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LYHYET PERUSTELUT

Julkisilla hankinnoilla on keskeinen merkitys älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
Eurooppa 2020 -strategian saavuttamisen kannalta. EY:n ehdotuksessa uudeksi direktiiviksi 
julkisista hankinnoista olisi näytettävä tietä kohti unionin lainsäädännön uudistamista tällä 
alalla. Ehdotuksessa tarjotaan tilaisuus yksinkertaistaa nykyisiä menettelyjä, lisätä niiden 
avoimuutta ja ottaa energiatehokkuuteen liittyvien näkökulmien merkitys asianmukaisesti 
huomioon hankittaessa tuotteita ja palveluja.

Valmistelijan esittämissä tarkistuksissa kannustetaan sähköisten tiedotus- ja 
viestintävälineiden laajamittaista käyttöä julkisten hankintamenettelyjen eri vaiheissa, aina 
tarjouksen tekemisestä sopimuksen täytäntöönpanon valvontaan. Tietotekniikan avulla olisi 
voitava sekä vähentää kustannuksia että lisätä pienten ja keskisuurien yrityksien (pk-yritykset) 
osallistumista. Riittämättömästä tietoteknisestä osaamisesta aiheutuvan vastaisen vaikutuksen 
välttämiseksi jäsenvaltioita kehotetaan järjestämään koulutustilaisuuksia, jotta olisi 
mahdollista hankkia sähköisen julkisen hankintamenettelyn toteuttamiseksi tarvittavia taitoja.

Valmistelija ehdottaa valvonnan lisäämistä sopimuksen täytäntöönpanovaiheessa ja 
mahdollisuutta määrätä tulevaisuudessa seuraamuksia toimeksisaajalle havaittaessa vakavia 
sopimusrikkomuksia. Suorituskyvyn valvonnalla ja mahdollisuudella määrätä seuraamuksia 
saatetaan parantaa merkittävästi hankintaan liittyviä toimintamalleja ja varmistaa julkisten 
varojen käyttö tehokkaimmalla tavalla.

Koska julkisiin hankintamenettelyihin liittyvä taloudellinen rasitus on määritelty tekijäksi, 
joka haittaa vakavasti pk-yrityksien osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin, valmistelija 
ehdottaa, että komissio laatii koko unionin kattavan luettelon kaikista julkiseen 
hankintamenettelyyn liittyvistä maksuista. Erittelemällä maksut selvästi olisi mahdollista 
arvioida, mitkä niistä aiheuttavat kohtuutonta rasitusta. Laajamittaisen tarjouskilpailuihin 
osallistumisen mahdollistamiseksi jäsenvaltioita kehotetaan lisäksi ottamaan käyttöön 
objektiivisia, tehokkaita ja edullisia muutoksenhakumenettelyjä. Tämä huomioon ottaen 
valmistelija katsoo, että on syytä hyödyntää olemassa olevia toimivaltaisia viranomaisia, jotka 
vastaavat julkisista hankinnoista sen sijaan, että perustetaan uusia valvontaelimiä.

Todettakoon lopuksi, että ehdotuksessa painotetaan erityisesti ympäristöystävällisiä 
hankintoja ja tarvetta sisällyttää ne julkisten hankintamenettelyjen välityksellä hankittuja 
tuotteita ja palveluja koskeviin arviointikriteereihin. Näin ollen valintakriteereihin olisi 
sisällytettävä koko elinkaaren kattavaan analyysin perustuva kustannustehokkuus; analyysissa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon tiettyjen tuotteiden tai palvelujen energiatehokkuus 
niiden elinkaaren aikana.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yleisenä tarpeena on lisätä 
joustavuutta ja erityisesti laajentaa 
mahdollisuutta osallistua GPA-sopimuksen 
mukaisesti hankintamenettelyihin, joihin 
liittyy neuvotteluja, sillä mainitussa 
sopimuksessa nimenomaisesti sallitaan 
neuvottelut kaikissa menettelyissä. Jollei 
asianomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännössä toisin säädetä, 
hankintaviranomaisten olisi voitava 
käyttää tässä direktiivissä säädettyä 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä 
erilaisissa tilanteissa, joissa avoimet tai 
rajoitetut menettelyt, joihin ei liity 
neuvotteluja, eivät todennäköisesti 
johtaisi tyydyttäviin hankintatuloksiin. 
Tähän menettelyyn olisi liityttävät 
asianmukaiset takeet siitä, että 
yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden 
periaatteita noudatetaan. Tämä antaa 
hankintaviranomaisille suuremman 
vapauden hankkia rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja, jotka vastaavat 
täydellisesti niiden erityistarpeita. Samalla 
voidaan todennäköisesti lisätä myös 
rajatylittävää kauppaa, sillä edellä mainittu 
arviointi on osoittanut, että muista 
jäsenvaltioista tulleet tarjoajat ovat 
kilpailleet erityisen menestyksekkäästi 
hankintasopimuksista, jotka on tehty 
ennakolta ilmoitettavalla 
neuvottelumenettelyllä.

(15) Yleisenä tarpeena on lisätä 
joustavuutta ja erityisesti laajentaa 
mahdollisuutta osallistua GPA-sopimuksen 
mukaisesti hankintamenettelyihin, joihin 
liittyy neuvotteluja, sillä mainitussa 
sopimuksessa nimenomaisesti sallitaan 
neuvottelut kaikissa menettelyissä. 
Hankintaviranomaisten olisi voitava 
käyttää tässä direktiivissä säädettyä 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä 
erilaisissa tilanteissa. Tähän menettelyyn 
olisi liityttävät asianmukaiset takeet siitä, 
että yhdenvertaisen kohtelun ja 
avoimuuden periaatteita noudatetaan. 
Tämä antaa hankintaviranomaisille 
suuremman vapauden hankkia 
rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja, 
jotka vastaavat täydellisesti niiden 
erityistarpeita. Samalla voidaan 
todennäköisesti lisätä myös rajatylittävää 
kauppaa, sillä edellä mainittu arviointi on 
osoittanut, että muista jäsenvaltioista 
tulleet tarjoajat ovat kilpailleet erityisen 
menestyksekkäästi hankintasopimuksista, 
jotka on tehty ennakolta ilmoitettavalla 
neuvottelumenettelyllä.

Or. en

Perustelu

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
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authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

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

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista ja lisätä 
hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. Niistä olisi tultava 
vakiovälineitä hankintamenettelyihin 
liittyvässä viestinnässä ja 
tietojenvaihdossa. Sähköisten välineiden 
käyttö säästää myös aikaa. Tämän vuoksi 
olisi säädettävä vähimmäisaikojen 
lyhentämisestä sähköisten välineiden 
käytön yhteydessä edellyttäen kuitenkin, 
että tällaiset välineet ovat yhteensopivia 
unionin tasolla suunnitellun erityisen 
tiedonsiirtomuodon kanssa. 
Asianmukaisilla toiminnoilla varustetut 
sähköiset tieto- ja viestintämuodot voivat 
myös antaa hankintaviranomaisille 
valmiudet estää, havaita ja korjata 
hankintamenettelyjen aikana tehtyjä 
virheitä.

(19) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti 
hankintasopimusten julkaisemista ja lisätä 
hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. Niistä olisi tultava 
vakiovälineitä hankintamenettelyihin 
liittyvässä viestinnässä ja 
tietojenvaihdossa. Sähköisten välineiden 
käyttö säästää myös aikaa. Tämän vuoksi 
olisi säädettävä vähimmäisaikojen 
lyhentämisestä sähköisten välineiden 
käytön yhteydessä edellyttäen kuitenkin, 
että tällaiset välineet ovat yhteensopivia 
unionin tasolla suunnitellun erityisen 
tiedonsiirtomuodon kanssa.
Asianmukaisilla toiminnoilla varustetut 
sähköiset tieto- ja viestintämuodot voivat 
myös antaa hankintaviranomaisille 
valmiudet estää, havaita ja korjata 
hankintamenettelyjen ja 
täytäntöönpanovaiheen aikana tehtyjä 
virheitä.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Energiatehokkuus on yksi 
keskeinen näkökohta Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeessa 
"Resurssitehokas Eurooppa". Taatakseen 
korkean energiatehokkuuden tason 
julkisissa hankinnoissa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ne hankkivat 
energiatehokkaita tuotteita, järjestelmiä, 
palveluja ja rakennuksia sekä erityisesti 
tietotekniikka-alan laitteistoja, ottaen 
huomioon kustannustehokkuuden ja 
perustuen koko elinkaaren kattavaan 
analyysiin.

Or. en

Perustelu

Viittaus ITRE-valiokunnassa hyväksyttyyn energiatehokkuudesta annetun direktiivin versioon 
(ITRE/7/06352).

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
julkisia hankintoja koskevia lisätoimia, 
jotta mahdollisimman monet pk-yritykset 
pääsisivät osallisiksi julkisista 
hankintasopimuksista, myös unionin 
raja-arvojen alapuolella.

Or. en

Perustelu

Yli puolet EU:n julkisista hankinnoista jää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, minkä 
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vuoksi jäsenvaltioiden on tärkeää tukea pk-yrityksien osallistumista. Kansallisesti tehdyt 
julkiset hankintasopimukset tarjoavat parempia tilaisuuksia, koska tällaisten sopimuksien 
laajuus sopii paremmin pk-yrityksille.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Osallistuminen julkisiin 
hankintamenettelyihin aiheuttaa 
merkittävää taloudellista rasitusta monille 
taloudellisille toimijoille. Pk-yrityksien 
osallistumisen tukemiseksi olisi 
vähennettävä merkittävästi 
hankintavaiheeseen, 
täytäntöönpanovaiheeseen sekä 
oikeussuojavaiheeseen liittyvää 
taloudellista rasitusta.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 b) Komission olisi valmisteltava ja 
julkaistava koko unionin kattava luettelo 
kaikista julkiseen hankintamenettelyyn 
liittyvistä maksuista painottaen 
muutoksenhakumaksuja ja 
oikeussuojakeinoihin liittyviä muita 
kustannuksia.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sopimusviranomaisten ja muiden 
asianomaisten tahojen on taattava 
luottamuksellisten tietojen suojelu ja 
toteutettava toimia estääkseen tällaisten 
tietojen väärinkäytön.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Laadittaessa sähköisiä hankintoja 
koskevia teknisiä normeja 19 artiklan 
mukaisesti komission olisi tehtävä tiivistä 
yhteistyötä Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) kanssa, jotta 
varmistetaan korkeimpien 
luottamuksellisuutta koskevien normien 
noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Valittujen viestintämuotojen on oltava 
yleisesti käytettävissä, eivätkä ne saa 
rajoittaa talouden toimijoiden 
mahdollisuutta osallistua 

Valittujen viestintämuotojen on oltava 
yleisesti käytettävissä, eivätkä ne saa 
rajoittaa talouden toimijoiden 
mahdollisuutta osallistua 
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hankintamenettelyyn. hankintamenettelyyn.
Hankintaviranomaisten on varmistettava 
kaikessa viestinnässä, tietojenvaihdossa ja 
tietojen tallentamisessa, että tietojen eheys 
sekä tarjousten ja osallistumishakemusten 
luottamuksellisuus säilytetään. Ne saavat 
tarkastella tarjousten ja 
osallistumishakemusten sisältöä vasta 
niiden jättämiselle asetetun määräajan 
päätyttyä.

Hankintaviranomaisten on varmistettava 
kaikessa viestinnässä, tietojenvaihdossa ja 
tietojen tallentamisessa, että tietojen eheys 
sekä tarjousten ja osallistumishakemusten 
ja 18 artiklassa tarkoitettujen tietojen 
luottamuksellisuus säilytetään. Ne saavat 
tarkastella tarjousten ja 
osallistumishakemusten sisältöä vasta 
niiden jättämiselle asetetun määräajan 
päätyttyä.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
92 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset hankintamenettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on tarjottava 
asianmukaisen ajan kuluessa 
mahdollisuuksia sellaisten tietojen ja 
taitojen hankkimiseksi, jotka ovat tarpeen 
sähköisen hankintamenettelyn päätökseen 
saattamiseksi.

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

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

muotojen käyttö edellyttäisi talouden 
toimijoiden kanssa vaihdettavien tietojen 
erityisen luonteen vuoksi erikoisvälineitä 
tai tiedostomuotoja, jotka eivät ole yleisesti 
saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa.

Hankintaviranomaisilla katsotaan olevan 
perustellut syyt olla vaatimatta sähköisten 
viestintämuotojen käyttöä tarjousten 
tekemiseen seuraavissa tapauksissa:

Hankintaviranomaisilla katsotaan olevan 
perustellut syyt olla vaatimatta sähköisten 
viestintämuotojen käyttöä tarjousten 
tekemiseen seuraavissa tapauksissa:

a) hankinnan erityisluonteen vuoksi 
teknisten eritelmien kuvausta ei voida 
antaa käyttämällä tiedostomuotoja, joita 
yleisesti käytetyt sovellukset yleensä 
tukevat;

a) hankinnan erityisluonteen vuoksi 
teknisten eritelmien kuvausta ei voida 
antaa käyttämällä tiedostomuotoja, joita 
yleisesti käytetyt sovellukset yleensä 
tukevat;

b) sovellukset, jotka tukevat teknisten 
eritelmien kuvaamiseen soveltuvia 
tiedostomuotoja, kuuluvat 
omistusoikeudelliseen 
lisensointijärjestelmään eikä niitä voida 
antaa hankintaviranomaisen saataville 
latausta tai etäkäyttöä varten;

b) sovellukset, jotka tukevat teknisten 
eritelmien kuvaamiseen soveltuvia 
tiedostomuotoja, kuuluvat 
omistusoikeudelliseen 
lisensointijärjestelmään eikä niitä voida 
antaa hankintaviranomaisen saataville 
latausta tai etäkäyttöä varten;

c) sovelluksissa, jotka tukevat teknisten 
eritelmien kuvaamiseen soveltuvia 
tiedostomuotoja, käytetään 
tiedostomuotoja, joita ei voida käsitellä 
millään muulla avoimilla tai ladattavilla 
sovelluksilla.

c) sovelluksissa, jotka tukevat teknisten 
eritelmien kuvaamiseen soveltuvia 
tiedostomuotoja, käytetään 
tiedostomuotoja, joita ei voida käsitellä 
millään muulla avoimilla tai ladattavilla 
sovelluksilla.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Julkista hankintaa sopimuksia tehdessään 
hankintaviranomaisten on noudatettava 
menettelyjä, jotka on mukautettu tämän 
direktiivin mukaisiksi, edellyttäen että 
tarjouskilpailu on julkaistu tämän 
direktiivin mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 30 artiklan soveltamista.

Julkista hankintaa sopimuksia tehdessään 
hankintaviranomaisten on noudatettava 
menettelyjä, jotka on mukautettu tämän 
direktiivin mukaisiksi, edellyttäen että 
tarjouskilpailu on julkaistu tämän 
direktiivin mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 30 artiklan soveltamista.
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Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintaviranomaiset voivat soveltaa 
avoimia tai rajoitettuja menettelyjä tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
hankintaviranomaiset voivat soveltaa 
avoimia tai rajoitettuja menettelyjä tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat hakea 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat hakea 
innovaatiokumppanuuksia tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä tai 
kilpailullista neuvottelumenettelyä 
seuraavissa tapauksissa:

Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että 
hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tarjousperusteista neuvottelumenettelyä tai 
kilpailullista neuvottelumenettelyä, mikäli 
sen kehyksessä taataan yhtäläiset 
mahdollisuudet ja estetään kilpailun 
vääristyminen.

a) kun rakennusurakkaa koskevan 
sopimuksen kohteena ovat sekä 
rakennusurakan suunnittelu että 
toteuttaminen 2 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti tai kun neuvottelut ovat 
hankkeen oikeudellisen tai 
rahoituksellisen rakenteen 
muodostamiseksi tarpeen;
b) kun julkisia rakennusurakoita 
koskevien sopimusten rakennustyöt 
tehdään ainoastaan tutkimusta tai 
innovaatiota, kokeilua tai kehittämistä 
varten eikä kannattavuuden 
varmistamiseksi taikka tutkimus- ja 
kehittämiskustannusten kattamiseksi;
c) kun kyseessä ovat palvelut tai 
tavarantoimitukset, joista ei voida laatia 
riittävän tarkkoja teknisiä eritelmiä 
viittaamalla liitteessä VIII olevan 
2-5 kohdan mukaisiin standardeihin, 
eurooppalaisiin teknisiin hyväksyntöihin, 
yhteisiin teknisiin eritelmiin tai teknisiin 
viitteisiin;
d) kun kyseessä ovat avoimella tai 
rajoitetulla menettelyllä saadut tarjoukset, 
jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä tai ole 
hyväksyttäviä 30 artiklan 2 kohdan 
a alakohdan merkityksessä;
e) kun kyseessä ovat erityiset olosuhteet, 
joissa hankintasopimusta ei 
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rakennusurakoiden tai tavara- tai 
palveluhankintojen luonteen tai 
monitahoisuuden vuoksi voida tehdä 
ilman edeltäviä neuvotteluita.
Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
saattamatta tarjousperusteista 
neuvottelumenettelyä, kilpailullista 
neuvottelumenettelyä ja 
innovaatiokumppanuusmenettelyä osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

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

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyse on rakennusurakka- ja 
palveluhankintasopimuksista sekä 
tavarahankintasopimuksiin liittyvistä 
kokoamis- ja asennustöistä, 
hankintaviranomaiset voivat vaatia, että 
tarjoaja itse toteuttaa tietyt kriittiset 
tehtävät tai, jos tarjoajina on 6 artiklassa 
tarkoitettu talouden toimijoiden 
ryhmittymä, joku ryhmittymään 
osallistuvista toimijoista toteuttaa kyseiset 
kriittiset tehtävät.

2. Kun kyse on rakennusurakka- ja 
palveluhankintasopimuksista sekä 
tavarahankintasopimuksiin liittyvistä 
kokoamis- ja asennustöistä, 
hankintaviranomaiset voivat vaatia, että 
tarjoaja itse toteuttaa tietyt kriittiset 
tehtävät – jotka ovat keskeisessä asemassa 
sopimuksessa määriteltyihin 
laatukriteereihin perustuvan oikea-
aikaisen täytäntöönpanon kannalta – tai, 
jos tarjoajina on 6 artiklassa tarkoitettu 
talouden toimijoiden ryhmittymä, joku 
ryhmittymään osallistuvista toimijoista 
toteuttaa kyseiset kriittiset tehtävät.
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Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
70 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 a artikla
Hankintaviranomaisten on otettava 
käyttöön asianmukaisia suorituskyvyn 
valvontaa ja laadunvarmistusta koskevia 
käytäntöjä, kun sopimus pannaan 
täytäntöön, ja ilmoitettava näistä 
käytännöistä tarjouskilpailun yhteydessä. 
Näitä valvontakäytäntöjä on tuettava 
sähköisten hankintamenettelyjen avulla, 
jotta tehostetaan sopimuksen 
täytäntöönpanon valvontaa ja lisätään sen 
avoimuutta.

Or. en

Perustelu

Jos sopimuksen täytäntöönpanoa ei valvota, saatetaan joutua tilanteisiin, jotka on oikaistava 
myöhemmin. Suorituskykyä ja sopimuksen täytäntöönpanoa on syytä valvoa, jotta olisi 
mahdollista selvittää mahdollisimman pian sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvä 
noudattamatta jättäminen. Näin varmistetaan julkisten varojen tehokkain käyttö. Sähköisten 
hankintamenettelyjen avulla olisi mahdollista estää, havaita ja oikaista myös 
täytäntöönpanovaiheessa tapahtuvat virheet.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
70 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 b artikla
Sopimukseen on sisällytettävä selkeä 
menettely, jota noudatetaan havaittaessa 
suorituskykyyn ja sopimuksen 
täytäntöönpanoon liittyvä noudattamatta 
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jättäminen.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
70 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 c artikla
Jäsenvaltioiden on taattava objektiiviset,
tehokkaat ja edulliset 
muutoksenhakukeinot, jotta 
mahdollisimman monet markkinatoimijat 
voisivat osallistua julkisiin 
hankintamenettelyihin.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
70 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

70 d artikla
Mikäli toimeksisaaja syyllistyy vakavaan 
rikkomukseen tai noudattamatta 
jättämiseen, hankintaviranomainen voi 
määrätä seuraamuksia toimeksisaajalle 
estääkseen tuleviin sopimuksiin liittyvän 
noudattamatta jättämisen tai vakavat 
rikkomukset.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuudella määrätä seuraamuksia toimeksisaajille, jotka syyllistyvät vakaviin 
rikkomuksiin tai noudattamatta jättämiseen, saatetaan parantaa merkittävästi hankintaan 
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liittyviä toimintamalleja ja varmistaa julkisten varojen käyttö tehokkaimmalla tavalla.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
III osasto – I a luku (uusi) – 76 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

I a luku
Ympäristöystävälliset julkiset hankinnat

76 a artikla
Kun julkiset elimet hankkivat tuotteita, 
järjestelmiä, palveluja ja rakennuksia, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne 
hankkivat energiatehokkaita tuotteita, 
järjestelmiä, palveluja ja rakennuksia 
sekä erityisesti tietotekniikka-alan 
laitteistoja, mihin energiatehokkuudesta 
annetun direktiivin liitteessä III viitataan, 
ottaen huomioon kustannustehokkuuden 
ja perustuen koko elinkaaren kattavaan 
analyysiin 67 artiklan mukaisesti. Niiden 
tuotteiden kohdalla, joita 
energiatehokkuudesta annetun direktiivin 
liite III ei koske, julkisten elimien olisi 
pyrittävä ottamaan huomioon hankintojen 
energiatehokkuus.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, 
jotka koskevat energiatehokkuudesta 
annetun direktiivin 1 kohdan ja 
liitteen III soveltamista julkisiin elimiin, 
jotka vuokraavat tuotteita, järjestelmiä ja 
palveluja tai toteuttavat niihin nähden 
leasing-toimia, lukuun ottamatta 
lyhytaikaisia määräaikaissopimuksia.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 
palvelusopimuksista tehdään tarjouksia, 
julkisten elimien on arvioitava 
mahdollisuutta tehdä pitkän aikavälin 
energiatehokkuutta koskevia sopimuksia, 
joihin viitataan energiatehokkuudesta 
annetun direktiivin 14 artiklan 
b kohdassa.
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Sanotun vaikuttamatta 
energiatehokkuudesta annetun direktiivin 
5 artiklan soveltamiseen, kun hankitaan 
tai vuokrataan tuotteiden, järjestelmien, 
palvelujen tai rakennuksien 
muodostamaa kokonaisuutta tai ryhmää, 
kokonaisenergiatehokkuus olisi asetettava 
etusijalle yksittäisten hankintojen 
energiatehokkuuteen nähden, ottaen 
huomioon tekninen soveltuvuus ja 
käyttötarkoitus.

Or. en

Perustelu

Viittaus ITRE-valiokunnassa hyväksyttyyn energiatehokkuudesta annetun direktiivin versioon 
(ITRE/7/06352).

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
III osasto – I a luku (uusi) – 76 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

76 b artikla
Hankintaviranomaisella olisi oltava 
asianmukaista asiantuntemusta 
voidakseen toteuttaa koko 
ympäristöystävällisen 
hankintamenettelyn. Jäsenvaltioiden on 
tarjottava asianmukaisen ajan kuluessa 
mahdollisuuksia sellaisten tietojen ja 
taitojen hankkimiseksi, jotka ovat tarpeen 
ympäristöystävällisen hankintamenettelyn 
päätökseen saattamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
riippumaton elin, joka vastaa
täytäntöönpanotoimintojen valvonnasta ja 
koordinoinnista, jäljempänä 
'valvontaelin'. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava nimeämisestä komissiolle.
Tällaisen valvonnan on kohdistuttava 
kaikkiin hankintaviranomaisiin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava
täytäntöönpanotoimintojen valvonta ja 
koordinointi. Tällaisen valvonnan on 
kohdistuttava kaikkiin 
hankintaviranomaisiin.

Or. en

Perustelu

Koska julkisten hankintojen valvonta- ja sääntelytoimia toteutetaan jo jäsenvaltioissa, näistä 
tehtävistä vastaavien viranomaisten olisi annettava tietoja, valmisteltava vuosikertomusta ja 
raportoitava komissiolle. Talouskriisin vallitessa on tärkeää keventää hallinnollisia tehtäviä 
ja hyödyntää olemassa olevia järjestelyjä sekä käyttää julkista rahoitusta tehokkaalla tavalla.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Valvontaelin vastaa seuraavista tehtävistä: Toimivaltaiset viranomaiset vastaavat
seuraavista tehtävistä:

a) seuraa, kuinka hankintaviranomaiset ja 
erityisesti yhteishankintayksiköt soveltavat 
julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja 
niihin liittyviä käytäntöjä;

a) seuraavat, kuinka hankintaviranomaiset 
ja erityisesti yhteishankintayksiköt 
soveltavat julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä ja niihin liittyviä käytäntöjä;

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

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

c) antaa omasta aloitteestaan lausuntoja ja 
ohjeita yleisesti kiinnostavista 

c) antavat omasta aloitteestaan lausuntoja 
ja ohjeita yleisesti kiinnostavista 
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kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen tulkintaan 
ja soveltamiseen, usein kysytyistä asioista 
ja systeemisistä vaikeuksista julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisessa tämän direktiivin 
säännökset ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen;

kysymyksistä, jotka liittyvät julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen tulkintaan 
ja soveltamiseen, usein kysytyistä asioista 
ja systeemisistä vaikeuksista julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisessa tämän direktiivin 
säännökset ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen asiaa koskeva 
oikeuskäytäntö huomioon ottaen;

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

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

e) kiinnittää kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;

e) kiinnittävät kansallisten toimivaltaisten 
laitosten, myös auditointiviranomaisten, 
huomion todettuihin rikkomuksiin ja 
systeemisiin ongelmiin;

f) tutkii kansalaisten ja yritysten valitukset 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisesta tietyissä tapauksissa ja 
toimittaa analyysinsä toimivaltaisille 
hankintaviranomaisille, jotka ovat 
velvoitettuja ottamaan sen huomioon 
päätöksissään tai selittämään, miksi 
analyysiä ei ole otettu huomioon, jos ne 
toimivat analyysin vastaisesti;

f) tutkivat kansalaisten ja yritysten 
valitukset julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen soveltamisesta tietyissä 
tapauksissa ja toimittavat analyysinsä 
toimivaltaisille hankintaviranomaisille, 
jotka ovat velvoitettuja ottamaan sen 
huomioon päätöksissään tai selittämään, 
miksi analyysiä ei ole otettu huomioon, jos 
ne toimivat analyysin vastaisesti;

g) seuraa, minkälaisia päätöksiä kansalliset 
tuomioistuimet ja viranomaiset tekevät 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
perussopimuksen 267 artiklan mukaisesti 
antamien tuomioiden perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin yhteisrahoittamiin hankkeisiin 
liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
vahvistamisesta; valvontaelimen on aina 
ilmoitettava Euroopan 
petostentorjuntavirastolle kaikista julkisia 
hankintamenettelyjä koskevien unionin 
sääntöjen rikkomisista, jos nämä liittyvät 
suoraan tai välillisesti Euroopan unionin 
rahoittamiin hankintasopimuksiin.

g) seuraavat, minkälaisia päätöksiä 
kansalliset tuomioistuimet ja viranomaiset 
tekevät Euroopan unionin tuomioistuimen 
perussopimuksen 267 artiklan mukaisesti 
antamien tuomioiden perusteella tai niiden 
tarkastushavaintojen perusteella, joita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee 
unionin yhteisrahoittamiin hankkeisiin 
liittyvien julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen rikkomisten 
vahvistamisesta; valvontaelimen on aina 
ilmoitettava Euroopan 
petostentorjuntavirastolle kaikista julkisia 
hankintamenettelyjä koskevien unionin 
sääntöjen rikkomisista, jos nämä liittyvät 
suoraan tai välillisesti Euroopan unionin 
rahoittamiin hankintasopimuksiin.
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Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 89/665/ETY perusteella 
perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.

Edellä olevassa e alakohdassa tarkoitetut 
tehtävät eivät rajoita kansallisen oikeuden 
tai direktiivin 89/665/ETY perusteella 
perustetun järjestelmän mukaisen 
muutoksenhakuoikeuden käyttöä.

Jäsenvaltioiden on annettava 
valvontaelimelle toimivalta viedä asia sen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka 
kansallisen lainsäädännön mukaan on 
hankintaviranomaisten päätösten 
tarkastelussa toimivaltainen, jos 
valvontaelin on todennut rikkomuksen 
hoitaessaan valvontaa ja oikeudellista 
neuvontaa koskevaa tehtäväänsä.

Jäsenvaltioiden on annettava 
toimivaltaisille viranomaisille toimivalta 
viedä asia sen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi, joka kansallisen 
lainsäädännön mukaan on 
hankintayksiköiden päätösten tarkastelussa 
toimivaltainen, jos valvontaelin on 
todennut rikkomuksen hoitaessaan 
valvontaa ja oikeudellista neuvontaa 
koskevaa tehtäväänsä.

Or. en

Perustelu

Koska julkisten hankintojen valvonta- ja sääntelytoimia toteutetaan jo jäsenvaltioissa, näistä 
tehtävistä vastaavien viranomaisten olisi annettava tietoja, valmisteltava vuosikertomusta ja 
raportoitava komissiolle. Talouskriisin vallitessa on tärkeää keventää hallinnollisia tehtäviä 
ja hyödyntää olemassa olevia järjestelyjä sekä käyttää julkista rahoitusta tehokkaalla tavalla.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, valvontaelimen on toimittava 
komission erityisenä yhteyspisteenä 
valvoessaan unionin lainsäädännön 
soveltamista ja unionin talousarvion 
toteuttamista Euroopan unionin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
17 artiklan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
317 artiklan perusteella. Sen on 
raportoitava komissiolle kaikista tämän 
direktiivin rikkomisista 

Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja 
työmenetelmiä, jotka komissio on ottanut 
käyttöön jäsenvaltioiden kanssa 
harjoitettavaa viestintää ja yhteydenpitoa 
varten, toimivaltaisten viranomaisten on 
toimittava komission erityisenä 
yhteyspisteenä valvoessaan unionin 
lainsäädännön soveltamista ja unionin 
talousarvion toteuttamista Euroopan 
unionin perustamisesta tehdyn sopimuksen 
17 artiklan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
317 artiklan perusteella. Sen on 
raportoitava komissiolle kaikista tämän 
direktiivin rikkomisista 
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hankintamenettelyissä, jotka koskevat 
unionin suoraan tai välillisesti rahoittamien 
hankintasopimusten tekemistä.

hankintamenettelyissä, jotka koskevat 
unionin suoraan tai välillisesti rahoittamien 
hankintasopimusten tekemistä.

Komissio voi erityisesti siirtää 
valvontaelimelle yksittäistapausten 
käsittelyn, jos hankintasopimusta ei vielä 
ole tehty tai muutoksenhakumenettely 
voidaan vielä toteuttaa. Se voi myös antaa 
valvontaelimen tehtäväksi seurantatoimet, 
joita tarvitaan niiden toimenpiteiden 
täytäntöönpanon varmistamiseen, joihin 
jäsenvaltio on sitoutunut, jotta komission 
toteama julkisia hankintoja koskevien 
unionin sääntöjen ja periaatteiden 
rikkominen saadaan korjattua.
Komissio voi vaatia, että valvontaelin 
analysoi oletetut julkisia hankintoja 
koskevien unionin sääntöjen rikkomiset, 
jotka vaikuttavat unionin talousarviosta 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin. Komissio 
voi antaa valvontaelimen tehtäväksi 
joidenkin tapausten jatkotoimet ja sen 
varmistamisen, että toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat 
velvoitettuja noudattamaan 
valvontaelimen ohjeita, toteuttavat 
tarkoituksenmukaiset seuraukset, kun 
yhteisrahoitettaviin hankkeisiin 
vaikuttavia julkisia hankintoja koskevia 
unionin sääntöjä rikotaan.

Or. en

Perustelu

Koska julkisten hankintojen valvonta- ja sääntelytoimia toteutetaan jo jäsenvaltioissa, näistä 
tehtävistä vastaavien viranomaisten olisi annettava tietoja, valmisteltava vuosikertomusta ja 
raportoitava komissiolle. Talouskriisin vallitessa on tärkeää keventää hallinnollisia tehtäviä 
ja hyödyntää olemassa olevia järjestelyjä sekä käyttää julkista rahoitusta tehokkaalla tavalla.
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Valvontaelimen toteuttamat tutkinta- ja 
täytäntöönpanotoimet sen varmistamiseksi, 
että hankintaviranomaisten päätökset ovat 
tämän direktiivin ja perussopimuksen 
yleisten periaatteiden mukaisia, eivät 
korvaa eivätkä estä komission 
institutionaalista asemaa perussopimuksen 
valvojana. Kun komissio päättää 4 kohdan 
mukaisesti siirtää yksittäistapauksen 
käsittelyn, se pidättää itselleen myös 
oikeuden puuttua käsittelyyn 
perussopimuksella sille annettujen 
toimivaltuuksien mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten toteuttamat 
tutkinta- ja täytäntöönpanotoimet sen 
varmistamiseksi, että 
hankintaviranomaisten päätökset ovat 
tämän direktiivin ja perussopimuksen 
yleisten periaatteiden mukaisia, eivät 
korvaa eivätkä estä komission 
institutionaalista asemaa perussopimuksen 
valvojana. Kun komissio päättää 4 kohdan 
mukaisesti siirtää yksittäistapauksen 
käsittelyn, se pidättää itselleen myös 
oikeuden puuttua käsittelyyn 
perussopimuksella sille annettujen 
toimivaltuuksien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska julkisten hankintojen valvonta- ja sääntelytoimia toteutetaan jo jäsenvaltioissa, näistä 
tehtävistä vastaavien viranomaisten olisi annettava tietoja, valmisteltava vuosikertomusta ja 
raportoitava komissiolle. Talouskriisin vallitessa on tärkeää keventää hallinnollisia tehtäviä 
ja hyödyntää olemassa olevia järjestelyjä sekä käyttää julkista rahoitusta tehokkaalla tavalla.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
kansalliselle valvontaelimelle, kun 
sopimuksen arvo on vähintään

Hankintaviranomaisten on toimitettava 
tehtyjen hankintasopimusten koko teksti 
toimivaltaisille viranomaisille, kun 
sopimuksen arvo on vähintään

a) 1 000 000 euroa julkisissa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;

a) 1 000 000 euroa julkisissa 
tavaranhankintasopimuksissa tai 
palveluhankintasopimuksissa;

b) 10 000 000 euroa julkisissa b) 10 000 000 euroa julkisissa 
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rakennusurakkasopimuksissa. rakennusurakkasopimuksissa.

Or. en

Perustelu

Koska julkisten hankintojen valvonta- ja sääntelytoimia toteutetaan jo jäsenvaltioissa, näistä 
tehtävistä vastaavien viranomaisten olisi annettava tietoja, valmisteltava vuosikertomusta ja 
raportoitava komissiolle. Talouskriisin vallitessa on tärkeää keventää hallinnollisia tehtäviä 
ja hyödyntää olemassa olevia järjestelyjä sekä käyttää julkista rahoitusta tehokkaalla tavalla.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, valvontaelimen
on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset. 
Joidenkin hankintasopimuksen osien saanti 
voidaan evätä, jos niiden paljastaminen 
estäisi lain soveltamista tai olisi muuten 
yleisen edun vastaista, haittaisi julkisten tai 
yksityisten taloudellisten toimijoiden 
oikeutettuja kaupallisia etuja taikka voisi 
haitata niiden välistä rehellistä kilpailua.

Rajoittamatta tiedonsaantia koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, toimivaltaisten 
viranomaisten on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville 6 kohdassa 
tarkoitetut tehdyt hankintasopimukset. 
Joidenkin hankintasopimuksen osien saanti 
voidaan evätä, jos niiden paljastaminen 
estäisi lain soveltamista tai olisi muuten 
yleisen edun vastaista, haittaisi julkisten tai 
yksityisten taloudellisten toimijoiden 
oikeutettuja kaupallisia etuja taikka voisi 
haitata niiden välistä rehellistä kilpailua.

Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 45 päivää 
pyynnön esittämispäivästä.

Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 45 päivää 
pyynnön esittämispäivästä.

Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa minkäänlaista 
suoraa tai välillistä yhteyttä kyseiseen 
hankkeeseen. Tiedonsaajille olisi annettava 
mahdollisuus julkistaa tiedot.

Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa minkäänlaista 
suoraa tai välillistä yhteyttä kyseiseen 
hankkeeseen. Tiedonsaajille olisi annettava 
mahdollisuus julkistaa tiedot.

Or. en
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Perustelu

Koska julkisten hankintojen valvonta- ja sääntelytoimia toteutetaan jo jäsenvaltioissa, näistä 
tehtävistä vastaavien viranomaisten olisi annettava tietoja, valmisteltava vuosikertomusta ja 
raportoitava komissiolle. Talouskriisin vallitessa on tärkeää keventää hallinnollisia tehtäviä 
ja hyödyntää olemassa olevia järjestelyjä sekä käyttää julkista rahoitusta tehokkaalla tavalla.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettuun 
vuosikertomukseen on liitettävä yhteenveto 
kaikista toimista, joita valvontaelin on 
toteuttanut 1-7 kohdan mukaisesti.

Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettuun 
vuosikertomukseen on liitettävä yhteenveto 
kaikista toimista, joita toimivaltaiset 
viranomaiset ovat toteuttaneet 1-7 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska julkisten hankintojen valvonta- ja sääntelytoimia toteutetaan jo jäsenvaltioissa, näistä 
tehtävistä vastaavien viranomaisten olisi annettava tietoja, valmisteltava vuosikertomusta ja 
raportoitava komissiolle. Talouskriisin vallitessa on tärkeää keventää hallinnollisia tehtäviä 
ja hyödyntää olemassa olevia järjestelyjä sekä käyttää julkista rahoitusta tehokkaalla tavalla.


