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Tavaroiden ja palvelujen pääsy julkisten hankintojen markkinoille ***I 

Euroopan parlamentin tarkistukset 15. tammikuuta 2014 ehdotukseen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi 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 (COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 

2012/0060(COD))1 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi 

1 otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ehdotus Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS 

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 

kolmansien maiden tavaroiden ja 

palvelujen pääsystä unionin 

sisämarkkinoille julkisten hankintojen ja 

käyttöoikeussopimusten alalla sekä 

unionin tavaroiden ja palvelujen 

kolmansien maiden julkisten hankintojen 

ja käyttöoikeussopimusten markkinoille 

pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista 

menettelyistä 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a viite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – ottaa huomioon julkisia hankintoja 

koskevat tarkistetut direktiivit 

2011/0438(COD), 2011/0439(COD) ja 

2011/0437(COD), 

                                                 
1  Asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen 

alakohdan mukaisesti (A7-0454/2013). 



Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 b viite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – ottaa huomioon julkisia hankintoja 

koskevan tarkistetun sopimuksen (GPA-

sopimuksen), 

Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

21 artiklassa määrätään, että unioni 

määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa 

ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan 

pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla 

kansainvälisten suhteiden aloilla 

tavoitteenaan muun muassa kannustaa 

kaikkien maiden yhdentymistä 

maailmantalouteen muun muassa 

poistamalla asteittain kansainvälisen 

kaupan esteitä. 

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

21 artiklassa määrätään, että unioni 

määrittelee ja toteuttaa yhteistä politiikkaa 

ja toimintaa sekä pyrkii saamaan aikaan 

pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla 

kansainvälisten suhteiden aloilla 

tavoitteenaan muun muassa turvata 

arvonsa ja perusluonteiset etunsa, 

turvallisuutensa, riippumattomuutensa ja 

loukkaamattomuutensa sekä kannustaa 

kaikkien maiden yhdentymistä 

maailmantalouteen muun muassa 

poistamalla asteittain kansainvälisen 

kaupan esteitä. 

Tarkistus 86 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Maailman kauppajärjestön (WTO) 

tarkistetun julkisia hankintoja koskevan 

monenvälisen sopimuksen (GPA-

sopimus) mukaisesti unionin yrityksillä 

on ainoastaan rajoitettu pääsy 

kolmansien maiden julkisten hankintojen 

markkinoille, ja sopimusta sovelletaan 

ainoastaan harvoihin WTO:n jäseniin, 

jotka ovat GPA:n sopimuspuolia. Unioni 

ratifioi tarkistetun GPA-sopimuksen 



joulukuussa 2013. 

Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Maailman kauppajärjestössä ja 

kahdenvälisten suhteidensa välityksellä 

unioni kannattaa unionin ja sen 

kauppakumppaneiden julkisten hankintojen 

kansainvälisten markkinoiden 

kunnianhimoista avaamista 

vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia 

osapuolia hyödyttäen. 

(5) Maailman kauppajärjestössä ja 

kahdenvälisten suhteidensa välityksellä 

unioni kannattaa unionin ja sen 

kauppakumppaneiden julkisten hankintojen 

ja käyttöoikeussopimusten kansainvälisten 

markkinoiden kunnianhimoista avaamista 

vastavuoroisuuden hengessä ja kaikkia 

osapuolia hyödyttäen. 

Tarkistus 6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Julkiset hankinnat muodostavat 

merkittävän osan unionin 

bruttokansantuotteesta, minkä vuoksi 

niitä olisi käytettävä unionin potentiaalin 

vahvistamiseen innovoinnin ja 

teollisuustuotannon alalla. Sen vuoksi 

olisi suljettava pois epäoikeudenmukaiset 

tarjoukset, jotka koostuvat Euroopan 

unionin ulkopuolelta peräisin olevista 

tavaroista ja/tai palveluista, jotta 

unionissa voitaisiin toteuttaa kestävää 

teollisuuspoliittista strategiaa. Samalla 

olisi varmistettava, että unionin 

teollisuuden markkinoillepääsy tapahtuu 

vastavuoroisesti ja oikeudenmukaisin 

edellytyksin. 



Tarkistus 7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 b) Unionin kauppapolitiikalla olisi 

edistettävä maailmanlaajuisesti 

köyhyyden vähentämistä kohentamalla 

työoloja, työsuojelua ja terveyssuojelua 

sekä perusoikeuksien toteutumista. 

Tarkistus 8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Monet kolmannet maat ovat haluttomia 

avaamaan julkisten hankintojen 

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. 

(6) 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. 

Tarkistus 87 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen 

ja postipalvelujen alalla toimivien 

yksiköiden hankintamenettelyjen 

yhteensovittamisesta 31 päivänä 

maaliskuuta 2004 annettu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2004/17/EY10 ja julkisia rakennusurakoita 

sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja 

koskevien sopimusten tekomenettelyjen 

yhteensovittamisesta 31 päivänä 

maaliskuuta 2004 annettu Euroopan 

(7) Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen 

ja postipalvelujen alalla toimivien 

yksiköiden hankintamenettelyjen 

yhteensovittamisesta 31 päivänä 

maaliskuuta 2004 annettu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2004/17/EY10 ja julkisia rakennusurakoita 

sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja 

koskevien sopimusten tekomenettelyjen 

yhteensovittamisesta 31 päivänä 

maaliskuuta 2004 annettu Euroopan 



parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2004/18/EY11 sisältävät ainoastaan joitakin 

säännöksiä julkisia hankintoja koskevan 

unionin politiikan ulkoisesta 

ulottuvuudesta, erityisesti direktiivin 

2004/17/EY 58 ja 59 artiklassa. Näiden 

säännösten soveltamisala on kuitenkin 

suppea, eivätkä hankintayksiköt sovella 

niitä kovinkaan paljon ohjeistuksen 

puutteen vuoksi. 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2004/18/EY11 sisältävät ainoastaan joitakin 

säännöksiä julkisia hankintoja koskevan 

unionin politiikan ulkoisesta 

ulottuvuudesta, erityisesti direktiivin 

2004/17/EY 58 ja 59 artiklassa. Näiden 

säännösten soveltamisala on kuitenkin 

suppea, eivätkä hankintayksiköt ole 

soveltaneet niitä kovinkaan paljon 

ohjeistuksen puutteen vuoksi, ja sen vuoksi 

ne olisi korvattava lyhyemmillä ja 

helpommin sovellettavilla säännöksillä. 

__________________ __________________ 

10 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1. 10EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1. 

11 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114. 11EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114. 

Tarkistus 88 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Kolmansien maiden tarjoajille olisi 

myönnettävä pääsy unionin julkisten 

hankintojen markkinoille Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivien 

2014/…/EU12, 2014/…/EU13 ja 

2014/…/EU14 mukaisesti. 

 __________________ 

 12Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/.../EU, annettu … päivänä 

…kuuta …, julkisista hankinnoista 

(EUVL …). 

 13Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/…/EU, annettu ... päivänä 

…kuuta …,  vesi- ja energiahuollon sekä 

liikenteen ja postipalvelujen alalla 

toimivien yksiköiden hankinnoista (EUVL 

…). 

 14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/…/EU, annettu ... päivänä 

…kuuta …, käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä (EUVL …). 



Tarkistus 9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Yhteinen kauppapolitiikka perustuu 

SEUT-sopimuksen 207 artiklan mukaan 

yhtenäisiin periaatteisiin julkisten 

hankintojen alalla. 

(8) Yhteinen kauppapolitiikka perustuu 

SEUT-sopimuksen 207 artiklan mukaan 

yhtenäisiin periaatteisiin julkisten 

hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 

alalla. 

Tarkistus 10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Unionin ja kolmansien maiden talouden 

toimijoiden, hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden oikeusvarmuuden 

turvaamiseksi kansainväliset 

markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, 

jotka unioni on tehnyt julkisten hankintojen 

alalla kolmansien maiden suhteen, olisi 

otettava huomioon EU:n 

oikeusjärjestyksessä, jolloin varmistetaan 

niiden tosiasiallinen soveltaminen. 

Komission olisi annettava ohjeet siitä, 

miten Euroopan unionin voimassa olevia 

kansainvälisiä markkinoillepääsyä 

koskevia sitoumuksia olisi sovellettava. 

Ohjeet olisi saatettava säännöllisesti ajan 

tasalle, ja niiden olisi sisällettävä 

helppokäyttöistä tietoa. 

(9) 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. Komission olisi annettava 

ohjeet siitä, miten Euroopan unionin 

voimassa olevia kansainvälisiä 

markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia 

olisi sovellettava. Ohjeet olisi saatettava 

säännöllisesti ajan tasalle, ja niiden olisi 

sisällettävä helppokäyttöistä tietoa. 

Tarkistus 11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Euroopan komission olisi 

varmistettava, että se ei rahoita ohjelmia, 

joiden kohdalla kansainvälisten julkisten 

hankintasopimuksien tekeminen ja 

täytäntöönpano olisi julkisista 



hankintasopimuksista annettujen 

direktiivien 2011/0438(COD), 

2011/0439(COD) ja 2011/0437(COD) 

periaatteiden vastaista. 

Tarkistus 12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Tavoite parantaa EU:n talouden 

toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien 

maiden julkisten hankintojen markkinoille, 

joita suojataan rajoittavilla 

hankintatoimenpiteillä, ja tavoite säilyttää 

tasapuoliset kilpailuedellytykset Euroopan 

sisämarkkinoilla edellyttävät, että 

kolmansien maiden sellaisten tavaroiden ja 

palvelujen kohtelu, jotka eivät kuulu 

unionin kansainvälisten sitoumusten 

piiriin, yhdenmukaistetaan koko Euroopan 

unionissa. 

(10) Tavoite parantaa EU:n talouden 

toimijoiden pääsyä tiettyjen kolmansien 

maiden julkisten hankintojen ja 

käyttöoikeussopimusten markkinoille, joita 

suojataan rajoittavilla 

hankintatoimenpiteillä, ja tavoite säilyttää 

tasapuoliset kilpailuedellytykset Euroopan 

sisämarkkinoilla edellyttävät, että 

kolmansien maiden sellaisten tavaroiden ja 

palvelujen kohtelu, jotka eivät kuulu 

unionin kansainvälisten sitoumusten 

piiriin, yhdenmukaistetaan koko Euroopan 

unionissa. 

Tarkistus 13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Tätä varten olisi vahvistettava 

alkuperäsäännöt, jotta 

hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 

voisivat tietää, kuuluvatko tavarat ja 

palvelut Euroopan unionin kansainvälisten 

sitoumusten piiriin. Tavaran alkuperä olisi 

määritettävä yhteisön tullikoodeksista 

12 päivänä lokakuuta 1992 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 2913/199212 

22-26 artiklan mukaisesti. Asetuksen 

mukaan tavaroita olisi pidettävä 

unionitavaroina, jos ne on tuotettu 

kokonaan unionissa. Tavaroiden, joiden 

tuotantoon on osallistunut yksi tai 

useampia kolmansia maita, olisi katsottava 

olevan peräisin siitä maasta, jossa niille on 

(11) Tätä varten olisi vahvistettava 

alkuperäsäännöt, jotta 

hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 

voisivat tietää, kuuluvatko tavarat ja 

palvelut Euroopan unionin kansainvälisten 

sitoumusten piiriin. Tavaran alkuperä olisi 

määritettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/20132 

59–63 artiklan mukaisesti, mukaan lukien 

65 artiklan mukaisesti hyväksyttävät 

lisäsäännökset. Asetuksen mukaan 

tavaroita olisi pidettävä unionitavaroina, 

jos ne on tuotettu kokonaan unionissa. 

Tavaroiden, joiden tuotantoon on 

osallistunut yksi tai useampia kolmansia 

maita, olisi katsottava olevan peräisin siitä 

maasta, jossa niille on suoritettu tähän 



suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa 

yrityksessä viimeinen merkittävä ja 

taloudellisesti perusteltu valmistus tai 

käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen 

valmistukseen tai edustaa merkittävää 

valmistusastetta. Palvelun alkuperä olisi 

määritettävä sitä tarjoavan luonnollisen 

henkilön tai oikeushenkilön alkuperän 

perusteella. Johdanto-osan 9 kappaleessa 

tarkoitetuissa ohjeissa olisi käsiteltävä 

myös alkuperäsääntöjen soveltamista 

käytäntöön. 

tarkoitukseen varustetussa yrityksessä 

viimeinen merkittävä ja taloudellisesti 

perusteltu valmistus tai käsittely, joka on 

johtanut uuden tuotteen valmistukseen tai 

edustaa merkittävää valmistusastetta. 

Palvelun alkuperä olisi määritettävä sitä 

tarjoavan luonnollisen henkilön tai 

oikeushenkilön alkuperän perusteella. 

Palvelun alkuperä olisi määriteltävä 

palvelukauppaa koskevan WTO:n 

yleissopimuksen (GATS) periaatteiden 

mukaisesti. Palvelun alkuperäsäännöt 

määrittelevillä säännöksillä olisi estettävä 

”postilaatikkoyhtiöiden” käyttäminen 

unionin julkisten hankintojen 

markkinoille pääsemistä koskevien 

rajoitusten kiertämiseen. Johdanto-osan 

9 kappaleessa tarkoitetuissa ohjeissa olisi 

käsiteltävä myös alkuperäsääntöjen 

soveltamista käytäntöön. 

_____________  

12 EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.  

Tarkistukset 14 ja 89 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Komission olisi harkittava, 

hyväksyykö se sen, että direktiiveissä 

[2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä 

käyttöoikeussopimusten tekemisestä [….] 

annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä [….]13 ] tarkoitetut 

hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 

sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron 

arvoisten hankintasopimusten 

tekomenettelyistä tavarat ja palvelut, jotka 

eivät kuulu Euroopan unionin tekemien 

kansainvälisten sitoumusten piiriin. 

(12) Jos komissio käynnistää ulkoisen 

hankintatutkimuksen todetakseen, 

voidaanko kolmansien maiden julkisten 

hankintojen markkinoille pääsyä 

koskevaa olennaista vastavuoroisuuden 

puutetta havaita, sen olisi harkittava, 

hyväksyykö se sen, että direktiiveissä 

[2004/17/EY ja 2004/18/EY sekä 

käyttöoikeussopimusten tekemisestä […] 

annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä […]13] tarkoitetut 

hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 

sulkevat pois vähintään 5 000 000 euron 

arvoisten hankintasopimusten ja 

käyttöoikeussopimusten tekomenettelyistä 

tavarat ja palvelut, jotka eivät kuulu 

Euroopan unionin tekemien 

kansainvälisten sitoumusten piiriin. Tämä 

ei koske hankintamenettelyjä, jotka 



koskevat Euroopan talousalueeseen 

kuuluvista maista peräisin olevia, asiaan 

liittyvien alkuperäsääntöjen mukaisia 

sopimustavaroita ja -palveluja, tai 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä IV 

luetellusta ”Kaikki paitsi aseet” 

-järjestelystä hyötyvistä maista peräisin 

olevia sopimustavaroita ja -palveluja, tai 

asetuksen (EU) N:o 978/201213 a 

liitteessä VII tarkoitetuista taloutensa 

yksipuolisuuden ja riittämättömän 

kansainväliseen kauppajärjestelmään 

yhdentymisen vuoksi muita heikommassa 

asemassa olevista kehitysmaista peräisin 

olevia sopimustavaroita ja -palveluja. 

________________ ________________ 

13 EUVL L…. 13 EUVL L …. 

 13 a 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). 

Tarkistukset 15 ja 90 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden, jotka aikovat käyttää 

tämän asetuksen mukaisia valtuuksiaan 

sulkeakseen pois hankintasopimusten 

tekomenettelyistä tarjoukset, jotka 

sisältävät Euroopan unionin ulkopuolelta 

peräisin olevia tavaroita ja/tai palveluja ja 

joissa sitoumusten piiriin kuulumattomien 

tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 

50 prosenttia kyseisten tavaroiden 

kokonaisarvosta, olisi avoimuuden vuoksi 

ilmoitettava asiasta talouden toimijoille 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä 

julkaistavassa hankintailmoituksessa. 

(13) Hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden, jotka aikovat käyttää 

tämän asetuksen mukaisia valtuuksiaan 

sulkeakseen pois hankintasopimusten tai 

käyttöoikeussopimusten tekomenettelyistä 

tarjoukset, jotka sisältävät Euroopan 

unionin ulkopuolelta peräisin olevia 

tavaroita ja/tai palveluja ja joissa 

sitoumusten piiriin kuulumattomien 

tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 

50 prosenttia kyseisten tavaroiden 

kokonaisarvosta, olisi avoimuuden vuoksi 

ilmoitettava asiasta talouden toimijoille 

teknisten eritelmien tai kuvaavan 

asiakirjan johdanto-osassa julkisista 



hankinnoista annetun 

direktiivin[2014/…/EU] 2 artiklan 

1 kohdan 15 alakohdan ja vesi- ja 

energiahuollon sekä liikenteen ja 

postipalvelujen alalla toimivien 

yksiköiden hankinnoista annetun 

direktiivin [2014/…/EU] 2 artiklan 

15 kohdan mukaisesti tai teknisten tai 

toiminnallisten vaatimusten johdanto-

osassa käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä annetun direktiivin 

[2014/…/EU] 2 artiklan 13 kohdan 

mukaisesti. 

Tarkistus 16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista, 

joiden ennakoitu arvo on yli 

5 000 000 euroa, komission olisi 

hyväksyttävä suunniteltu poissulkeminen, 

jos kansainvälinen sopimus, joka koskee 

unionin ja sen maan pääsyä toistensa 

markkinoille julkisten hankintojen alalla, 

josta tavarat ja/tai palvelut ovat peräisin, 

sisältää unionin nimenomaisesti tekemiä 

markkinoillepääsyä koskevia varaumia, 

jotka koskevat niitä tavaroita ja palveluja, 

joiden poissulkemista ehdotetaan. Tällaisen 

sopimuksen puuttuessa komission olisi 

hyväksyttävä poissulkeminen, jos kolmas 

maa käyttää rajoittavia 

hankintatoimenpiteitä, joiden vuoksi 

unionin ja kolmannen maan välisessä 

markkinoiden avaamisessa ei ole 

olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen 

vastavuoroisuuden olisi katsottava 

puuttuvan, jos rajoittavat 

hankintakäytännöt johtavat EU:n talouden 

toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 

merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen. 

(15) Kun on kyse hankintasopimuksista tai 

käyttöoikeussopimuksista, joiden 

ennakoitu arvo on yli 5 000 000 euroa, 

komission olisi hyväksyttävä suunniteltu 

poissulkeminen, jos kansainvälinen 

sopimus, joka koskee unionin ja sen maan 

pääsyä toistensa markkinoille julkisten 

hankintojen tai käyttöoikeussopimusten 

alalla, josta tavarat ja/tai palvelut ovat 

peräisin, sisältää unionin nimenomaisesti 

tekemiä markkinoillepääsyä koskevia 

varaumia, jotka koskevat niitä tavaroita ja 

palveluja, joiden poissulkemista 

ehdotetaan. Tällaisen sopimuksen 

puuttuessa komission olisi hyväksyttävä 

poissulkeminen, jos kolmas maa käyttää 

hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia 

koskevia rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 

joiden vuoksi unionin ja kolmannen maan 

välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole 

olennaista vastavuoroisuutta. Olennaisen 

vastavuoroisuuden olisi katsottava 

puuttuvan, jos hankintoja tai 

käyttöoikeussopimuksia koskevat 
rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 

EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja 

palvelujen merkittävään ja toistuvaan 

syrjimiseen tai jos siitä, että viranomaiset 

ovat jättäneet noudattamatta julkisista 



hankinnoista annetun direktiivin 

[2014/.../EU] liitteessä XI ja vesi- ja 

energiahuollon sekä liikenteen ja 

postipalvelujen alalla toimivien 

yksiköiden hankinnoista annetun 

direktiivin [2014/.../EU] liitteessä XIV 

lueteltuja kansainvälisen työoikeuden 

määräyksiä, on aiheutunut 

eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuneita ja 

komissiolle ilmoitettuja vakavia 

vaikeuksia, kun kyseiset eurooppalaiset 

yritykset ovat pyrkineet varmistamaan 

hankintasopimusten tai 

käyttöoikeussopimusten tekemisen 

kolmansissa maissa. 

Tarkistus 17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Arvioidessaan olennaisen 

vastavuoroisuuden puutetta komission olisi 

tutkittava, missä määrin kyseisen maan 

julkisia hankintoja 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 viranomaiset ja/tai 

yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 

omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 

talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä. 

(16) Arvioidessaan olennaisen 

vastavuoroisuuden puutetta komission olisi 

tutkittava, missä määrin kyseisen maan 

julkisia hankintoja ja 

käyttöoikeussopimuksia koskevalla 

lainsäädännöllä varmistetaan julkisia 

hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 

koskevien kansainvälisten standardien 

mukainen avoimuus ja estetään unionin 

tavaroiden, palvelujen ja talouden 

toimijoiden syrjintä. Lisäksi sen olisi 

tutkittava, missä määrin viranomaiset ja/tai 

yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 

omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 

talouden toimijaa syrjiviä käytäntöjä tai 

missä määrin siitä, että viranomaiset ovat 

jättäneet noudattamatta julkisista 

hankinnoista annetun direktiivin 

[2014/.../EU] liitteessä XI ja vesi- ja 

energiahuollon sekä liikenteen ja 

postipalvelujen alalla toimivien 

yksiköiden hankinnoista annetun 

direktiivin [2014/.../EU] liitteessä XIV 

lueteltuja kansainvälisen työoikeuden 

määräyksiä, on aiheutunut 

eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuneita ja 

komissiolle ilmoitettuja vakavia 



vaikeuksia, kun kyseiset eurooppalaiset 

yritykset ovat pyrkineet varmistamaan 

hankintasopimusten tai 

käyttöoikeussopimusten tekemisen 

kolmansissa maissa. 

Tarkistus 18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Arvioidessaan tarjouksia, jotka 

sisältävät unionin ulkopuolelta peräisin 

olevia tavaroita tai palveluja, 

hankintaviranomaisten ja komission olisi 

varmistettava, että tarjous täyttää reilua 

kauppaa koskevat kriteerit sekä 

työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä 

koskevat vaatimukset julkisista 

hankinnoista annetun direktiivin 

[2014/.../EU] 15 artiklan 2 kohdan ja 

liitteen 11 mukaisesti. 

Tarkistus 19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Komission olisi voitava estää 

suunnitellun poissulkemisen mahdolliset 

kielteiset vaikutukset kyseisen maan 

kanssa käynnissä oleviin 

kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos maa 

käy unionin kanssa aineellisia neuvotteluja 

markkinoillepääsystä julkisten hankintojen 

alalla ja komissio katsoo, että rajoittavien 

hankintakäytäntöjen poistamiseen 

lähitulevaisuudessa on olemassa 

kohtuulliset mahdollisuudet, komission 

olisi voitava antaa täytäntöönpanosäädös, 

jonka mukaan kyseisestä maasta peräisin 

olevia tavaroita ja palveluja ei saa sulkea 

pois hankintasopimusten tekomenettelyistä 

yhden vuoden aikana. 

(17) Komission olisi voitava estää 

suunnitellun poissulkemisen mahdolliset 

kielteiset vaikutukset kyseisen maan 

kanssa käynnissä oleviin 

kauppaneuvotteluihin. Sen vuoksi, jos maa 

käy unionin kanssa aineellisia neuvotteluja 

markkinoillepääsystä julkisten hankintojen 

ja/tai käyttöoikeussopimusten alalla ja 

komissio katsoo, että hankintoja ja/tai 

käyttöoikeussopimuksia koskevien 
rajoittavien hankintakäytäntöjen 

poistamiseen lähitulevaisuudessa on 

olemassa kohtuulliset mahdollisuudet, 

komission olisi voitava antaa 

täytäntöönpanosäädös, jonka mukaan 

kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 

ja palveluja ei saa sulkea pois 

hankintasopimusten tekomenettelyistä 



yhden vuoden aikana. 

Tarkistus 20 

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 tai niiden hankintaviranomaiset 

tai 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 ja käyttöoikeussopimusten 

markkinoille kuuluu yhteisen 

kauppapolitiikan soveltamisalaan, 

jäsenvaltiot tai niiden hankintaviranomaiset 

tai hankintayksiköt eivät saisi rajoittaa 

kolmansien maiden tavaroiden tai 

palvelujen osallistumista 

hankintamenettelyihinsä muilla 

toimenpiteillä kuin niillä, joista säädetään 

tässä asetuksessa asiaa koskevassa 

unionin lainsäädännössä. 

Tarkistus 21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Koska hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden on vaikeampi arvioida 

tarjoajien selityksiä, kun on kyse 

tarjouksista, joihin sisältyy Euroopan 

unionin ulkopuolelta peräisin olevia 

tavaroita ja/tai palveluja ja joissa 

sitoumuksien piiriin kuulumattomien 

tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 

50 prosenttia tällaisten tavaroiden tai 

palvelujen kokonaisarvosta, on 

asianmukaista lisätä avoimuutta 

poikkeuksellisten alhaisten tarjousten 

käsittelyssä. Julkisia hankintoja koskevan 

direktiivin 69 artiklassa ja vesi- ja 

energianhuollon sekä liikenteen ja 

postipalvelujen alalla toimivien 

yksiköiden hankintoja koskevan 

direktiivin 79 artiklassa annettujen 

sääntöjen lisäksi olisi säädettävä, että 

hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt, 

(19) Koska hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden on vaikeampi arvioida 

tarjoajien selityksiä, kun on kyse 

tarjouksista, joihin sisältyy Euroopan 

unionin ulkopuolelta peräisin olevia 

tavaroita ja/tai palveluja ja joissa 

sitoumuksien piiriin kuulumattomien 

tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 

50 prosenttia tällaisten tavaroiden tai 

palvelujen kokonaisarvosta, on 

asianmukaista lisätä avoimuutta 

poikkeuksellisten alhaisten tarjousten 

käsittelyssä. Tarjoukset, jotka vaikuttavat 

poikkeuksellisen alhaisilta suhteessa 

kyseisiin rakennusurakoihin, tavaroihin 

tai palveluihin, saattavat perustua 

teknisesti, taloudellisesti tai oikeudellisesti 

epäterveisiin oletuksiin tai käytäntöihin. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen 2014/.../EU13a 69 artiklassa ja 



jotka aikovat hyväksyä poikkeuksellisen 

alhaisen tarjouksen, olisi ilmoitettava tästä 

kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, 

minkä vuoksi perittävät hinnat tai 

kustannukset ovat poikkeukselliset 

alhaisia. Tällä tavoin nämä tarjoajat voivat 

auttaa arvioimaan tarkemmin, kykeneekö 

valittu tarjoaja toteuttamaan 

hankintasopimuksen kokonaan 

tarjousasiakirjoissa määrätyin ehdoin. Siten 

näillä lisätiedoilla tasapuolistettaisiin 

toimintaedellytyksiä EU:n julkisten 

hankintojen markkinoilla. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen 2014/.../EU13b 79 artiklassa 

annettujen sääntöjen lisäksi olisi 

säädettävä, että hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden, jotka aikovat 

hyväksyä poikkeuksellisen alhaisen 

tarjouksen, olisi ilmoitettava tästä 

kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, 

minkä vuoksi perittävät hinnat tai 

kustannukset ovat poikkeuksellisen 

alhaisia. Jos tarjoaja ei kykene antamaan 

riittävää selitystä, hankintaviranomaisella 

olisi oltava oikeus hylätä tarjous. Tällä 

tavoin nämä tarjoajat voivat auttaa 

arvioimaan tarkemmin, kykeneekö valittu 

tarjoaja toteuttamaan hankintasopimuksen 

kokonaan tarjousasiakirjoissa määrätyin 

ehdoin. Siten näillä lisätiedoilla 

tasapuolistettaisiin toimintaedellytyksiä 

EU:n julkisten hankintojen markkinoilla. 

 _________________ 

 13aJulkisista hankinnoista annettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/XXX/EU (EUVL XXX) 

(2011/0438(COD)). 

 13bVesi- ja energiahuollon sekä liikenteen 

ja postipalvelujen alalla toimivien 

yksiköiden hankinnoista annettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/XXX/EU (EUVL XXX) 

(2011/0439(COD)). 

Tarkistukset 22 ja 91 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus 

käynnistää milloin tahansa omasta 

aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten 

tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia 

rajoittavia hankintakäytäntöjä koskeva 

ulkoinen hankintatutkimus, joita 

kolmannen maan väitetään pitävän yllä. 

Tutkimuksessa olisi erityisesti otettava 

huomioon, että komissio on hyväksynyt 

(20) Komissiolla olisi oltava mahdollisuus 

käynnistää milloin tahansa omasta 

aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten 

tai jäsenvaltion pyynnöstä sellaisia 

hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia 

koskevia rajoittavia käytäntöjä koskeva 

ulkoinen hankintatutkimus, joita 

kolmannen maan väitetään pitävän yllä. 

Ulkoisen tutkimusmenettelyn 



tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan 

nojalla useita suunniteltuja kolmatta 

maata koskevia poissulkemisia. Tällaiset 

tutkintamenettelyt eivät saisi rajoittaa 

yhteisön menettelyistä yhteisessä 

kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan 

säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti 

Maailman kauppajärjestössä (WTO) 

käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen 

varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 

1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 3286/9414 soveltamista. 

käynnistämistä koskevassa päätöksessään 

komission olisi otettava huomioon 

hankintaviranomaisten tai 

hankintayksiköiden tai jäsenvaltioiden 

pyyntöjen lukumäärä. Tällaiset 

tutkintamenettelyt eivät saisi rajoittaa 

yhteisön menettelyistä yhteisessä 

kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan 

säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti 

Maailman kauppajärjestössä (WTO) 

käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen 

varmistamiseksi 22 päivänä joulukuuta 

1994 annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 3286/9414 soveltamista. 

________________ ________________ 

14 EYVL L 349, 31.12.1994. 14 EYVL L 349, 31.12.1994. 

Tarkistus 23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Jos komissiolla on käytettävissään 

olevien tietojen perusteella syytä uskoa, 

että kolmas maa on omaksunut rajoittavan 

hankintakäytännön tai pitää sellaista yllä, 

sillä olisi oltava mahdollisuus käynnistää 

tutkimus. Jos on vahvistettu, että 

kolmannessa maassa pidetään yllä 

rajoittavaa hankintakäytäntöä, komission 

olisi pyydettävä kyseistä maata ryhtymään 

neuvotteluihin, joiden tavoitteena on 

parantaa talouden toimijoiden, tavaroiden 

ja palvelujen mahdollisuuksia osallistua 

julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin 

kyseisessä maassa. 

(21) Jos komissiolla on käytettävissään 

olevien tietojen perusteella syytä uskoa, 

että kolmas maa on omaksunut hankintoja 

ja käyttöoikeussopimuksia koskevan 
rajoittavan käytännön tai pitää sellaista 

yllä, sillä olisi oltava mahdollisuus 

käynnistää tutkimus. Jos on vahvistettu, 

että kolmannessa maassa pidetään yllä 

rajoittavaa hankintakäytäntöä, komission 

olisi pyydettävä kyseistä maata ryhtymään 

neuvotteluihin, joiden tavoitteena on 

parantaa talouden toimijoiden, tavaroiden 

ja palvelujen mahdollisuuksia osallistua 

julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin 

kyseisessä maassa. 

Tarkistus 24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 

kanssa eivät paranna riittävästi EU:n 

(22) Jos neuvottelut asianomaisen maan 

kanssa eivät paranna kohtuullisen ajan 



talouden toimijoiden, tavaroiden ja 

palvelujen mahdollisuuksia osallistua 

hankintamenettelyihin, komission olisi 

toteutettava asianmukaisia rajoittavia 

toimenpiteitä. 

kuluessa riittävästi EU:n talouden 

toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 

mahdollisuuksia osallistua 

hankintamenettelyihin, tai jos 

asianomaisen kolmannen maan 

toteuttamia korjaavia toimenpiteitä ei 

pidetä riittävinä, komission olisi 

toteutettava asianmukaisia rajoittavia 

toimenpiteitä. 

Tarkistus 25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä 

kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja 

palvelujen pakollinen poissulkeminen 

julkisia hankintoja koskevista menettelyistä 

Euroopan unionissa, tai niissä voidaan 

määrätä sellaisia tarjouksia koskeva 

pakollinen hintarangaistus, jotka sisältävät 

kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 

tai palveluja. Jotta voitaisiin estää tällaisten 

toimenpiteiden kiertäminen, voi olla 

tarpeen sulkea pois myös tietyt Euroopan 

unioniin sijoittautuneet oikeushenkilöt, 

jotka ovat ulkomaisessa määräysvallassa 

tai omistuksessa ja jotka eivät harjoita 

liiketoimintaa siinä määrin, että niillä olisi 

suora ja tosiasiallinen yhteys kyseisen 

jäsenvaltion talouteen. Asianmukaiset 

toimenpiteet eivät saisi olla suhteettomia 

niihin rajoittaviin hankintakäytäntöihin 

nähden, joihin ne kohdistuvat. 

(23) Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä 

kolmannen maan tiettyjen tavaroiden ja 

palvelujen pakollinen poissulkeminen 

julkisia hankintoja tai 

käyttöoikeussopimuksia koskevista 

menettelyistä Euroopan unionissa, tai 

niissä voidaan määrätä sellaisia tarjouksia 

koskeva pakollinen hintarangaistus, jotka 

sisältävät kyseisestä maasta peräisin olevia 

tavaroita tai palveluja. Jotta voitaisiin estää 

tällaisten toimenpiteiden kiertäminen, voi 

olla tarpeen sulkea pois myös tietyt 

Euroopan unioniin sijoittautuneet 

oikeushenkilöt, jotka ovat ulkomaisessa 

määräysvallassa tai omistuksessa ja jotka 

eivät harjoita liiketoimintaa siinä määrin, 

että niillä olisi suora ja tosiasiallinen 

yhteys kyseisen jäsenvaltion talouteen. 

Asianmukaiset toimenpiteet eivät saisi olla 

suhteettomia niihin rajoittaviin 

hankintakäytäntöihin nähden, joihin ne 

kohdistuvat. Toimenpiteiden 

soveltamisajan on oltava viisi vuotta, ja 

sitä voidaan jatkaa enintään viidellä 

vuodella. 



Tarkistus 26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (24 a) Ympäristö-, sosiaali- ja työalaa 

koskevien vaatimusten sisällyttämiseksi 

säännöksiin asianmukaisella tavalla on 

erittäin tärkeää, että 

hankintaviranomaiset toteuttavat 

asianmukaisia toimenpiteitä 

varmistaakseen, että noudatetaan niitä 

ympäristö-, sosiaali- ja työalaa koskevan 

lainsäädännön mukaisia velvoitteita, joita 

sovelletaan siellä missä rakennustöitä 

toteutetaan ja jotka perustuvat 

kansainvälisiin velvoitteisiin, lakeihin, 

määräyksiin, asetuksiin ja päätöksiin, 

sekä kansallisella että unionin tasolla, 

sekä työehtosopimuksiin. 

Tarkistus 27 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(26) Vähiten kehittyneitä maita koskevan 

unionin yleisen politiikan perusteella, josta 

säädetään muun muassa yleisen 

tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 

1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 

22 päivänä heinäkuuta 2008 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 732/2008, 

on asianmukaista rinnastaa kyseisistä 

maista olevat tavarat ja palvelut unionista 

peräisin oleviin tavaroihin ja palveluihin. 

(26) 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 978/2012 tarkoitetun yleisen 

tullietuusjärjestelmän, olisi 

tarkoituksenmukaista rinnastaa asetuksen 

(EU) N:o 978/2012 liitteessä IV 

tarkoitetuista ”Kaikki paitsi aseet” 

-järjestelystä hyötyvistä vähiten 

kehittyneistä maista peräisin olevat tavarat 

ja palvelut sekä liitteessä VII tarkoitetuista 

taloutensa yksipuolisuuden ja 

riittämättömän kansainväliseen 

kauppajärjestelmään yhdentymisen 

vuoksi muita heikommassa asemassa 

olevista kehitysmaista peräisin olevat 

tavarat ja palvelut unionista peräisin 



oleviin tavaroihin ja palveluihin. 

Tarkistus 28 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Jotta kansainväliset 

markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, 

jotka tehdään julkisten hankintojen alalla 

tämän asetuksen antamisen jälkeen, 

voitaisiin ottaa huomioon Euroopan 

unionin oikeusjärjestyksessä, komissiolle 

olisi annettava valtuudet antaa Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisia säädöksiä, joilla 

muutetaan tämän asetuksen liitteenä olevaa 

kansainvälisiä sopimuksia koskevaa 

luetteloa. Erityisen tärkeää on, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla. Komission olisi 

delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 

laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 

asiakirjat toimitetaan Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 

hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 

(27) Jotta kansainväliset 

markkinoillepääsyä koskevat sitoumukset, 

jotka tehdään julkisten hankintojen ja 

käyttöoikeussopimusten alalla tämän 

asetuksen antamisen jälkeen, voitaisiin 

ottaa huomioon Euroopan unionin 

oikeusjärjestyksessä, komissiolle olisi 

annettava valtuudet antaa Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisia säädöksiä, joilla 

muutetaan tämän asetuksen liitteenä olevaa 

kansainvälisiä sopimuksia koskevaa 

luetteloa. Erityisen tärkeää on, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla. Komission olisi 

delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 

laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 

asiakirjat toimitetaan Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle 

samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti. 

Tarkistus 29 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Komissio antaa vähintään kolmen 

vuoden välein kertomuksen tämän 

asetuksen soveltamisesta. 

(30) Komissio antaa vähintään kolmen 

vuoden välein kertomuksen tämän 

asetuksen soveltamisesta. Komission olisi 

kertomuksessaan arvioitava tämän 

asetuksen toimivuutta sekä sitä, miten 

julkisten hankintojen markkinoiden 

vastavuoroisessa avaamisessa on edistytty. 

Komission olisi samanaikaisesti tämän 

asetuksen soveltamista koskevan, 

viimeistään kuuden vuoden kuluttua 

asetuksen voimaantulosta annettavan 



toisen kertomuksen kanssa joko annettava 

asetuksen parantamiseen tähtäävä 

ehdotus tai perusteltava, miksi se katsoo, 

että asetusta ei ole tarpeen muuttaa. 

Mikäli komissio ei anna ehdotusta eikä 

perustele, miksi asetusta ei ole tarpeen 

muuttaa, olisi tämän asetuksen 

soveltaminen lopetettava. 

Tarkistus 30 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 

tarpeen ja asianmukaista vahvistaa säännöt 

Euroopan unionin kansainvälisten 

sitoumusten piiriin kuulumattomien 

tavaroiden ja palvelujen kohtelusta, jotta 

voidaan saavuttaa perustavoite eli yhteisen 

ulkopolitiikan vahvistaminen julkisten 

hankintojen alalla. Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti tässä kolmansien maiden 

talouden toimijoiden, tavaroiden ja 

palvelujen hankintamenettelyihin pääsyä 

koskevassa asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä 

on tarpeen asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi, 

(31) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on 

tarpeen ja asianmukaista vahvistaa säännöt 

Euroopan unionin kansainvälisten 

sitoumusten piiriin kuulumattomien 

tavaroiden ja palvelujen kohtelusta, jotta 

voidaan saavuttaa perustavoite eli yhteisen 

ulkopolitiikan vahvistaminen julkisten 

hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 

alalla. Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

tässä kolmansien maiden talouden 

toimijoiden, tavaroiden ja palvelujen 

hankintamenettelyihin pääsyä koskevassa 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, 

Tarkistus 31 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt 

kolmansien maiden tavaroiden ja 

palvelujen pääsystä unionin 

hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden hankintasopimusten 

tekomenettelyihin, jotka koskevat 

rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden 

toteuttamista, tavaroiden toimittamista ja 

palvelujen suorittamista, sekä vahvistetaan 

menettelyt, joilla tuetaan neuvotteluja 

Euroopan unionista olevien tavaroiden ja 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt 

kolmansien maiden tavaroiden ja 

palvelujen pääsystä unionin 

hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden hankintasopimusten 

tekomenettelyihin, jotka koskevat 

rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden 

toteuttamista, tavaroiden toimittamista ja 

palvelujen suorittamista, sekä vahvistetaan 

menettelyt, joilla tuetaan neuvotteluja 

Euroopan unionista olevien tavaroiden ja 



palvelujen pääsystä kolmansien maiden 

julkisten hankintojen markkinoille. 

palvelujen pääsystä kolmansien maiden 

julkisten hankintojen markkinoille. 

Jäsenvaltiot tai niiden 

hankintaviranomaiset tai hankintayksiköt 

voivat rajoittaa kolmansien maiden 

tavaroiden ja palvelujen pääsyä 

hankintamenettelyihinsä ainoastaan 

soveltamalla tässä asetuksessa säädettyjä 

toimenpiteitä tai asiaa koskevaa unionin 

lainsäädäntöä. 

Tarkistus 93 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä asetusta sovelletaan 

hankintasopimusten tekoon, kun tavarat tai 

palvelut hankitaan julkishallinnon 

tarkoituksiin eikä niitä ole tarkoitettu 

kaupalliseen jälleenmyyntiin tai 

käytettäväksi tavaroiden tuotannossa tai 

palvelujen tarjonnassa kaupallista myyntiä 

varten. 

Tätä asetusta sovelletaan 

hankintasopimusten tekoon, kun tavarat tai 

palvelut hankitaan julkishallinnon 

tarkoituksiin, tai käyttöoikeusurakoiden ja 

palveluja koskevien 

käyttöoikeussopimusten tekoon, kun 

palvelut hankitaan julkishallinnon 

tarkoituksiin, eikä niitä ole tarkoitettu 

kaupalliseen jälleenmyyntiin tai 

käytettäväksi tavaroiden tuotannossa tai 

palvelujen tarjonnassa kaupallista myyntiä 

varten. 

Tarkistus 33 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) ’tavarantoimittajalla’ tarkoitetaan 

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 

joka tarjoaa tavaroita markkinoilla; 

a) ’talouden toimijalla’ tarkoitetaan 

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai 

julkisyhteisöä tai sellaisten henkilöiden 

ja/tai yhteisöjen ryhmää, joka tarjoaa 

rakennustöiden ja/tai rakennusurakoiden 

toteuttamista, tavaroiden toimittamista tai 

palvelujen suorittamista markkinoilla; 



Tarkistus 34 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) ’palveluntarjoajalla’ tarkoitetaan 

luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 

joka tarjoaa markkinoilla rakennustöiden 

tai rakennusurakoiden toteuttamista tai 

palvelujen suorittamista; 

b) ’tarjoajalla’ tarkoitetaan talouden 

toimijaa, joka on jättänyt tarjouksen; 

Tarkistus 35 

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 alalla ja johon 

kyseistä sopimusta sovelletaan. Tämän 

asetuksen liite I sisältää luettelon kyseisistä 

sopimuksista; 

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 

käyttöoikeussopimusten alalla ja johon 

kyseistä sopimusta sovelletaan. Tämän 

asetuksen liite I sisältää luettelon kyseisistä 

sopimuksista; 

 (Vastaava muutos (lisätään julkisten 

hankintojen yhteyteen viittaus 

käyttöoikeussopimuksiin) tehdään 

kaikkialle tekstiin. ) 

Tarkistus 39 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 g a) ’olennaisen vastavuoroisuuden 

puuttumisella’ tarkoitetaan kaikenlaisten 

sellaisten julkisia hankintoja tai 

käyttöoikeussopimuksia koskevien lakien, 

asetusten tai hallinnollisten määräysten, 

menettelyjen tai käytäntöjen 

olemassaoloa, joita kolmannen maan 



viranomaiset tai yksittäiset 

hankintayksiköt hyväksyvät tai toteuttavat 

ja jotka rajoittavat pääsyä julkisten 

hankintojen tai käyttöoikeussopimusten 

markkinoille erityisesti avoimuuden 

puutteen vuoksi kansainvälisiin 

normeihin ja syrjiviin säännöksiin ja 

hallinnollisiin käytäntöihin verrattuina ja 

johtavat EU:n talouden toimijoiden, 

tavaroiden ja palvelujen merkittävään ja 

toistuvaan syrjimiseen.  

 Olennaisen vastavuoroisuuden katsotaan 

myös puuttuvan, jos viranomaiset eivät 

ole noudattaneet julkisista hankinnoista 

annetun direktiivin [...] (2014) XXX 

liitteessä XI ja vesi- ja energiahuollon 

sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 

toimivien yksiköiden hankinnoista 

annetun direktiivin [...] (2014) XXX 

liitteessä XIV lueteltuja kansainvälisen 

työoikeuden säännöksiä, on johtanut 

niihin ongelmiin, joita eurooppalaiset 

yritykset ovat kohdanneet ja joista ne ovat 

raportoineet komissiolle pyrkiessään 

varmistamaan hankintasopimusten ja 

käyttöoikeussopimusten tekemisen 

kolmansissa maissa. 

Tarkistus 36 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) ilmaisuun ’talouden toimija’ sisältyvät 

myös tavarantoimittajan ja 

palveluntarjoajan käsitteet; 

Poistetaan. 

Tarkistus 37 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) talouden toimijaa, joka on jättänyt 

tarjouksen, kutsutaan ’tarjoajaksi’; 

Poistetaan. 



Tarkistus 38 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) ’pakollisella hintarangaistuksella’ 

tarkoitetaan hankintayksiköiden 

velvollisuutta nostaa tietyin poikkeuksin 

sellaisten tietyistä kolmansista maista 

peräisin olevien palvelujen ja/tai 

tavaroiden hintaa, joita on tarjottu 

hankintasopimusten tekomenettelyissä. 

e) ’pakollisella hintarangaistuksella’ 

tarkoitetaan hankintayksiköiden 

velvollisuutta nostaa tietyin poikkeuksin 

sellaisten tietyistä kolmansista maista 

peräisin olevien palvelujen ja/tai 

tavaroiden hintaa, joita on tarjottu 

hankintasopimusten tai 

käyttöoikeussopimusten 

tekomenettelyissä. 

 (Vastaava muutos (lisätään julkisten 

hankintojen tekomenettelyjen yhteyteen 

viittaus käyttöoikeussopimusten 

tekomenettelyihin sekä yksikössä että 

monikossa) tehdään kaikkialle tekstiin.) 

Tarkistus 40 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tavaran alkuperä on määritettävä 

yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä 

lokakuuta 1992 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 2913/1992 18 22–26 artiklan 

mukaisesti. 

1. Tavaran alkuperä on määritettävä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 952/20132a 59–

55 artiklan mukaisesti, mukaan lukien 

65 artiklan mukaisesti hyväksyttävät 

lisäsäännökset. 

__________________  
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Tarkistus 41 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Palvelun alkuperä on määritettävä sitä 

tarjoavan luonnollisen henkilön tai 

oikeushenkilön alkuperän perusteella. 

Palvelun alkuperä on määritettävä sitä 

tarjoavan luonnollisen henkilön tai 

oikeushenkilön alkuperän perusteella. 

Palvelua tarjoavan talouden toimijan 



Palveluntarjoajan alkuperänä pidetään alkuperänä pidetään 

Tarkistus 42 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla  

 

Komission teksti Tarkistus 

Sitoumusten piiriin kuuluvien tavaroiden ja 

palvelujen kohtelu 

Sitoumusten piiriin kuuluvien tavaroiden ja 

palvelujen kohtelu 

Tehdessään rakennustöiden ja/tai 

rakennusurakoiden toteuttamista, 

tavaroiden toimittamista tai palvelujen 

suorittamista koskevia hankintasopimuksia 

hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden on kohdeltava 

sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai 

palveluja samalla tavoin kuin Euroopan 

unionista peräisin olevia tavaroita ja 

palveluja. 

Tehdessään rakennustöiden ja/tai 

rakennusurakoiden toteuttamista, 

tavaroiden toimittamista tai palvelujen 

suorittamista koskevia hankintasopimuksia 

tai työn ja palvelujen suorittamista 

koskevia käyttöoikeussopimuksia 
hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden on kohdeltava 

sitoumusten piiriin kuuluvia tavaroita tai 

palveluja samalla tavoin kuin unionista 

peräisin olevia tavaroita ja palveluja. 

Asetuksen (EY) N:o 732/2008 I liitteessä 

luetelluista vähiten kehittyneistä maista 

peräisin olevia tavaroita tai palveluja on 

kohdeltava kuin sitoumusten piiriin 

kuuluvia tavaroita ja palveluja. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä IV 

luetelluista vähiten kehittyneistä maista 

peräisin olevia tavaroita tai palveluja tai 

asetuksen (EU) N:o 978/2012 

liitteessä VII tarkoitetuista taloutensa 

yksipuolisuuden ja riittämättömän 

kansainväliseen kauppajärjestelmään 

yhdentymisen vuoksi muita heikommassa 

asemassa olevista kehitysmaista peräisin 

olevia tavaroita tai palveluja on 

kohdeltava kuin sitoumusten piiriin 

kuuluvia tavaroita ja palveluja. 

Tarkistus 43 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio harkitsee 

hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden pyynnöstä jäljempänä 

olevilla perusteilla, hyväksyykö se sen, että 

tarjoukset, jotka sisältävät unionin 

ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai 

1. Mikäli komissio käynnistää 8 artiklassa 

tarkoitetun ulkoisen 

hankintatutkimuksen, se harkitsee 

hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden pyynnöstä sekä sen 

jälkeen, kun tutkimuksen käynnistämistä 



palveluja, suljetaan pois sellaisten 

hankintasopimusten tekomenettelyistä, 

joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa 

on vähintään 5 000 000 euroa, jos 

sitoumusten piiriin kuulumattomien 

tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 

50 prosenttia tarjouksen muodostavien 

tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta. 

koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä, hyväksyykö 

se jäljempänä olevilla perusteilla sen, että 

tarjoukset, jotka sisältävät unionin 

ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita tai 

palveluja, suljetaan pois sellaisten 

hankintasopimusten tekomenettelyistä, 

joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa 

on vähintään 5 000 000 euroa, jos 

sitoumusten piiriin kuulumattomien 

tavaroiden tai palvelujen arvo on yli 

50 prosenttia tarjouksen muodostavien 

tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvosta. 

Tarkistus 44 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kun hankintaviranomaiset ja 

hankintayksiköt aikovat 1 kohdan nojalla 

pyytää tarjousten sulkemista pois 

hankintasopimusten tekomenettelyistä, 

niiden on ilmoitettava tästä 

hankintailmoituksessa, jonka ne 

julkaisevat direktiivin 2004/18/EY 

35 artiklan, direktiivin 2004/17/EY 

42 artiklan tai käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä annetun direktiivin 26artiklan 

mukaisesti. 

Kun hankintaviranomaiset ja 

hankintayksiköt aikovat 1 kohdan nojalla 

pyytää tarjousten sulkemista pois 

hankintasopimusten tekomenettelyistä, 

niiden on ilmoitettava tästä selvästi 

teknisten eritelmien tai kuvaavan 

asiakirjan johdanto-osassa julkisista 

hankinnoista annetun 

direktiivin[2014/…/EU] ja vesi- ja 

energiahuollon sekä liikenteen ja 

postipalvelujen alalla toimivien 

yksiköiden hankinnoista annetun 

direktiivin [2014/…/EU] mukaisesti tai 

teknisten tai toiminnallisten vaatimusten 

johdanto-osassa käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä  annetun direktiivin 

[2014/…/EU] 2 artiklan 13 kohdan 

mukaisesti. 

Tarkistus 45 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kun hankintaviranomaiset ja 

hankintayksiköt vastaanottavat tarjouksia, 

jotka täyttävät 1 kohdassa vahvistetut 

Kun hankintaviranomaiset ja 

hankintayksiköt vastaanottavat tarjouksia, 

jotka täyttävät 1 kohdassa vahvistetut 



perusteet ja joiden poissulkemista ne 

aikovat pyytää sen nojalla, niiden on 

ilmoitettava asiasta komissiolle. Ne voivat 

jatkaa tarjousten analysointia 

ilmoitusmenettelyn aikana. 

perusteet ja joiden poissulkemista ne 

aikovat pyytää sen nojalla, niiden on 

ilmoitettava asiasta komissiolle kahdeksan 

kalenteripäivän kuluessa. Ne voivat jatkaa 

tarjousten analysointia ilmoitusmenettelyn 

aikana. 

Tarkistus 46 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kuvaus hankintasopimuksen kohteesta; b) kuvaus hankintasopimuksen tai 

käyttöoikeussopimuksen kohteesta; 

Tarkistus 47 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) tarvittaessa muut komission 

tarpeelliseksi katsomat tiedot. 

Tarkistus 48 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi pyytää 

hankintaviranomaiselta tai 

hankintayksiköltä lisätietoja. 

Poistetaan. 

Tarkistus 49 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tiedot on toimitettava kahdeksan 

työpäivän kuluessa sitä päivää seuraavasta 

ensimmäisestä työpäivästä, jona 

hankintaviranomainen tai hankintayksikkö 

vastaanottaa lisätietoja koskevan pyynnön. 

Tiedot on toimitettava kahdeksan 

kalenteripäivän kuluessa sitä päivää 

seuraavasta ensimmäisestä 

kalenteripäivästä, jona 

hankintaviranomainen tai hankintayksikkö 



Jos komissio ei saa tietoja tämän määräajan 

kuluessa, 3 kohdassa vahvistetun 

määräajan kuluminen on keskeytettävä 

kunnes komissio saa pyydetyt tiedot. 

vastaanottaa lisätietoja koskevan pyynnön. 

Jos komissio ei saa tietoja tämän määräajan 

kuluessa, 3 kohdassa vahvistetun 

määräajan kuluminen on keskeytettävä 

kunnes komissio saa pyydetyt tiedot. 

Tarkistus 50 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 

hankintasopimuksia varten komissio 

antaa suunnitellun poissulkemisen 

hyväksymistä koskevan 

täytäntöönpanosäädöksen kahden 

kuukauden kuluessa sitä päivää 

seuraavasta ensimmäisestä työpäivästä, 

jona se vastaanottaa ilmoituksen. 

Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 

annetaan 17 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. Määräaikaa voidaan kuitenkin 

pidentää asiamukaisesti perustelluissa 

tapauksissa yhden kerran enintään 

kahdella kuukaudella varsinkin, jos 

ilmoitukseen tai sen liitteisiin sisältyvät 

tiedot ovat puutteellisia tai epätarkkoja tai 

jos ilmoitetut seikat muuttuvat olennaisesti. 

Jos komissio ei ole tämän kahden 

kuukauden määräajan tai pidennetyn 

määräajan kuluessa tehnyt päätöstä 

poissulkemisen hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä, sen katsotaan hylänneen 

poissulkemisen. 

3. Jos komissio havaitsee 2 artiklan 

1 kohdan g a alakohdassa määritellyn 

olennaisen vastavuoroisuuden 

puuttumisen sellaisten tavaroiden ja/tai 

palvelujen osalta, joiden poissulkemista 

ehdotetaan, se hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksen, joka liittyy 

tarkastelun kohteena olevien tarjousten 

poissulkemisen hyväksymiseen 17 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun 

tarkastelumenettelyn mukaisesti. 

Täytäntöönpanosäädös on hyväksyttävä 

yhden kuukauden kuluessa sitä päivää 

seuraavasta ensimmäisestä 

kalenteripäivästä, jolloin 1 kohdassa 

tarkoitettu pyyntö on esitetty. Määräaikaa 

voidaan kuitenkin pidentää asiamukaisesti 

perustelluissa tapauksissa yhden kerran 

enintään yhdellä kuukaudella varsinkin, jos 

ilmoitukseen tai sen liitteisiin sisältyvät 

tiedot ovat puutteellisia tai epätarkkoja tai 

jos ilmoitetut seikat muuttuvat olennaisesti. 

Jos komissio ei ole tämän yhden 

kuukauden määräajan tai pidennetyn 

määräajan kuluessa tehnyt päätöstä 

poissulkemisen hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä, sen katsotaan hylänneen 

poissulkemisen. 

 Kyseinen poissulkeminen toteutetaan 

väliaikaisesti odotettaessa 8 artiklassa 

tarkoitetun ulkoisen hankintatutkimuksen 

päättymistä, 9 artiklassa tarkoitetun 

neuvottelumenettelyn päätelmiä ja 

tarvittaessa sellaisten mahdollisten 

toimenpiteiden hyväksymistä, joilla 

rajoitetaan sitoumusten piiriin 



kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 

pääsyä unionin julkisten hankintojen 

markkinoille 10 artiklan mukaisesti. 

Tarkistus 51 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta 

ei ole tehty ja kolmas maa käyttää 

rajoittavia hankintatoimenpiteitä, joiden 

vuoksi unionin ja kolmannen maan 

välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole 

olennaista vastavuoroisuutta. 

b) kun a alakohdassa tarkoitettua sopimusta 

ei ole tehty ja kolmas maa käyttää 

hankintoja tai käyttöoikeussopimuksia 

koskevia rajoittavia toimenpiteitä, joiden 

vuoksi unionin ja kolmannen maan 

välisessä markkinoiden avaamisessa ei ole 

olennaista vastavuoroisuutta, etenkin jos 

rajoittavat toimenpiteet vahingoittavat 

unionin teollisuuspolitiikkaa. 

Tarkistus 52 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sovellettaessa b alakohtaa olennaisen 

vastavuoroisuuden katsotaan puuttuvan, 

jos rajoittavat hankintakäytännöt johtavat 

EU:n talouden toimijoiden, tavaroiden ja 

palvelujen merkittävään ja toistuvaan 

syrjimiseen. 

Poistetaan. 

Tarkistus 53 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Arvioidessaan olennaisen 

vastavuoroisuuden puutetta komissio 

tutkii, 

Poistetaan. 

a) missä määrin kyseisen maan julkisia 

hankintoja koskevalla lainsäädännöllä 

varmistetaan julkisia hankintoja 

koskevien kansainvälisten standardien 

 



mukainen avoimuus ja estetään unionin 

tavaroiden, palvelujen ja talouden 

toimijoiden syrjintä; 

b) missä määrin viranomaiset ja/tai 

yksittäiset hankintayksiköt ylläpitävät tai 

omaksuvat unionin tavaroita, palveluja ja 

talouden toimijoita syrjiviä käytäntöjä. 

 

Tarkistus 92 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden, jotka ovat sulkeneet 

tarjouksia pois 1 kohdan nojalla, on 

ilmoitettava tästä jälki-ilmoituksessa, jonka 

ne julkaisevat direktiivin 2004/18/EY 

35 artiklan, direktiivin 2004/17/EY 

42 artiklan tai käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä annetun direktiivin 27 artiklan 

mukaisesti. Komissio antaa 

täytäntöönpanosäädökset, joissa 

vahvistetaan vakiolomakkeet jälki-

ilmoituksia varten. Tällaiset 

täytäntöönpanosäädökset annetaan 

17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-

antavaa menettelyä noudattaen. 

7. Jos tarjouksia on suljettu pois 3 kohdan 

mukaisesti, hankintaviranomaisten ja 

hankintayksiköiden on ilmoitettava tästä ja 

poissulkemisen syistä jälki-ilmoituksessa, 

jonka ne julkaisevat direktiivin 

2004/18/EY 35 artiklan, direktiivin 

2004/17/EY 42 artiklan tai 

käyttöoikeussopimusten tekemisestä 

annetun direktiivin 27 artiklan mukaisesti. 

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, 

joissa vahvistetaan vakiolomakkeet jälki-

ilmoituksia varten. Tällaiset 

täytäntöönpanosäädökset annetaan 

17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-

antavaa menettelyä noudattaen. 

Tarkistus 55 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 

komissio on antanut 

täytäntöönpanosäädöksen sellaisesta 

maasta peräisin olevien tavaroiden ja 

palvelujen väliaikaisesta 

markkinoillepääsystä, joka käy unionin 

kanssa 9 artiklan 4 kohdan mukaisia 

aineellisia neuvotteluja. 

8. Edellä olevaa 1 kohtaa voidaan olla 

soveltamatta, jos komissio on antanut 

täytäntöönpanosäädöksen sellaisesta 

maasta peräisin olevien tavaroiden ja 

palvelujen väliaikaisesta 

markkinoillepääsystä, joka käy unionin 

kanssa 9 artiklan 4 kohdan mukaisia 

neuvotteluja. Komissio perustelee 

asianmukaisesti päätöksensä hakemuksen 

tehneelle hankintayksikölle. 



Tarkistus 56 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos hankintaviranomainen tai 

hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja 

koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi- ja 

energianhuollon sekä liikenteen ja 

postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 

hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklan 

mukaisesti, tarkastettuaan ensin tarjoajan 

selitykset, hyväksyä poikkeuksellisen 

alhaisen tarjouksen, joka sisältää unionin 

ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai 

palveluja ja jossa sitoumusten piiriin 

kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 

arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 

muodostavien tavaroiden tai palvelujen 

kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä 

kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, 

minkä vuoksi perittävät hinnat tai 

kustannukset ovat poikkeuksellisen 

alhaisia. 

Jos hankintaviranomainen tai 

hankintayksikkö aikoo julkisia hankintoja 

koskevan direktiivin 69 artiklan tai vesi- ja 

energianhuollon sekä liikenteen ja 

postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 

hankintoja koskevan direktiivin 79 artiklan 

mukaisesti, tarkastettuaan ensin tarjoajan 

selitykset, hyväksyä poikkeuksellisen 

alhaisen tarjouksen, joka sisältää unionin 

ulkopuolelta peräisin olevia tavaroita ja/tai 

palveluja ja jossa sitoumusten piiriin 

kuulumattomien tavaroiden tai palvelujen 

arvo on yli 50 prosenttia tarjouksen 

muodostavien tavaroiden tai palvelujen 

kokonaisarvosta, sen on ilmoitettava tästä 

kirjallisesti muille tarjoajille perustellen, 

minkä vuoksi perittävät hinnat tai 

kustannukset ovat poikkeuksellisen 

alhaisia. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

aiheellisia toimenpiteitä varmistaakseen, 

että talouden toimijat noudattavat 

hankintasopimuksia toteuttaessaan 

sovellettavia ympäristö-, sosiaali- ja 

työoikeudellisia velvoitteita, jotka on 

vahvistettu unionin lainsäädännössä, 

kansallisessa lainsäädännössä, 

työehtosopimuksissa tai julkisista 

hankinnoista annetun direktiivin [...] 

2013 liitteessä XI luetelluissa 

kansainvälisissä ympäristö-, sosiaali- ja 

työoikeudellisissa säännöksissä. 

Tarkistus 57 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Hankintaviranomainen tai 

hankintayksikkö voi kuitenkin jättää 

ilmoittamatta kaikki tiedot, jos niiden 

ilmoittaminen estäisi lain soveltamista tai 

Hankintaviranomaisen tai 

hankintayksikön ilmoitettua muille 

tarjoajille, että se aikoo hyväksyä 

poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, 



olisi yleisen edun vastaista tai 

vahingoittaisi julkisoikeudellisten tai 

yksityisten yritysten laillisia kaupallisia 

etuja tai voisi haitata niiden välistä 

rehellistä kilpailua. 

muiden tarjoajien on kohtuullisen ajan 

kuluessa voitava toimittaa asiaa koskevia 

tietoja hankintaviranomaiselle tai 

hankintayksikölle, jotta 

hankintaviranomainen tai 

hankintayksikkö voi päättää tarjouksen 

hyväksymisestä täysin tuntien ne tekijät, 

jotka voivat vaikuttaa poikkeuksellisen 

alhaisen hinnan tai poikkeuksellisen 

alhaisten kustannusten arviointiin. 

Tarkistus 58 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi milloin tahansa omasta 

aloitteestaan tai kiinnostuneiden osapuolten 

tai jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää 

ulkoisen hankintatutkimuksen rajoittaviksi 

väitetyistä hankintatoimenpiteistä, jos 

komissio katsoo sen olevan unionin etujen 

mukaista. 

Komissio voi milloin tahansa omasta 

aloitteestaan tai kiinnostuneiden 

osapuolten, hankintaviranomaisen tai 

hankintayksikön tai jäsenvaltion 

pyynnöstä käynnistää ulkoisen 

hankintatutkimuksen rajoittaviksi 

väitetyistä hankintatoimenpiteistä. 

Ulkoisen hankintatutkimuksen 

käynnistämistä koskevassa päätöksessään 

komissio ottaa huomioon 

hankintaviranomaisten tai 

hankintayksiköiden tai jäsenvaltioiden 

pyyntöjen lukumäärän. Jos komissio 

kieltäytyy käynnistämästä tutkimusta, sen 

on perusteltava asianmukaisesti 

päätöksensä pyynnön esittäneelle 

jäsenvaltiolle, kiinnostuneelle osapuolelle 

tai hankintayksikölle. 

Tarkistus 59 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio ottaa erityisesti huomioon, onko 

tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti hyväksytty useita 

poissulkemisia. 

Poistetaan. 



Tarkistus 60 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 

tutkimuksessa käytetään 6 artiklassa 

säädettyjä perusteita. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 

tutkimuksessa käytetään 2 artiklan 

g a alakohdassa säädettyjä perusteita. 

Tarkistus 61 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa 

rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 

kiinnostuneiden osapuolten ja 

jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 

pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana 

keräämiensä tosiseikkojen pohjalta, ja 

saattaa tutkimuksen päätökseen yhdeksän 

kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä. 

Tätä määräaikaa voidaan pidentää kolmella 

kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa. 

3. Komissio arvioi, käyttääkö kolmas maa 

rajoittavia hankintatoimenpiteitä, 

kiinnostuneiden osapuolten ja 

jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 

pohjalta ja/tai tutkimuksensa aikana tai 

kolmansissa maissa olemassa olevia 

kaupan esteitä koskevia säännönmukaisia 

kertomuksia laatiessaan keräämiensä 

tosiseikkojen pohjalta, ja saattaa 

tutkimuksen päätökseen kolmen 

kuukauden kuluessa sen käynnistämisestä. 

Tätä määräaikaa voidaan pidentää yhdellä 

kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa. 

 Komission arviossa on otettava huomioon 

hankintaviranomaisen tai 

hankintayksikön 6 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti esittämät tutkimuspyynnöt 

tässä artiklassa tarkoitetun menettelyn 

käynnistämisen jälkeen. 

Tarkistus 62 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos kyseinen maa toteuttaa neuvottelujen 

käynnistämisen jälkeen riittäviä korjaavia 

toimenpiteitä tekemättä kuitenkaan uusia 

Jos kyseinen maa toteuttaa neuvottelujen 

käynnistämisen jälkeen riittäviä korjaavia 

toimenpiteitä tekemättä kuitenkaan uusia 



markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia, 

komissio voi keskeyttää tai päättää 

neuvottelut. 

markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia, 

komissio voi keskeyttää neuvottelut, 

päättää neuvottelut tai kehottaa mainittua 

maata osallistumaan neuvotteluihin 

9 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

Tarkistus 63 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos kolmannen maan toteuttamat korjaavat 

toimenpiteet on kumottu, keskeytetty tai 

pantu virheellisesti täytäntöön, komissio 

voi 

Jos kolmannen maan toteuttamat korjaavat 

toimenpiteet on kumottu, keskeytetty tai 

pantu virheellisesti täytäntöön, komissio 

antaa 10 artiklan mukaisesti 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

rajoitetaan kolmannesta maasta peräisin 

olevien tavaroiden ja palvelujen pääsyä 

markkinoille. 

Tarkistus 64 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) jatkaa neuvotteluja kyseisen kolmannen 

maan kanssa tai käynnistää ne uudelleen 

ja/tai 

Poistetaan. 

Tarkistus 65 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta – 3 alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) päättää 10 artiklan mukaisesti antaa 

täytäntöönpanosäädökset, joilla 

rajoitetaan kyseisestä maasta peräisin 

olevien tavaroiden ja palvelujen 

markkinoillepääsyä. 

Poistetaan. 



Tarkistus 66 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos neuvottelujen käynnistämisen 

jälkeen näyttää siltä, että kansainvälisen 

sopimuksen tekeminen on asianmukaisin 

tapa päättää rajoittava hankintakäytäntö, 

asiaa koskevat neuvottelut on käytävä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 207 ja 218 artiklan mukaisesti. 

Jos maa on käynyt Euroopan unionin 

kanssa markkinoillepääsyä koskevia 

aineellisia neuvotteluja julkisten 

hankintojen alalla, komissio voi antaa 

täytäntöönpanosäädöksen, jonka mukaan 

kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 

ja palveluja ei saa sulkea pois 

hankintasopimusten tekomenettelyistä 

6 artiklan nojalla. 

4. Jos neuvottelujen käynnistämisen 

jälkeen näyttää siltä, että kansainvälisen 

sopimuksen tekeminen on asianmukaisin 

tapa päättää rajoittava hankintakäytäntö, 

asiaa koskevat neuvottelut on käytävä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 207 ja 218 artiklan mukaisesti. 

Jos maa on käynyt Euroopan unionin 

kanssa markkinoillepääsyä koskevia 

neuvotteluja julkisten hankintojen alalla, 

komissio voi antaa 

täytäntöönpanosäädöksen, jonka mukaan 

kyseisestä maasta peräisin olevia tavaroita 

ja palveluja ei saa sulkea pois 

hankintasopimusten tekomenettelyistä 

6 artiklan nojalla. Komissio perustelee 

asianmukaisesti päätöksensä hakemuksen 

tehneelle jäsenvaltiolle, kiinnostuneelle 

osapuolelle tai hankintayksikölle. 

Tarkistus 67 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantolause 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi päättää neuvottelut, jos 

kyseinen maa tekee unionin kanssa 

sovittuja kansainvälisiä sitoumuksia 
jollakin seuraavista tavoista: 

Komissio voi päättää neuvottelut, jos 

kyseinen maa on toteuttanut unionin 

kanssa tai kansainvälisesti seuraavia 

toimenpiteitä: 

Tarkistus 68 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a) kansainvälisistä sitoumuksista on 

sovittu Euroopan unionin kanssa jollakin 

seuraavista tavoista: 



Tarkistus 69 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) sellaisten markkinoillepääsyä koskevien 

sitoumusten laajentaminen, jotka kyseinen 

maa on tehnyt julkisia hankintoja koskevan 

WTO:n sopimuksen tai unionin kanssa 

tekemänsä kahdenvälisen sopimuksen 

puitteissa. 

c) sellaisten markkinoillepääsyä koskevien 

sitoumusten laajentaminen, jotka kyseinen 

maa on tehnyt julkisia hankintoja koskevan 

WTO:n sopimuksen tai unionin kanssa 

tekemänsä kahdenvälisen sopimuksen 

puitteissa, ja 

Tarkistus 70 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b) kyseinen maa on toteuttanut korjaavia 

toimenpiteitä 

Tarkistus 71 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jos kolmannen maan kanssa käydyt 

neuvottelut eivät johda tyydyttäviin 

tuloksiin 15 kuukauden kuluessa niiden 

aloittamispäivästä, komissio päättää 

neuvottelut ja harkitsee, antaako se 

10 artiklan nojalla 

täytäntöönpanosäädökset, joilla rajoitetaan 

kolmannesta maasta peräisin olevien 

tavaroiden ja palvelujen 

markkinoillepääsyä. 

6. Jos kolmannen maan kanssa käydyt 

neuvottelut eivät johda tyydyttäviin 

tuloksiin 12 kuukauden kuluessa siitä 

kalenteripäivästä, jolloin ne aloitettiin, 

komissio päättää neuvottelut ja harkitsee, 

antaako se 10 artiklan nojalla 

täytäntöönpanosäädökset, joilla rajoitetaan 

kolmannesta maasta peräisin olevien 

tavaroiden ja palvelujen 

markkinoillepääsyä. 

Tarkistus 72 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen 1. Jos on tehty 8 artiklan mukainen 



tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa 

säädettyä menettelyä ja tutkimuksen 

perusteella on todettu, että kolmannen 

maan toteuttamat tai soveltamat 

hankintatoimenpiteet johtavat siihen, että 

unionin ja kolmannen maan välisessä 

markkinoiden avaamisessa ei ole 

olennaista vastavuoroisuutta 6 artiklassa 

tarkoitetussa merkityksessä, komissio voi 

antaa täytäntöönpanosäädökset, joilla 

väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta 

maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin 

kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 

markkinoillepääsyä. Tällaiset 

täytäntöönpanosäädökset annetaan 

17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

tutkimus ja noudatettu 9 artiklassa 

säädettyä menettelyä ja tutkimuksen 

perusteella on todettu, että unionin ja 

kolmannen maan välisessä markkinoiden 

avaamisessa ei ole olennaista 

vastavuoroisuutta 2 artiklan 1 kohdan g a 

alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä, 

komissio voi antaa 

täytäntöönpanosäädökset, joilla 

väliaikaisesti rajoitetaan kolmannesta 

maasta peräisin olevien, sitoumusten piiriin 

kuulumattomien tavaroiden ja palvelujen 

markkinoillepääsyä viiden vuoden ajan. 

Tätä määräaikaa voidaan jatkaa viidellä 

vuodella. Tällaiset 

täytäntöönpanosäädökset annetaan 

17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Tarkistus 73 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä olevan 1 kohdan nojalla toteutetut 

toimenpiteet voidaan erityisesti rajoittaa 

koskemaan 

Komissio ei hyväksy suunniteltua 

poissulkemista, jos sillä rikottaisiin 

unionin kansainvälisissä sopimuksissaan 

tekemiä markkinoillepääsyä koskevia 

sitoumuksia. Edellä olevan 1 kohdan 

nojalla toteutetut toimenpiteet voidaan 

erityisesti rajoittaa koskemaan 

Tarkistus 74 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Edellä 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 

mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet 

lakkaavat olemasta voimassa viiden 

vuoden kuluttua niiden voimaantulosta, 

ellei niiden soveltamista ole keskeytetty tai 

niitä ole kumottu tätä ennen. 



Tarkistus 75 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 

voivat päättää olla soveltamatta 

hankintamenettelyyn 10 artiklan mukaisia 

toimenpiteitä, jos 

1. Hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt 

voivat pyytää komissiota olemaan 

soveltamatta hankintamenettelyyn 

10 artiklan mukaisia toimenpiteitä, jos 

Tarkistus 76 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  Jos komissio ei ole 15 kalenteripäivän 

kuluttua tehnyt päätöstä pyynnön 

hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sen 

katsotaan hylänneen pyynnön. 

Poikkeuksellisissa olosuhteissa tätä 

määräaikaa voidaan pidentää enintään 

viiden kalenteripäivän pituisella jaksolla. 

Tarkistus 77 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos hankintaviranomainen tai 

hankintayksikkö aikoo olla soveltamatta 

tämän asetuksen 10 artiklan nojalla 

toteutettuja tai 11 artiklan nojalla uudelleen 

käynnistettyjä toimenpiteitä, sen on 

ilmoitettava aikomuksestaan 

hankintailmoituksessa, jonka se julkaisee 

direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan tai 

direktiivin 2004/17/EY 42 artiklan 

mukaisesti. Sen on ilmoitettava asiasta 

komissiolle viimeistään kymmenen 

kalenteripäivän kuluttua 

hankintailmoituksen julkaisemisesta. 

Jos hankintaviranomainen tai 

hankintayksikkö aikoo olla soveltamatta 

tämän asetuksen 10 artiklan nojalla 

toteutettuja tai 11 artiklan nojalla uudelleen 

käynnistettyjä toimenpiteitä, sen on 

ilmoitettava aikomuksestaan 

hankintailmoituksessa, jonka se julkaisee 

direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan tai 

direktiivin 2004/17/EY 42 artiklan 

mukaisesti. 



Tarkistus 78 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ilmoitus on lähetettävä sähköisessä 

muodossa vakiolomaketta käyttäen. 
Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, 

joissa vahvistetaan vakiolomakkeet 

hankintailmoituksia ja ilmoittamista varten 

17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-

antavaa menettelyä noudattaen. 

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, 

joissa vahvistetaan vakiolomakkeet 

hankintailmoituksia varten 17 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 

menettelyä noudattaen. 

Tarkistus 79 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot: Poistetaan. 

a) hankintaviranomaisen tai 

hankintayksikön nimi ja yhteystiedot; 

 

b) kuvaus hankintasopimuksen kohteesta;  

c) tiedot sallittavien talouden toimijoiden, 

tavaroiden ja/tai palvelujen alkuperästä; 

 

d) peruste päätökselle olla soveltamatta 

rajoittavia toimenpiteitä sekä poikkeuksen 

käytön yksityiskohtainen perustelu; 

 

e) tarvittaessa muut 

hankintaviranomaisen tai 

hankintayksikön tarpeellisiksi katsomat 

tiedot. 

 

Tarkistus 80 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 

milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 

milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 



Päätös tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 

jonakin myöhempänä, päätöksessä 

mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 

voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen. 

Päätös tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana kalenteripäivänä, jona se 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

Tarkistus 81 

Ehdotus asetukseksi 

16 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 16 a artikla 

 Hankintasopimuksiin liittyvät ehdot 

unionin kolmansissa maissa rahoittamien 

ohjelmien kehyksessä 

 Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden 

rahoittamien julkisten 

hankintasopimusten yhteydessä komissio 

varmistaa, että käyttöön otetaan 

velvoittava normatiivinen kehys, jolla 

säännellään kansainvälisten julkisten 

hankintasopimuksien tekemistä ja 

toteuttamista. Tässä yhteydessä unionin 

on hyväksyttävä yhdenmukaisia sääntöjä, 

joilla varmistetaan tasapuoliset 

kilpailuolot unionin talouden toimijoiden 

ja kolmansien maiden talouden 

toimijoiden välillä. 

Tarkistus 82 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio, neuvosto, Euroopan 

parlamentti ja jäsenvaltiot sekä niiden 

virkamiehet eivät saa ilmaista tämän 

asetuksen nojalla saatuja 

luottamuksellisia tietoja muutoin kuin 

tiedot toimittaneen osapuolen 

nimenomaisella luvalla. 

Poistetaan. 



Tarkistus 83 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Tämän asetuksen nojalla saatuja 

tietoja, joiden tietojen antaja on 

ilmoittanut olevan luottamuksellisia, ei 

saa missään olosuhteissa paljastaa, ellei 

tietojen antaja anna siihen lupaa. 

Tarkistus 84 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 

tammikuuta 2017 ja vähintään kolmen 

vuoden välein tämän asetuksen 

voimaantulosta kertomuksen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle tämän 

asetuksen soveltamisesta ja sellaisten 

tämän asetuksen nojalla käytyjen 

kansainvälisten neuvottelujen 

edistymisestä, joissa käsitellään EU:n 

talouden toimijoiden mahdollisuutta 

osallistua julkisia hankintoja koskeviin 

menettelyihin kolmansissa maissa. Tätä 

varten jäsenvaltioiden on pyynnöstä 

annettava komissiolle asiaankuuluvat 

tiedot. 

Komissio antaa vähintään kolmen vuoden 

välein tämän asetuksen voimaantulosta 

kertomuksen Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle tämän asetuksen 

soveltamisesta ja sellaisten tämän 

asetuksen nojalla käytyjen kansainvälisten 

neuvottelujen edistymisestä, joissa 

käsitellään EU:n talouden toimijoiden 

mahdollisuutta osallistua julkisia 

hankintoja koskeviin menettelyihin 

kolmansissa maissa. Tätä varten 

jäsenvaltioiden on pyynnöstä annettava 

komissiolle asiaankuuluvat tiedot. 

Samanaikaisesti toisen kertomuksensa 

kanssa komissio antaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle asetuksen 

muuttamista koskevan 

lainsäädäntöehdotuksen, tai se perustelee, 

miksi asetusta ei ole sen mielestä tarpeen 

muuttaa. Ellei komissio noudata näitä 

velvoitteita, asetuksen voimassaolo 

päättyy kaksi vuotta toisen kertomuksen 

antamisen jälkeen. 



Tarkistus 85 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kumotaan direktiivin 2004/17/EY 59 ja 

58 artikla tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä alkaen. 

Komissio arvioi, onko direktiivin 

2004/17/EY 58 ja 59 artikla säilytettävä. 

Ottaen huomioon tämän arvioinnin 

päätelmät komissio antaa nämä artiklat 

kumoavan lainsäädäntöehdotuksen, joka 

on voimassa tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä alkaen. 

 

 


