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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti ilmaisi vuonna 2011 Heide Rühlen laatimassa mietinnössä kriittisen 
kantansa käyttöoikeussopimuksia koskevan säädösehdotuksen tekemiseen.
Komission ehdotus synnyttäisi vain monia uusia ongelmia.

Valtion tehtävät

Valtio kaikkine toimijoineen tarjoaa palveluja ja hyödykkeitä kansalaisille.
Hyödykkeet ja palvelut voidaan jakaa luonteensa perusteella kuuluviksi esimerkiksi 
yleispalveluvelvoitteisiin, yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin, yleistä taloudellista etua 
koskeviin palveluihin ja yleishyödyllisiin palveluihin1.
Erottelu on vaikea tehdä, ja se ratkaistaankin usein vasta myöhemmin oikeudessa. 
Ehdotuksessa ei eroteta eriluonteisia palveluja toisistaan.

Valtio tekee tehtäviensä hoitamiseksi julkisista hankinnoista sopimuksia, jotka toteutuvat 
osittain käyttöoikeussopimuksina. Ehdotuksessa ei esitetä rajauksia tai keskinäisiä 
poissulkemisperusteita.

SEUT-sopimuksen 14 artiklan ja pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti paikalliset, alueelliset ja 
kansalliset viranomaiset päättävät, tuottavatko ne itse yleishyödylliset hyödykkeet ja palvelut 
vai tekevätkö ne niiden tuottamisesta hankintasopimuksen. Tässä keskiössä on ihmisistä 
huolehtiminen, ei sisämarkkinoiden vaatimukset. Niinpä soveltamisala pitääkin määritellä 
yksityiskohtaisesti.

Kaikki viranomaiset ottavat vastuulleen tehtäviä ja pyrkivät tavoitteisiin, joilla varmistetaan 
yhteinen etu, yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus.
Todellisuudessa sopimusten tekemiseen liittyvät erilaiset vaatimukset rajoittavat niiden 
mahdollisuuksia päätöksenteossa.
Ehdotuksessa mainitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen peruste.
Hinnan ja kulujen lisäksi voidaan käyttää joitakin tiettyjä "teknisiä" perusteita. Tämä rajoittaa 
sopimuksen tekemistä. Taloudellisista vaikeuksista kärsivät julkiset toimijat saattavat tuntea 
itsensä pakotetuiksi sopimuksen tekemiseen, koska julkisen puolen työntekijöillä on usein 
suuremmat tulot kuin yksityisen puolen työntekijöillä.
Käyttöoikeussopimuksia koskevan direktiivin tehtävä ei ole pakottaa viranomaistehtävien 
yksityistämiseen.

Hankintasopimusten tekemiseen liittyvät vaatimukset rajoittavat myös näiden sopimusten 
tekemisen tapaa.

Koska ehdotuksessa ei erotella palveluja niiden luonteen perusteella, saattavat 
itsemääräämisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus joutua ristiriitaan. Tämä voidaan 
välttää vain sulkemalla pois tietyt palvelut.

                                               
1 Komission tiedonanto COM(2011)0900 lopullinen.
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Käyttöoikeussopimuksia koskevan säädöksen tehtävä ei ole julkisten talouksien 
tervehdyttäminen. Sen sijaan, että alhaisilla hinnoilla ja kustannuksilla aiheutetaan paineita 
menopuolella, pitäisi tämä saavuttaa tulopuolen tilaa parantamalla.

Yleiset perusteet 

Direktiiviehdotus ei takaa oikeusvarmuutta. Käyttöoikeussopimusten määritelmä eroaa 
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä annetusta määritelmästä. Tämä 
vaikuttaa uusiin päätöksiin. Muita sopimussuhteita, kuten käyttölupia ja lisenssejä, koskevat 
rajaukset puuttuvat.

Riskin siirtymisperusteet ovat riittämättömät. Jos vesihuollosta vastaava 
käyttöoikeussopimuksen haltija menettää maksukykynsä, pitäisi viranomaisten edelleenkin 
varmistaa vesihuolto. Riski ei koskaan siirtyisi täysin käyttöoikeussopimuksen haltijalle.

Menettelyn avoimuutta ja yksinkertaisuutta ei ole varmistettu.

Tällaisen sääntelyn pysyvyydestä ei ole varmuutta. Tulevat tarpeet ja sopimusten uusiksi 
neuvottelut eivät ole ennakoitavissa.

Laadunvarmistus ja alhaisen hinnan peruste ovat ristiriidassa.

Työllisyys ja sosiaaliasiat 

Hintaperuste johtaa kokemuksen mukaan yritysten ja alihankkijoiden työntekijöiden määrään 
sekä heidän työehtoihinsa kohdistuvaan paineeseen. Tämä ei ole SEUT-sopimuksen 9 artiklan 
horisontaalisen sosiaalilausekkeen mukaista.
Kokonaistaloudellisesti parhaimman tarjouksen peruste sisältää sosiaalisten normien 
edistämisen. Se ei kuitenkaan sisällä lauseketta työehtosopimusten noudattamisesta tai muita 
vastaavia perusteita. Niinpä alihinnoittelukilpailua käydään työntekijöiden kustannuksella.

Perusteiden noudattamisella viitataan myös kansallisen ja unionin työoikeuden 
noudattamiseen. Kansallisten normien pitää kuitenkin olla sopusoinnussa unionin oikeuden 
kanssa. Perusajatus "sama palkka samanarvoisesta työstä" on näin tosiasiassa poissuljettu.

Ehdotuksesta puuttuu nimenomainen maininta, että mitään maata ei estetä noudattamasta 
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimusta N:o 94 ja että kaikkien jäsenvaltioiden 
tulee ratifioida kyseinen sopimus ja noudattaa sitä.

Sosiaalipalvelut kytkeytyvät tiukasti ihmisten elämään ja terveyteen suurimmaksi osaksi 
paikallistasolla. Ne pitäisi jättää kokonaan ehdotuksen ulkopuolelle, samoin kuin 
työntekijäjärjestöjen tarjoamat palvelut.

On usein vaikeaa saada alihankkijat noudattamaan sitovia työehtoja. Yhteisvastuu päätoimijan 
kanssa puuttuu.
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******

Edellä esitetyistä syistä esittelijä ehdotti työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle 
komission ehdotuksen hylkäämistä. Valiokunta ei kuitenkaan noudattanut tätä ehdotusta vaan 
hyväksyi tarkistuksia.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaan 
unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon 
korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset.
Tällä direktiivillä edistetään kyseisten 
tavoitteiden saavuttamista siten, että 
kannustetaan tekemään kestäviä 
käyttöoikeussopimuksia, sisällyttämään 
sosiaaliset perusteet 
käyttöoikeussopimusmenettelyn kaikkiin 
vaiheisiin ja noudattamaan sosiaalisia 
oloja ja työehtoja, työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa sekä 
työoloja koskevia velvollisuuksia, jotka 
vahvistetaan unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä, kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä, 
välitystuomioissa ja työehtosopimuksissa.
Tämä direktiivi ei saisi estää jäsenvaltioita 
liittymästä Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) sopimukseen N:o 94, joka koskee 
työlausekkeita välikirjoissa, joissa 
julkinen viranomainen on 
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sopimuspuolena, ja sisällyttämästä 
työlausekkeita palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 14 artiklan ja sen 
pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti 
kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla 
viranomaisilla on laaja harkintavalta 
päättäessään, haluavatko ne suorittaa itse 
julkisen palvelun tehtävänsä ja miten ja 
missä määrin ne haluavat sen tehdä.
Viranomaiset voivat suorittaa yleistä etua 
koskevia tehtäviä käyttäen omia 
resurssejaan, eikä niillä ole velvollisuutta 
turvautua ulkopuolisiin talouden 
toimijoihin. Ne voivat suorittaa tehtävät 
yhteistyössä muiden viranomaisten 
kanssa.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten keskeinen 
asema ja laaja harkintavalta, joka liittyy 
yleistä etua koskevien palvelujen 
tarjoamiseen, tilaamiseen ja 
järjestämiseen siten, että ne vastaavat 
mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita, 
vastaa myös Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 2, 3,4 ja 
14 artiklan, yleistä etua koskevista 
palveluista tehdyn pöytäkirjan N:o 26 ja 
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Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
36 artiklan määräyksiä.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Arviointi, jonka komissio on laatinut 
niin kutsutuista ensisijaisista ja muista 
kuin ensisijaisista palveluista 
("A-palveluista" ja "B-palveluista"), on 
osoittanut, että enää ei ole aiheellista 
rajoittaa hankintalainsäädännön 
täysimittaista soveltamista rajattuun 
ryhmään palveluja.

Poistetaan.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komission julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen uudistamisesta 
laatiman arvioinnin tulosten perusteella 
tämän direktiivin täydellisen soveltamisen 
ulkopuolelle on aiheelliselta jättää vain ne 
palvelut, joilla ei ole suurta rajatylittävää 
ulottuvuutta, toisin sanoen 
henkilöpalveluina tunnetut palvelut, kuten 
tietyt sosiaali-, terveys- ja 
koulutuspalvelut. Näitä palveluja tarjotaan 
tietyssä kontekstissa, joka vaihtelee 
suuresti jäsenvaltiosta toiseen erilaisten 
kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen vuoksi 
näitä palveluja koskevia 
käyttöoikeussopimuksia varten olisi 
luotava erityisjärjestely, jossa otetaan 
huomioon, että kyseisten palvelujen 
sääntely aloitettiin vasta hiljattain. 
Velvollisuus julkaista ennakkoilmoitus ja 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 

(21) Komission julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen uudistamisesta 
laatiman arvioinnin tulosten perusteella 
tämän direktiivin täydellisen soveltamisen 
ulkopuolelle on aiheelliselta jättää vain ne 
palvelut, joilla ei ole suurta rajatylittävää 
ulottuvuutta, toisin sanoen 
henkilöpalveluina tunnetut palvelut, kuten 
tietyt koulutuspalvelut. Näitä palveluja 
tarjotaan tietyssä kontekstissa, joka 
vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen 
erilaisten kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen 
vuoksi näitä palveluja koskevia 
käyttöoikeussopimuksia varten olisi 
luotava erityisjärjestely, jossa otetaan 
huomioon, että kyseisten palvelujen 
sääntely aloitettiin vasta hiljattain. 
Velvollisuus julkaista ennakkoilmoitus ja 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus kaikista 
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koskeva ilmoitus kaikista 
käyttöoikeussopimuksista, joiden arvo 
vastaa vähintään tässä direktiivissä 
vahvistettuja kynnysarvoja, on 
asianmukainen tapa antaa 
liiketoimintamahdollisuuksia koskevia 
tietoja mahdollisille tarjoajille sekä 
tehtyjen hankintasopimusten lukumäärää ja 
tyyppiä koskevia tietoja kaikille 
kiinnostuneille osapuolille. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
asianmukaiset toimenpiteet, jotka koskevat 
kyseisiä palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemistä ja joilla 
pyritään varmistamaan 
avoimuusperiaatteen ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun
periaatteen noudattaminen samalla kun 
hankintaviranomaisille ja -yksiköille 
annetaan mahdollisuus ottaa huomioon 
kyseisten palvelujen erityispiirteet. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt voivat 
ottaa huomioon tarpeen varmistaa 
palvelujen laatu, jatkuvuus, 
käyttömahdollisuus, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.

käyttöoikeussopimuksista, joiden arvo 
vastaa vähintään tässä direktiivissä 
vahvistettuja kynnysarvoja, on 
asianmukainen tapa antaa 
liiketoimintamahdollisuuksia koskevia 
tietoja mahdollisille tarjoajille sekä 
tehtyjen hankintasopimusten lukumäärää ja 
tyyppiä koskevia tietoja kaikille 
kiinnostuneille osapuolille. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
asianmukaiset toimenpiteet, jotka koskevat 
kyseisiä palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemistä ja joilla 
pyritään varmistamaan 
avoimuusperiaatteen ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen noudattaminen samalla kun 
hankintaviranomaisille ja -yksiköille 
annetaan mahdollisuus ottaa huomioon 
kyseisten palvelujen erityispiirteet. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt voivat 
ottaa huomioon tarpeen varmistaa 
palvelujen laatu, jatkuvuus, 
käyttömahdollisuus, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.

Perustelu

Ei ole tarkoituksenmukaista jättää sosiaali- ja terveyspalveluja sääntelyn ulkopuolelle.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Avoimuuden ja yhdenvertaisen 
kohtelun varmistamiseksi 
käyttöoikeussopimusten tekoperusteiden 
olisi aina oltava eräiden yleisten 
vaatimusten mukaisia. Perusteet olisi 
ilmoitettava ennakolta mahdollisille 

(25) Avoimuuden ja yhdenvertaisen 
kohtelun varmistamiseksi 
käyttöoikeussopimusten tekoperusteiden 
olisi aina oltava eräiden yleisten 
vaatimusten mukaisia. Perusteet olisi 
ilmoitettava ennakolta mahdollisille 
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tarjoajille, niiden olisi liityttävä 
sopimuksen kohteeseen ja ne eivät saisi 
antaa hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
rajoittamatonta valinnanvapautta. Niillä 
olisi varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus, ja niihin olisi liitettävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittäminen tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen. Noudattaakseen kyseisiä 
vaatimuksia ja parantaakseen samalla 
oikeusvarmuutta jäsenvaltiot voivat säätää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteen käyttämisestä.

tarjoajille, niiden olisi liityttävä 
sopimuksen kohteeseen ja ne eivät saisi 
antaa hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
rajoittamatonta valinnanvapautta. Niillä 
olisi varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus, ja niihin olisi liitettävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittäminen tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen. Noudattaakseen kyseisiä 
vaatimuksia ja parantaakseen samalla 
oikeusvarmuutta jäsenvaltiot voivat säätää 
kokonaistaloudellisesti edullisimman ja 
kestävimmän tarjouksen perusteen 
käyttämisestä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jos hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
päättävät tehdä käyttöoikeussopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, niiden olisi 
määritettävä taloudelliset ja laadulliset 
perusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi. Nämä perusteet määritetään 
käyttöoikeussopimuksen kohteen 
mukaisesti, koska niillä olisi voitava 
arvioida kunkin tarjouksen suoritustaso 
suhteessa teknisissä eritelmissä 
määritettyyn käyttöoikeussopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen 
hinta-laatusuhde.

(26) Jos hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
päättävät tehdä käyttöoikeussopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman ja 
kestävimmän tarjouksen perusteella, niiden 
olisi määritettävä taloudelliset ja laadulliset 
perusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen 
löytämiseksi. Nämä perusteet määritetään 
käyttöoikeussopimuksen kohteen 
mukaisesti, koska niillä olisi voitava 
arvioida kunkin tarjouksen suoritustaso 
suhteessa teknisissä eritelmissä 
määritettyyn käyttöoikeussopimuksen 
kohteeseen sekä kunkin tarjouksen 
hinta-laatusuhde.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Hankintaviranomaisten ja –yksikköjen (28) Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen
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laatimien teknisten eritelmien olisi oltava 
sellaisia, että käyttöoikeussopimusten 
tekeminen voidaan avata kilpailulle. Sen 
vuoksi olisi oltava mahdollista esittää 
tarjouksia, jotka perustuvat erilaisiin 
teknisiin ratkaisuihin, jotta saadaan aikaan 
riittävästi kilpailua. Tekniset eritelmät olisi 
tämän vuoksi laadittava siten, ettei 
kilpailua kavenneta keinotekoisesti 
vaatimuksilla, joilla suositaan tiettyä 
talouden toimijaa edellyttämällä sen 
yleensä tarjoamien tavaroiden, palvelujen 
tai rakennusurakoiden keskeisiä 
ominaisuuksia. Tämä tavoite voidaan 
yleensä saavuttaa parhaiten laatimalla 
tekniset eritelmät toiminnallisten ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaisen standardiin tai 
sellaisen puuttuessa kansalliseen 
standardiin, hankintaviranomaisten tai 
-yksikköjen olisi otettava huomioon 
muihin vastaaviin järjestelyihin perustuvat 
tarjoukset. Vastaavuuden osoittamiseksi 
tarjoajia voidaan vaatia esittämään 
kolmannen osapuolen todentama näyttö; 
olisi kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

laatimien teknisten eritelmien olisi oltava 
sellaisia, että käyttöoikeussopimusten 
tekeminen voidaan avata kilpailulle. Sen 
vuoksi olisi oltava mahdollista esittää 
tarjouksia, jotka perustuvat erilaisiin 
teknisiin ratkaisuihin, jotta saadaan aikaan 
riittävästi kilpailua. Tekniset eritelmät olisi 
tämän vuoksi laadittava ja niitä olisi 
sovellettava avoimuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita noudattaen 
ja siten, ettei kilpailua kavenneta 
keinotekoisesti vaatimuksilla, joilla 
suositaan tiettyä talouden toimijaa 
edellyttämällä sen yleensä tarjoamien 
tavaroiden, palvelujen tai 
rakennusurakoiden keskeisiä 
ominaisuuksia. Tämä tavoite voidaan 
yleensä saavuttaa parhaiten laatimalla 
tekniset eritelmät toiminnallisten ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisesti, mikä edistää innovointia. Jos 
viitataan eurooppalaisen standardiin tai 
sellaisen puuttuessa kansalliseen 
standardiin, hankintaviranomaisten tai 
-yksikköjen olisi otettava huomioon 
muihin vastaaviin järjestelyihin perustuvat 
tarjoukset. Vastaavuuden osoittamiseksi 
tarjoajia voidaan vaatia esittämään 
kolmannen osapuolen todentama näyttö; 
olisi kuitenkin sallittava myös muut 
asianmukaiset todistuskeinot, kuten 
valmistajan tekniset asiakirjat, jos 
kyseisellä talouden toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada tällaisia todistuksia 
tai testausraportteja tai se ei voi saada niitä 
asetettujen määräaikojen kuluessa.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt viittaavat 
teknisissä eritelmissä ja 

(29) Olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt viittaavat 
teknisissä eritelmissä ja 
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käyttöoikeussopimusten tekoperusteissa 
tiettyyn tuotantoprosessiin, tiettyyn 
palvelujen tarjontamuotoon tai tiettyyn 
prosessiin, joka koskee jotain muuta 
tuotteen tai palvelun elinkaaren vaihetta, 
jos nämä liittyvät käyttöoikeussopimuksen 
kohteeseen. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
käyttöoikeussopimusten teossa, 
hankkijoiden olisi myös voitava sisällyttää 
sopimuksentekoperusteisiin ominaisuuksia, 
jotka koskevat työoloja. Jos 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt käyttävät 
kokonaistaloudellisesti edullisinta 
tarjousta, tällaiset perusteet voivat 
kuitenkin liittyä vain tuotantoprosessiin tai 
palvelujen suorittamiseen suoraan 
osallistuvien henkilöiden työoloihin. 
Tällaiset ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
sopimuksen toteuttamiseen osallistuvien 
vähäosaisten henkilöiden tai heikossa 
asemassa olevien ryhmien jäsenten 
parempaa integroitumista yhteiskuntaan, 
mukaan lukien vammaiskäytön 
edellytykset. Sopimuksentekoperusteet, 
joissa tällaiset ominaisuudet otetaan 
huomioon, olisi joka tapauksessa rajattava 
koskemaan niitä ominaisuuksia, joista 
aiheutuu välittömiä seurauksia henkilöstön 
jäsenille heidän työympäristössään. 
Perusteita olisi sovellettava palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
96/71/EY mukaisesti siten, että niiden 
soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena. Jos 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt käyttävät 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 

käyttöoikeussopimusten tekoperusteissa 
tiettyyn tuotantoprosessiin, tiettyyn 
palvelujen tarjontamuotoon tai tiettyyn 
prosessiin, joka koskee jotain muuta 
tuotteen tai palvelun elinkaaren vaihetta, 
jos nämä liittyvät käyttöoikeussopimuksen 
kohteeseen. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
käyttöoikeussopimusten teossa, 
hankkijoiden olisi myös voitava sisällyttää 
sopimuksentekoperusteisiin ominaisuuksia, 
jotka koskevat työoloja. Jos 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt käyttävät 
kokonaistaloudellisesti edullisinta ja 
kestävintä tarjousta, tällaiset perusteet
voivat kuitenkin liittyä vain 
tuotantoprosessiin tai palvelujen 
suorittamiseen suoraan osallistuvien 
henkilöiden työoloihin. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
sopimuksen toteuttamiseen osallistuvien 
vähäosaisten henkilöiden tai heikossa 
asemassa olevien ryhmien jäsenten 
parempaa integroitumista yhteiskuntaan, 
mukaan lukien vammaiskäytön 
edellytykset. Sopimuksentekoperusteet, 
joissa tällaiset ominaisuudet otetaan 
huomioon, olisi joka tapauksessa rajattava 
koskemaan niitä ominaisuuksia, joista 
aiheutuu välittömiä seurauksia henkilöstön 
jäsenille heidän työympäristössään. 
Perusteita olisi sovellettava palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
96/71/EY mukaisesti siten, että niiden 
soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena. Jos 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt käyttävät 
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tarjouksen perustetta, niiden olisi voitava 
käyttää sopimuksentekoperusteena 
kyseisen käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamisen 
laatuun ja sen vuoksi myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

kokonaistaloudellisesti edullisimman ja 
kestävimmän tarjouksen perustetta, niiden 
olisi voitava käyttää 
sopimuksentekoperusteena kyseisen 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamiseen 
nimettävän henkilöstön organisointia, 
pätevyyttä ja kokemusta, koska nämä 
voivat vaikuttaa käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamisen laatuun ja sen vuoksi myös 
tarjouksen taloudelliseen arvoon.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
käyttöoikeussopimusten teossa, 
hankkijoiden olisi voitava käyttää 
sosiaalisia ja työllisyyspoliittisia 
perusteita, joita ovat esimerkiksi: 
sosiaaliturva ja työsuhdeturva, työolot, 
terveys- ja turvallisuusmääräykset,
pitkäaikaistyöttömien, ikääntyneiden 
työntekijöiden, nuorten, harjoittelijoiden, 
vähäosaisten ja vammaisten henkilöiden 
sekä maahanmuuttajataustaisten 
henkilöiden työllistymisen edistäminen, 
ihmisarvoista työtä koskevat normit, 
sosiaalinen osallisuus, sukupuolten 
tasa-arvo, mahdollisuus ammatilliseen 
koulutukseen työpaikalla, ihmisoikeudet 
sekä eettinen kauppa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 b) Tällä direktiivillä varmistetaan, että 
noudatetaan työntekijöiden oikeuksien 
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turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka 
yritys- tai liiketoiminnan osan 
luovutuksen yhteydessä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä annettua direktiiviä 
2001/23/EY, jotta voidaan varmistaa 
yhtäläisten kilpailusääntöjen 
noudattaminen ja työntekijöiden suojelu 
yrityksen luovutuksen yhteydessä.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Jos käyttöoikeussopimuksen 
tekemisen yhteydessä työntekijöitä siirtyy 
viranomaisen, julkisen hankintayksikön 
tai käyttöoikeussopimuksen edellisen 
haltijan palveluksesta 
käyttöoikeussopimuksen saajan 
palvelukseen, työntekijöihin sovelletaan 
työsuhdeturvaa ja työehtoja koskevia 
direktiivin 2001/23/EY oikeudellisia 
vaikutuksia.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi ei rajoita viranomaisten 
oikeutta päättää, suorittavatko ne itse 
julkisen palvelun tehtävänsä ja missä 
määrin ja miten ne sen tekevät. 
Viranomaiset voivat suorittaa julkisen 
palvelun tehtäviä käyttäen omia 
resurssejaan, eikä niillä ole velvollisuutta 
tehdä käyttöoikeussopimuksia muiden 
(ulkopuolisten) talouden toimijoiden 
kanssa. Ne voivat myös suorittaa tällaiset 
tehtävät yhdessä muiden viranomaisten 
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kanssa.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

'vastikkeellisella sopimuksella' sopimusta, 
jonka kohde perustuu 
molemminpuoliseen hyötyyn siten, että
kukin sopimuspuoli voi hyötyä 
liiketoimesta mutta hyödyn ei tarvitse olla 
taloudellista;

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) työsopimuksia; e) työsopimuksia tai työehtosopimuksia, 
joilla edistetään työolojen parantamista;

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Käyttöoikeussopimuksen kesto on 
rajoitettava aikaan, jonka käyttöoikeuden 
saajan katsotaan tarvitsevan saadakseen 
takaisin urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseksi tehdyt investoinnit ja 
saadakseen kohtuullisen tuoton
sijoitetulle pääomalle.

Käyttöoikeussopimuksen kesto on 
rajoitettu. Tässä yhteydessä huomioon 
otettaviin tekijöihin voi kuulua aika, jonka 
käyttöoikeuden saajan katsotaan 
tarvitsevan saadakseen takaisin urakoiden 
tai palvelujen toteuttamiseksi tehdyt 
investoinnit. Lisäksi voidaan ottaa 
huomioon muita objektiivisia perusteita, 
kuten palvelun yleisen edun mukainen 
keskeytymätön ja laadukas taikka 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
kestävä tuottaminen, 
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käyttöoikeussopimuksen saajan 
valinnasta aiheutuneet kustannukset sekä 
aika, jonka kuluessa arvioidaan 
päästävän hankintaviranomaisen 
asettamiin suorituskykyä koskeviin 
tavoitteisiin.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Sosiaalipalvelut ja muut erityiset palvelut
Liitteessä X lueteltuja sosiaalipalveluja ja 
muita erityisiä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka kuuluvat 
tämän direktiivin soveltamisalaan, 
sovelletaan 26 artiklan 3 kohdan ja 
27 artiklan 1 kohdan mukaista velvoitetta.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyihin sellaisille 
suojatyökeskuksille ja talouden 
toimijoille, joiden päätarkoituksena on 
vammaisten ja heikommassa asemassa 
olevien työntekijöiden integroiminen 
yhteiskuntaan ja työelämään, tai rajata 
käyttöoikeussopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos yli 30 prosenttia 
kyseisten suojatyökeskusten, talouden 
toimijoiden tai suojatyöohjelmien 
työntekijöistä on vammaisia tai 
heikommassa asemassa olevia 

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyihin
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työntekijöitä.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

suojatyökeskuksille tai rajata kyseisten 
sopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos asianomaisten 
työntekijöiden enemmistö on vammaisia 
henkilöitä, jotka eivät vammansa luonteen 
tai vakavuuden vuoksi voi harjoittaa 
ammattitoimintaa normaaliolosuhteissa 
tai löytää helposti työtä tavanomaisilta 
työmarkkinoilta;

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

yrityksille ja ohjelmiin, joiden 
päätarkoituksena on muita heikommassa 
asemassa olevien työntekijöiden 
integroiminen yhteiskuntaan ja 
työelämään, edellyttäen että yli 
30 prosenttia kyseisten talouden 
toimijoiden tai ohjelmien työntekijöistä on 
vammaisia henkilöitä tai muita 
heikommassa asemassa olevia 
työntekijöitä.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijoiden on noudatettava 
urakan, palvelun tai tavarahankinnan 
suorituspaikassa sovellettavia sosiaalista 
suojelua, työsuhdeturvaa ja työoloja 
koskevia velvollisuuksia, jotka 
vahvistetaan kansallisessa 
lainsäädännössä ja/tai 
työehtosopimuksissa taikka liitteessä 
XIII a luetelluissa kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevat yksityiskohdat julkistetaan, jotta 
kaikki voivat tutustua niihin.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tietoja, jotka on käsitelty sähköisesti 
julkista hankintaa koskevia menettelyjä
varten, estääkseen, havaitakseen ja 
korjatakseen kussakin vaiheessa tehtävät 
virheet kehittämällä asianmukaisia 
välineitä.

8. Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tietoja, jotka on käsitelty sähköisesti 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyjä
varten, estääkseen, havaitakseen ja 
korjatakseen kussakin vaiheessa tehtävät 
virheet kehittämällä asianmukaisia 
välineitä.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on määritettävä 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa osallistumisedellytykset, 
jotka liittyvät

Hankintaviranomaisten on määritettävä 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa tai 
käyttöoikeussopimukseen liittyvässä 
asiakirjassa osallistumisedellytykset, jotka 
liittyvät

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) lainvoimaisilla tuomioilla vahvistettu 
toistuva ja/tai vakava työ-, sosiaaliturva-
tai ympäristölainsäädännön rikkominen.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Talouden toimija on suljettava pois 
käyttöoikeussopimusta koskevasta 
menettelystä, jos hankintaviranomainen tai 
-yksikkö on tietoinen lainvoimaisesta 
päätöksestä, jossa todetaan, että toimija on 
laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa 
sijoittautumismaansa tai 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisia veroja 
tai sosiaaliturvamaksuja.

6. Talouden toimija on suljettava pois 
käyttöoikeussopimusta koskevasta 
menettelystä, jos hankintaviranomainen tai 
-yksikkö on tietoinen lainvoimaisesta 
päätöksestä tai oikeudellisesti sitovasta 
hallinnollisesta päätöksestä, jossa 
todetaan, että toimija on laiminlyönyt 
velvollisuutensa maksaa 
sijoittautumismaansa tai 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisia veroja 
tai sosiaaliturvamaksuja, tai jos talouden 
toimijalle on useaan otteeseen langetettu 
tuomio tai seuraamus työlainsäädännön 
nojalla.

Tarkistus 27
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Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat määrätä, että 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt voivat 
sulkea talouden toimijan pois 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelystä, 
jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Jäsenvaltioiden on määrättävä, että 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt voivat 
sulkea talouden toimijan pois 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelystä, 
jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) talouden toimija on rikkonut 
sosiaaliturva-, työ-, vero- tai 
ympäristölainsäädäntöä.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat määrätä, että 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
tehtävä käyttöoikeussopimukset käyttäen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perustetta, joka on 2 kohdan 
mukainen. Näitä perusteita voivat hinnan 
tai kustannusten lisäksi olla mitkä tahansa 
seuraavista:

4. Jäsenvaltiot voivat määrätä, että 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
tehtävä käyttöoikeussopimukset käyttäen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman ja 
kestävimmän tarjouksen perustetta, joka on 
2 kohdan mukainen. Näitä perusteita voivat 
hinnan tai kustannusten lisäksi olla mitkä 
tahansa seuraavista:

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sosiaaliset perusteet ja 
työllisyyspoliittiset perusteet.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja 
rakennusurakoiden suunnittelun kattavien 
käyttöoikeussopimusten osalta voidaan 
ottaa huomioon kyseisen 
käyttöoikeussopimuksen toteutukseen 
osoitetun henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus, jolloin kyseistä 
henkilöstöä ei käyttöoikeussopimuksen 
tekemisen jälkeen saa vaihtaa ilman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
suostumusta, koska hankintaviranomaisen 
tai -yksikön on varmistettava, että 
organisointi ja laatu säilyvät vastaavina 
vaihdoksista huolimatta;

b) palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja 
rakennusurakoiden suunnittelun kattavien 
käyttöoikeussopimusten osalta on otettava
huomioon kyseisen 
käyttöoikeussopimuksen toteutukseen 
osoitetun henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus sekä mahdollisen 
alihankkijan pätevyys ja ammatillinen 
toiminta, jolloin kyseistä henkilöstöä ei 
käyttöoikeussopimuksen tekemisen jälkeen 
saa vaihtaa ilman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön suostumusta, koska 
hankintaviranomaisen tai -yksikön on 
varmistettava, että organisointi, laatu, 
pätevyys ja kokemus säilyvät vastaavina 
vaihdoksista huolimatta;
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 4 kohdan mukaisessa 
tapauksessa hankintaviranomaisen tai 
-yksikön on täsmennettävä 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen määrittämiseksi valitsemansa 
kunkin perusteen suhteellinen painotus 
hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä 
taikka käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa.

Edellä olevan 4 kohdan mukaisessa 
tapauksessa hankintaviranomaisen tai 
-yksikön on täsmennettävä 
kokonaistaloudellisesti edullisimman ja 
kestävimmän tarjouksen määrittämiseksi 
valitsemansa kunkin perusteen suhteellinen 
painotus hankintailmoituksessa tai 
tarjouspyynnössä taikka 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomainen tai -yksikkö voi 
pyytää tai jäsenvaltio voi velvoittaa sen 
pyytämään käyttöoikeussopimukseen 
liittyvissä asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
sopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille, sekä 
ehdotetut alihankkijat.

1. Hankintaviranomainen tai -yksikkö voi 
pyytää tai jäsenvaltio voi velvoittaa sen 
pyytämään käyttöoikeussopimukseen 
liittyvissä asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
sopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille sekä 
ehdotetut alihankkijat, ja antaa 
alihankkijoita koskevat tiedot, näiden 
nimet, yhteystiedot ja oikeudelliset 
edustajat mukaan luettuina. Kaikki 
alihankintaketjun muutokset, 
alihankkijoiden nimet, yhteystiedot ja 
oikeudelliset edustajat mukaan luettuina, 
on ilmoitettava viipymättä 
hankintaviranomaiselle.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä oleva 1 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

2. Edellä oleva 1 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan eikä 
alihankkijan vastuuta.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
LIITE IV – otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA 
KOSKEVIIN ILMOITUKSIIN 
SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA 
KOSKEVIIN ILMOITUKSIIN TAI 
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEEN 
LIITTYVIIN ASIAKIRJOIHIN
SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
Liite 10 

Komission teksti

17 ARTIKLASSA TARKOITETUT PALVELUT
CPV-koodi Kuvaus

7511000-4 ja
85000000-9–85323000-9
(paitsi 85321000-5 ja 85322000-2)

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Koulutuksen, terveydenhuollon ja 
kulttuurin hallintopalvelut

75300000-9 Pakolliset sosiaalivakuutuspalvelut

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sosiaalietuuspalvelut

98000000-3 Muut yhteiskuntaan liittyvät, sosiaaliset ja 
henkilökohtaiset palvelut

98120000-0 Ammattiyhdistysten tarjoamat palvelut



AD\915531FI.doc 23/24 PE486.119v02-00

FI

98131000-0 Uskontoon liittyvät palvelut

Tarkistus

Poistetaan.
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