(7) Jos kolmas maa on julkisia 
hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen 
sopimuspuoli tai on tehnyt EU:n kanssa 
kauppasopimuksen, johon sisältyy 
hankintoja koskevia määräyksiä, komission 
olisi noudatettava kyseisissä sopimuksissa 
määrättyjä neuvottelumekanismeja ja/tai 
riitojenratkaisumenettelyjä, jos rajoittavat 
käytännöt liittyvät hankintoihin, jotka 
kuuluvat kyseisen kolmannen maan 
unionin suhteen tekemien 
markkinoillepääsyä koskevien sitoumusten 
piiriin.

Or. en

Tarkistus 118
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Komission olisi unionin 
kauppapolitiikan tarkastelun mukaisesti 
varmennettava, että julkisia hankintoja 
koskevan sopimuksen allekirjoittajamaat, 
jotka ovat kolmansia maita, tai maat, 
jotka ovat tehneet kauppasopimuksen, 
joka sisältää hankintasopimuksia 
koskevia määräyksiä, ovat toteuttaneet 
tehokkaita toimia ja ottaneet käyttöön 
vastaavia käytäntöjä, joilla pyritään 
parantamaan ympäristönormien, 
erityisesti Pariisin ilmastosopimuksen, ja 
sosiaalisten normien, erityisesti 
Kansainvälisen työjärjestön 
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yleissopimuksien, huomioon ottamista.

Or. fr

Tarkistus 119
Maximilian Krah, Herve Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Monet kolmannet maat ovat 
haluttomia avaamaan julkisten hankintojen 
ja käyttöoikeussopimusten markkinoitaan 
kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan 
niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka 
tehneet. Sen vuoksi unionin talouden 
toimijat kohtaavat rajoittavia 
hankintakäytäntöjä monissa unionin 
kauppakumppanimaissa. Rajoittavien 
hankintakäytäntöjen vuoksi menetetään 
merkittäviä kaupankäyntimahdollisuuksia.

(8) Monet kolmannet maat ovat 
haluttomia avaamaan julkisten hankintojen 
ja käyttöoikeussopimusten markkinoitaan 
kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan 
niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka 
tehneet. Sen vuoksi unionin talouden 
toimijat kohtaavat rajoittavia 
hankintakäytäntöjä monissa unionin 
kauppakumppanimaissa. Rajoittavien 
hankintakäytäntöjen vuoksi menetetään 
merkittäviä kaupankäyntimahdollisuuksia. 
EU haittaa jatkuvasti yhä tiukemmilla 
säännöksillä, erityisesti 
ympäristölainsäädännöllä, 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä 
maailmanmarkkinoilla.

Or. de

Tarkistus 120
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Monet kolmannet maat ovat 
haluttomia avaamaan julkisten hankintojen 
ja käyttöoikeussopimusten markkinoitaan 
kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan 
niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka 
tehneet. Sen vuoksi unionin talouden 

(8) Toisin kuin Euroopan unioni, 
useimmat kolmannet maat ovat 
taloudellisista, sosiaalisista ja 
itsemääräämisoikeuteen liittyvistä syistä 
haluttomia avaamaan julkisten hankintojen 
ja käyttöoikeussopimusten markkinoitaan 
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toimijat kohtaavat rajoittavia 
hankintakäytäntöjä monissa unionin 
kauppakumppanimaissa. Rajoittavien 
hankintakäytäntöjen vuoksi menetetään 
merkittäviä 
kaupankäyntimahdollisuuksia.

kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan 
niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka 
tehneet.

Or. fr

Tarkistus 121
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Monet kolmannet maat ovat 
haluttomia avaamaan julkisten hankintojen 
ja käyttöoikeussopimusten markkinoitaan 
kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan 
niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka 
tehneet. Sen vuoksi unionin talouden 
toimijat kohtaavat rajoittavia 
hankintakäytäntöjä monissa unionin 
kauppakumppanimaissa. Rajoittavien 
hankintakäytäntöjen vuoksi menetetään 
merkittäviä kaupankäyntimahdollisuuksia.

(8) Monet kolmannet maat ovat 
haluttomia avaamaan hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoitaan 
kansainväliselle kilpailulle tai avaamaan 
niitä enemmän kuin ne ovat tähän saakka 
tehneet. Sen vuoksi unionin talouden 
toimijat kohtaavat rajoittavia 
hankintakäytäntöjä monissa unionin 
kauppakumppanimaissa. Rajoittavien 
hankintakäytäntöjen vuoksi menetetään 
merkittäviä kaupankäyntimahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 122
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2014/25/EU16 sisältää 
ainoastaan joitakin säännöksiä julkisia 
hankintoja koskevan unionin politiikan 
ulkoisesta ulottuvuudesta, erityisesti 85 ja 

Poistetaan.
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86 artiklassa. Näiden säännösten 
soveltamisala on suppea ja säännökset 
olisi korvattava.
_________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/25/EU, annettu 26. 
helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

Or. en

Tarkistus 123
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2014/25/EU16 sisältää 
ainoastaan joitakin säännöksiä julkisia 
hankintoja koskevan unionin politiikan 
ulkoisesta ulottuvuudesta, erityisesti 85 ja 
86 artiklassa. Näiden säännösten 
soveltamisala on suppea ja säännökset 
olisi korvattava.

(9) Direktiivin 2014/25/EU 86 
artiklassa todetaan, että EU:n talouden 
toimijoilla, joita kansainväliset 
työelämänormit sitovat, voi olla 
vaikeuksia pyrkiessään varmistamaan 
sopimusten tekeminen kolmansissa 
maissa, koska kansainvälisten työoikeutta 
koskevien yleissopimusten noudattaminen 
on puutteellista. Tämä voi johtaa siihen, 
että komissio ehdottaa palveluhankintoja 
koskevien sopimusten tekemisen 
keskeyttämistä tai rajoittamista 
kolmansien maiden talouden toimijoiden 
osalta. Samaa olisi sovellettava suhteissa 
kaikkiin EU:n hankintadirektiiveihin sekä 
Pariisin sopimukseen liitettyihin työtä ja 
ympäristöä koskeviin yleissopimuksiin.

_________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/25/EU, annettu 26. 
helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
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toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

Or. en

Tarkistus 124
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa 2018/1046/EU 
säädetään, että unionin toimielinten 
omaan lukuunsa tekemiin 
hankintasopimuksiin sovellettavien 
hankintasääntöjen ja -periaatteiden olisi 
perustuttava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/23/EU sekä 
direktiivissä 2014/24/EU vahvistettuihin 
sääntöihin. Sen vuoksi on myös 
aiheellista soveltaa tätä asetusta ja IPI-
toimenpiteitä asetuksen 2018/1046/EU 
soveltamisalaan kuuluviin 
hankintamenettelyihin.

Or. en

Tarkistus 125
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 654/201417 säädetään 

(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 654/20144 säädetään 
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säännöistä ja menettelyistä sen 
varmistamiseksi, että unioni voi harjoittaa 
tekemiensä kansainvälisten 
kauppasopimusten mukaisia oikeuksiaan. 
Tällaisten kansainvälisten sopimusten 
soveltamisalan ulkopuolelle jääneiden 
tavaroiden ja palvelujen kohtelusta ei ole 
olemassa sääntöjä eikä menettelyjä.

säännöistä ja menettelyistä sen 
varmistamiseksi, että unioni voi harjoittaa 
tekemiensä kansainvälisten 
kauppasopimusten mukaisia oikeuksiaan. 
Tällaisten kansainvälisten sopimusten 
soveltamisalan ulkopuolelle jääneiden 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen kohtelusta ei ole olemassa 
tällaisia sääntöjä eikä menettelyjä.

_________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 654/2014, annettu 15 
päivänä toukokuuta 2014, unionin 
oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten 
kauppasääntöjen soveltamista ja 
täytäntöönpanoa varten ja yhteisön 
menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa 
kansainvälisen kaupan säännöissä 
yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman 
kauppajärjestössä (WTO) käyttöön 
otettujen oikeuksien käyttämisen 
varmistamiseksi annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 3286/94 muuttamisesta 
(EUVL L 189, 27.6.2014, s. 50).

Or. en

Tarkistus 126
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Euroopan parlamentti hyväksyi 
10. maaliskuuta 2021 valiokunta-
aloitteisen lainsäädäntömietinnön, joka 
koskee yritysten huolellisuusvelvoitetta ja 
vastuuta ja jossa kehotetaan asettamaan 
yritysten huolellisuusvelvoitetta koskevia 
pakollisia sääntöjä, jotta suojataan 
ihmisoikeuksia, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa arvoketjuissa ja 
varmistetaan, että jäsenvaltiot eivät 
myönnä julkista tukea erityisesti 



PE699.064v01-00 16/126 AM\1241359FI.docx

FI

hankintasopimusten välityksellä sellaisille 
yrityksille, jotka eivät kunnioita 
huolellisuusvelvoitetta koskevia 
tavoitteita.

Or. fr

Tarkistus 127
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Unionin ja kolmansien maiden 
talouden toimijoiden, 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi kansainväliset 
markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, 
jotka unioni on tehnyt julkisten 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
alalla kolmansien maiden suhteen, olisi 
otettava huomioon EU:n 
oikeusjärjestyksessä, jolloin varmistetaan 
niiden tosiasiallinen soveltaminen.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 128
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Unionin ja kolmansien maiden 
talouden toimijoiden, kuluttajien, 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi kansainväliset 
markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, 

(11) Kansainväliset markkinoillepääsyä 
koskevat sitoumukset, jotka unioni on 
tehnyt hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten alalla, edellyttävät 
muun muassa sitä, että näiden maiden 
talouden toimijoita kohdellaan 
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jotka unioni on tehnyt julkisten hankintojen 
ja käyttöoikeussopimusten alalla 
kolmansien maiden suhteen, olisi otettava 
huomioon EU:n oikeusjärjestyksessä, 
jolloin varmistetaan niiden tosiasiallinen 
soveltaminen.

yhdenvertaisesti. Tämän asetuksen 
nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä voidaan 
näin olleen soveltaa talouden toimijoihin, 
tavaroihin tai palveluihin, jotka tulevat 
maista, jotka eivät ole julkisia hankintoja 
koskevan monenvälisen WTO:n 
sopimuksen tai sellaisten unionin kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
kauppasopimusten osapuolia, joihin 
sisältyy sitoumuksia pääsystä 
hankintamarkkinoille ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, tai 
maista, jotka ovat tällaisten sopimusten 
osapuolia mutta ainoastaan sellaisten 
tavaroiden, palvelujen tai 
käyttöoikeussopimusten 
hankintamenettelyissä, jotka eivät kuulu 
kyseisten sopimusten soveltamisalaan. 
Riippumatta siitä, sovelletaanko tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyjä 
toimenpiteitä ja noudatetaanko Euroopan 
komission 24 päivänä heinäkuuta 2019 
antamaa tiedonantoa ”Ohjeista 
kolmansien maiden tarjoajien ja 
tavaroiden osallistumiselle EU:n julkisten 
hankintojen markkinoille”1 a ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU 
säännöksiä, talouden toimijoilla 
kolmansista maista, joilla ei ole sopimusta 
unionin hankintojen markkinoiden 
avaamisesta tai joiden tavarat, palvelut ja 
rakennustyöt eivät kuulu tällaisten 
sopimusten piiriin, ei ole varmaa pääsyä 
hankintamenettelyihin unionissa ja ne 
voidaan jättää kyseisen sopimuksen 
ulkopuolelle.

_________________
1 a C(2019)5494 final 

Or. en

Tarkistus 129
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Unionin ja kolmansien maiden 
talouden toimijoiden, kuluttajien, 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi kansainväliset 
markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, 
jotka unioni on tehnyt julkisten hankintojen 
ja käyttöoikeussopimusten alalla 
kolmansien maiden suhteen, olisi otettava 
huomioon EU:n oikeusjärjestyksessä, 
jolloin varmistetaan niiden tosiasiallinen 
soveltaminen.

(11) Kansainväliset markkinoillepääsyä 
koskevat sitoumukset, jotka unioni on 
tehnyt hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten alalla, edellyttävät 
muun muassa sitä, että näiden maiden 
talouden toimijoita kohdellaan 
yhdenvertaisesti. Tämän asetuksen 
nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä voidaan 
näin olleen soveltaa talouden toimijoihin, 
tavaroihin tai palveluihin, jotka tulevat 
maista, jotka eivät ole julkisia hankintoja 
koskevan monenvälisen WTO:n 
sopimuksen tai sellaisten unionin kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
kauppasopimusten osapuolia, joihin 
sisältyy sitoumuksia pääsystä 
hankintamarkkinoille ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, tai 
maista, jotka ovat tällaisten sopimusten 
osapuolia mutta ainoastaan sellaisten 
tavaroiden, palvelujen tai 
käyttöoikeussopimusten 
hankintamenettelyissä, jotka eivät kuulu 
kyseisten sopimusten soveltamisalaan. 
Riippumatta siitä, sovelletaanko tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyjä 
toimenpiteitä ja noudatetaanko komission 
24 päivänä heinäkuuta 2019 antamaa 
tiedonantoa ”Ohjeista kolmansien maiden 
tarjoajien ja tavaroiden osallistumiselle 
EU:n julkisten hankintojen markkinoille” 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 
2014/25/EU säännöksiä, talouden 
toimijoilla kolmansista maista, joilla ei ole 
sopimusta unionin hankintojen 
markkinoiden avaamisesta tai joiden 
tavarat, palvelut ja rakennustyöt eivät 
kuulu tällaisten sopimusten piiriin, ei ole 
varmaa pääsyä hankintamenettelyihin 
unionissa ja ne voidaan jättää kyseisen 
sopimuksen ulkopuolelle.

Or. en
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Tarkistus 130
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Unionin ja kolmansien maiden 
talouden toimijoiden, kuluttajien, 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi kansainväliset 
markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, 
jotka unioni on tehnyt julkisten hankintojen 
ja käyttöoikeussopimusten alalla 
kolmansien maiden suhteen, olisi otettava 
huomioon EU:n oikeusjärjestyksessä, 
jolloin varmistetaan niiden tosiasiallinen 
soveltaminen.

(11) Kansainväliset markkinoillepääsyä 
koskevat sitoumukset, jotka unioni on 
tehnyt hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten alalla, edellyttävät 
muun muassa sitä, että näiden maiden 
talouden toimijoita kohdellaan 
yhdenvertaisesti. Tämän asetuksen 
nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä voidaan 
näin olleen soveltaa talouden toimijoihin, 
tavaroihin tai palveluihin, jotka tulevat 
maista, jotka eivät ole julkisia hankintoja 
koskevan monenvälisen WTO:n 
sopimuksen tai sellaisten unionin kanssa 
tehtyjen kahden- tai monenvälisten 
kauppasopimusten osapuolia, joihin 
sisältyy sitoumuksia pääsystä 
hankintamarkkinoille ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, tai 
maista, jotka ovat tällaisten sopimusten 
osapuolia mutta ainoastaan sellaisten 
tavaroiden, palvelujen tai 
käyttöoikeussopimusten 
hankintamenettelyissä, jotka eivät kuulu 
kyseisten sopimusten soveltamisalaan. 
Riippumatta siitä, sovelletaanko tämän 
asetuksen nojalla hyväksyttyjä 
toimenpiteitä ja noudatetaanko komission 
24 päivänä heinäkuuta 2019 antamaa 
tiedonantoa ”Ohjeista kolmansien maiden 
tarjoajien ja tavaroiden osallistumiselle 
EU:n julkisten hankintojen markkinoille” 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 
2014/25/EU säännöksiä, talouden 
toimijoilla kolmansista maista, joilla ei ole 
sopimusta unionin hankintojen 
markkinoiden avaamisesta tai joiden 
tavarat, palvelut ja rakennustyöt eivät 
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kuulu tällaisten sopimusten piiriin, ei ole 
varmaa pääsyä hankintamenettelyihin 
unionissa ja ne voidaan jättää kyseisen 
sopimuksen ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 131
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Unionin ja kolmansien maiden 
talouden toimijoiden, 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi kansainväliset 
markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, 
jotka unioni on tehnyt julkisten hankintojen 
ja käyttöoikeussopimusten alalla 
kolmansien maiden suhteen, olisi otettava 
huomioon EU:n oikeusjärjestyksessä, 
jolloin varmistetaan niiden tosiasiallinen 
soveltaminen.

(11) Unionin ja kolmansien maiden 
talouden toimijoiden, 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden oikeusvarmuuden 
turvaamiseksi kansainväliset 
markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, 
jotka unioni on tehnyt julkisten hankintojen 
ja käyttöoikeussopimusten alalla 
kolmansien maiden suhteen, olisi otettava 
huomioon EU:n oikeusjärjestyksessä, 
jolloin varmistetaan niiden tosiasiallinen 
soveltaminen.

Vastavuoroisuuden periaatetta 
kansainvälisissä yhteyksissä noudattaen 
eurooppalaisten yritysten pääsyn estäviltä 
kolmansilta mailta on evättävä pääsy 
EU:n julkisten hankintojen markkinoille.

Or. fr

Tarkistus 132
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) Euroopan kansojen ja 
kansakuntien legitimoiman Euroopan 
parlamentin olisi otettava käyttöön 
uudelleentarkastelulauseke, johon 
voidaan vedota kiireellisissä tapauksissa, 
jos kaksi kolmasosaa Euroopan 
parlamentin jäsenistä sitä vaatii 
aggressiiviseksi katsotun ulkomaiden 
toiminnan vuoksi tai jonkin hallituksen 
pyynnöstä, jos hyökkäävä toiminta 
kohdistuu kansallisesti strategiseen alaan.

Or. fr

Tarkistus 133
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Kun otetaan huomioon, että 
Euroopan unionin oikeuden mukaan 
sellaisten allekirjoittajamaiden, jotka ovat 
kolmansia maita, toimijat asetetaan 
yhdenvertaiseen asemaan unionin 
kansainvälisissä sitoumuksissa, on 
toivottavaa, että Euroopan parlamentti 
esittää Eurooppa-neuvostolle ehdotuksen, 
jonka mukaan kahden kolmasosan 
ääntenenemmistöllä voidaan päättää olla 
tekemättä hankintasopimuksia sellaisten 
maiden kanssa, jotka eivät kunnioita 
vastavuoroisuuden periaatetta, tai 
rajoittaa niiden tekemistä. Euroopan 
komissio voi pyytää toteuttamaan 
pakottavia toimenpiteitä ja esittää 
tehokasta seuranta- ja valvontavälinettä.

Or. fr
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Tarkistus 134
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tavoite parantaa unionin talouden 
toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien 
maiden julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, joita 
suojataan rajoittavilla ja syrjivillä 
hankintatoimenpiteillä tai -käytännöillä ja 
tavoite säilyttää tasapuoliset 
kilpailuedellytykset sisämarkkinoilla 
edellyttävät, että viitataan EU:n 
tullilainsäädännössä vahvistettuun muuta 
kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää 
koskeviin sääntöihin siten, että 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
tietävät kuuluvatko tavarat ja palvelut 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
piiriin.

(12) On tärkeää vahvistaa unionin 
tavoitteita, luopua naiivista 
suhtautumistavasta ja toimia 
realistisemmin. On myös olennaisen 
tärkeää vähentää vapaakauppaa ja pyrkiä 
lisäämään kaupan sääntöjenmukaisuutta, 
millä vähennetään vilpillistä kilpailua ja 
asetetaan sen sijaan selkeitä painopisteitä 
ja noudatetaan perusteltua ajatusmallia.

Suuret talousmahdit, jotka käyvät 
totaalista sotaa niiden kanssa kilpailevia 
eurooppalaisia yrityksiä vastaan erityisesti 
soveltamalla ekstraterritoriaalista 
oikeuttaan, on pidettävä 
sisämarkkinoiden ulkopuolella.
Tavoite parantaa unionin talouden 
toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien 
maiden julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, joita 
suojataan rajoittavilla ja syrjivillä 
hankintatoimenpiteillä tai -käytännöillä, ja 
tavoite säilyttää tasapuoliset 
kilpailuedellytykset sisämarkkinoilla 
edellyttävät, että viitataan EU:n 
tullilainsäädännössä vahvistettuun muuta 
kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää 
koskeviin sääntöihin siten, että 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
tietävät, kuuluvatko tavarat ja palvelut 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
piiriin.
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Or. fr

Tarkistus 135
Maximilian Krah, Herve Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tavoite parantaa unionin talouden 
toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien 
maiden julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, joita 
suojataan rajoittavilla ja syrjivillä 
hankintatoimenpiteillä tai -käytännöillä ja 
tavoite säilyttää tasapuoliset 
kilpailuedellytykset sisämarkkinoilla 
edellyttävät, että viitataan EU:n 
tullilainsäädännössä vahvistettuun muuta 
kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää 
koskeviin sääntöihin siten, että 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
tietävät kuuluvatko tavarat ja palvelut 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
piiriin.

(12) Tavoite parantaa unionin talouden 
toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien 
maiden julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, joita 
suojataan rajoittavilla ja syrjivillä 
hankintatoimenpiteillä tai -käytännöillä, ja 
tavoite säilyttää tasapuoliset 
kilpailuedellytykset sisämarkkinoilla 
edellyttävät, että viitataan EU:n 
tullilainsäädännössä vahvistettuun muuta 
kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää 
koskeviin sääntöihin siten, että 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
tietävät, kuuluvatko tavarat ja palvelut 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
piiriin. Tarvitaan yhteistyömallia, jos 
kolmansien maiden yritykset tekevät 
sopimuksen tarjouskilpailussa, niin että 
palvelujen, henkilöstön ja materiaalien 
osuuden EU:ssa on oltava yhteensä 
50 prosenttia kaikista panoksista, minkä 
ansiosta myös eurooppalaiset yritykset 
voivat hyötyä siitä.

Or. de

Tarkistus 136
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus



PE699.064v01-00 24/126 AM\1241359FI.docx

FI

(12) Tavoite parantaa unionin talouden 
toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien 
maiden julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, joita 
suojataan rajoittavilla ja syrjivillä 
hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskevilla toimenpiteillä tai -käytännöillä 
ja tavoite säilyttää tasapuoliset 
kilpailuedellytykset sisämarkkinoilla 
edellyttävät, että viitataan EU:n 
tullilainsäädännössä vahvistettuun muuta 
kuin etuuskohteluun oikeuttavaa 
alkuperää koskeviin sääntöihin siten, että 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
tietävät kuuluvatko tavarat ja palvelut 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
piiriin.

(12) Tämän asetuksen nojalla 
hyväksyttyjen toimenpiteiden vaikuttava 
soveltaminen edellyttää talouden 
toimijoita, tavaroita ja palveluita koskevia 
selkeitä alkuperäsääntöjä, jotta 
parannetaan unionin talouden toimijoiden 
pääsyä tiettyjen kolmansien maiden 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
markkinoille.

Or. en

Tarkistus 137
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tavoite parantaa unionin talouden 
toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien 
maiden julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, joita 
suojataan rajoittavilla ja syrjivillä 
hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskevilla toimenpiteillä tai -käytännöillä 
ja tavoite säilyttää tasapuoliset 
kilpailuedellytykset sisämarkkinoilla 
edellyttävät, että viitataan EU:n 
tullilainsäädännössä vahvistettuun muuta 
kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää 
koskeviin sääntöihin siten, että 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
tietävät kuuluvatko tavarat ja palvelut 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
piiriin.

(12) Tavoite parantaa unionin talouden 
toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien 
maiden julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, joita 
suojataan rajoittavilla ja syrjivillä 
hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskevilla toimenpiteillä tai -käytännöillä, 
ja tavoite säilyttää toimijoiden 
tasapuolinen kohtelu ja tasapuoliset 
kilpailuedellytykset sisämarkkinoilla 
edellyttävät, että viitataan EU:n 
tullilainsäädännössä vahvistettuun muuta 
kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää 
koskeviin sääntöihin siten, että 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
tietävät, kuuluvatko tavarat ja palvelut 
unionin kansainvälisten sitoumusten 
piiriin.
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Or. en

Tarkistus 138
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tavaran alkuperä olisi määritettävä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/1992 
22–26 artiklan18 mukaisesti.

(13) Tavaran alkuperä olisi määritettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 952/20135 mukaisesti.

_________________ _________________
18 Neuvoston asetus (ETY), annettu 12 
päivänä lokakuuta 1992, yhteisön 
tullikoodeksista (EYVL L 302, 9.10.1992, 
s. 1)

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 
päivänä lokakuuta 2013, unionin 
tullikoodeksista (EUVL L 269, 
10.10.2013, s. 1)

Or. en

Tarkistus 139
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tavaran alkuperä olisi määritettävä 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/1992 
22–26 artiklan18 mukaisesti.

(13) Tavaran alkuperä olisi määritettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 952/20135 mukaisesti.

_________________ _________________
18 Neuvoston asetus (ETY), annettu 12 
päivänä lokakuuta 1992, yhteisön 
tullikoodeksista (EYVL L 302, 9.10.1992, 
s. 1)

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 
päivänä lokakuuta 2013, unionin 
tullikoodeksista (EUVL L 269, 
10.10.2013, s. 1)

Or. en
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Tarkistus 140
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Palvelun alkuperä olisi määritettävä 
sitä tarjoavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön alkuperän perusteella.

(14) Palvelun alkuperä olisi määritettävä 
sitä tarjoavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön alkuperän perusteella. 
Oikeushenkilön alkuperänä olisi pidettävä 
sitä maata, jonka lakien mukaisesti 
oikeushenkilö on perustettu tai järjestetty 
ja jonka alueella oikeushenkilö harjoittaa 
merkittävää liiketoimintaa. Merkittävää 
liiketoimintaa koskeva kriteeri ei saisi 
mahdollistaa minkään tämän asetuksen 
nojalla hyväksytyn toimenpiteen 
kiertämistä perustamalla 
postilaatikkoyrityksiä. ’Merkittävän 
liiketoiminnan’ käsitettä käytetään 
palvelukauppaa koskevassa WTO:n 
yleissopimuksessa. Unionin oikeudessa se 
vastaa termiä ’tosiasiallinen ja jatkuva 
yhteys talouteen’ ja se liittyy tiiviisti 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 49 artiklassa vahvistettuun 
sijoittautumisoikeuteen. Komissio 
julkaisee säännöllisesti 
sijoittautumisoikeutta koskevaan 
oikeuskäytäntöön perustuvia 
suuntaviivoja, joissa käsitellään muun 
muassa käsitettä tosiasiallisesta tai 
vakaasta ja jatkuvasta yhteydestä 
talouteen. Direktiivin 2014/25/EU 86 
artiklassa viitataan myös ’suora ja 
tosiasiallinen yhteys talouteen’ -
käsitteeseen, joka vastaa käsitettä 
’merkittävä liiketoiminta’.

Or. en

Tarkistus 141
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Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea kehitysmaiden 
talouskehitystä ja niiden liittymistä 
globaaliin arvoketjuun, mihin unioni 
pyrki perustaessaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 978/201219 tarkoitetun yleisen 
tullietuusjärjestelmän, tätä asetusta ei 
pitäisi soveltaa tarjouksiin, joissa yli 50 
prosenttia tarjouksen kokonaisarvosta 
muodostuu tavaroista ja palveluista, jotka 
ovat peräisin muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevien unionin 
sääntöjen mukaisesti sellaisista vähiten 
kehittyneistä maista, jotka hyötyvät 
”kaikki paitsi aseet” -järjestelystä, tai 
asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteissä IV 
ja VII tarkoitetuista taloutensa 
yksipuolisuuden ja riittämättömän 
kansainväliseen kauppajärjestelmään 
yhdentymisen vuoksi muita heikommassa 
asemassa olevista kehitysmaista.

Poistetaan.

_________________
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 
päivänä lokakuuta 2012, yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 
kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 142
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea kehitysmaiden 
talouskehitystä ja niiden liittymistä 
globaaliin arvoketjuun, mihin unioni 
pyrki perustaessaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 978/201219 tarkoitetun yleisen 
tullietuusjärjestelmän, tätä asetusta ei 
pitäisi soveltaa tarjouksiin, joissa yli 50 
prosenttia tarjouksen kokonaisarvosta 
muodostuu tavaroista ja palveluista, jotka 
ovat peräisin muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevien unionin 
sääntöjen mukaisesti sellaisista vähiten 
kehittyneistä maista, jotka hyötyvät 
”kaikki paitsi aseet” -järjestelystä, tai 
asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteissä IV 
ja VII tarkoitetuista taloutensa 
yksipuolisuuden ja riittämättömän 
kansainväliseen kauppajärjestelmään 
yhdentymisen vuoksi muita heikommassa 
asemassa olevista kehitysmaista.

Poistetaan.

_________________
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 
päivänä lokakuuta 2012, yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 
kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 143
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Ottaen huomioon unionin yleisen (15) Ottaen huomioon unionin yleisen 
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politiikan tavoitteen tukea kehitysmaiden 
talouskehitystä ja niiden liittymistä 
globaaliin arvoketjuun, mihin unioni pyrki 
perustaessaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
978/201219 tarkoitetun yleisen 
tullietuusjärjestelmän, tätä asetusta ei 
pitäisi soveltaa tarjouksiin, joissa yli 50 
prosenttia tarjouksen kokonaisarvosta 
muodostuu tavaroista ja palveluista, jotka 
ovat peräisin muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevien unionin 
sääntöjen mukaisesti sellaisista vähiten 
kehittyneistä maista, jotka hyötyvät ”kaikki 
paitsi aseet” -järjestelystä, tai asetuksen 
(EU) N:o 978/2012 liitteissä IV ja VII 
tarkoitetuista taloutensa yksipuolisuuden ja 
riittämättömän kansainväliseen 
kauppajärjestelmään yhdentymisen vuoksi 
muita heikommassa asemassa olevista 
kehitysmaista.

politiikan tavoitteen tukea kehitysmaiden 
talouskehitystä ja niiden liittymistä 
globaaliin arvoketjuun, mihin unioni pyrki 
perustaessaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
978/201219 tarkoitetun yleisen 
tullietuusjärjestelmän, ja ellei ole 
perusteltua näyttöä minkään hyväksytyn 
IPI-toimenpiteen kiertämisestä, tätä 
asetusta ei pitäisi soveltaa tarjouksiin, jotka 
on esittänyt talouden toimija vähiten 
kehittyneistä maista, jotka hyötyvät ”kaikki 
paitsi aseet” -järjestelystä, tai asetuksen 
(EU) N:o 978/2012 liitteissä IV ja VII 
tarkoitetuista taloutensa yksipuolisuuden ja 
riittämättömän kansainväliseen 
kauppajärjestelmään yhdentymisen vuoksi 
muita heikommassa asemassa olevista 
kehitysmaista. Tätä asetusta ei myöskään 
pidä soveltaa asetuksen (EU) N:o 
978/2012 1 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetun yleisen 
järjestelyn edunsaajina olevista 
kehitysmaista peräisin olevan talouden 
toimijan jättämiin tarjouksiin, jos näiden 
tarjousten kohde liittyy vihreään ja 
digitaaliseen siirtymän, kehitykseen ja 
yhteistyöhön liittyviin prioriteetteihin tai 
muihin prioriteetteihin EU:n Global 
Gateway -aloitteen puitteissa.

_________________ _________________
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 
päivänä lokakuuta 2012, yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 
kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, 
s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 
päivänä lokakuuta 2012, yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 
kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 144
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea kehitysmaiden 
talouskehitystä ja niiden liittymistä 
globaaliin arvoketjuun, mihin unioni pyrki 
perustaessaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 978/201219 tarkoitetun yleisen 
tullietuusjärjestelmän, tätä asetusta ei 
pitäisi soveltaa tarjouksiin, joissa yli 
50 prosenttia tarjouksen kokonaisarvosta 
muodostuu tavaroista ja palveluista, jotka 
ovat peräisin muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevien unionin 
sääntöjen mukaisesti sellaisista vähiten 
kehittyneistä maista, jotka hyötyvät ”kaikki 
paitsi aseet” -järjestelystä, tai asetuksen 
(EU) N:o 978/2012 liitteissä IV ja VII 
tarkoitetuista taloutensa yksipuolisuuden ja 
riittämättömän kansainväliseen 
kauppajärjestelmään yhdentymisen vuoksi 
muita heikommassa asemassa olevista 
kehitysmaista.

(15) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea kehitysmaiden 
talouskehitystä ja niiden liittymistä 
globaaliin arvoketjuun, mihin unioni pyrki 
perustaessaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 978/201219 tarkoitetun yleisen 
tullietuusjärjestelmän, tätä asetusta ei 
pitäisi soveltaa tarjouksiin, joissa yli 
50 prosenttia tarjouksen kokonaisarvosta 
muodostuu tavaroista ja palveluista, jotka 
ovat peräisin muuta kuin etuuskohteluun 
oikeuttavaa alkuperää koskevien unionin 
sääntöjen mukaisesti sellaisista vähiten 
kehittyneistä maista, jotka hyötyvät ”kaikki 
paitsi aseet” -järjestelystä, tai asetuksen 
(EU) N:o 978/2012 liitteissä IV ja VII 
tarkoitetuista taloutensa yksipuolisuuden ja 
riittämättömän kansainväliseen 
kauppajärjestelmään yhdentymisen vuoksi 
muita heikommassa asemassa olevista 
kehitysmaista. Edellä mainittua 
poikkeusta ei pitäisi kuitenkaan soveltaa 
näissä liitteissä mainittuihin maihin, jotka 
on jonkin unionin säädöksen, 
parlamentin päätöslauselma mukaan 
lukien, nojalla todettu loukkaavan 
vakavasti ja toistuvasti ihmisoikeuksia, 
julkisia vapauksia tai oikeusvaltion 
perusperiaatteita.

_________________ _________________
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 
25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 
kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, 
s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 
25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 
kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, 
s. 1).

Or. fr

Tarkistus 145
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
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ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, tätä asetusta ei saisi 
soveltaa sellaisten yritysten tarjouksiin, 
jotka ovat sijoittautuneet unioniin ja 
harjoittavat liiketoimintaa siinä määrin, 
että niillä on suora ja tosiasiallinen yhteys 
vähintään yhden jäsenvaltion talouteen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 146
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, tätä asetusta ei saisi 
soveltaa sellaisten yritysten tarjouksiin, 
jotka ovat sijoittautuneet unioniin ja 
harjoittavat liiketoimintaa siinä määrin, 
että niillä on suora ja tosiasiallinen yhteys 
vähintään yhden jäsenvaltion talouteen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 147
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, tätä asetusta ei saisi 
soveltaa sellaisten yritysten tarjouksiin, 
jotka ovat sijoittautuneet unioniin ja 
harjoittavat liiketoimintaa siinä määrin, 
että niillä on suora ja tosiasiallinen yhteys 
vähintään yhden jäsenvaltion talouteen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 148
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, tätä asetusta ei saisi 
soveltaa sellaisten yritysten tarjouksiin, 
jotka ovat sijoittautuneet unioniin ja 
harjoittavat liiketoimintaa siinä määrin, 
että niillä on suora ja tosiasiallinen yhteys 
vähintään yhden jäsenvaltion talouteen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 149
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea pieniä ja 

(16) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea pieniä ja 
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keskisuuria yrityksiä, tätä asetusta ei saisi 
soveltaa sellaisten yritysten tarjouksiin, 
jotka ovat sijoittautuneet unioniin ja 
harjoittavat liiketoimintaa siinä määrin, että 
niillä on suora ja tosiasiallinen yhteys 
vähintään yhden jäsenvaltion talouteen.

keskisuuria yrityksiä, tätä asetusta ei saisi 
soveltaa sellaisten yritysten tarjouksiin, 
jotka ovat sijoittautuneet unioniin ja 
harjoittavat liiketoimintaa siinä määrin, että 
niillä on suora ja tosiasiallinen yhteys 
vähintään yhden jäsenvaltion talouteen.

Kansallisilla viranomaisilla on oikeus 
ottaa tarjouskilpailuissaan käyttöön 
kriteerejä, joilla suositaan käsityöläisten 
ja pienyrittäjien itsenäisiä yrityksiä, pieniä 
ja keskisuuria perheyrityksiä sekä 
midcap-yrityksiä.

Or. fr

Tarkistus 150
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, tätä asetusta ei saisi 
soveltaa sellaisten yritysten tarjouksiin, 
jotka ovat sijoittautuneet unioniin ja 
harjoittavat liiketoimintaa siinä määrin, että 
niillä on suora ja tosiasiallinen yhteys 
vähintään yhden jäsenvaltion talouteen.

(16) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea komission 
suosituksessa 2003/361/EY määriteltyjä 
riippumattomia pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, tätä asetusta ei saisi soveltaa 
sellaisten yritysten tarjouksiin, jotka ovat 
sijoittautuneet unioniin ja harjoittavat 
liiketoimintaa siinä määrin, että niillä on 
suora ja tosiasiallinen yhteys vähintään 
yhden jäsenvaltion talouteen.

Or. en

Tarkistus 151
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(16) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, tätä asetusta ei saisi 
soveltaa sellaisten yritysten tarjouksiin, 
jotka ovat sijoittautuneet unioniin ja 
harjoittavat liiketoimintaa siinä määrin, 
että niillä on suora ja tosiasiallinen yhteys 
vähintään yhden jäsenvaltion talouteen.

(16) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, tätä asetusta ei saisi 
soveltaa yhdenmukaisesti sellaisten 
yritysten tarjouksiin, jotka ovat 
sijoittautuneet unioniin ja ovat jo kauan 
harjoittaneet liiketoimintaa siinä määrin, 
että niillä on suora ja tosiasiallinen yhteys 
vähintään yhden jäsenvaltion talouteen.

Or. fr

Tarkistus 152
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) On tärkeää kannustaa kaikkia 
kansallisvaltioita toteuttamaan toimia, 
joilla rajoitetaan pääsyä niiden 
sitoumusten piiriin kuulumattomiin 
hankintamenettelyihin. Niitä on siis 
tämänsuuntaisesti kehotettava 
määrittämään julkisia 
hankintamenettelyjä koskeva legitiimi 
kriteeri, ja niitä on tuettava, kun ne 
pyrkivät puolustamaan jonkin alueen ja 
paikallisen yritysverkoston eheyttä. 
Paikallisen tarjonnan olisi toimittava 
kriteerinä ja mittapuuna, joiden 
perusteella markkinat voivat olla avoimia 
tai rajoitettuja. Sellaisilta kolmansien 
maiden yrityksiltä, jotka eivät kunnioita 
samantasoisia sosiaalisia normeja ja 
ympäristönormeja, on evättävä pääsy 
EU:n sisämarkkinoille ja siten sen 
muodostavien valtioiden markkinoille.

Or. fr

Tarkistus 153
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Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Ottaen huomioon unionin yleisen 
politiikan tavoitteen tukea pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) tätä 
asetusta ei saisi myöskään soveltaa 
sellaisten riippumattomien pk-yritysten 
tekemiin tarjouksiin, joiden valmistamiin 
tavaroihin tai tarjoamiin palveluihin 
sovelletaan IPI-toimenpiteiden piiriin 
kuuluvia hankintamenettelyjä.

Or. en

Tarkistus 154
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tätä asetusta olisi päinvastoin 
sovellettava myös tarjouksiin, joissa 
unioniin sijoittautuneet pk-yritykset ovat 
sitoutuneet hankkimaan alihankintana yli 
10 prosenttia sopimuksen kokonaisarvosta 
talouden toimijoille, jotka ovat peräisin 
kolmannesta maasta.

Or. en

Tarkistus 155
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(16 b) Kansallisilla viranomaisilla on 
oikeus ottaa tarjouskilpailuissaan 
käyttöön kriteerejä, joilla suositaan 
yrityksiä, joissa painotetaan määrän 
sijaan laatua sekä muun muassa 
terveydellisiä, gastronomisia, alueellisia ja 
sosiaalisia näkökohtia.

Or. fr

Tarkistus 156
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Arvioidessaan rajoittavien ja/tai 
syrjivien hankintatoimenpiteiden tai -
käytäntöjen esiintymistä kolmannessa 
maassa, komission olisi tutkittava missä 
määrin kyseisen maan julkisia hankintoja 
ja käyttöoikeussopimuksia koskevalla 
lainsäädännöllä varmistetaan julkisia 
hankintoja koskevien kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja estetään 
unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi 
tutkittava, missä määrin yksittäiset 
hankintaviranomaiset ja/tai 
hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat 
unionin tavaroita, palveluja ja talouden 
toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

(17) Arvioidessaan tiettyjen 
toimenpiteiden tai käytäntöjen, jotka 
voivat heikentää unionin tavaroiden, 
palvelujen tai talouden toimijoiden pääsyä 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
markkinoille, esiintymistä kolmannessa 
maassa, komission olisi tutkittava missä 
määrin kyseisen maan hankintoja ja 
käyttöoikeussopimuksia koskevalla 
lainsäädännöllä, säännöillä tai muilla 
toimenpiteillä varmistetaan kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja estetään 
unionin tavaroiden, palvelujen tai talouden 
toimijoiden vakavat ja toistuvat 
rajoitukset. Lisäksi sen olisi tutkittava, 
missä määrin yksittäiset 
hankintaviranomaiset ja/tai 
hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat 
rajoittavia käytäntöjä, jotka heikentävät 
merkittävästi ja toistuvasti unionin 
tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden pääsyä markkinoille, ottaen 
huomioon asiaan liittyvät taloudelliset 
arvot, alat, joilla käytäntöjä esiintyy, sekä 
hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden toteuttamat 
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erityyppiset tai syrjivät toimet, jotka 
perustuvat myös asiaankuuluviin 
kansainvälisiin ohjeisiin.

Or. en

Tarkistus 157
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Sven Simon, Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Arvioidessaan rajoittavien ja/tai 
syrjivien hankintatoimenpiteiden tai -
käytäntöjen esiintymistä kolmannessa 
maassa, komission olisi tutkittava missä 
määrin kyseisen maan julkisia hankintoja 
ja käyttöoikeussopimuksia koskevalla 
lainsäädännöllä varmistetaan julkisia 
hankintoja koskevien kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja estetään 
unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi 
tutkittava, missä määrin yksittäiset 
hankintaviranomaiset ja/tai 
hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat 
unionin tavaroita, palveluja ja talouden 
toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

(17) Arvioidessaan rajoittavien ja/tai 
syrjivien toimenpiteiden tai käytäntöjen, 
jotka voivat heikentää unionin tavaroiden, 
palvelujen tai talouden toimijoiden pääsyä 
hankintamarkkinoille ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, 
esiintymistä kolmannessa maassa, 
komission olisi tutkittava missä määrin 
kyseisen maan hankintoja ja 
käyttöoikeussopimuksia koskevalla 
lainsäädännöllä, säännöillä tai muilla 
toimenpiteillä varmistetaan kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja estetään 
unionin tavaroiden, palvelujen tai talouden 
toimijoiden vakavat ja toistuvat 
rajoitukset. Lisäksi sen olisi tutkittava, 
missä määrin yksittäiset 
hankintaviranomaiset ja/tai 
hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat 
unionin tavaroita, palveluja tai talouden 
toimijoita rajoittavia käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 158
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Arvioidessaan rajoittavien ja/tai 
syrjivien hankintatoimenpiteiden tai -
käytäntöjen esiintymistä kolmannessa 
maassa, komission olisi tutkittava missä 
määrin kyseisen maan julkisia hankintoja 
ja käyttöoikeussopimuksia koskevalla 
lainsäädännöllä varmistetaan julkisia 
hankintoja koskevien kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja estetään 
unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi 
tutkittava, missä määrin yksittäiset 
hankintaviranomaiset ja/tai 
hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat 
unionin tavaroita, palveluja ja talouden 
toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

(17) Arvioidessaan tiettyjen 
toimenpiteiden tai käytäntöjen, jotka 
voivat heikentää unionin tavaroiden, 
palvelujen tai talouden toimijoiden pääsyä 
hankintamarkkinoille ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, 
esiintymistä kolmannessa maassa, 
komission olisi tutkittava missä määrin 
kyseisen maan hankintoja ja 
käyttöoikeussopimuksia koskevalla 
lainsäädännöllä, säännöillä tai muilla 
toimenpiteillä varmistetaan kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja estetään 
unionin tavaroiden, palvelujen tai talouden 
toimijoiden vakavat ja toistuvat 
rajoitukset. Lisäksi sen olisi tutkittava, 
missä määrin yksittäiset 
hankintaviranomaiset ja/tai 
hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat 
unionin tavaroita, palveluja tai talouden 
toimijoita rajoittavia käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 159
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Arvioidessaan rajoittavien ja/tai 
syrjivien hankintatoimenpiteiden tai -
käytäntöjen esiintymistä kolmannessa 
maassa, komission olisi tutkittava missä 
määrin kyseisen maan julkisia hankintoja 
ja käyttöoikeussopimuksia koskevalla 
lainsäädännöllä varmistetaan julkisia 
hankintoja koskevien kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja estetään 
unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi 

(17) Arvioidessaan toimenpiteiden tai 
käytäntöjen, jotka voivat heikentää 
unionin tavaroiden, palvelujen tai 
talouden toimijoiden pääsyä 
hankintamarkkinoille ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille, 
esiintymistä kolmannessa maassa, 
komission olisi tutkittava missä määrin 
kyseisen maan hankintoja ja 
käyttöoikeussopimuksia koskevalla 
lainsäädännöllä, säännöillä tai muilla 
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tutkittava, missä määrin yksittäiset 
hankintaviranomaiset ja/tai 
hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat 
unionin tavaroita, palveluja ja talouden 
toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

toimenpiteillä varmistetaan kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja estetään 
unionin tavaroiden, palvelujen tai talouden 
toimijoiden vakavat ja toistuvat 
rajoitukset. Lisäksi sen olisi tutkittava, 
missä määrin yksittäiset 
hankintaviranomaiset ja/tai 
hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat 
unionin tavaroita, palveluja tai talouden 
toimijoita rajoittavia käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 160
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Arvioidessaan rajoittavien ja/tai 
syrjivien hankintatoimenpiteiden tai -
käytäntöjen esiintymistä kolmannessa 
maassa, komission olisi tutkittava missä 
määrin kyseisen maan julkisia hankintoja 
ja käyttöoikeussopimuksia koskevalla 
lainsäädännöllä varmistetaan julkisia 
hankintoja koskevien kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja estetään 
unionin tavaroiden, palvelujen ja talouden 
toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi 
tutkittava, missä määrin yksittäiset 
hankintaviranomaiset ja/tai 
hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat 
unionin tavaroita, palveluja ja talouden 
toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

(17) Arvioidessaan rajoittavien ja/tai 
syrjivien hankintatoimenpiteiden tai -
käytäntöjen esiintymistä kolmannessa 
maassa, komission olisi tutkittava missä 
määrin kyseisen maan julkisia hankintoja 
ja käyttöoikeussopimuksia koskevalla 
lainsäädännöllä, säännöillä ja 
toimenpiteillä varmistetaan julkisia 
hankintoja koskevien kansainvälisten 
standardien mukainen avoimuus ja niihin 
pääsy ja estetään unionin tavaroiden, 
palvelujen ja talouden toimijoiden syrjintä. 
Lisäksi sen olisi tutkittava, missä määrin 
yksittäiset hankintaviranomaiset ja/tai 
hankintayksiköt ylläpitävät tai omaksuvat 
unionin tavaroita, palveluja ja talouden 
toimijoita syrjiviä käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 161
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Koska kolmansien maiden 
tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin 
julkisten hankintojen markkinoille 
kuuluu yhteisen kauppapolitiikan 
soveltamisalaan, jäsenvaltiot ja niiden 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
eivät saisi rajoittaa kolmansien maiden 
tavaroiden tai palvelujen osallistumista 
hankintamenettelyihinsä muilla 
toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään 
tässä asetuksessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 162
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Koska kolmansien maiden 
tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin 
julkisten hankintojen markkinoille 
kuuluu yhteisen kauppapolitiikan 
soveltamisalaan, jäsenvaltiot ja niiden 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
eivät saisi rajoittaa kolmansien maiden 
tavaroiden tai palvelujen osallistumista 
hankintamenettelyihinsä muilla 
toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään 
tässä asetuksessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 163
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Koska kolmansien maiden 
tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin 
julkisten hankintojen markkinoille kuuluu 
yhteisen kauppapolitiikan soveltamisalaan, 
jäsenvaltiot ja niiden 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
eivät saisi rajoittaa kolmansien maiden 
tavaroiden tai palvelujen osallistumista 
hankintamenettelyihinsä muilla 
toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään 
tässä asetuksessa.

(18) Koska kolmansien maiden 
tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin 
julkisten hankintojen markkinoille kuuluu 
yhteisen kauppapolitiikan soveltamisalaan, 
jäsenvaltioiden ja niiden 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava rajoittaa 
kolmansien maiden tavaroiden tai 
palvelujen osallistumista 
hankintamenettelyihinsä, jos asiaan liittyvä 
maa ei noudata sosiaali- ja 
ympäristönormeja ja -yleissopimuksia 
tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä 
täysimääräisesti noudattaen.

Or. en

Tarkistus 164
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Koska kolmansien maiden 
tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin 
julkisten hankintojen markkinoille 
kuuluu yhteisen kauppapolitiikan 
soveltamisalaan, jäsenvaltiot ja niiden 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
eivät saisi rajoittaa kolmansien maiden 
tavaroiden tai palvelujen osallistumista 
hankintamenettelyihinsä muilla 
toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään 
tässä asetuksessa.

(18) Koska niiden hankintaviranomaiset 
ja hankintayksiköt voivat tämän asetuksen 
hengessä rajoittaa kolmansien maiden 
tavaroiden tai palvelujen osallistumista 
hankintamenettelyihinsä, jotta taataan, että 
ulkomaiset talouden toimijat noudattavat 
ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädäntöä 
ja kaikkea sovellettavaa kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. fr
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Tarkistus 165
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Sen määrittämiseksi, onko 
tutkimus unionin edun mukainen, 
komission olisi tarkasteltava monia 
erilaisia poliittisia, taloudellisia tai muita 
näkökohtia tutkimuksen ja sen 
mahdollisten seurausten osalta. 
Komission olisi verrattava tutkimuksen 
aloittamisesta aiheutuvia seurauksia sen 
vaikutuksiin (ja tämän asetuksen 
mukaisiin mahdollisiin toimenpiteisiin) 
unionin laajemman edun mukaisesti. 
Yleinen tavoite kolmansien maiden 
markkinoiden avaamiseksi ja unionin 
talouden toimijoiden 
markkinoillepääsymahdollisuuksien 
parantamiseksi olisi otettava huomioon. 
Olisi otettava huomioon tavoite, joka 
koskee hankintaviranomaisille, 
hankintayksiköille ja talouden toimijoille 
aiheutuvan tarpeettoman hallinnollisen 
rasitteen rajoittamista. Jäsenvaltioilla ja 
asianomaisilla osapuolilla olisi oltava 
mahdollisuus esittää näkemyksensä 
unionin edusta.

Or. en

Tarkistus 166
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Komissiolla olisi oltava 
mahdollisuus käynnistää milloin tahansa 

(19) Komission olisi varmistettava, että 
luodaan tutkimusväline, jonka avulla 
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omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden 
osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä 
sellaisia rajoittavia hankintatoimenpiteitä 
tai -käytäntöjä koskeva tutkimus, joita 
kolmannen maan väitetään omaksuneen tai 
pitävän yllä. Tällaiset tutkintamenettelyt 
eivät saisi rajoittaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 
soveltamista.

voidaan yleisesti tutkia etenkin 
epätavallisen edullisia tarjouksia, ja 
tarvittaessa väline, jolla tarjouksia 
voidaan hankintayksikköjen aloitteesta 
sulkea menettelyjen ulkopuolelle 
tapauskohtaisesti tai yleisesti. Tällaisia 
välineitä voidaan pitää EU:n taloudellisen 
diplomatian välineinä.

Komissiolla olisi oltava mahdollisuus 
käynnistää milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten 
tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä tai -
käytäntöjä koskeva tutkimus, joita 
kolmannen maan väitetään omaksuneen tai 
pitävän yllä. Tällaiset tutkintamenettelyt 
eivät saisi rajoittaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 
soveltamista.

Or. fr

Tarkistus 167
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Komissiolla olisi oltava 
mahdollisuus käynnistää milloin tahansa 
omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden 
osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä 
sellaisia laittomia rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä tai -käytäntöjä 
koskeva tutkimus, joita kolmannen maan 
väitetään omaksuneen tai pitävän yllä. 
Tällaiset tutkintamenettelyt eivät saisi 
rajoittaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 
soveltamista.

(19) Komissiolla olisi oltava 
mahdollisuus käynnistää milloin tahansa 
sellaisia rajoittavia hankintatoimenpiteitä 
tai -käytäntöjä koskeva tutkimus, joita 
kolmannen maan väitetään omaksuneen tai 
pitävän yllä, jos se katsoo, että tällainen 
tutkimus on unionin edun mukainen.

Or. en
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Tarkistus 168
Jörgen Warborn

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Komissiolla olisi oltava 
mahdollisuus käynnistää milloin tahansa 
omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden 
osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä 
sellaisia laittomia rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä tai -käytäntöjä 
koskeva tutkimus, joita kolmannen maan 
väitetään omaksuneen tai pitävän yllä. 
Tällaiset tutkintamenettelyt eivät saisi 
rajoittaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 
soveltamista.

(19) Komissiolla olisi oltava 
mahdollisuus käynnistää milloin tahansa 
omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden 
osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä 
sellaisia rajoittavia tai syrjiviä 
hankintatoimenpiteitä tai -käytäntöjä 
koskeva ulkoinen ja avoin tutkimus, joita 
kolmannen maan väitetään omaksuneen tai 
pitävän yllä. Tällaiset tutkintamenettelyt 
eivät saisi rajoittaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 169
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Komissiolla olisi oltava 
mahdollisuus käynnistää milloin tahansa 
omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden 
osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä 
sellaisia laittomia rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä tai -käytäntöjä 
koskeva tutkimus, joita kolmannen maan 
väitetään omaksuneen tai pitävän yllä . 
Tällaiset tutkintamenettelyt eivät saisi 
rajoittaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 
soveltamista.

(19) Komissiolla olisi oltava 
mahdollisuus käynnistää milloin tahansa 
omasta aloitteestaan tai Euroopan 
parlamentin tai muiden kiinnostuneiden 
osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä 
sellaisia laittomia rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä tai -käytäntöjä 
koskeva tutkimus, joita kolmannen maan 
väitetään omaksuneen tai pitävän yllä. 
Tällaiset tutkintamenettelyt eivät saisi 
rajoittaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 
soveltamista.
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Or. en

Tarkistus 170
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Komissiolla olisi oltava 
mahdollisuus käynnistää milloin tahansa 
omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden 
osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä 
sellaisia laittomia rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä tai -käytäntöjä 
koskeva tutkimus, joita kolmannen maan 
väitetään omaksuneen tai pitävän yllä. 
Tällaiset tutkintamenettelyt eivät saisi 
rajoittaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 
soveltamista.

(19) Komission olisi milloin tahansa 
omasta aloitteestaan, unionin 
kiinnostuneiden osapuolten tai jäsenvaltion 
taikka Euroopan parlamentin pyynnöstä 
käynnistettävä sellaisia laittomia 
rajoittavia hankintatoimenpiteitä tai -
käytäntöjä koskeva tutkimus, joita 
kolmannen maan väitetään omaksuneen tai 
pitävän yllä. Kansainvälisen kaupan 
valiokunta voi esittää ja hyväksyä 
tällaisen pyynnön Euroopan parlamentin 
puolesta.

Or. en

Tarkistus 171
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Komissiolla olisi oltava 
mahdollisuus käynnistää milloin tahansa 
omasta aloitteestaan tai kiinnostuneiden 
osapuolten tai jäsenvaltion pyynnöstä 
sellaisia laittomia rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä tai -käytäntöjä 
koskeva tutkimus, joita kolmannen maan 
väitetään omaksuneen tai pitävän yllä. 
Tällaiset tutkintamenettelyt eivät saisi 
rajoittaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 

(19) Komission olisi käynnistettävä 
milloin tahansa omasta aloitteestaan tai 
kiinnostuneiden osapuolten tai jäsenvaltion 
pyynnöstä sellaisia laittomia rajoittavia 
hankintatoimenpiteitä tai -käytäntöjä 
koskeva tutkimus, joita kolmannen maan 
väitetään omaksuneen tai pitävän yllä. 
Euroopan parlamentti voi kansainvälisen 
kauppakomitean aloitteesta pyytää 
komissiota aloittamaan tutkimuksen.
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soveltamista.

Or. en

Tarkistus 172
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Sen määrittämiseksi, onko 
tutkimus unionin edun mukainen, kaikkia 
etuja olisi arvioitava kokonaisuutena, 
mukaan lukien kotimaan teollisuuden, 
käyttäjien, kuluttajien ja 
työmarkkinaosapuolten edut. Komissio on 
joka tapauksessa vastuussa unionin edun 
määrittämisestä, ja sen olisi verrattava 
tutkimuksen aloittamisesta aiheutuvia 
seurauksia sen vaikutuksiin ja 
mahdollisiin toimenpiteisiin, joita tämän 
asetuksen nojalla voitaisiin hyväksyä 
unionin laajempien etujen mukaisesti. 
Yleinen tavoite kolmansien maiden 
markkinoiden avaamiseksi ja unionin 
talouden toimijoiden 
markkinoillepääsymahdollisuuksien 
parantamiseksi olisi otettava huomioon. 
Olisi myös otettava huomioon tavoite, 
joka koskee hankintaviranomaisille, 
hankintayksiköille ja talouden toimijoille 
aiheutuvan tarpeettoman hallinnollisen 
rasitteen rajoittamista.

Or. en

Tarkistus 173
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(19 a) Määritettäessä, onko IPI-
toimenpiteen toteuttaminen unionin 
etujen mukaista, olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota yleistavoitteeseen avata 
kolmansien maiden markkinoita ja 
parantaa unionin talouden toimijoiden 
markkinoillepääsyä koskevia 
mahdollisuuksia. Kun komissio käsittelee 
markkinoille pääsyä koskevien 
mahdollisuuksien vakavaa ja toistuvaa 
häiriintymistä, se soveltaa 
vastavuoroisuuden periaatetta ottaen 
huomioon kolmansien maiden tarjoajien 
läsnäolon EU:n hankintamarkkinoilla 
tiettynä ajankohtana. IPI-toimenpiteitä ei 
voida soveltaa, jos komissio voi kaikkien 
toimitettujen tietojen perusteella selkeästi 
päätellä, ettei tällaisten toimenpiteiden 
soveltaminen ole unionin etujen 
mukaista. Komission olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota EU:n julkisten 
hankintojen kannalta strategisiksi 
katsottuihin aloihin.

Or. en

Tarkistus 174
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Sven Simon, Iuliu Winkler, Arnaud Danjean, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Sen määrittämiseksi, onko 
tutkimus unionin edun mukainen, kaikkia 
etuja olisi arvioitava kokonaisuutena, 
mukaan lukien unionin teollisuuden sekä 
käyttäjien ja kuluttajien edut. Komission 
olisi verrattava tutkimuksen aloittamisesta 
aiheutuvia seurauksia sen vaikutuksiin ja 
mahdollisiin toimenpiteisiin, joita tämän 
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asetuksen nojalla voitaisiin hyväksyä 
unionin laajempien etujen mukaisesti. 
Yleinen tavoite kolmansien maiden 
markkinoiden avaamiseksi ja unionin 
talouden toimijoiden 
markkinoillepääsymahdollisuuksien 
parantamiseen olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Olisi myös otettava huomioon 
tavoite, joka koskee 
hankintaviranomaisille, 
hankintayksiköille ja talouden toimijoille 
aiheutuvan tarpeettoman hallinnollisen 
rasitteen rajoittamista.

Or. en

Tarkistus 175
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Määritettäessä, onko IPI-
toimenpiteen toteuttaminen unionin edun 
mukaista, olisi asetettava etusijalle tavoite 
vastavuoroisuuden saavuttamisesta 
avaamalla kolmansien maiden 
hankintamarkkinat ja parantamalla 
unionin talouden toimijoiden 
markkinoillepääsyä koskevia 
mahdollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 176
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(19 b) Koska unionin yleinen poliittinen 
tavoite on tukea vähiten kehittyneiden 
maiden talouskasvua ja niiden 
integroitumista globaaleihin 
arvoketjuihin, ei olisi unionin edun 
mukaista aloittaa tämän asetuksen 
mukaista tutkimusta tällaisia maita 
vastaan, ellei ole perusteltua näyttöä 
hyväksyttyjen IPI-toimenpiteiden 
kiertämisestä. Näin ollen tätä asetusta ei 
ole tarkoitus soveltaa vähiten 
kehittyneisiin maihin, jotka hyötyvät 
asetuksessa (EU) N:o 978/2012 
määritellystä vähiten kehittyneitä maita 
koskevasta erityisestä menettelystä 
(Everything But Arms arrangement, 
EBA).

Or. en

Tarkistus 177
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Jos komissio toteaa, että kyseisen 
kolmannen maan talouden toimijoilla on 
merkittävä markkinaosuus Euroopan 
sisämarkkinoilla, sen olisi IPI-
toimenpidettä hyväksyessään harkittava 
poissulkemista pistemäärän 
oikaisutoimenpiteen sijasta.

Or. en

Tarkistus 178
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(19 c) Koska unionin yleinen poliittinen 
tavoite on tukea vähiten kehittyneiden 
maiden talouskasvua ja niiden 
integroitumista globaaleihin 
arvoketjuihin, ei olisi unionin edun 
mukaista aloittaa tämän asetuksen 
mukaista tutkimusta tällaisia maita 
vastaan, ellei ole perusteltua näyttöä 
hyväksyttyjen IPI-toimenpiteiden 
kiertämisestä. Näin ollen tätä asetusta ei 
ole tarkoitus soveltaa vähiten 
kehittyneisiin maihin, jotka hyötyvät 
asetuksessa (EU) N:o 978/2012 
määritellystä vähiten kehittyneitä maita 
koskevasta erityisestä ”kaikki paitsi aseet” 
-järjestelystä.

Or. en

Tarkistus 179
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jos on vahvistettu, että 
kolmannessa maassa pidetään yllä 
rajoittavaa ja/tai syrjivää 
hankintatoimenpidettä tai -käytäntöä, 
komission olisi pyydettävä kyseistä maata 
ryhtymään neuvotteluihin, joiden 
tavoitteena on parantaa unionin talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
mahdollisuuksia osallistua julkisia 
hankintoja koskeviin menettelyihin 
kyseisessä maassa.

(20) Jos on vahvistettu, että 
kolmannessa maassa pidetään yllä 
rajoittavaa ja/tai syrjivää 
hankintatoimenpidettä tai -käytäntöä, 
komission olisi pyydettävä kyseistä maata 
ryhtymään neuvotteluihin, joiden 
tavoitteena on parantaa unionin talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
mahdollisuuksia osallistua julkisia 
hankintoja koskeviin menettelyihin 
kyseisessä maassa. Jotta kyseistä maata 
voidaan kannustaa osallistumaan 
aktiivisesti ja nopeasti vuoropuheluun, 
komission olisi heti kuulemismenettelyn 
alussa päätettävä tämän asetuksen 
mukaisten väliaikaisten toimenpiteiden 
käyttöönotosta, mukaan lukien 
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sulkeminen EU:n julkisten hankintojen 
markkinoilla toteuttavien 
hankintamenettelyjen tai 
hinnanoikaisutoimenpiteiden 
ulkopuolelle. Näitä toimia voidaan 
soveltaa kyseisestä maasta peräisin 
olevien talouden toimijoiden tarjouksiin 
ja/tai tarjouksiin, jotka koskevat 
kyseisestä maasta peräisin olevia tuotteita 
ja palveluja.

Or. fr

Tarkistus 180
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jos on vahvistettu, että 
kolmannessa maassa pidetään yllä 
rajoittavaa ja/tai syrjivää 
hankintatoimenpidettä tai -käytäntöä, 
komission olisi pyydettävä kyseistä maata 
ryhtymään neuvotteluihin, joiden 
tavoitteena on parantaa unionin talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
mahdollisuuksia osallistua julkisia 
hankintoja koskeviin menettelyihin 
kyseisessä maassa.

(20) Jos on vahvistettu, että 
kolmannessa maassa pidetään yllä 
rajoittavaa ja/tai syrjivää 
hankintatoimenpidettä tai -käytäntöä, 
komission olisi pyydettävä kyseistä maata 
ryhtymään neuvotteluihin, joiden 
tavoitteena on poistaa kaikki rajoittavat ja 
syrjivät toimenpiteet tai käytännöt ja 
parantaa unionin talouden toimijoiden, 
tavaroiden ja palvelujen mahdollisuuksia 
osallistua julkisia hankintoja koskeviin 
menettelyihin kyseisessä maassa.

Or. en

Tarkistus 181
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jos on vahvistettu, että (20) Jos suoritetaan tutkimus, 



PE699.064v01-00 52/126 AM\1241359FI.docx

FI

kolmannessa maassa pidetään yllä 
rajoittavaa ja/tai syrjivää 
hankintatoimenpidettä tai -käytäntöä, 
komission olisi pyydettävä kyseistä maata 
ryhtymään neuvotteluihin, joiden 
tavoitteena on parantaa unionin talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
mahdollisuuksia osallistua julkisia 
hankintoja koskeviin menettelyihin 
kyseisessä maassa.

komission olisi pyydettävä kyseistä 
kolmatta maata ryhtymään neuvotteluihin, 
joiden tavoitteena on poistaa kaikki 
rajoittavat toimenpiteet tai käytännöt ja 
tosiasiallisesti parantaa unionin talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
mahdollisuuksia osallistua hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille 
kyseisessä maassa.

Or. en

Tarkistus 182
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jos on vahvistettu, että 
kolmannessa maassa pidetään yllä 
rajoittavaa ja/tai syrjivää 
hankintatoimenpidettä tai -käytäntöä, 
komission olisi pyydettävä kyseistä maata 
ryhtymään neuvotteluihin, joiden 
tavoitteena on parantaa unionin talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
mahdollisuuksia osallistua julkisia 
hankintoja koskeviin menettelyihin 
kyseisessä maassa.

(20) Jos suoritetaan tutkimus, 
komission olisi pyydettävä kyseistä 
kolmatta maata ryhtymään neuvotteluihin, 
joiden tavoitteena on poistaa kaikki 
rajoittavat toimenpiteet tai käytännöt ja 
parantaa unionin talouden toimijoiden, 
tavaroiden ja palvelujen mahdollisuuksia 
osallistua hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille 
kyseisessä maassa.

Or. en

Tarkistus 183
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(20) Jos on vahvistettu, että 
kolmannessa maassa pidetään yllä 
rajoittavaa ja/tai syrjivää 
hankintatoimenpidettä tai -käytäntöä, 
komission olisi pyydettävä kyseistä maata 
ryhtymään neuvotteluihin, joiden 
tavoitteena on parantaa unionin talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
mahdollisuuksia osallistua julkisia 
hankintoja koskeviin menettelyihin 
kyseisessä maassa.

(20) Jos suoritetaan tutkimus, 
komission olisi pyydettävä kyseistä 
kolmatta maata ryhtymään neuvotteluihin, 
joiden tavoitteena on poistaa kaikki 
rajoittavat toimenpiteet tai käytännöt ja 
parantaa unionin talouden toimijoiden, 
tavaroiden ja palvelujen mahdollisuuksia 
osallistua hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille 
kyseisessä maassa.

Or. en

Tarkistus 184
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On äärimmäisen tärkeää, että 
tutkimus on avointa. Raportti tutkimuksen 
tärkeimmistä tuloksista olisi sen vuoksi 
toimitettava yleisön saataville.

(21) On äärimmäisen tärkeää, että 
tutkimus on avointa, johdonmukaista ja 
syrjimätöntä. Raportti tutkimuksen 
tärkeimmistä tuloksista olisi sen vuoksi 
toimitettava yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 185
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 
kanssa eivät paranna riittävästi unionin 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
kohtuullisen ajanjakson kuluessa 
hankintamenettelyihin, komission olisi 
tarvittaessa voitava toteuttaa 

(22) Jos tutkimuksessa on vahvistettu, 
että rajoittavia toimenpiteitä tai 
käytäntöjä pidetään yllä, eivätkä 
neuvottelut asianomaisen maan kanssa 
johda riittäviin oikaiseviin toimiin, joiden 
tuloksena unionin talouden toimijoiden, 
tavaroiden ja palvelujen mahdollisuudet 
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hinnanoikaisutoimenpiteitä, joita 
sovelletaan kyseisestä maasta peräisin 
olevien talouden toimijoiden tarjouksiin 
ja/tai kyseisestä maasta peräisin olevia 
tavaroita ja palveluja sisältäviin 
tarjouksiin.

osallistua kohtuullisen ajanjakson kuluessa 
hankintamenettelyihin paranevat, 
komission olisi tarvittaessa voitava 
toteuttaa tämän asetuksen nojalla 
toimenpiteitä (‘IPI-toimenpiteet‘) 
pistemäärän oikaisutoimenpiteen tai 
tarjousten poissulkemisen muodossa.

Or. en

Tarkistus 186
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 
kanssa eivät paranna riittävästi unionin 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
kohtuullisen ajanjakson kuluessa 
hankintamenettelyihin, komission olisi 
tarvittaessa voitava toteuttaa 
hinnanoikaisutoimenpiteitä, joita 
sovelletaan kyseisestä maasta peräisin 
olevien talouden toimijoiden tarjouksiin 
ja/tai kyseisestä maasta peräisin olevia 
tavaroita ja palveluja sisältäviin 
tarjouksiin.

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 
kanssa eivät johda rajoittavien 
toimenpiteiden poistamiseen eivätkä 
kansainvälisten sosiaali- ja 
ympäristönormien vaikuttavaan 
täytäntöönpanoon niin, että unionin 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen mahdollisuudet osallistua 
kohtuullisen ajanjakson kuluessa 
hankintamenettelyihin paranevat riittävästi 
ja oikeudenmukaisesti, komission olisi 
tarvittaessa voitava päättää sulkea pois 
kyseisestä maasta peräisin olevien talouden 
toimijoiden tarjoukset (IPI-toimenpiteet) 
ja/tai sieltä peräisin olevia tuotteita ja 
palveluita käyttävien talouden toimijoiden 
tekemät tarjoukset.

Or. en

Tarkistus 187
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 
kanssa eivät paranna riittävästi EU:n 
unionin talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
kohtuullisen ajanjakson kuluessa 
hankintamenettelyihin, komission olisi 
tarvittaessa voitava toteuttaa 
hinnanoikaisutoimenpiteitä, joita 
sovelletaan kyseisestä maasta peräisin 
olevien talouden toimijoiden tarjouksiin 
ja/tai kyseisestä maasta peräisin olevia 
tavaroita ja palveluja sisältäviin 
tarjouksiin.

(22) Jos tutkimuksessa on vahvistettu, 
että rajoittavia toimenpiteitä tai 
käytäntöjä pidetään yllä eivätkä 
neuvottelut asianomaisen kolmannen maan 
kanssa johda riittäviin ja tyydyttäviin 
oikaiseviin toimiin, jotka tosiasiallisesti 
parantavat unionin talouden toimijoiden, 
tavaroiden ja palvelujen mahdollisuuksia 
osallistua lyhyen ajanjakson kuluessa 
hankintamenettelyihin, tai jos kyseinen 
kolmas maa kieltäytyy ryhtymästä 
neuvotteluihin, komission olisi tämän 
asetuksen nojalla toteutettava IPI-
toimenpiteitä pistemäärän 
oikaisutoimenpiteen tai tarjousten 
poissulkemisen muodossa.

Or. en

Tarkistus 188
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 
kanssa eivät paranna riittävästi unionin 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
kohtuullisen ajanjakson kuluessa 
hankintamenettelyihin, komission olisi 
tarvittaessa voitava toteuttaa 
hinnanoikaisutoimenpiteitä, joita 
sovelletaan kyseisestä maasta peräisin 
olevien talouden toimijoiden tarjouksiin 
ja/tai kyseisestä maasta peräisin olevia 
tavaroita ja palveluja sisältäviin 
tarjouksiin.

(22) Jos tutkimuksessa on vahvistettu, 
että rajoittavia toimenpiteitä tai 
käytäntöjä pidetään yllä, eivätkä 
neuvottelut asianomaisen maan kanssa 
johda tyydyttäviin oikaiseviin toimiin, 
joiden tuloksena unionin talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
saatavuuden vakava ja toistuva 
heikentyminen korjataan kohtuullisen 
ajanjakson kuluessa, komission olisi 
tarvittaessa voitava toteuttaa tämän 
asetuksen nojalla toimenpiteitä 
pistemäärän oikaisutoimenpiteen tai 
tarjousten poissulkemisen muodossa (IPI-
toimenpiteet)

Or. en
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Tarkistus 189
Enikő Győri, László Trócsányi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 
kanssa eivät paranna riittävästi unionin 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
kohtuullisen ajanjakson kuluessa 
hankintamenettelyihin, komission olisi 
tarvittaessa voitava toteuttaa 
hinnanoikaisutoimenpiteitä, joita 
sovelletaan kyseisestä maasta peräisin 
olevien talouden toimijoiden tarjouksiin 
ja/tai kyseisestä maasta peräisin olevia 
tavaroita ja palveluja sisältäviin 
tarjouksiin.

(22) Jos tutkimus vahvistaa rajoittavat 
toimenpiteet tai käytännöt eivätkä 
neuvottelut asianomaisen maan kanssa 
johda tyydyttäviin oikaiseviin 
toimenpiteisiin niin, että unionin talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
mahdollisuudet osallistua kohtuullisen 
ajanjakson kuluessa hankintamenettelyihin 
paranevat, komission olisi tarvittaessa 
voitava toteuttaa tämän asetuksen nojalla 
toimenpiteitä pistemäärän 
oikaisutoimenpiteen tai tarjousten 
poissulkemisen muodossa (’IPI-
toimenpiteet’).

Or. en

Tarkistus 190
Jörgen Warborn

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 
kanssa eivät paranna riittävästi unionin 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
kohtuullisen ajanjakson kuluessa 
hankintamenettelyihin, komission olisi 
tarvittaessa voitava toteuttaa 
hinnanoikaisutoimenpiteitä, joita 
sovelletaan kyseisestä maasta peräisin 
olevien talouden toimijoiden tarjouksiin 
ja/tai kyseisestä maasta peräisin olevia 
tavaroita ja palveluja sisältäviin 

(22) Jos tutkimuksessa vahvistetaan, 
että rajoittavia toimenpiteitä tai 
käytäntöjä pidetään yllä, eivätkä 
neuvottelut asianomaisen maan kanssa 
johda tyydyttäviin oikaiseviin 
toimenpiteisiin niin, että unionin talouden 
toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 
mahdollisuudet osallistua kohtuullisen 
ajanjakson kuluessa hankintamenettelyihin 
paranevat, komission olisi tarvittaessa 
voitava toteuttaa tämän asetuksen nojalla 
toimenpiteitä tarjousten poissulkemisen 
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tarjouksiin. muodossa (’IPI-toimenpiteet’).

Or. en

Tarkistus 191
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 
kanssa eivät paranna riittävästi unionin 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
kohtuullisen ajanjakson kuluessa 
hankintamenettelyihin, komission olisi 
tarvittaessa voitava toteuttaa 
hinnanoikaisutoimenpiteitä, joita 
sovelletaan kyseisestä maasta peräisin 
olevien talouden toimijoiden tarjouksiin 
ja/tai kyseisestä maasta peräisin olevia 
tavaroita ja palveluja sisältäviin tarjouksiin.

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 
kanssa eivät paranna riittävästi unionin 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
kohtuullisen ajanjakson kuluessa 
hankintamenettelyihin, komission olisi 
tarvittaessa voitava toteuttaa IPI-
toimenpiteitä, joita sovelletaan kyseisestä 
maasta peräisin olevien talouden 
toimijoiden tarjouksiin ja/tai kyseisestä 
maasta peräisin olevia tavaroita ja 
palveluja sisältäviin tarjouksiin.

Or. en

Tarkistus 192
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 
kanssa eivät paranna riittävästi unionin 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
kohtuullisen ajanjakson kuluessa 
hankintamenettelyihin, komission olisi 
tarvittaessa voitava toteuttaa 

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 
kanssa eivät paranna riittävästi unionin 
talouden toimijoiden, tavaroiden ja 
palvelujen mahdollisuuksia osallistua 
kohtuullisen ajanjakson kuluessa 
hankintamenettelyihin, komission olisi 
voitava toteuttaa kuulemismenettelyn 
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hinnanoikaisutoimenpiteitä, joita 
sovelletaan kyseisestä maasta peräisin 
olevien talouden toimijoiden tarjouksiin 
ja/tai kyseisestä maasta peräisin olevia 
tavaroita ja palveluja sisältäviin 
tarjouksiin.

alussa hyväksyttyjä toimenpiteitä ja jatkaa 
niiden soveltamista sekä tarvittaessa 
hyväksyä tämän asetuksen mukaisia 
lisätoimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 193
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tällaisia toimenpiteitä olisi 
sovellettava ainoastaan sellaisten 
tarjousten arviointiin, jotka sisältävät 
kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 
ja palveluja. Jotta voitaisiin estää 
tällaisten toimenpiteiden kiertäminen, voi 
olla lisäksi tarpeen kohdentaa ne 
tiettyihin ulkomaisessa määräysvallassa 
tai omistuksessa oleviin 
oikeushenkilöihin, jotka huolimatta siitä, 
että ne ovat sijoittautuneita Euroopan 
unioniin, eivät harjoita liiketoimintaa 
siinä määrin, että niillä olisi suora ja 
tosiasiallinen yhteys vähintään yhden 
jäsenvaltion talouteen. Tällaiset 
toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia 
niihin rajoittaviin hankintakäytäntöihin 
nähden, joihin ne kohdistuvat.

(23) Pistemäärän oikaisutoimenpidettä 
olisi sovellettava ainoastaan kyseisestä 
maasta peräisin olevien talouden 
toimijoiden tekemien tarjousten 
arviointiin. Se ei saisi vaikuttaa 
tarjouskilpailun voittajan kanssa tehtävän 
sopimuksen perusteella maksettavaan 
hintaan.

Or. en

Tarkistus 194
Jörgen Warborn

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(23) Tällaisia toimenpiteitä olisi 
sovellettava sellaisten tarjousten 
arviointiin, jotka sisältävät kyseisestä 
maasta peräisin olevia tavaroita ja 
palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten 
toimenpiteiden kiertäminen, voi olla lisäksi 
tarpeen kohdentaa ne tiettyihin 
ulkomaisessa määräysvallassa tai 
omistuksessa oleviin oikeushenkilöihin, 
jotka huolimatta siitä, että ne ovat 
sijoittautuneita Euroopan unioniin, eivät 
harjoita liiketoimintaa siinä määrin, että 
niillä olisi suora ja tosiasiallinen yhteys 
vähintään yhden jäsenvaltion talouteen. 
Tällaiset toimenpiteet eivät saisi olla 
suhteettomia niihin rajoittaviin 
hankintakäytäntöihin nähden, joihin ne 
kohdistuvat.

(23) Tällaisia toimenpiteitä olisi 
sovellettava sellaisten tarjousten 
arviointiin, jotka sisältävät kyseisestä 
maasta peräisin olevia tavaroita ja 
palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten 
toimenpiteiden kiertäminen, voi olla lisäksi 
tarpeen kohdentaa ne tiettyihin 
ulkomaisessa määräysvallassa tai 
omistuksessa oleviin oikeushenkilöihin, 
jotka huolimatta siitä, että ne ovat 
sijoittautuneita Euroopan unioniin, eivät 
harjoita liiketoimintaa siinä määrin, että 
niillä olisi suora ja tosiasiallinen yhteys 
vähintään yhden jäsenvaltion talouteen. 
Tällaiset toimenpiteet eivät saisi olla 
suhteettomia niihin rajoittaviin 
hankintakäytäntöihin nähden, joihin ne 
kohdistuvat. Toimenpiteillä ei pitäisi 
pyrkiä täysin rajoittamaan ulkomaista 
kilpailua Euroopan 
hankintamarkkinoilla, vaan olisi 
noudatettava tehokkuutta ja joustavuutta, 
jotta unioni voisi edelleen hankkia 
korkealaatuisia tavaroita ja palveluja 
kohtuullisin verohinnoin jäsenvaltiolle.

Or. en

Tarkistus 195
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tällaisia toimenpiteitä olisi 
sovellettava ainoastaan sellaisten 
tarjousten arviointiin, jotka sisältävät 
kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 
ja palveluja. Jotta voitaisiin estää 
tällaisten toimenpiteiden kiertäminen, voi 
olla lisäksi tarpeen kohdentaa ne 
tiettyihin ulkomaisessa määräysvallassa 
tai omistuksessa oleviin 

(23) Pistemäärän oikaisutoimenpidettä 
olisi sovellettava ainoastaan kyseisestä 
maasta peräisin olevien talouden 
toimijoiden tekemien tarjousten 
arviointiin. Se ei saisi vaikuttaa 
tarjouskilpailun voittajan kanssa tehtävän 
sopimuksen perusteella maksettavaan 
hintaan.
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oikeushenkilöihin, jotka huolimatta siitä, 
että ne ovat sijoittautuneita Euroopan 
unioniin, eivät harjoita liiketoimintaa 
siinä määrin, että niillä olisi suora ja 
tosiasiallinen yhteys vähintään yhden 
jäsenvaltion talouteen. Tällaiset 
toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia 
niihin rajoittaviin hankintakäytäntöihin 
nähden, joihin ne kohdistuvat.

Or. en

Tarkistus 196
Enikő Győri, László Trócsányi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tällaisia toimenpiteitä olisi 
sovellettava ainoastaan sellaisten 
tarjousten arviointiin, jotka sisältävät 
kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 
ja palveluja Jotta voitaisiin estää 
tällaisten toimenpiteiden kiertäminen, voi 
olla lisäksi tarpeen kohdentaa ne 
tiettyihin ulkomaisessa määräysvallassa 
tai omistuksessa oleviin 
oikeushenkilöihin, jotka huolimatta siitä, 
että ne ovat sijoittautuneita Euroopan 
unioniin, eivät harjoita liiketoimintaa 
siinä määrin, että niillä olisi suora ja 
tosiasiallinen yhteys vähintään yhden 
jäsenvaltion talouteen. Tällaiset 
toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia 
niihin rajoittaviin hankintakäytäntöihin 
nähden, joihin ne kohdistuvat.

(23) Pistemäärän oikaisutoimenpidettä 
olisi sovellettava ainoastaan kyseisestä 
maasta peräisin olevien talouden 
toimijoiden tekemien tarjousten 
arviointiin. Se ei saisi vaikuttaa 
tarjouskilpailun voittajan kanssa tehtävän 
sopimuksen perusteella maksettavaan 
hintaan.

Or. en

Tarkistus 197
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) IPI-toimenpiteitä olisi sovellettava 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluviin hankintamenettelyihin, mukaan 
lukien puitesopimukset ja dynaamiset 
hankintajärjestelmät. Jos kyseisiin 
dynaamisiin hankintajärjestelmiin 
sovellettiin IPI-toimenpidettä, sitä olisi 
sovellettava myös dynaamisessa 
hankintajärjestelmässä tehtyihin 
erillissopimuksiin. Niitä ei kuitenkaan 
pitäisi soveltaa tietyn kynnysarvon 
alittaviin sopimuksiin, jotta rajoitetaan 
hankintaviranomaisille ja 
hankintayksiköille aiheutuvaa 
hallinnollista kokonaistaakkaa. Jotta IPI-
toimenpiteitä ei sovellettaisi kahteen 
kertaan, tällaisia toimenpiteitä ei pitäisi 
soveltaa puitesopimusten perusteella 
tehtyihin sopimuksiin silloin, kun niitä on 
jo sovellettu puitesopimuksen 
tekovaiheessa.

Or. en

Tarkistus 198
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Ottaen huomioon unionin yleisen 
toimintapoliittisen tavoitteen tukea pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) 
komission, hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon tämän 
asetuksen mukaiset vaikutukset, jotta 
voidaan rajoittaa pk-yritysten 
hallinnollista rasitetta. Komission olisi 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
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asetettava pk-yritysten saataville 
parhaiden käytäntöjen suuntaviivat tämän 
asetuksen tehokkuuden ja sen 
täytäntöönpanon johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 199
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Ottaen huomioon unionin yleisen 
toimintapoliittisen tavoitteen tukea pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) 
komission, hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi asianmukaisesti 
tuettava välineen soveltamista pk-
yrityksiin. Komission olisi yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa asetettava 
saataville parhaiden käytäntöjen 
suuntaviivat pk-yritysten tukemiseksi ja 
tämän asetuksen tehokkuuden ja sen 
täytäntöönpanon johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 200
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Ottaen huomioon unionin yleisen 
toimintapoliittisen tavoitteen tukea pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) 
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komission, hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon tämän 
asetuksen vaikutukset, jotta voidaan estää 
pk-yritysten liiallinen kuormittaminen. 
Komission olisi yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa asetettava 
saataville suuntaviivat parhaista 
käytännöistä tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi, jotta varmistetaan 
asetuksen tehokkuus ja sen 
täytäntöönpanon johdonmukaisuus.

Or. en

Tarkistus 201
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Jotta voidaan välttää IPI-
toimenpiteen mahdollinen kiertäminen, 
olisi asetettava ylimääräisiä 
sopimusvelvoitteita ja seurattava sen 
täytäntöönpanoa sopimuksen tekemisen 
jälkeen. Näitä velvoitteita olisi sovellettava 
ainoastaan hankintamenettelyihin, joihin 
sovelletaan IPI-toimenpidettä, sekä 
puitesopimuksen perusteella tehtyihin 
sopimuksiin, jos tällaiset sopimukset ovat 
tietyn kynnysarvon tasolla tai sen 
yläpuolella ja jos puitesopimukseen 
sovellettiin IPI-toimenpidettä.

Or. en

Tarkistus 202
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(23 c) Jotta voitaisiin välttää IPI-
toimenpiteen mahdollinen kiertäminen, 
voi olla lisäksi tarpeen määrätä muita 
sopimusvelvoitteita tarjouskilpailun 
voittajalle. Näitä velvoitteita olisi 
sovellettava ainoastaan 
hankintamenettelyihin, joihin sovelletaan 
IPI-toimenpidettä, sekä puitesopimuksen 
perusteella tehtyihin sopimuksiin, jos 
tällaiset sopimukset ovat tietyn 
kynnysarvon tasolla tai sen yläpuolella ja 
jos puitesopimukseen sovellettiin IPI-
toimenpidettä.

Or. en

Tarkistus 203
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Hinnanoikaisutoimenpiteillä ei 
saisi olla kielteisiä vaikutuksia kyseisen 
maan kanssa käynnissä oleviin 
kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos 
maa käy unionin kanssa aineellisia 
neuvotteluja markkinoillepääsystä 
julkisten hankintojen alalla, komissio voi 
keskeyttää toimenpiteet neuvottelujen 
aikana.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 204
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Hinnanoikaisutoimenpiteillä ei 
saisi olla kielteisiä vaikutuksia kyseisen 
maan kanssa käynnissä oleviin 
kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos 
maa käy unionin kanssa aineellisia 
neuvotteluja markkinoillepääsystä 
julkisten hankintojen alalla, komissio voi 
keskeyttää toimenpiteet neuvottelujen 
aikana.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 205
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Hinnanoikaisutoimenpiteillä ei 
saisi olla kielteisiä vaikutuksia kyseisen 
maan kanssa käynnissä oleviin 
kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos 
maa käy unionin kanssa aineellisia 
neuvotteluja markkinoillepääsystä 
julkisten hankintojen alalla, komissio voi 
keskeyttää toimenpiteet neuvottelujen 
aikana.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 206
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(24) Hinnanoikaisutoimenpiteillä ei 
saisi olla kielteisiä vaikutuksia kyseisen 
maan kanssa käynnissä oleviin 
kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos 
maa käy unionin kanssa aineellisia 
neuvotteluja markkinoillepääsystä 
julkisten hankintojen alalla, komissio voi 
keskeyttää toimenpiteet neuvottelujen 
aikana.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 207
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Hinnanoikaisutoimenpiteillä ei 
saisi olla kielteisiä vaikutuksia kyseisen 
maan kanssa käynnissä oleviin 
kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos 
maa käy unionin kanssa aineellisia 
neuvotteluja markkinoillepääsystä 
julkisten hankintojen alalla, komissio voi 
keskeyttää toimenpiteet neuvottelujen 
aikana.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 208
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Hinnanoikaisutoimenpiteillä ei 
saisi olla kielteisiä vaikutuksia kyseisen 
maan kanssa käynnissä oleviin 
kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos 
maa käy unionin kanssa aineellisia 

Poistetaan.
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neuvotteluja markkinoillepääsystä 
julkisten hankintojen alalla, komissio voi 
keskeyttää toimenpiteet neuvottelujen 
aikana.

Or. en

Tarkistus 209
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Hinnanoikaisutoimenpiteillä ei 
saisi olla kielteisiä vaikutuksia kyseisen 
maan kanssa käynnissä oleviin 
kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos maa 
käy unionin kanssa aineellisia neuvotteluja 
markkinoillepääsystä julkisten hankintojen 
alalla, komissio voi keskeyttää 
toimenpiteet neuvottelujen aikana.

(24) IPI-toimenpiteillä olisi oltava 
suora vaikutus kyseisen maan kanssa 
käynnissä oleviin kauppaneuvotteluihin. 
Sen vuoksi, jos maa käy unionin kanssa 
aineellisia neuvotteluja 
markkinoillepääsystä julkisten hankintojen 
alalla, komissio voi keskeyttää 
toimenpiteet neuvottelujen päätyttyä.

Or. en

Tarkistus 210
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Hinnanoikaisutoimenpiteillä ei 
saisi olla kielteisiä vaikutuksia kyseisen 
maan kanssa käynnissä oleviin 
kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos maa 
käy unionin kanssa aineellisia neuvotteluja 
markkinoillepääsystä julkisten hankintojen 
alalla, komissio voi keskeyttää 
toimenpiteet neuvottelujen aikana.

(24) IPI-toimenpiteillä ei saisi olla 
kielteisiä vaikutuksia kyseisen maan 
kanssa käynnissä oleviin 
kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos maa 
käy unionin kanssa aineellisia neuvotteluja 
markkinoillepääsystä julkisten hankintojen 
alalla, komissio voi keskeyttää 
toimenpiteet neuvottelujen aikana.

Or. en
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Tarkistus 211
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden olisi yksinkertaista 
soveltaa hinnanoikaisutoimenpidettä, 
lähtökohtana olisi oltava, että 
toimenpiteen kohteena ovat kaikki 
talouden toimijat kohteena olevassa 
kolmannessa maassa, jonka kanssa 
hankintasopimusta ei ole tehty, paitsi jos 
ne voivat osoittaa, että alle 50 prosenttia 
niiden tarjouksen kokonaisarvosta 
muodostuu kyseisestä kolmannesta 
maasta peräisin olevista tavaroista tai 
palveluista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 212
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden olisi yksinkertaista 
soveltaa hinnanoikaisutoimenpidettä, 
lähtökohtana olisi oltava, että 
toimenpiteen kohteena ovat kaikki 
talouden toimijat kohteena olevassa 
kolmannessa maassa, jonka kanssa 
hankintasopimusta ei ole tehty, paitsi jos 
ne voivat osoittaa, että alle 50 prosenttia 
niiden tarjouksen kokonaisarvosta 
muodostuu kyseisestä kolmannesta 
maasta peräisin olevista tavaroista tai 
palveluista.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 213
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden olisi yksinkertaista 
soveltaa hinnanoikaisutoimenpidettä, 
lähtökohtana olisi oltava, että 
toimenpiteen kohteena ovat kaikki 
talouden toimijat kohteena olevassa 
kolmannessa maassa, jonka kanssa 
hankintasopimusta ei ole tehty, paitsi jos 
ne voivat osoittaa, että alle 50 prosenttia 
niiden tarjouksen kokonaisarvosta 
muodostuu kyseisestä kolmannesta 
maasta peräisin olevista tavaroista tai 
palveluista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 214
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden olisi yksinkertaista 
soveltaa hinnanoikaisutoimenpidettä, 
lähtökohtana olisi oltava, että toimenpiteen 
kohteena ovat kaikki talouden toimijat 
kohteena olevassa kolmannessa maassa, 
jonka kanssa hankintasopimusta ei ole 
tehty, paitsi jos ne voivat osoittaa, että alle 
50 prosenttia niiden tarjouksen 
kokonaisarvosta muodostuu kyseisestä 

(25) Jotta hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden olisi yksinkertaista 
soveltaa hinnanoikaisutoimenpidettä, 
lähtökohtana olisi oltava, että toimenpiteen 
kohteena ovat kaikki talouden toimijat 
kohteena olevassa kolmannessa maassa, 
jonka kanssa hankintasopimusta ei ole 
tehty, paitsi jos ne voivat osoittaa, että alle 
30 prosenttia niiden tarjouksen 
kokonaisarvosta muodostuu kyseisestä 
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kolmannesta maasta peräisin olevista 
tavaroista tai palveluista.

kolmannesta maasta peräisin olevista 
tavaroista tai palveluista.

Or. fr

Tarkistus 215
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden olisi yksinkertaista 
soveltaa hinnanoikaisutoimenpidettä, 
lähtökohtana olisi oltava, että toimenpiteen 
kohteena ovat kaikki talouden toimijat 
kohteena olevassa kolmannessa maassa, 
jonka kanssa hankintasopimusta ei ole 
tehty, paitsi jos ne voivat osoittaa, että alle 
50 prosenttia niiden tarjouksen 
kokonaisarvosta muodostuu kyseisestä 
kolmannesta maasta peräisin olevista 
tavaroista tai palveluista.

(25) Jotta hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden olisi yksinkertaista 
soveltaa IPI-toimenpiteitä, lähtökohtana 
olisi oltava, että toimenpiteen kohteena 
ovat kaikki talouden toimijat kohteena 
olevassa kolmannessa maassa, jonka 
kanssa hankintasopimusta ei ole tehty, 
paitsi jos ne voivat osoittaa, että alle 50 
prosenttia niiden tarjouksen 
kokonaisarvosta muodostuu kyseisestä 
kolmannesta maasta peräisin olevista 
tavaroista tai palveluista.

Or. en

Tarkistus 216
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jäsenvaltioilla on parhaat 
mahdollisuudet kartoittaa ne 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
tai hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden ryhmät, joiden olisi 
sovellettava hinnanoikaisutoimenpidettä. 
Sen varmistamiseksi, että toimenpide 
toteutetaan tarvittavalla tasolla ja että 

Poistetaan.
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rasite saadaan jakautumaan 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, komission olisi tehtävä asiasta 
lopullinen päätös kunkin jäsenvaltion 
toimittaman luettelon perusteella. 
Komissio voi tarvittaessa laatia luettelon 
omasta aloitteestaan.

Or. en

Tarkistus 217
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jäsenvaltioilla on parhaat 
mahdollisuudet kartoittaa ne 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
tai hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden ryhmät, joiden olisi 
sovellettava hinnanoikaisutoimenpidettä. 
Sen varmistamiseksi, että toimenpide 
toteutetaan tarvittavalla tasolla ja että 
rasite saadaan jakautumaan 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, komission olisi tehtävä asiasta 
lopullinen päätös kunkin jäsenvaltion 
toimittaman luettelon perusteella. 
Komissio voi tarvittaessa laatia luettelon 
omasta aloitteestaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 218
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(26) Jäsenvaltioilla on parhaat 
mahdollisuudet kartoittaa ne 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
tai hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden ryhmät, joiden olisi 
sovellettava hinnanoikaisutoimenpidettä. 
Sen varmistamiseksi, että toimenpide 
toteutetaan tarvittavalla tasolla ja että 
rasite saadaan jakautumaan 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, komission olisi tehtävä asiasta 
lopullinen päätös kunkin jäsenvaltion 
toimittaman luettelon perusteella. 
Komissio voi tarvittaessa laatia luettelon 
omasta aloitteestaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 219
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jäsenvaltioilla on parhaat 
mahdollisuudet kartoittaa ne 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
tai hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden ryhmät, joiden olisi 
sovellettava hinnanoikaisutoimenpidettä. 
Sen varmistamiseksi, että toimenpide 
toteutetaan tarvittavalla tasolla ja että rasite 
saadaan jakautumaan oikeudenmukaisesti 
jäsenvaltioiden kesken, komission olisi 
tehtävä asiasta lopullinen päätös kunkin 
jäsenvaltion toimittaman luettelon 
perusteella. Komissio voi tarvittaessa 
laatia luettelon omasta aloitteestaan.

(26) Jäsenvaltioilla on parhaat 
mahdollisuudet kartoittaa ne 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
tai hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden ryhmät, joiden olisi 
sovellettava hinnanoikaisutoimenpidettä. 
Sen varmistamiseksi, että toimenpide 
toteutetaan tarvittavalla tasolla ja että rasite 
saadaan jakautumaan oikeudenmukaisesti 
jäsenvaltioiden kesken, komissio voi 
ehdottaa ja sen on ehdotettava tutkimus- 
ja valvontavälinettä kunkin jäsenvaltion 
laatiman ehdotuksen perusteella.

Or. fr
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Tarkistus 220
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jäsenvaltioilla on parhaat 
mahdollisuudet kartoittaa ne 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
tai hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden ryhmät, joiden olisi 
sovellettava hinnanoikaisutoimenpidettä. 
Sen varmistamiseksi, että toimenpide 
toteutetaan tarvittavalla tasolla ja että rasite 
saadaan jakautumaan oikeudenmukaisesti 
jäsenvaltioiden kesken, komission olisi 
tehtävä asiasta lopullinen päätös kunkin 
jäsenvaltion toimittaman luettelon 
perusteella. Komissio voi tarvittaessa laatia 
luettelon omasta aloitteestaan.

(26) Jäsenvaltioilla on parhaat 
mahdollisuudet kartoittaa ne 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
tai hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden ryhmät, joiden olisi 
sovellettava IPI-toimenpiteitä. Sen 
varmistamiseksi, että toimenpide 
toteutetaan tarvittavalla tasolla ja että rasite 
saadaan jakautumaan oikeudenmukaisesti 
jäsenvaltioiden kesken, komission olisi 
tehtävä asiasta lopullinen päätös kunkin 
jäsenvaltion toimittaman luettelon 
perusteella. Komissio voi tarvittaessa laatia 
luettelon omasta aloitteestaan.

Or. en

Tarkistus 221
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava olla 
soveltamatta hinnanoikaisutoimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 

(27) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava olla 
soveltamatta IPI-toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 
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unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön esimerkiksi 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyvien keskeisten 
julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi 
asettamat vaatimukset, tai jos toimenpiteen 
soveltaminen nostaisi kohtuuttomasti 
hankintasopimuksen hintaa tai 
kustannuksia.

unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön esimerkiksi yleistä 
turvallisuutta tai kansanterveysuhkia 
koskevien keskeisten julkisten tarpeiden 
tyydyttämiseksi asettamat vaatimukset, tai 
jos toimenpiteen soveltaminen nostaisi 
kohtuuttomasti hankintasopimuksen hintaa 
tai kustannuksia. Hintojen tai 
kustannusten kohtuutonta nousua olisi 
arvioitava vertaamalla jäljellä olevia 
tarjouksia hankintailmoituksen 
arvioituun arvoon. Poikkeusta olisi 
sovellettava vain tapauksissa, joissa 
arvioitu arvo on huomattavasti alhaisempi 
kuin jäljellä olevien tarjousten arvo, mikä 
tekisi sen toteuttamisesta taloudellisesti 
kannattamatonta. Kun 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
soveltava näitä poikkeuksia, komissiolle 
olisi ilmoitettava asiasta hyvissä ajoin ja 
kattavasti, jotta tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa voidaan valvoa 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 222
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava olla 
soveltamatta hinnanoikaisutoimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 

(27) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi 
poikkeustapauksessa voitava olla 
soveltamatta IPI-toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
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unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön esimerkiksi 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyvien keskeisten 
julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi 
asettamat vaatimukset, tai jos toimenpiteen 
soveltaminen nostaisi kohtuuttomasti 
hankintasopimuksen hintaa tai 
kustannuksia.

markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 
unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön asettamat vaatimukset, tai 
jos tällainen toiminta liittyy esimerkiksi 
yleiseen turvallisuuteen tai 
kansanterveyteen liittyvien keskeisten 
julkisen politiikan tarpeiden 
tyydyttämiseen. Näiden poikkeusten 
soveltamisessa olisi edellytettävä 
komission ennakkohyväksyntää ennen 
minkään sopimuksen tekemistä. 
Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi ilmoitettava 
komissiolle asiasta hyvissä ajoin ja 
kattavasti, kun ne aikovat esittää 
poikkeusta koskevan pyynnön, jotta 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
voidaan valvoa asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 223
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava olla 
soveltamatta hinnanoikaisutoimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 
unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen 
tai hankintayksikön esimerkiksi 

(27) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava 
poikkeuksellisesti olla soveltamatta IPI-
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos se on tarpeen 
yleiseen turvallisuuteen, 
kansanterveysuhkiin tai 
ympäristöjalanjäljen kaltaisiin 
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kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyvien keskeisten 
julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi 
asettamat vaatimukset, tai jos 
toimenpiteen soveltaminen nostaisi 
kohtuuttomasti hankintasopimuksen 
hintaa tai kustannuksia.

ympäristönäkökohtiin liittyvien keskeisten 
julkisen politiikan tarpeiden 
tyydyttämiseksi. Poikkeusten 
soveltamisessa olisi edellytettävä 
komission kuulemista. 
Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi ilmoitettava 
asiasta komissiolle ja ryhdyttävä sen 
kanssa neuvotteluihin hyvissä ajoin ennen 
hankintasopimuksen tekemistä. Neuvoston 
direktiivin 89/665/ETY ja neuvoston 
direktiivin 92/13/ETY mukaisia 
kansallisia muutoksenhakuelimiä ja 
muita menettelyjä olisi sovellettava myös 
IPI-toimenpiteitä koskevien poikkeusten 
soveltamiseen.

Or. en

Tarkistus 224
Herve Juvin, Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle, 
Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava olla 
soveltamatta hinnanoikaisutoimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 
unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön esimerkiksi 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyvien keskeisten 
julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi 

(27) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia, 
ottaen samalla huomioon tarpeen turvata 
jäsenvaltioiden ja niiden kansalaisten ja 
kuluttajien taloudelliset ja sosiaaliset edut 
pitkällä aikavälillä. Sen vuoksi 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava olla 
soveltamatta hinnanoikaisutoimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 
unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai 
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asettamat vaatimukset, tai jos toimenpiteen 
soveltaminen nostaisi kohtuuttomasti 
hankintasopimuksen hintaa tai 
kustannuksia.

hankintayksikön esimerkiksi 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyvien keskeisten 
julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi 
asettamat vaatimukset, tai jos toimenpiteen 
soveltaminen nostaisi kohtuuttomasti 
hankintasopimuksen hintaa tai 
kustannuksia.

Or. fr

Tarkistus 225
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava olla 
soveltamatta hinnanoikaisutoimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 
unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen 
tai hankintayksikön esimerkiksi 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyvien keskeisten 
julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi 
asettamat vaatimukset, tai jos 
toimenpiteen soveltaminen nostaisi 
kohtuuttomasti hankintasopimuksen 
hintaa tai kustannuksia.

(27) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi 
poikkeustapauksessa voitava 
poikkeuksellisesti olla soveltamatta IPI-
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 
unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja tai 
jos tällainen toiminta liittyy esimerkiksi 
yleiseen turvallisuuteen tai 
kansanterveysuhkiin liittyvien keskeisten 
julkisen politiikan tarpeiden 
tyydyttämiseen.

Or. en



PE699.064v01-00 78/126 AM\1241359FI.docx

FI

Tarkistus 226
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava olla 
soveltamatta hinnanoikaisutoimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 
unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön esimerkiksi 
kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen liittyvien keskeisten 
julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi 
asettamat vaatimukset, tai jos toimenpiteen 
soveltaminen nostaisi kohtuuttomasti 
hankintasopimuksen hintaa tai 
kustannuksia.

(27) Hankintaviranomaisilla ja 
hankintayksiköillä on ehdottomasti oltava 
mahdollisuus ostaa kilpailukykyisillä 
hinnoilla laadukkaita tuotteita, jotka 
vastaavat niiden hankintavaatimuksia. Sen 
vuoksi hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden olisi voitava olla 
soveltamatta toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, jos saatavilla ei ole 
unionista peräisin olevia tai sitoumusten 
piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, 
jotka täyttäisivät hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön esimerkiksi 
kansanterveyteen ja kansalliseen 
turvallisuuteen liittyvien keskeisten 
julkisten tarpeiden tyydyttämiseksi 
asettamat vaatimukset, tai jos toimenpiteen 
soveltaminen nostaisi kohtuuttomasti 
hankintasopimuksen hintaa tai 
kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 227
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jos hankintaviranomaiset tai 
hankintayksiköt soveltavat väärin sellaisia 
hinnanoikaisutoimenpiteitä koskevia 
poikkeuksia, joilla rajoitetaan 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden ja palvelujen 

(28) Jos hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt soveltavat väärin IPI-
toimenpiteitä siten, että se vaikuttaa 
kielteisesti hankintamenettelyyn 
osallistumiseen oikeutettujen talouden 
toimijoiden mahdollisuuksiin osallistua, 
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markkinoillepääsyä, komission olisi 
voitava soveltaa neuvoston asetuksen 
89/665/ETY20 3 artiklassa tai neuvoston 
asetuksen 92/13/ETY21 8 artiklassa 
säädettyä oikaisumenettelyä. Lisäksi 
hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden talouden toimijan 
kanssa tekemät hankintasopimukset, 
joilla rikotaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
markkinoillepääsyä rajoittavia 
hinnanoikaisutoimenpiteitä, olisi 
katsottava pätemättömiksi.

olisi sovellettava neuvoston direktiivejä 
89/665/ETY ja 92/13/ETY. Asianomainen 
talouden toimija voi näin ollen käynnistää 
muutoksenhakumenettelyn direktiivien 
täytäntöönpanemiseksi annetun 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jos 
esimerkiksi kilpaileva talouden toimija 
olisi pitänyt sulkea pois tai jos tarjous olisi 
pitänyt asettaa huonommalle sijalle IPI-
toimenpiteen soveltamisen vuoksi. 
Komission olisi myös voitava soveltaa 
neuvoston direktiivin 89/665/ETY7 3 
artiklan tai neuvoston direktiivin 
92/13/ETY8 8 artiklan mukaista 
oikaisumenettelyä.

_________________
20 Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, 
julkisia tavaranhankintoja ja 
rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin 
liittyvien muutoksenhakumenettelyjen 
soveltamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 395, 
30.12.1989, s. 33).
21 Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan 
alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön 
sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 
23.3.1992, s. 14).

Or. en

Tarkistus 228
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jos hankintaviranomaiset tai (28) Jos hankintaviranomaiset ja 
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hankintayksiköt soveltavat väärin sellaisia 
hinnanoikaisutoimenpiteitä koskevia 
poikkeuksia, joilla rajoitetaan 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, komission olisi 
voitava soveltaa neuvoston asetuksen 
89/665/ETY20 3 artiklassa tai neuvoston 
asetuksen 92/13/ETY21 8 artiklassa 
säädettyä oikaisumenettelyä. Lisäksi 
hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden talouden toimijan 
kanssa tekemät hankintasopimukset, 
joilla rikotaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
markkinoillepääsyä rajoittavia 
hinnanoikaisutoimenpiteitä, olisi 
katsottava pätemättömiksi.

hankintayksiköt soveltavat väärin IPI-
toimenpiteitä, muun muassa IPI-
toimenpiteiden ulkopuolelle jättämistä, 
siten, että se vaikuttaa kielteisesti 
hankintamenettelyyn osallistumiseen 
oikeutettujen talouden toimijoiden 
mahdollisuuksiin osallistua, olisi 
sovellettava neuvoston direktiivejä 
89/665/ETY ja 92/13/ETY. Asianomainen 
talouden toimija voisi näin ollen 
käynnistää muutoksenhakumenettelyn 
direktiivien täytäntöönpanemiseksi 
annetun kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jos esimerkiksi kilpaileva 
talouden toimija olisi pitänyt sulkea pois. 
Komission olisi myös voitava soveltaa 
neuvoston direktiivin 89/665/ETY19 3 
artiklassa tai neuvoston direktiivin 
92/13/ETY20 8 artiklassa säädettyä 
oikaisumenettelyä.

_________________
20 Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, 
julkisia tavaranhankintoja ja 
rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin 
liittyvien muutoksenhakumenettelyjen 
soveltamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 395, 
30.12.1989, s. 33).
21 Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan 
alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön 
sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 
23.3.1992, s. 14).

Or. en

Tarkistus 229
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jos hankintaviranomaiset tai 
hankintayksiköt soveltavat väärin sellaisia 
hinnanoikaisutoimenpiteitä koskevia 
poikkeuksia, joilla rajoitetaan 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, komission olisi 
voitava soveltaa neuvoston asetuksen 
89/665/ETY20 3 artiklassa tai neuvoston 
asetuksen 92/13/ETY21 8 artiklassa 
säädettyä oikaisumenettelyä. Lisäksi 
hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden talouden toimijan 
kanssa tekemät hankintasopimukset, 
joilla rikotaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
markkinoillepääsyä rajoittavia 
hinnanoikaisutoimenpiteitä, olisi 
katsottava pätemättömiksi.

(28) Jos hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt soveltavat väärin IPI-
toimenpiteitä siten, että se vaikuttaa 
kielteisesti hankintamenettelyyn 
osallistumiseen oikeutettujen talouden 
toimijoiden mahdollisuuksiin osallistua, 
olisi sovellettava neuvoston direktiivejä 
89/665/ETY ja 92/13/ETY. Asianomainen 
talouden toimija voisi näin ollen 
käynnistää muutoksenhakumenettelyn 
direktiivien täytäntöönpanemiseksi 
annetun kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jos esimerkiksi kilpaileva 
talouden toimija olisi pitänyt sulkea pois. 
Komission olisi myös voitava soveltaa 
neuvoston direktiivin 89/665/ETY19 3 
artiklan tai neuvoston direktiivin 
92/13/ETY20 8 artiklan mukaista 
oikaisumenettelyä.

_________________ _________________
20 Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, 
julkisia tavaranhankintoja ja 
rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin 
liittyvien muutoksenhakumenettelyjen 
soveltamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 395, 
30.12.1989, s. 33).

19 Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, 
julkisia tavaranhankintoja ja 
rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin 
liittyvien muutoksenhakumenettelyjen 
soveltamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 395, 
30.12.1989, s. 33).

21 Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan 
alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön 
sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 
23.3.1992, s. 14).

20 Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan 
alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön 
sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 
23.3.1992, s. 14).

Or. en

Tarkistus 230
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Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jos hankintaviranomaiset tai 
hankintayksiköt soveltavat väärin sellaisia 
hinnanoikaisutoimenpiteitä koskevia 
poikkeuksia, joilla rajoitetaan 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, komission olisi 
voitava soveltaa neuvoston asetuksen 
89/665/ETY20 3 artiklassa tai neuvoston 
asetuksen 92/13/ETY21 8 artiklassa 
säädettyä oikaisumenettelyä. Lisäksi 
hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden talouden toimijan 
kanssa tekemät hankintasopimukset, joilla 
rikotaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
markkinoillepääsyä rajoittavia 
hinnanoikaisutoimenpiteitä, olisi 
katsottava pätemättömiksi.

(28) Jos hankintaviranomaiset tai 
hankintayksiköt soveltavat väärin IPI-
toimenpiteitä, komission olisi voitava 
soveltaa neuvoston direktiivin 
89/665/ETY20 3 artiklassa tai neuvoston 
direktiivin 92/13/ETY21 8 artiklassa 
säädettyä oikaisumenettelyä. Lisäksi 
hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden talouden toimijan 
kanssa tekemät hankintasopimukset, joilla 
rikotaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
markkinoillepääsyä rajoittavia IPI-
toimenpiteitä, olisi katsottava 
pätemättömiksi.

_________________ _________________
20 Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, 
julkisia tavaranhankintoja ja 
rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin 
liittyvien muutoksenhakumenettelyjen 
soveltamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 395, 
30.12.1989, s. 33).

20 Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, 
julkisia tavaranhankintoja ja 
rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin 
liittyvien muutoksenhakumenettelyjen 
soveltamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 395, 
30.12.1989, s. 33).

21 Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan 
alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön 
sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 
23.3.1992, s. 14).

21 Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan 
alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön 
sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 
23.3.1992, s. 14).

Or. en
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Tarkistus 231
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jos hankintaviranomaiset tai 
hankintayksiköt soveltavat väärin sellaisia 
hinnanoikaisutoimenpiteitä koskevia 
poikkeuksia, joilla rajoitetaan sitoumusten 
piiriin kuulumattomien tavaroiden ja 
palvelujen markkinoillepääsyä, komission 
olisi voitava soveltaa neuvoston asetuksen 
89/665/ETY20 3 artiklassa tai neuvoston 
asetuksen 92/13/ETY21 8 artiklassa 
säädettyä oikaisumenettelyä. Lisäksi 
hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden talouden toimijan 
kanssa tekemät hankintasopimukset, joilla 
rikotaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
markkinoillepääsyä rajoittavia 
hinnanoikaisutoimenpiteitä, olisi 
katsottava pätemättömiksi.

(28) Jos hankintaviranomaiset tai 
hankintayksiköt soveltavat väärin sellaisia 
IPI-toimenpiteitä koskevia poikkeuksia, 
joilla rajoitetaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
markkinoillepääsyä, komission olisi 
voitava soveltaa neuvoston direktiivin 
89/665/ETY20 3 artiklassa tai neuvoston 
direktiivin 92/13/ETY21 8 artiklassa 
säädettyä oikaisumenettelyä. Lisäksi 
hankintaviranomaisten tai 
hankintayksiköiden talouden toimijan 
kanssa tekemät hankintasopimukset, joilla 
rikotaan sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 
markkinoillepääsyä rajoittavia IPI-
toimenpiteitä, olisi katsottava 
pätemättömiksi.

_________________ _________________
20 Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, 
julkisia tavaranhankintoja ja 
rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin 
liittyvien muutoksenhakumenettelyjen 
soveltamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 395, 
30.12.1989, s. 33).

20 Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, 
julkisia tavaranhankintoja ja 
rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin 
liittyvien muutoksenhakumenettelyjen 
soveltamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 395, 
30.12.1989, s. 33).

21 Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan 
alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön 
sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 
23.3.1992, s. 14).

21 Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan 
alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön 
sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 
23.3.1992, s. 14).

Or. en
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Tarkistus 232
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tutkimusmenettelyä olisi 
sovellettava hinnanoikaisutoimenpiteen 
hyväksymistä, peruuttamista, 
keskeyttämistä tai uudelleen 
käynnistämistä koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen antamiseen.

(30) Tutkimusmenettelyä olisi 
sovellettava IPI-toimenpiteen 
hyväksymistä, peruuttamista, 
keskeyttämistä tai uudelleen 
käynnistämistä koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen antamiseen, ja 
kaupan esteitä koskevalla asetuksella 
perustetun komitean olisi avustettava 
komissiota. Komissio voi tarvittaessa ja 
unionin julkisia hankintoja koskevaan 
lainsäädäntökehykseen vaikuttavissa 
asioissa pyytää neuvoa myös neuvoston 
päätöksellä 71/306/ETY perustetulta 
julkisia hankintoja käsittelevältä neuvoa-
antavalta komitealta.

Or. en

Tarkistus 233
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tutkimusmenettelyä olisi 
sovellettava hinnanoikaisutoimenpiteen 
hyväksymistä, peruuttamista, 
keskeyttämistä tai uudelleen 
käynnistämistä koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen antamiseen.

(30) Tutkimusmenettelyä olisi 
sovellettava IPI-toimenpiteen 
hyväksymistä, peruuttamista, 
keskeyttämistä tai uudelleen 
käynnistämistä koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen antamiseen, ja 
kaupan esteitä koskevalla asetuksella 
perustetun komitean olisi avustettava 
komissiota. Komissio voi tarvittaessa ja 
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unionin julkisia hankintoja koskevaan 
lainsäädäntökehykseen vaikuttavissa 
asioissa pyytää neuvoa myös neuvoston 
päätöksellä 71/306/ETY perustetulta 
julkisia hankintoja käsittelevältä neuvoa-
antavalta komitealta.

Or. en

Tarkistus 234
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tutkimusmenettelyä olisi 
sovellettava hinnanoikaisutoimenpiteen 
hyväksymistä, peruuttamista, 
keskeyttämistä tai uudelleen 
käynnistämistä koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen antamiseen.

(30) Tutkimusmenettelyä olisi 
sovellettava IPI-toimenpiteen 
hyväksymistä, peruuttamista, 
keskeyttämistä tai uudelleen 
käynnistämistä koskevan 
täytäntöönpanosäädöksen antamiseen.

Or. en

Tarkistus 235
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Tämän asetuksen nojalla saatuja 
tietoja olisi käytettävä ainoastaan siihen 
tarkoitukseen, jota varten niitä pyydettiin, 
ja ottaen asianmukaisesti huomioon 
sovellettavat unionin ja kansalliset 
tietosuoja- ja 
luottamuksellisuusvaatimukset. Asetusta 
(EY) N:o 1049/2001, direktiivin 
2014/23/EU 28 artiklaa, direktiivin 
2014/24/EU 21 artiklaa ja direktiivin 
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2014/25/EU 39 artiklaa olisi sovellettava 
vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 236
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Komissio antaa säännöllisesti 
kertomuksia, joiden avulla voidaan 
seurata tämän asetuksen soveltamista ja 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
menettelyjen tehokkuutta.

(32) Paremmasta lainsäädännöstä 
annetun toimielinten välisen sopimuksen 
mukaisesti ja muun muassa hallinnollisen 
rasitteen helpottamiseksi komission olisi 
tarkasteltava uudelleen tämän asetuksen 
soveltamisalaa, toimintaa ja tehokkuutta. 
Tällaisessa uudelleentarkastelussa 
käsitellään muun muassa mahdollisuutta 
käyttää kaikkia käytettävissä olevia 
välineitä tietojenvaihdon helpottamiseksi, 
muun muassa sähköisiä 
hankintavälineitä, kuten vakiomuotoiset 
lomakkeet ilmoitusten julkaisemiseksi 
julkisten hankintojen alalla10, tämän 
asetuksen soveltamisalan ylittävien 
kynnysarvojen vaikuttavuus, IPI-
toimenpiteenä tehtävän pistemäärän 
oikaisutoimenpiteen vaikuttavuus ja IPI-
toimenpiteitä koskevien poikkeusten 
käyttö. Komission olisi toimitettava 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Uudelleentarkastelun jälkeen 
voidaan esittää asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 237
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Komissio antaa säännöllisesti 
kertomuksia, joiden avulla voidaan 
seurata tämän asetuksen soveltamista ja 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
menettelyjen tehokkuutta.

(32) Paremmasta lainsäädännöstä 13 
päivänä huhtikuuta 2016 annetun 
toimielinten välisen sopimuksen 
mukaisesti ja muun muassa hallinnollisen 
rasitteen helpottamiseksi erityisesti 
jäsenvaltioiden osalta komission olisi 
tarkasteltava uudelleen tämän asetuksen 
soveltamisalaa, toimintaa ja tehokkuutta. 
Tällaisessa uudelleentarkastelussa 
käsitellään muun muassa IPI-
toimenpiteiden vaikuttavuutta, 
kynnysarvoja, ylimääräisiä 
sopimusvelvoitteita sekä poikkeusten 
käyttöä. Komission olisi toimitettava 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Uudelleentarkastelun jälkeen 
voidaan esittää asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 238
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Komissio antaa säännöllisesti 
kertomuksia, joiden avulla voidaan 
seurata tämän asetuksen soveltamista ja 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
menettelyjen tehokkuutta.

(32) Paremmasta lainsäädännöstä 13 
päivänä huhtikuuta 2016 annetun 
toimielinten välisen sopimuksen9 a 
mukaisesti ja muun muassa hallinnollisen 
rasitteen helpottamiseksi erityisesti 
jäsenvaltioiden osalta komission olisi 
säännöllisesti tarkasteltava uudelleen 
tämän asetuksen soveltamisalaa, toimintaa 
ja tehokkuutta. Komission olisi 
toimitettava arviointinsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 
Uudelleentarkastelun jälkeen voidaan 
esittää asianmukaisia 
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lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 239
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti on tarpeen ja asianmukaista 
vahvistaa yhteiset säännöt sellaisten 
tarjousten kohtelusta, jotka sisältävät 
Euroopan unionin kansainvälisten 
sitoumusten piiriin kuulumattomia 
tavaroita ja palveluita. Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 
neljännen kohdan mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 240
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti on tarpeen ja asianmukaista 
vahvistaa yhteiset säännöt sellaisten 
tarjousten kohtelusta, jotka sisältävät 
Euroopan unionin kansainvälisten 
sitoumusten piiriin kuulumattomia 
tavaroita ja palveluita. Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 
neljännen kohdan mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

Poistetaan.
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asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. en

Tarkistus 241
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti on tarpeen ja asianmukaista 
vahvistaa yhteiset säännöt sellaisten 
tarjousten kohtelusta, jotka sisältävät 
Euroopan unionin kansainvälisten 
sitoumusten piiriin kuulumattomia 
tavaroita ja palveluita. Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 
neljännen kohdan mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 242
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Jotta ympäristö-, sosiaali- ja 
työoikeuden vaatimukset otettaisiin 
asianmukaisesti huomioon, on myös 
erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot 
toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan sellaisten ympäristö-, 
sosiaali- ja työlainsäädännön mukaisten 
velvoitteiden noudattaminen, joita 
sovelletaan rakennustöiden 
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toteuttamispaikassa ja jotka perustuvat 
kansainvälisiin velvoitteisiin, sekä 
kansallisella että unionin tasolla 
vahvistettuihin lakeihin, asetuksiin, 
määräyksiin ja päätöksiin sekä 
työehtosopimuksiin.

Or. en

Tarkistus 243
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
parantaa unionin talouden toimijoiden, 
tavaroiden ja palvelujen pääsyä kolmansien 
maiden julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille. 
Siinä säädetään menettelyistä, joita 
noudattaen komissio voi ryhtyä tutkimaan 
sellaisia väitettyjä rajoittavia ja syrjiviä 
hankintatoimenpiteitä tai -käytäntöjä, 
joita kolmannet maat ovat omaksuneet tai 
pitäneet yllä torjuakseen unionin talouden 
toimijoita, tavaroita ja palveluja, ja ryhtyä 
neuvotteluihin kyseisten kolmansien 
maiden kanssa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
parantaa unionin talouden toimijoiden, 
tavaroiden ja palvelujen pääsyä kolmansien 
maiden hankintamarkkinoille ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
hankintojen osalta. Siinä säädetään 
menettelyistä, joita noudattaen komissio 
voi ryhtyä tutkimaan sellaisia väitettyjä 
kolmansien maiden toimenpiteitä tai 
käytäntöjä, joita ne ovat käyttäneet 
torjuakseen unionin talouden toimijoita, 
tavaroita ja palveluja, ja ryhtyä 
neuvotteluihin kyseisten kolmansien 
maiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 244
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
parantaa unionin talouden toimijoiden, 
tavaroiden ja palvelujen pääsyä kolmansien 
maiden julkisten hankintojen ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille. 
Siinä säädetään menettelyistä, joita 
noudattaen komissio voi ryhtyä tutkimaan 
sellaisia väitettyjä rajoittavia ja syrjiviä 
hankintatoimenpiteitä tai -käytäntöjä, 
joita kolmannet maat ovat omaksuneet tai 
pitäneet yllä torjuakseen unionin talouden 
toimijoita, tavaroita ja palveluja, ja ryhtyä 
neuvotteluihin kyseisten kolmansien 
maiden kanssa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
parantaa unionin talouden toimijoiden, 
tavaroiden ja palvelujen pääsyä kolmansien 
maiden hankintamarkkinoille ja 
käyttöoikeussopimusten markkinoille 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
hankintojen osalta. Siinä säädetään 
menettelyistä, joita noudattaen komissio 
voi ryhtyä tutkimaan sellaisia väitettyjä 
kolmansien maiden toimenpiteitä tai 
käytäntöjä, joita ne ovat käyttäneet 
torjuakseen unionin talouden toimijoita, 
tavaroita ja palveluja, ja ryhtyä 
neuvotteluihin kyseisten kolmansien 
maiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 245
Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Maximilian Krah, Roman Haider, Maxette Pirbakas
ID-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä säädetään mahdollisuudesta soveltaa 
kyseisten talouden toimijoiden, tavaroiden 
tai palvelujen alkuperän perusteella 
hinnanoikaisutoimenpiteitä tiettyihin 
tarjouksiin, jotka koskevat rakennustöiden 
ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, 
tavaroiden toimittamista ja/tai palvelujen 
suorittamista sekä käyttöoikeussopimuksia.

Siinä säädetään mahdollisuudesta soveltaa 
kyseisten talouden toimijoiden, tavaroiden 
tai palvelujen alkuperän perusteella 
hinnanoikaisutoimenpiteitä tiettyihin 
tarjouksiin, jotka koskevat rakennustöiden 
ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, 
tavaroiden toimittamista ja/tai palvelujen 
suorittamista sekä käyttöoikeussopimuksia, 
samoin kuin toimenpiteitä, joilla pyritään 
estämään pääsy EU:n julkisten 
hankintojen markkinoille.

Or. fr

Tarkistus 246
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Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä säädetään mahdollisuudesta soveltaa 
kyseisten talouden toimijoiden, tavaroiden 
tai palvelujen alkuperän perusteella 
hinnanoikaisutoimenpiteitä tiettyihin 
tarjouksiin, jotka koskevat rakennustöiden 
ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, 
tavaroiden toimittamista ja/tai palvelujen 
suorittamista sekä käyttöoikeussopimuksia. 
.

Siinä säädetään komission 
mahdollisuudesta sulkea pois 
täytäntöönpanosäädöksellä kyseisten 
talouden toimijoiden, tavaroiden tai 
palvelujen alkuperän perusteella 
tarjoukset, jotka koskevat rakennustöiden 
ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, 
tavaroiden toimittamista ja/tai palvelujen 
suorittamista sekä käyttöoikeussopimuksia.

Or. en

Tarkistus 247
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä säädetään mahdollisuudesta soveltaa 
kyseisten talouden toimijoiden, tavaroiden 
tai palvelujen alkuperän perusteella 
hinnanoikaisutoimenpiteitä tiettyihin 
tarjouksiin, jotka koskevat 
rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden 
toteuttamista, tavaroiden toimittamista 
ja/tai palvelujen suorittamista sekä 
käyttöoikeussopimuksia. 

Tässä asetuksessa säädetään komission 
mahdollisuudesta määrätä 
täytäntöönpanosäädöksillä IPI-
toimenpiteitä, jotka liittyvät kolmansien 
maiden toimenpiteisiin tai käytäntöihin, 
rajoittamaan kolmansien maiden talouden 
toimijoiden, tavaroiden tai palvelujen 
pääsyä unionin hankintamenettelyihin.

Or. en

Tarkistus 248
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
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1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä säädetään mahdollisuudesta soveltaa 
kyseisten talouden toimijoiden, tavaroiden 
tai palvelujen alkuperän perusteella 
hinnanoikaisutoimenpiteitä tiettyihin 
tarjouksiin, jotka koskevat 
rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden 
toteuttamista, tavaroiden toimittamista 
ja/tai palvelujen suorittamista sekä 
käyttöoikeussopimuksia. 

Tässä asetuksessa säädetään komission 
mahdollisuudesta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla voidaan 
määrätä tällaisiin kolmansien maiden 
toimenpiteisiin tai käytäntöihin liittyviä 
IPI-toimenpiteitä rajoittamaan 
kolmansien maiden talouden toimijoiden, 
tavaroiden tai palvelujen pääsyä unionin 
hankintamenettelyihin.

Or. en

Tarkistus 249
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä säädetään mahdollisuudesta soveltaa 
kyseisten talouden toimijoiden, tavaroiden 
tai palvelujen alkuperän perusteella 
hinnanoikaisutoimenpiteitä tiettyihin 
tarjouksiin, jotka koskevat rakennustöiden 
ja/tai rakennusurakoiden toteuttamista, 
tavaroiden toimittamista ja/tai palvelujen 
suorittamista sekä käyttöoikeussopimuksia 
.

Siinä säädetään mahdollisuudesta soveltaa 
kyseisten talouden toimijoiden, tavaroiden 
tai palvelujen alkuperän perusteella IPI-
toimenpiteitä tiettyihin tarjouksiin, jotka 
koskevat rakennustöiden ja/tai 
rakennusurakoiden toteuttamista, 
tavaroiden toimittamista ja/tai palvelujen 
suorittamista sekä käyttöoikeussopimuksia.

Or. en

Tarkistus 250
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan seuraavien 
säädösten soveltamisalaan kuuluviin 
hankintasopimuksiin:

2. Tätä asetusta sovelletaan seuraavien 
säädösten soveltamisalaan kuuluviin 
hankintamenettelyihin:

Or. en

Tarkistus 251
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Asetus (EU) 2018/10461 a

_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä

Or. en

Tarkistus 252
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta sovelletaan 
hankintasopimusten tekoon tavaroiden 
ja/tai palvelujen osalta sekä 
käyttöoikeusurakoita ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten tekoon. 
Sitä sovelletaan ainoastaan, kun tavarat 
tai palvelut hankitaan julkishallinnon 
tarkoituksiin. Sitä ei sovelleta, kun tavarat 

Poistetaan.
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hankitaan kaupalliseen jälleenmyyntiin 
tai käytettäväksi palvelujen tarjonnassa 
kaupallista myyntiä varten. Sitä ei 
sovelleta, kun palvelut hankitaan 
kaupalliseen jälleenmyyntiin tai 
käytettäväksi palvelujen tarjonnassa 
kaupallista myyntiä varten.

Or. en

Tarkistus 253
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta sovelletaan 
hankintasopimusten tekoon tavaroiden 
ja/tai palvelujen osalta sekä 
käyttöoikeusurakoita ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten tekoon. 
Sitä sovelletaan ainoastaan, kun tavarat 
tai palvelut hankitaan julkishallinnon 
tarkoituksiin. Sitä ei sovelleta, kun tavarat 
hankitaan kaupalliseen jälleenmyyntiin 
tai käytettäväksi palvelujen tarjonnassa 
kaupallista myyntiä varten. Sitä ei 
sovelleta, kun palvelut hankitaan 
kaupalliseen jälleenmyyntiin tai 
käytettäväksi palvelujen tarjonnassa 
kaupallista myyntiä varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 254
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus
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3. Tätä asetusta sovelletaan 
hankintasopimusten tekoon tavaroiden 
ja/tai palvelujen osalta sekä 
käyttöoikeusurakoita ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten tekoon. 
Sitä sovelletaan ainoastaan, kun tavarat tai 
palvelut hankitaan julkishallinnon 
tarkoituksiin. Sitä ei sovelleta, kun tavarat 
hankitaan kaupalliseen jälleenmyyntiin 
tai käytettäväksi palvelujen tarjonnassa 
kaupallista myyntiä varten. Sitä ei 
sovelleta, kun palvelut hankitaan 
kaupalliseen jälleenmyyntiin tai 
käytettäväksi palvelujen tarjonnassa 
kaupallista myyntiä varten.

3. Tätä asetusta sovelletaan 
hankintasopimusten tekoon tavaroiden 
ja/tai palvelujen osalta sekä 
käyttöoikeusurakoita ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten tekoon. 
Sitä sovelletaan ainoastaan, kun tavarat tai 
palvelut hankitaan julkishallinnon 
tarkoituksiin tai esikaupallisten 
hankintojen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 255
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä asetusta sovelletaan 
ainoastaan kolmansien maiden 
toteuttamiin rajoittaviin ja/tai syrjiviin 
hankintatoimenpiteisiin tai -käytäntöihin, 
kun kyse on sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
hankinnoista. Tämän asetuksen 
soveltaminen ei rajoita unionin 
kansainvälisiä velvoitteita.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 256
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tätä asetusta sovelletaan 
ainoastaan kolmansien maiden 
toteuttamiin rajoittaviin ja/tai syrjiviin 
hankintatoimenpiteisiin tai -käytäntöihin, 
kun kyse on sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
hankinnoista. Tämän asetuksen 
soveltaminen ei rajoita unionin 
kansainvälisiä velvoitteita.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 257
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan 
kolmansien maiden toteuttamiin 
rajoittaviin ja/tai syrjiviin 
hankintatoimenpiteisiin tai -käytäntöihin, 
kun kyse on sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
hankinnoista. Tämän asetuksen 
soveltaminen ei rajoita unionin 
kansainvälisiä velvoitteita.

4. Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan 
kolmansien maiden toteuttamiin 
rajoittaviin ja/tai syrjiviin 
hankintatoimenpiteisiin, -sääntöihin tai -
käytäntöihin, kun kyse on sitoumusten 
piiriin kuulumattomien tavaroiden ja 
palvelujen hankinnoista. Tämän asetuksen 
soveltaminen ei rajoita unionin 
kansainvälisiä velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 258
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä asetusta sovelletaan 
ainoastaan kolmansien maiden 

4. Tätä asetusta sovelletaan 
kolmansien maiden toteuttamiin 
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toteuttamiin rajoittaviin ja/tai syrjiviin 
hankintatoimenpiteisiin tai -käytäntöihin, 
kun kyse on sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
hankinnoista. Tämän asetuksen 
soveltaminen ei rajoita unionin 
kansainvälisiä velvoitteita.

rajoittaviin ja/tai syrjiviin 
hankintatoimenpiteisiin tai -käytäntöihin, 
kun kyse on sitoumusten piiriin 
kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 
hankinnoista. Tämän asetuksen 
soveltaminen ei rajoita unionin 
kansainvälisiä velvoitteita.

Or. fr

Tarkistus 259
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä asetusta sovelletaan myös 
toimiin tai käytäntöihin, joita julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen 
sopimuspuolena oleva maa tai jokin 
kolmas maa noudattaa ja jotka ovat 
perusoikeuskirjan ja erityisesti johdanto-
osan 2 a kappaleessa tarkoitettujen 
oikeuksien vastaisia.

Or. fr

Tarkistus 260
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän asetuksen soveltaminen ei 
rajoita unionin kansainvälisiä velvoitteita 
tai toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot ja 
niiden hankintaviranomaiset ja 
hankintayksiköt voivat toteuttaa 2 
kohdassa mainittujen säädösten 
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 261
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämä asetus ei rajoita unionin 
kansainvälisiä velvoitteita tai 
toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot ja niiden 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
voivat toteuttaa 2 kohdassa tarkoitettujen 
säädösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 262
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot ja niiden 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
eivät saa soveltaa muita rajoittavia 
toimenpiteitä kolmansien maiden 
talouden toimijoihin, tavaroihin ja 
palveluihin kuin niitä, joista säädetään 
tässä asetuksessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 263
Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dita Charanzová
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot ja niiden 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
eivät saa soveltaa muita rajoittavia 
toimenpiteitä kolmansien maiden 
talouden toimijoihin, tavaroihin ja 
palveluihin kuin niitä, joista säädetään 
tässä asetuksessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 264
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot ja niiden 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
eivät saa soveltaa muita rajoittavia 
toimenpiteitä kolmansien maiden 
talouden toimijoihin, tavaroihin ja 
palveluihin kuin niitä, joista säädetään 
tässä asetuksessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 265
Emmanuel Maurel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot ja niiden 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 

5. Jäsenvaltiot ja niiden 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
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eivät saa soveltaa muita rajoittavia 
toimenpiteitä kolmansien maiden talouden 
toimijoihin, tavaroihin ja palveluihin kuin 
niitä, joista säädetään tässä asetuksessa.

eivät voi soveltaa muita rajoittavia 
toimenpiteitä kolmansien maiden talouden 
toimijoihin, tavaroihin ja palveluihin kuin 
niitä, joista säädetään tässä asetuksessa, 
paitsi sellaisten force majeure -
tilanteiden, poikkeuksellisten 
olosuhteiden tai uhkien johdosta, jotka 
kohdistuvat sellaisen EU:n tai kansallisen 
toimialan eheyteen, joka liittyy suoraan 
tai välillisesti kyseisen julkisen hankinnan 
kohteeseen.

Or. fr

Tarkistus 266
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot ja niiden 
hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 
voivat soveltaa rajoittavia toimenpiteitä 
kolmansien maiden talouden toimijoihin, 
tavaroihin ja palveluihin, jos maa ei 
noudata kansainvälisiä sosiaali- ja 
ympäristönormeja ja -yleissopimuksia. 
Komissio laatii ja saattaa ajan tasalle 
luettelon kolmansista maista, joilla on 
rajoittavia toimenpiteitä julkisissa 
hankinnoissaan ja 
käyttöoikeussopimuksissaan, ja siitä, 
miten ne ovat hyväksyneet ja panneet 
täytäntöön kansainväliset sosiaali- ja 
ympäristönormit ja -yleissopimukset, ja 
asettaa sen jäsenvaltioiden ja niiden 
hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden saataville.

Or. en

Tarkistus 267
Reinhard Bütikofer
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tätä asetusta sovelletaan 
ainoastaan hankintamenettelyihin, jotka 
on käynnistetty sen voimaantulon jälkeen. 
IPI-toimenpidettä sovelletaan ainoastaan 
hankintamenettelyihin, jotka kuuluvat 
IPI-toimenpiteen piiriin ja jotka on 
käynnistetty milloin tahansa kyseisen IPI-
toimenpiteen voimaantulon ja sen 
voimassaolon päättymisen, peruuttamisen 
tai keskeyttämisen välisenä aikana. 
Hankintaviranomaisten ja 
hankintayksiköiden on sisällytettävä IPI-
toimenpiteen soveltamisalaan kuuluvia 
menettelyjä koskeviin hankinta-
asiakirjoihin viittaus tämän asetuksen 
soveltamiseen ja sovellettavaan IPI-
toimenpiteeseen.

Or. en

Tarkistus 268
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tätä asetusta sovelletaan 
ainoastaan hankintamenettelyihin, jotka 
on käynnistetty sen voimaantulon jälkeen. 
IPI-toimenpidettä sovelletaan ainoastaan 
hankintamenettelyihin, jotka kuuluvat 
IPI-toimenpiteen piiriin ja jotka on 
käynnistetty milloin tahansa kyseisen IPI-
toimenpiteen voimaantulon ja sen 
voimassaolon päättymisen, peruuttamisen 
tai keskeyttämisen välisenä aikana. 
Hankintaviranomaisten ja 



AM\1241359FI.docx 103/126 PE699.064v01-00

FI

hankintayksiköiden on sisällytettävä IPI-
toimenpiteen soveltamisalaan kuuluvia 
menettelyjä koskeviin hankinta-
asiakirjoihin viittaus tämän asetuksen 
soveltamiseen ja sovellettavaan IPI-
toimenpiteeseen.

Or. en

Tarkistus 269
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheellisia toimenpiteitä varmistaakseen, 
että talouden toimijat noudattavat julkisia 
hankintasopimuksia toteuttaessaan 
sovellettavia ympäristö-, sosiaali- ja 
työoikeudellisia velvoitteita, jotka on 
vahvistettu unionin oikeudessa, 
kansallisessa lainsäädännössä, 
työehtosopimuksissa tai direktiivin 
2014/24/EU liitteessä X luetelluissa 
kansainvälisissä ympäristö-, sosiaali- ja 
työoikeudellisissa määräyksissä ja 
Pariisin sopimuksessa.

Or. en

Tarkistus 270
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’talouden toimijalla’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä 

(a) ’talouden toimijalla’ tarkoitetaan 
direktiiveissä 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 
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tai julkisyhteisöä tai tällaisten henkilöiden 
ja/tai yksiköiden ryhmää, yritysten 
mahdolliset tilapäiset yhteenliittymät 
mukaan lukien, joka tarjoaa 
rakennustöiden ja/tai -urakoiden 
toteuttamista, tavaroiden toimittamista tai 
palvelujen suorittamista markkinoilla;

2014/25/EU määriteltyä talouden 
toimijaa;

Or. en

Tarkistus 271
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’talouden toimijalla’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä 
tai julkisyhteisöä tai tällaisten henkilöiden 
ja/tai yksiköiden ryhmää, yritysten 
mahdolliset tilapäiset yhteenliittymät 
mukaan lukien, joka tarjoaa 
rakennustöiden ja/tai -urakoiden 
toteuttamista, tavaroiden toimittamista tai 
palvelujen suorittamista markkinoilla;

(a) ’talouden toimijalla’ tarkoitetaan 
direktiiveissä 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 
2014/25/EU määriteltyä talouden 
toimijaa;

Or. en

Tarkistus 272
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Dita Charanzová

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ’pistemäärän 
oikaisutoimenpiteellä’ tarkoitetaan 
sellaisen pistemäärän suhteellista 
pienentämistä tietyllä prosenttiosuudella, 
jonka hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö on antanut tarjoukselle 
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arvioinnissaan hankinta-asiakirjoissa 
määriteltyjen hankintasopimuksen 
tekoperusteiden perusteella. Jos hinta tai 
kustannus on ainoa hankintasopimuksen 
tekoperuste, pistemäärän 
oikaisutoimenpiteellä tarkoitetaan 
tarjoajan tarjoaman hinnan suhteellista 
korottamista tietyllä prosenttiosuudella 
tarjousten arviointia varten;

Or. en

Tarkistus 273
Enikő Győri, László Trócsányi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ’pistemäärän 
oikaisutoimenpiteellä’ tarkoitetaan 
sellaisen pistemäärän suhteellista 
pienentämistä tietyllä prosenttiosuudella, 
jonka hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö on antanut tarjoukselle 
arvioinnissaan hankinta-asiakirjoissa 
määriteltyjen hankintasopimuksen 
tekoperusteiden perusteella. Jos hinta tai 
kustannus on ainoa hankintasopimuksen 
tekoperuste, pistemäärän 
oikaisutoimenpiteellä tarkoitetaan 
tarjoajan tarjoaman hinnan suhteellista 
korottamista tietyllä prosenttiosuudella 
tarjousten arviointia varten;

Or. en

Tarkistus 274
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

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

(a a) ’tavaroilla’ tarkoitetaan julkisia 
hankintoja koskevan tarjouksen kohteessa 
ja sopimuksen eritelmissä määriteltyjä 
tavaroita. Ne eivät kata toimitettuihin 
tavaroihin sisältyviä tuotantopanoksia, 
materiaaleja tai ainesosia;

Or. en

Tarkistus 275
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ’tavaroilla’ tarkoitetaan julkisia 
hankintoja koskevan tarjouksen kohteessa 
ja sopimuksen eritelmissä määriteltyjä 
tavaroita, mutta ne eivät kata 
toimitettuihin tavaroihin sisältyviä 
tuotantopanoksia, materiaaleja tai 
ainesosia;

Or. en

Tarkistus 276
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) ’ennakoidulla arvolla’ 
tarkoitetaan direktiivien 2014/23/EU, 
2014/24/EU ja 2014/25/EU mukaisesti 
laskettua sopimuksen ennakoitua arvoa;

Or. en
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Tarkistus 277
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) ’ennakoidulla arvolla’ 
tarkoitetaan direktiivien 2014/23/EU, 
2014/24/EU ja 2014/25/EU mukaisesti 
laskettua sopimuksen ennakoitua arvoa;

Or. en

Tarkistus 278
Inma Rodríguez-Piñero, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) ’pistemäärän 
oikaisutoimenpiteellä’ tarkoitetaan 
sellaisen pistemäärän suhteellista 
pienentämistä tietyllä prosenttiosuudella, 
jonka hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö on antanut tarjoukselle 
arvioinnissaan hankinta-asiakirjoissa 
määriteltyjen hankintasopimuksen 
tekoperusteiden perusteella.
Jäsenvaltioiden on hankintasopimuksen 
tekoperusteita varten otettava huomioon 
ympäristö-, sosiaali- ja työoikeuden 
vaatimukset, joita sovelletaan 
rakennustyön toteuttamispaikassa ja jotka 
perustuvat kansainvälisiin velvoitteisiin, 
sekä kansallisella että unionin tasolla 
vahvistettuihin lakeihin, asetuksiin, 
määräyksiin ja päätöksiin sekä 
työehtosopimuksiin.
Jos hinta tai kustannus on ainoa 
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hankintasopimuksen tekoperuste, 
pistemäärän oikaisutoimenpiteellä 
tarkoitetaan tarjoajan tarjoaman hinnan 
suhteellista korottamista tietyllä 
prosenttiosuudella tarjousten arviointia 
varten;

Or. en

Tarkistus 279
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) ’näytöllä’ tarkoitetaan mitä 
tahansa tietoa, todistusta, tositetta, 
lausuntoa tai muuta todistetta, jonka 
tarkoituksena on todistaa 9 a artiklan 1 
kohdan c alakohdassa säädettyjen 
velvoitteiden noudattaminen, kuten:
i) kolmansista maista peräisin olevien 
tavaroiden alkuperätodistukset, hankkijan 
ilmoitukset tai tuonti-ilmoitukset;
ii) toimitettavien tavaroiden 
valmistusmenetelmien kuvaus (mukaan 
lukien näytteet, kuvaukset tai valokuvat);
iii) otteet asiaankuuluvista rekistereistä 
tai palvelujen alkuperää koskevista 
tilinpäätöksistä, mukaan lukien 
arvonlisäverotunniste;

Or. en

Tarkistus 280
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) ’hankintaviranomaisella’ 
tarkoitetaan direktiivin 2014/24/EU 2 
artiklan 1 kohdassa määriteltyä 
’hankintaviranomaista’;

(b) ’hankintaviranomaisella’ 
tarkoitetaan direktiiveissä 2014/23/EU, 
2014/24/EU ja 2014/25/EU määriteltyä 
’hankintaviranomaista’;

Or. en

Tarkistus 281
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ’hankintaviranomaisella’ 
tarkoitetaan direktiivin 2014/24/EU 2 
artiklan 1 kohdassa määriteltyä 
’hankintaviranomaista’;

(b) ’hankintaviranomaisella’ 
tarkoitetaan direktiiveissä 2014/23/EU, 
2014/24/EU ja 2014/25/EU määriteltyä 
hankintaviranomaista;

Or. en

Tarkistus 282
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ’hankintayksilöllä’ tarkoitetaan 
direktiivin 2014/23/EU 4 artiklan 1 
kohdassa ja direktiivin 2014/23/EU 7 
artiklassa määriteltyä ’hankintayksikköä’;

(c) ’hankintayksiköllä’ tarkoitetaan 
direktiivissä 2014/25/EU ja direktiivissä 
2014/23/EU määriteltyä 
’hankintayksikköä’;

Or. en

Tarkistus 283
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Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ’kiinnostuneella osapuolella’ 
tarkoitetaan mitä tahansa jäsenvaltiota tai 
mitä tahansa henkilöä, yritystä tai 
yritysten, ammattiliittojen tai 
kansalaisjärjestöjen yhteenliittymää, 
kuten kuluttajajärjestöjä, joiden etuun 
kolmannen maan toimenpide saattaa 
vaikuttaa;

Or. en

Tarkistus 284
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ’sitoumusten piiriin kuuluvalla 
tavaralla tai palvelulla’ tarkoitetaan 
tavaraa tai palvelua, joka on peräisin 
maasta, jonka kanssa unioni on tehnyt 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia 
sisältävän kansainvälisen sopimuksen 
julkisten hankintojen ja/tai 
käyttöoikeussopimusten alalla ja johon 
kyseistä sopimusta sovelletaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 285
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ’sitoumusten piiriin kuuluvalla 
tavaralla tai palvelulla’ tarkoitetaan 
tavaraa tai palvelua, joka on peräisin 
maasta, jonka kanssa unioni on tehnyt 
markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia 
sisältävän kansainvälisen sopimuksen 
julkisten hankintojen ja/tai 
käyttöoikeussopimusten alalla ja johon 
kyseistä sopimusta sovelletaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 286
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ’sitoumusten piiriin 
kuulumattomalla tavaralla tai palvelulla’ 
tarkoitetaan tavaroita tai palveluja, jotka 
ovat peräisin maasta, jonka kanssa unioni 
ei ole tehnyt markkinoillepääsyä koskevia 
sitoumuksia sisältävää kansainvälistä 
sopimusta julkisten palvelujen tai 
käyttöoikeussopimusten alalla, sekä 
tavaroita ja palveluja, jotka ovat peräisin 
maasta, jonka kanssa unioni on tehnyt 
tällaisen sopimuksen mutta johon kyseistä 
sopimusta ei sovelleta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 287
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ’sitoumusten piiriin 
kuulumattomalla tavaralla tai palvelulla’ 
tarkoitetaan tavaroita tai palveluja, jotka 
ovat peräisin maasta, jonka kanssa unioni 
ei ole tehnyt markkinoillepääsyä koskevia 
sitoumuksia sisältävää kansainvälistä 
sopimusta julkisten palvelujen tai 
käyttöoikeussopimusten alalla, sekä 
tavaroita ja palveluja, jotka ovat peräisin 
maasta, jonka kanssa unioni on tehnyt 
tällaisen sopimuksen mutta johon kyseistä 
sopimusta ei sovelleta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 288
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ’rajoittavalla ja/tai syrjivällä 
hankintatoimenpiteellä tai -käytännöllä’ 
tarkoitetaan kaikenlaisia lakeja, asetuksia 
tai hallinnollisia määräyksiä, menettelyjä 
tai käytäntöjä tai niiden yhdistelmiä, joita 
kolmannen maan julkishallinnon 
viranomaiset tai yksittäiset 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
omaksuvat tai pitävät yllä ja joiden 
seurauksena unionin tavaroiden, palvelujen 
ja/tai talouden toimijoiden pääsy kyseisen 
maan julkisten hankintojen tai 
käyttöoikeussopimusten markkinoille 
häiriintyy vakavalla ja toistuvalla tavalla.

(f) ’kolmannen maan toimenpiteellä 
tai käytännöllä’ tarkoitetaan kaikenlaisia 
yleisluonteisia lakeja, asetuksia tai 
hallinnollisia määräyksiä, menettelyjä tai 
käytäntöjä tai niiden yhdistelmiä, jotka 
johtuvat kansallisesta tai alueellisesta 
politiikasta, joita kolmannen maan 
julkishallinnon viranomaiset tai yksittäiset 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
omaksuvat tai pitävät yllä ja joiden 
seurauksena unionin tavaroiden, palvelujen 
ja/tai talouden toimijoiden pääsy kyseisen 
maan julkisten hankintojen tai 
käyttöoikeussopimusten markkinoille 
häiriintyy vakavalla ja toistuvalla tavalla. 
Vakavaksi ja toistuvaksi häiriöksi 
katsotaan myös se, että EU:n direktiivin 
2014/23/EU liitteessä X, direktiivin 
2014/24/EU liitteessä X ja direktiivin 
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2014/25/EU liitteessä XIV lueteltujen 
kansainvälisten yleissopimusten 
noudattamatta jättämisestä kolmannessa 
maassa sekä Pariisin sopimuksen nojalla 
tehtyjen sitoumusten noudattamatta 
jättämistä on aiheutunut Euroopan 
talouden toimijoihin kohdistuneita ja 
komissiolle ilmoitettuja vakavia 
vaikeuksia, kun kyseiset eurooppalaiset 
yritykset ovat pyrkineet varmistamaan 
hankintasopimusten tai 
käyttöoikeussopimusten tekemisen 
kyseisessä kolmannessa maassa;

Or. en

Tarkistus 289
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ’rajoittavalla ja/tai syrjivällä 
hankintatoimenpiteellä tai -käytännöllä’ 
tarkoitetaan kaikenlaisia lakeja, asetuksia 
tai hallinnollisia määräyksiä, menettelyjä 
tai käytäntöjä tai niiden yhdistelmiä, joita 
kolmannen maan julkishallinnon 
viranomaiset tai yksittäiset 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
omaksuvat tai pitävät yllä ja joiden 
seurauksena unionin tavaroiden, palvelujen 
ja/tai talouden toimijoiden pääsy kyseisen 
maan julkisten hankintojen tai 
käyttöoikeussopimusten markkinoille 
häiriintyy vakavalla ja toistuvalla tavalla.

(f) ’rajoittavalla ja/tai syrjivällä 
hankintatoimenpiteellä tai -käytännöllä’ 
tarkoitetaan kaikenlaisia lakeja, asetuksia 
tai hallinnollisia määräyksiä, menettelyjä 
tai käytäntöjä tai niiden yhdistelmiä, joita 
kolmannen maan julkishallinnon 
viranomaiset tai yksittäiset 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
omaksuvat tai pitävät yllä ja joiden 
seurauksena kansainvälisiä sosiaali- ja 
ympäristönormeja ja -yleissopimuksia 
rikotaan vakavasti ja unionin tavaroiden, 
palvelujen ja/tai talouden toimijoiden 
pääsy kyseisen maan julkisten hankintojen 
tai käyttöoikeussopimusten markkinoille 
häiriintyy toistuvalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 290
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
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Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ’rajoittavalla ja/tai syrjivällä 
hankintatoimenpiteellä tai -käytännöllä’ 
tarkoitetaan kaikenlaisia lakeja, asetuksia 
tai hallinnollisia määräyksiä, menettelyjä 
tai käytäntöjä tai niiden yhdistelmiä, joita 
kolmannen maan julkishallinnon 
viranomaiset tai yksittäiset 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
omaksuvat tai pitävät yllä ja joiden 
seurauksena unionin tavaroiden, palvelujen 
ja/tai talouden toimijoiden pääsy kyseisen 
maan julkisten hankintojen tai 
käyttöoikeussopimusten markkinoille 
häiriintyy vakavalla ja toistuvalla tavalla.

(f) ’kolmannen maan toimenpiteellä 
tai käytännöllä’ tarkoitetaan kaikenlaisia 
lakeja, asetuksia tai hallinnollisia 
määräyksiä, menettelyjä tai käytäntöjä tai 
niiden yhdistelmiä, joita kolmannen maan 
julkishallinnon viranomaiset tai yksittäiset 
hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 
omaksuvat tai pitävät yllä ja joiden 
seurauksena unionin tavaroiden, palvelujen 
ja/tai talouden toimijoiden pääsy 
hankintojen tai käyttöoikeussopimusten 
markkinoille häiriintyy vakavalla ja 
toistuvalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 291
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) ’IPI-toimenpiteellä’ tarkoitetaan 
komission tämän asetuksen nojalla 
hyväksymää toimenpidettä, jolla 
rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin 
olevien talouden toimijoiden ja/tai 
tavaroiden ja palvelujen pääsyä unionin 
hankintamarkkinoille tai 
käyttöoikeussopimusten markkinoille 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
hankintojen alalla;

Or. en
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Tarkistus 292
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) ’IPI-toimenpiteellä’ tarkoitetaan 
komission tämän asetuksen nojalla 
hyväksymää toimenpidettä, jolla 
rajoitetaan kolmansista maista peräisin 
olevien talouden toimijoiden ja/tai 
tavaroiden ja palvelujen pääsyä unionin 
hankintamarkkinoille tai 
käyttöoikeussopimusten markkinoille 
sitoumusten piiriin kuulumattomien 
hankintojen alalla;

Or. en

Tarkistus 293
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) ’sitoumusten piiriin 
kuulumattomalla hankinnalla’ 
tarkoitetaan sellaisten tavaroiden, 
palvelujen tai käyttöoikeussopimusten 
hankintamenettelyjä, joiden osalta unioni 
ei ole tehnyt markkinoillepääsyä koskevia 
sitoumuksia hankintoja tai 
käyttöoikeussopimuksia koskevassa 
kansainvälisessä sopimuksessa;

Or. en

Tarkistus 294
Reinhard Bütikofer
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) ’sitoumusten piiriin 
kuulumattomalla hankinnalla’ 
tarkoitetaan sellaisten tavaroiden, 
palvelujen tai käyttöoikeussopimusten 
hankintamenettelyjä, joiden osalta unioni 
ei ole tehnyt markkinoillepääsyä koskevia 
sitoumuksia hankintoja tai 
käyttöoikeussopimuksia koskevassa 
kansainvälisessä sopimuksessa;

Or. en

Tarkistus 295
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) ’sopimuksilla’ tarkoitetaan 
direktiivissä 2014/24/EU määriteltyjä 
’hankintasopimuksia’, direktiivissä 
2014/23/EU määriteltyjä 
’käyttöoikeussopimuksia’ ja direktiivissä 
2014/25/EU määriteltyjä 
’tavarahankintasopimuksia, 
rakennusurakkasopimuksia ja 
palveluhankintasopimuksia’;

Or. en

Tarkistus 296
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) ’sopimuksilla’ tarkoitetaan 
direktiivissä 2014/24/EU määriteltyjä 
’hankintasopimuksia’, direktiivissä 
2014/23/EU määriteltyjä 
’käyttöoikeussopimuksia’ ja direktiivissä 
2014/25/EU määriteltyjä 
’tavarahankintasopimuksia, 
rakennusurakkasopimuksia ja 
palveluhankintasopimuksia’;

Or. en

Tarkistus 297
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f d) ’tarjoajalla’ tarkoitetaan 
direktiiveissä 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 
2014/25/EU määriteltyä tarjoajaa;

Or. en

Tarkistus 298
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f d) ’tarjoajalla’ tarkoitetaan 
direktiiveissä 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 
2014/25/EU määriteltyä tarjoajaa;

Or. en
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Tarkistus 299
Inma Rodríguez-Piñero

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ’alihankinnalla’ tarkoitetaan 
kolmannen osapuolen kanssa tehtävää 
sopimusta, jolla pannaan täytäntöön osa 
sopimuksesta. Ainoastaan palvelun 
tarjoamiseksi tarvittavien tavaroiden tai 
osien toimittamista ei pidetä 
alihankintana. Jos tavaroiden tai osien 
toimitus on yli 10 prosenttia sopimuksen 
kokonaisarvosta, toimitusta pidetään 
’alihankintana’.

Or. en

Tarkistus 300
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) ’alihankinnalla’ tarkoitetaan 
kolmannen osapuolen suorittamaa 
sopimuksen osittaista täytäntöönpanoa; 
ainoastaan palvelun tarjoamiseksi 
tarvittavien tavaroiden tai osien 
toimittamista ei pidetä alihankintana.

Or. en

Tarkistus 301
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) Pk-yrityksellä tarkoitetaan 
komission suosituksessa 2003/361/EY25 
määriteltyjä pk-yrityksiä.

Poistetaan.

_________________
25 Komission suositus 2003/361/EY, 
annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
(EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Tarkistus 302
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) Pk-yrityksellä tarkoitetaan 
komission suosituksessa 2003/361/EY25 
määriteltyjä pk-yrityksiä.

Poistetaan.

_________________
25 Komission suositus 2003/361/EY, 
annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
(EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Tarkistus 303
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) ’unionin edulla’ tarkoitetaan sen 
määrittämistä, onko toimenpiteiden 
toteuttaminen unionin edun mukaista, ja 
tässä määrittämisessä kaikkia etuja olisi 
arvioitava kokonaisuutena, mukaan 
lukien kotimaisen tuotannonalan sekä 
käyttäjien ja kuluttajien edut. 
Toimenpiteitä ei voida soveltaa, jos 
viranomaiset voivat kaikkien toimitettujen 
tietojen perusteella selkeästi päätellä, ettei 
toimenpiteiden soveltaminen ole unionin 
edun mukaista.
(Ks. soveltuvin osin polkumyynnillä muista 
kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista 
tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 
8 päivänä kesäkuuta 2016 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) 2016/1036 (kodifikaatio)).

Or. en

Tarkistus 304
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) ’näytöllä’ tarkoitetaan mitä 
tahansa tietoa, todistusta, tositetta, 
lausuntoa tai muuta todistetta, jonka 
tarkoituksena on todistaa 7 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa säädettyjen 
velvoitteiden noudattaminen. Tällä 
voidaan viitata seuraaviin:
i) kolmansista maista peräisin olevien 
tavaroiden alkuperätodistukset, hankkijan 
ilmoitukset tai tuonti-ilmoitukset;
ii) toimitettavien tavaroiden 
valmistusmenetelmien kuvaus (mukaan 
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lukien näytteet, kuvaukset tai valokuvat); 
ja
iii) otteet asiaankuuluvista rekistereistä 
tai palvelujen alkuperää koskevista 
tilinpäätöksistä, mukaan lukien 
arvonlisäverotunniste;

Or. en

Tarkistus 305
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) ’alihankinnalla’ tarkoitetaan 
kolmannen osapuolen valtuuttamaa 
sopimuksen osittaista täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 306
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ’IPI-toimenpiteellä’ tarkoitetaan 
toimenpidettä, jonka komissio on 
hyväksynyt tämän asetuksen nojalla 
täytäntöönpanosäädöksillä, lukuun 
ottamatta kolmansien maiden talouden 
toimijoiden ja/tai tavaroiden ja palvelujen 
pääsyä unionin hankintamarkkinoille; 
IPI-toimenpidettä voidaan soveltaa 
talouden toimijoihin ja/tai tavaroihin ja 
palveluihin, jotka ovat peräisin maista, 
jotka eivät pane täytäntöön komission 
ilmoittamia kansainvälisiä sosiaali- ja 
ympäristönormeja ja -yleissopimuksia;
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Or. en

Tarkistus 307
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa direktiiveissä 
2014/25/EU, 2014/24/EU ja direktiivissä 
2014/23/EU tarkoitettua rakennustöiden tai 
rakennusurakan toteuttamista pidetään 
palvelun suorittamisena;

2. Tässä asetuksessa, lukuun 
ottamatta sen 8 a artiklan 3 kohtaa ja 8 a 
artikla 6 kohtaa, direktiiveissä 
2014/23/EU, 2014/24/EU ja direktiivissä 
2014/25/EU tarkoitettua rakennustöiden tai 
rakennusurakan toteuttamista pidetään 
palvelun suorittamisena;

Or. en

Tarkistus 308
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa direktiiveissä 
2014/25/EU, 2014/24/EU ja direktiivissä 
2014/23/EU tarkoitettua rakennustöiden tai 
rakennusurakan toteuttamista pidetään 
palvelun suorittamisena;

2. Tässä asetuksessa, lukuun 
ottamatta sen 5 artiklan 3 kohtaa ja 5 
artiklan 7 kohtaa, direktiiveissä 
2014/23/EU, 2014/24/EU ja direktiivissä 
2014/25/EU tarkoitettua rakennustöiden tai 
rakennusurakan toteuttamista pidetään 
palvelun suorittamisena;

Or. en

Tarkistus 309
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Alkuperäsäännöt Alkuperän määrittäminen

Or. en

Tarkistus 310
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Alkuperäsäännöt Alkuperän määrittäminen

Or. en

Tarkistus 311
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tavaran alkuperä olisi 
määritettävä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/199226 22–26 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

_________________
26 Neuvoston asetus (ETY) N:o 
2913/1992, annettu 12 päivänä lokakuuta 
1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 
302, 19.10.1992, s. 1).

Or. en
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Tarkistus 312
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tavaran alkuperä olisi 
määritettävä neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 2913/199226 22–26 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

_________________
26 Neuvoston asetus (ETY) N:o 
2913/1992, annettu 12 päivänä lokakuuta 
1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 
302, 19.10.1992, s. 1).

Or. en

Tarkistus 313
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Palvelun alkuperä on määritettävä 
sitä tarjoavan talouden toimijan 
alkuperän perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 314
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Palvelun alkuperä on määritettävä 
sitä tarjoavan talouden toimijan 
alkuperän perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 315
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luonnollisen henkilön ollessa 
kyseessä sitä maata, jonka kansalainen 
henkilö on tai jossa hänellä on pysyvä 
oleskeluoikeus;

(a) luonnollisen henkilön ollessa 
kyseessä sitä maata, jonka kansalainen 
henkilö on tai jossa kyseisellä henkilöllä 
on pysyvä oleskeluoikeus;

Or. en

Tarkistus 316
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luonnollisen henkilön ollessa 
kyseessä sitä maata, jonka kansalainen 
henkilö on tai jossa hänellä on pysyvä 
oleskeluoikeus;

(a) luonnollisen henkilön ollessa 
kyseessä sitä maata, jonka kansalainen 
henkilö on tai jossa kyseisellä henkilöllä 
on pysyvä oleskeluoikeus;

Or. en

Tarkistus 317
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jos palvelua ei tarjota unionissa 
harjoitettavan liiketoiminnan välityksellä, 
sitä maata, jonka lakien mukaan 
oikeushenkilö on perustettu tai muulla 
tavoin järjestetty ja jonka alueella 
oikeushenkilö harjoittaa merkittävää 
liiketoimintaa;

i) sitä maata, jonka lakien mukaisesti 
oikeushenkilö on perustettu tai järjestetty ja 
jonka alueella oikeushenkilö harjoittaa 
merkittävää liiketoimintaa.

Or. en

Tarkistus 318
Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Pedro Silva Pereira, Miroslav Číž, 
Margarida Marques

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jos palvelua ei tarjota unionissa 
harjoitettavan liiketoiminnan välityksellä, 
sitä maata, jonka lakien mukaan jossa 
oikeushenkilö on perustettu tai muulla 
tavoin järjestetty kyseisen maan lakien 
mukaisesti ja jonka alueella oikeushenkilö 
harjoittaa merkittävää liiketoimintaa;

i) sitä maata, jonka lakien mukaan 
oikeushenkilö on perustettu tai muulla 
tavoin järjestetty ja jonka alueella 
oikeushenkilö harjoittaa merkittävää 
liiketoimintaa muodostaen suoran ja 
tosiasiallisen yhteyden talouden ja 
kyseisen maan välille;

Or. en


