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Tarkistus 237
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
-

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen direktiiviksi 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä.

Or. de

Perustelu

Primaarioikeus ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö muodostavat 
objektiivisen ja joustavan oikeudellisen kehyksen käyttöoikeussopimusten tekemistä varten ja 
edellyttävät avointa ja syrjimätöntä menettelyä. Koska jäsenvaltioissa on erilaisia 
käyttöoikeussopimusten muotoja ja hallintorakenteita, yhtenäinen menettely ei ole 
asianmukainen (toissijaisuusperiaate), koska se rajoittaisi Lissabonin sopimuksella 
huomattavasti vahvistettua kuntien toimintavaraa.

Tarkistus 238
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
-

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. de

Tarkistus 239
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
-
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Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. it

Perustelu

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, 
poiché essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato 
interno e gli obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a 
livello centrale, che regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non 
assimilabile agli altri settori economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi 
molto differenti tra gli Stati Membri. Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da 
rendere molto complessa la sua eventuale applicazione.

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

Tarkistus 240
Heide Rühle, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
-

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 



AM\916800FI.doc 5/185 PE496.581v03-00

FI

geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.

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

Tarkistus 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan sekä 
62 ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 14 artiklan, 53 artiklan 
1 kohdan, 62 artiklan ja 114 artiklan sekä 
sen pöytäkirjan N:o 26,

Or. fr

Perustelu

Yleistä etua koskevien määräyksien ja niihin liittyvien erityispiirteiden huomioon ottaminen 
direktiivissä.

Tarkistus 242
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
14 artiklan sekä sen pöytäkirjan N:o 26,

Or. fr

Tarkistus 243
Françoise Castex
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 4 artiklan 
2 kohdan,

Or. fr

Tarkistus 244
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan sekä 
62 ja 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 14 artiklan, 53 artiklan 
1 kohdan sekä 62 ja 114 artiklan sekä 
pöytäkirjan N:o 26,

Or. en

Tarkistus 245
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin tasolla ei ole voimassa 
selkeitä sääntöjä, joilla säänneltäisiin 
käyttöoikeussopimusten tekemistä, mikä 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, luo 
esteitä palvelujen vapaalle tarjoamiselle ja 
vääristää sisämarkkinoiden toimintaa. 
Tämän vuoksi talouden toimijat, 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset 

Poistetaan.
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(pk-yritykset), eivät voi käyttää 
oikeuksiaan sisämarkkinoilla eivätkä 
hyödyntää tärkeitä 
liiketoimintamahdollisuuksia, kun taas 
viranomaiset eivät välttämättä pysty 
käyttämään julkisia varoja parhaalla 
mahdollisella tavalla, jotta EU:n 
kansalaiset hyötyisivät laadukkaista ja 
mahdollisimman edullisista palveluista. 
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevalla asianmukaisella 
lainsäädäntökehyksellä voitaisiin 
varmistaa unionin kaikille talouden 
toimijoille todellinen ja syrjimätön pääsy 
markkinoille sekä oikeusvarmuus, mikä 
edistäisi julkisia investointeja 
infrastruktuureihin ja kansalaisille 
tarjottaviin strategisiin palveluihin.

Or. en

Tarkistus 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin tasolla ei ole voimassa 
selkeitä sääntöjä, joilla säänneltäisiin 
käyttöoikeussopimusten tekemistä, mikä 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, luo 
esteitä palvelujen vapaalle tarjoamiselle ja 
vääristää sisämarkkinoiden toimintaa. 
Tämän vuoksi talouden toimijat, 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset 
(pk-yritykset), eivät voi käyttää 
oikeuksiaan sisämarkkinoilla eivätkä 
hyödyntää tärkeitä 
liiketoimintamahdollisuuksia, kun taas 
viranomaiset eivät välttämättä pysty 
käyttämään julkisia varoja parhaalla 
mahdollisella tavalla, jotta EU:n 
kansalaiset hyötyisivät laadukkaista ja 
mahdollisimman edullisista palveluista. 

Poistetaan.
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Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevalla asianmukaisella 
lainsäädäntökehyksellä voitaisiin 
varmistaa unionin kaikille talouden 
toimijoille todellinen ja syrjimätön pääsy 
markkinoille sekä oikeusvarmuus, mikä 
edistäisi julkisia investointeja 
infrastruktuureihin ja kansalaisille 
tarjottaviin strategisiin palveluihin.

Or. de

Tarkistus 247
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin tasolla ei ole voimassa selkeitä 
sääntöjä, joilla säänneltäisiin 
käyttöoikeussopimusten tekemistä, mikä 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, luo 
esteitä palvelujen vapaalle tarjoamiselle ja 
vääristää sisämarkkinoiden toimintaa. 
Tämän vuoksi talouden toimijat, erityisesti 
pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset), eivät voi käyttää oikeuksiaan 
sisämarkkinoilla eivätkä hyödyntää tärkeitä 
liiketoimintamahdollisuuksia, kun taas 
viranomaiset eivät välttämättä pysty 
käyttämään julkisia varoja parhaalla 
mahdollisella tavalla, jotta EU:n 
kansalaiset hyötyisivät laadukkaista ja 
mahdollisimman edullisista palveluista. 
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevalla asianmukaisella 
lainsäädäntökehyksellä voitaisiin varmistaa 
unionin kaikille talouden toimijoille 
todellinen ja syrjimätön pääsy markkinoille 
sekä oikeusvarmuus, mikä edistäisi julkisia 
investointeja infrastruktuureihin ja 
kansalaisille tarjottaviin strategisiin 
palveluihin.

(1) Unionin tasolla ei ole voimassa selkeitä 
sääntöjä, joilla säänneltäisiin 
käyttöoikeussopimusten tekemistä, mikä 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, luo 
esteitä palvelujen vapaalle tarjoamiselle ja 
vääristää sisämarkkinoiden toimintaa. 
Tämän vuoksi talouden toimijat, erityisesti 
pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset), eivät voi käyttää oikeuksiaan 
sisämarkkinoilla eivätkä hyödyntää tärkeitä 
liiketoimintamahdollisuuksia, kun taas 
viranomaiset eivät välttämättä pysty 
käyttämään julkisia varoja parhaalla 
mahdollisella tavalla, jotta EU:n 
kansalaiset hyötyisivät laadukkaista ja 
mahdollisimman edullisista palveluista. 
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevalla asianmukaisella 
lainsäädäntökehyksellä voitaisiin varmistaa 
unionin kaikille talouden toimijoille 
todellinen ja syrjimätön pääsy markkinoille 
sekä oikeusvarmuus, mikä edistäisi julkisia 
investointeja infrastruktuureihin ja 
kansalaisille tarjottaviin strategisiin 
palveluihin. Olisi tarkoituksenmukaista 
luoda eurooppalainen yleisperiaate, jonka 
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tavoitteena on sisällyttää pk-yritykset 
käyttöoikeussopimusten myöntämisen 
piiriin, sillä näin voitaisiin helpottaa 
niiden mahdollisuutta päästä 
käyttöoikeussopimusmarkkinoille.

Or. it

Tarkistus 248
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unionin tasolla ei ole voimassa selkeitä 
sääntöjä, joilla säänneltäisiin 
käyttöoikeussopimusten tekemistä, mikä 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, luo 
esteitä palvelujen vapaalle tarjoamiselle ja 
vääristää sisämarkkinoiden toimintaa. 
Tämän vuoksi talouden toimijat, erityisesti 
pienet ja keskisuuret yritykset 
(pk-yritykset), eivät voi käyttää 
oikeuksiaan sisämarkkinoilla eivätkä 
hyödyntää tärkeitä 
liiketoimintamahdollisuuksia, kun taas 
viranomaiset eivät välttämättä pysty 
käyttämään julkisia varoja parhaalla 
mahdollisella tavalla, jotta EU:n 
kansalaiset hyötyisivät laadukkaista ja 
mahdollisimman edullisista palveluista. 
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevalla asianmukaisella 
lainsäädäntökehyksellä voitaisiin varmistaa 
unionin kaikille talouden toimijoille 
todellinen ja syrjimätön pääsy markkinoille 
sekä oikeusvarmuus, mikä edistäisi julkisia 
investointeja infrastruktuureihin ja 
kansalaisille tarjottaviin strategisiin
palveluihin.

(1) Unionin tasolla ei ole voimassa selkeitä 
sääntöjä, joilla säänneltäisiin 
käyttöoikeussopimusten tekemistä, mikä 
aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, luo 
esteitä palvelujen vapaalle tarjoamiselle ja 
vääristää sisämarkkinoiden toimintaa. 
Tämän vuoksi talouden toimijat, erityisesti 
pienet ja keskisuuret yritykset 
(pk-yritykset), eivät voi käyttää 
oikeuksiaan sisämarkkinoilla eivätkä 
hyödyntää tärkeitä 
liiketoimintamahdollisuuksia, kun taas 
viranomaiset eivät välttämättä pysty 
käyttämään julkisia varoja parhaalla 
mahdollisella tavalla, jotta EU:n 
kansalaiset hyötyisivät laadukkaista ja 
mahdollisimman edullisista palveluista. 
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevalla asianmukaisella 
lainsäädäntökehyksellä voitaisiin varmistaa 
unionin kaikille talouden toimijoille 
todellinen ja syrjimätön pääsy markkinoille 
sekä oikeusvarmuus, mikä edistäisi julkisia 
investointeja infrastruktuureihin ja 
kansalaisille tarjottaviin yleistä 
taloudellista etua koskeviin palveluihin.

Or. fr
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Tarkistus 249
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Käyttöoikeusurakoiden myöntämiseen 
sovelletaan nykyisin julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY perussääntöjä, kun 
taas sellaisten palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen, joilla 
on rajatylittävä ulottuvuus, sovelletaan 
perussopimuksen periaatteita ja erityisesti 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta, sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta ja niistä 
johtuvia periaatteita, kuten yhdenvertaisen 
kohtelun, syrjimättömyyden ja 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteita 
sekä suhteellisuus- ja avoimuusperiaatteita. 
Kansallisten lainsäätäjien erilaisiin 
tapoihin tulkita perussopimuksen 
periaatteita sekä eri jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöjen välisiin suuriin eroihin 
liittyy oikeudellisen epävarmuuden riski. 
Tämä riski on todettu myös Euroopan 
unionin tuomioistuimen laajassa 
oikeuskäytännössä, jossa on kuitenkin 
käsitelty vain osittain joitakin 
käyttöoikeussopimusten tekoon liittyviä 
näkökohtia. Tämän vuoksi on tarpeen 
soveltaa perussopimuksen periaatteita 
yhtenäisesti käytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa ja poistaa periaatteiden 

(2) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Käyttöoikeusurakoiden myöntämiseen 
sovelletaan nykyisin julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY perussääntöjä, kun 
taas sellaisten palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen, joilla 
on rajatylittävä ulottuvuus, sovelletaan 
perussopimuksen periaatteita ja erityisesti 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta, sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta ja niistä 
johtuvia periaatteita, kuten yhdenvertaisen 
kohtelun, syrjimättömyyden ja 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteita 
sekä suhteellisuus- ja avoimuusperiaatteita.
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tulkintaerot unionin tasolla 
sisämarkkinoita vielä nykyään haittaavien 
vääristymien poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Käyttöoikeusurakoiden myöntämiseen 
sovelletaan nykyisin julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY perussääntöjä, kun 
taas sellaisten palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen, joilla 
on rajatylittävä ulottuvuus, sovelletaan 
perussopimuksen periaatteita ja erityisesti 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta, sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta ja niistä 
johtuvia periaatteita, kuten yhdenvertaisen 
kohtelun, syrjimättömyyden ja 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteita 
sekä suhteellisuus- ja avoimuusperiaatteita. 
Kansallisten lainsäätäjien erilaisiin tapoihin 
tulkita perussopimuksen periaatteita sekä 
eri jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen välisiin 
suuriin eroihin liittyy oikeudellisen 
epävarmuuden riski. Tämä riski on todettu 

(2) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Käyttöoikeusurakoiden myöntämiseen 
sovelletaan nykyisin julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY perussääntöjä, kun 
taas sellaisten palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen, joilla 
on rajatylittävä ulottuvuus, sovelletaan 
perussopimuksen periaatteita ja erityisesti 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta, sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta ja niistä 
johtuvia periaatteita, kuten yhdenvertaisen 
kohtelun, syrjimättömyyden ja
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteita 
sekä suhteellisuus- ja avoimuusperiaatteita. 
Kansallisten lainsäätäjien erilaisiin tapoihin 
tulkita perussopimuksen periaatteita sekä 
eri jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen välisiin 
suuriin eroihin liittyy oikeudellisen 
epävarmuuden riski. Tämä riski on todettu 



PE496.581v03-00 12/185 AM\916800FI.doc

FI

myös Euroopan unionin tuomioistuimen 
laajassa oikeuskäytännössä, jossa on 
kuitenkin käsitelty vain osittain joitakin 
käyttöoikeussopimusten tekoon liittyviä 
näkökohtia. Tämän vuoksi on tarpeen 
soveltaa perussopimuksen periaatteita 
yhtenäisesti käytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa ja poistaa periaatteiden 
tulkintaerot unionin tasolla sisämarkkinoita 
vielä nykyään haittaavien vääristymien 
poistamiseksi.

myös Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä, jossa on kuitenkin 
käsitelty vain osittain joitakin 
käyttöoikeussopimusten tekoon liittyviä 
näkökohtia. Tämän vuoksi on tarpeen 
soveltaa perussopimuksen periaatteita 
yhtenäisesti käytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa ja poistaa periaatteiden 
tulkintaerot unionin tasolla sisämarkkinoita 
vielä nykyään haittaavien vääristymien 
poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Käyttöoikeusurakoiden myöntämiseen 
sovelletaan nykyisin julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY perussääntöjä, kun 
taas sellaisten palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen, joilla 
on rajatylittävä ulottuvuus, sovelletaan 
perussopimuksen periaatteita ja erityisesti 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta, sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta ja niistä 
johtuvia periaatteita, kuten yhdenvertaisen 
kohtelun, syrjimättömyyden ja 

(2) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Käyttöoikeusurakoiden myöntämiseen 
sovelletaan nykyisin julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY perussääntöjä, kun 
taas sellaisten palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen, joilla 
on rajatylittävä ulottuvuus, sovelletaan 
perussopimuksen periaatteita ja erityisesti 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta, sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta ja niistä 
johtuvia periaatteita, kuten yhdenvertaisen 
kohtelun, syrjimättömyyden ja 
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vastavuoroisen tunnustamisen periaatteita 
sekä suhteellisuus- ja avoimuusperiaatteita. 
Kansallisten lainsäätäjien erilaisiin 
tapoihin tulkita perussopimuksen 
periaatteita sekä eri jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöjen välisiin suuriin eroihin 
liittyy oikeudellisen epävarmuuden riski. 
Tämä riski on todettu myös Euroopan 
unionin tuomioistuimen laajassa 
oikeuskäytännössä, jossa on kuitenkin 
käsitelty vain osittain joitakin 
käyttöoikeussopimusten tekoon liittyviä 
näkökohtia. Tämän vuoksi on tarpeen 
soveltaa perussopimuksen periaatteita 
yhtenäisesti käytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa ja poistaa periaatteiden 
tulkintaerot unionin tasolla 
sisämarkkinoita vielä nykyään haittaavien 
vääristymien poistamiseksi.

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteita 
sekä suhteellisuus- ja avoimuusperiaatteita.

Or. en

Tarkistus 252
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
millään tavalla jäsenvaltioiden tai 
viranomaisten vapauteen päättää 
urakoiden tai palvelujen suorasta 
tarjoamisesta yleisölle tai niiden 
tarjoamisen ulkoistamisesta kolmansille 
osapuolille. Jäsenvaltioiden tai 
viranomaisten olisi voitava edelleen 
määritellä vapaasti tarjottavan palvelun
ominaisuudet, mukaan lukien palvelujen 
laatua tai hintaa koskevat edellytykset, 
pyrkiessään julkisen politiikkansa 
mukaisiin tavoitteisiin.

(3) Tässä direktiivissä tunnustetaan ja 
vahvistetaan jäsenvaltioiden ja 
viranomaisten oikeus päättää parhaana 
pitämästään tavasta huolehtia vastuullaan 
olevien urakoiden ja palvelujen 
toteuttamisesta. Tämä direktiivi ei saisi 
vaikuttaa millään tavalla jäsenvaltioiden tai 
viranomaisten vapauteen suorittaa 
urakoita tai palveluja yleisölle tai 
ulkoistaa niiden suorittaminen
kolmansille osapuolille. Jäsenvaltioilla ja 
viranomaisilla on edelleen oikeus
määritellä ja täsmentää tarjottavien 
palvelujen ominaisuudet, mukaan lukien 
palvelujen laatua tai hintaa koskevat 
edellytykset, pyrkiessään julkisen 
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politiikkansa mukaisiin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 253
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa
millään tavalla jäsenvaltioiden tai 
viranomaisten vapauteen päättää urakoiden 
tai palvelujen suorasta tarjoamisesta 
yleisölle tai niiden tarjoamisen 
ulkoistamisesta kolmansille osapuolille.
Jäsenvaltioiden tai viranomaisten olisi 
voitava edelleen määritellä vapaasti
tarjottavan palvelun ominaisuudet, mukaan 
lukien palvelujen laatua tai hintaa koskevat 
edellytykset, pyrkiessään julkisen 
politiikkansa mukaisiin tavoitteisiin.

(3) Unionin oikeuteen sisältyvän 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tämä
direktiivi ei vaikuta millään tavalla 
jäsenvaltioiden tai viranomaisten 
vapauteen päättää urakoiden tai palvelujen 
suorasta tarjoamisesta yleisölle tai niiden 
tarjoamisen ulkoistamisesta kolmansille 
osapuolille. Tämä koskee erityisesti 
SEUT-sopimuksen 14 artiklassa ja 
SEUT-sopimuksen yleistä etua koskevia 
palveluja koskevassa pöytäkirjassa N:o 26 
olevassa 2 artiklassa tarkoitettuja yleistä 
etua ja yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluja. Jäsenvaltioilla ja 
viranomaisilla on edelleen oikeus
määritellä ja täsmentää tarjottavan 
palvelun ominaisuudet, mukaan lukien 
palvelujen laatua tai hintaa koskevat 
edellytykset, pyrkiessään julkisen 
politiikkansa mukaisiin tavoitteisiin.

Or. de

Perustelu

Vahvistetaan, että direktiivillä ei puututa viranomaisten vapaan harkinnan periaatteeseen 
eikä anneta jäsenvaltioille tai niiden viranomaisille määräyksiä siitä, onko valtion 
toimitettava jokin palvelu vai annettava se ulkopuolisen palveluntarjoajan toimitettavaksi. 
Lisäksi painotetaan, että tämä periaate koskee etenkin myös yleistä etua tai yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen toimittamisen arkaluonteisia aloja.
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Tarkistus 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
millään tavalla jäsenvaltioiden tai
viranomaisten vapauteen päättää 
urakoiden tai palvelujen suorasta 
tarjoamisesta yleisölle tai niiden 
tarjoamisen ulkoistamisesta kolmansille 
osapuolille. Jäsenvaltioiden tai 
viranomaisten olisi voitava edelleen 
määritellä vapaasti tarjottavan palvelun
ominaisuudet, mukaan lukien palvelujen 
laatua tai hintaa koskevat edellytykset, 
pyrkiessään julkisen politiikkansa 
mukaisiin tavoitteisiin.

(3) Tässä direktiivissä tunnustetaan ja 
vahvistetaan jäsenvaltioiden ja 
viranomaisten oikeus päättää parhaana 
pitämästään tavasta huolehtia vastuullaan 
olevien urakoiden ja palvelujen 
toteuttamisesta. Tämä direktiivi ei saisi 
vaikuttaa millään tavalla jäsenvaltioiden tai 
viranomaisten vapauteen suorittaa 
urakoita tai palveluja suoraan yleisölle tai 
ulkoistaa niiden suorittaminen
kolmansille osapuolille. Jäsenvaltioilla ja 
viranomaisilla on edelleen oikeus
määritellä ja täsmentää tarjottavien 
palvelujen ominaisuudet, mukaan lukien 
palvelujen laatua tai hintaa koskevat 
edellytykset sekä työolot, joissa palveluja 
suoritetaan, pyrkiessään julkisen 
politiikkansa mukaisiin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 255
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
millään tavalla jäsenvaltioiden tai 
viranomaisten vapauteen päättää urakoiden 
tai palvelujen suorasta tarjoamisesta 
yleisölle tai niiden tarjoamisen 
ulkoistamisesta kolmansille osapuolille. 
Jäsenvaltioiden tai viranomaisten olisi 
voitava edelleen määritellä vapaasti 
tarjottavan palvelun ominaisuudet, mukaan 

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 4 artiklan mukaisesti tämä 
direktiivi kunnioittaa jäsenvaltioiden 
kansallista identiteettiä, joka on 
olennainen osa niiden poliittisia ja 
valtiosäännön rakenteita, myös 
alueellisen ja paikallisen itsehallinnon 
osalta. Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 14 artiklan ja sen 
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lukien palvelujen laatua tai hintaa koskevat 
edellytykset, pyrkiessään julkisen 
politiikkansa mukaisiin tavoitteisiin.

yleistä etua koskevista palveluista tehdyn 
pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti tämä
direktiivi ei saisi vaikuttaa millään tavalla 
jäsenvaltioiden tai viranomaisten 
vapauteen päättää urakoiden tai palvelujen 
suorasta tarjoamisesta yleisölle tai niiden 
tarjoamisen ulkoistamisesta kolmansille 
osapuolille. Jäsenvaltioiden tai 
viranomaisten, valtiotasoa alemmat 
viranomaiset mukaan lukien, olisi voitava 
edelleen määritellä vapaasti tarjottavan 
palvelun ominaisuudet, mukaan lukien 
palvelujen laatua tai hintaa koskevat 
edellytykset, pyrkiessään julkisen 
politiikkansa mukaisiin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 256
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämä direktiivi ei vaikuta 
viranomaisten vapauteen määritellä 
kansallisella tasolla yleistä taloudellista 
etua koskevien palvelujen laajuus ja 
tarjottavien palvelujen ominaisuudet, 
mukaan lukien palvelun laatua koskevat 
edellytykset, niiden pyrkiessä 
politiikkansa mukaisiin tavoitteisiin. 
Direktiivi ei koske yleistä taloudellista 
etua koskevien palvelujen rahoitusta eikä 
järjestelmiä, joilla jäsenvaltiot myöntävät 
tukia erityisesti sosiaalialalla yhteisön 
kilpailusääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 257
Pier Antonio Panzeri
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Tämä direktiivi ei vaikuta 
työehtoihin, kuten enimmäistyöaikoihin 
tai vähimmäislepoaikoihin, palkallisten 
vuosilomien vähimmäiskestoon, 
vähimmäispalkkoihin taikka 
työterveyteen, työturvallisuuteen ja 
työhygieniaan, joita jäsenvaltiot soveltavat 
yhteisön oikeuden mukaisesti, eikä 
myöskään työmarkkinaosapuolten välisiin 
suhteisiin mukaan luettuina oikeus 
neuvotella ja tehdä työehtosopimuksia, 
lakko-oikeus ja oikeus 
työtaistelutoimenpiteisiin yhteisön 
oikeuden mukaisia kansallisia sääntöjä ja 
käytäntöjä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 258
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Jäsenvaltiot voivat määrätä, että 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
tehtävä käyttöoikeussopimukset käyttäen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perustetta. Tähän perusteeseen 
voi hinnan tai kustannusten lisäksi 
sisältyä laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat ja 
innovatiivisen luonteen. Se voi myös 
kattaa huollon ja teknisen tuen, 
toimituspäivän, toimitus- tai toteutusajan, 
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kyseisen käyttöoikeussopimuksen 
toteutukseen osoitetun henkilöstön 
organisoinnin, pätevyyden ja kokemuksen
sekä tietyn prosessin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa 
edellyttäen, että tämä ei aiheuta syrjintää 
talouden toimijoiden välillä.

Or. en

Tarkistus 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tietyn arvon ylittävien 
käyttöoikeussopimusten osalta on 
aiheellista säätää kyseisten sopimusten 
kansallisten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisen vähimmäistasosta, 
jotta voidaan turvata 
käyttöoikeussopimusten avaaminen 
kilpailulle ja riittävä oikeusvarmuus. 
Yhteensovittamista koskevat säännökset 
eivät saisi ylittää sitä, mikä on tarpeen 
edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava täydentää ja kehittää 
edelleen kyseisiä säännöksiä, jos ne 
katsovat sen aiheelliseksi, jotta voidaan 
paremmin varmistaa, että edellä 
mainittuja periaatteita noudatetaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 260
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Tiettyjä yhteensovittamista koskevia 
säännöksiä olisi otettava käyttöön myös 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla tehtävien 
käyttöoikeusurakoiden ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten osalta, 
koska kansalliset viranomaiset voivat 
vaikuttaa näillä aloilla toimivien 
yksikköjen toimintaan ja koska on tarpeen 
ottaa huomioon, että markkinat, joilla 
kyseiset yksiköt toimivat, ovat 
luonteeltaan suljettuja, mikä johtuu 
jäsenvaltioiden myöntämistä erityis- tai 
yksinoikeuksista, jotka koskevat 
toimituksia kyseistä palvelua tarjoaviin 
verkkoihin, näiden verkkojen käyttöön 
antamista tai toimintaa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tiettyjä yhteensovittamista koskevia 
säännöksiä olisi otettava käyttöön myös 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla tehtävien 
käyttöoikeusurakoiden ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten osalta, 
koska kansalliset viranomaiset voivat 
vaikuttaa näillä aloilla toimivien 
yksikköjen toimintaan ja koska on tarpeen 
ottaa huomioon, että markkinat, joilla 
kyseiset yksiköt toimivat, ovat 
luonteeltaan suljettuja, mikä johtuu 
jäsenvaltioiden myöntämistä erityis- tai 
yksinoikeuksista, jotka koskevat 
toimituksia kyseistä palvelua tarjoaviin 

Poistetaan.
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verkkoihin, näiden verkkojen käyttöön 
antamista tai toimintaa.

Or. de

Tarkistus 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tiettyjä yhteensovittamista koskevia 
säännöksiä olisi otettava käyttöön myös 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla tehtävien 
käyttöoikeusurakoiden ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten osalta, 
koska kansalliset viranomaiset voivat 
vaikuttaa näillä aloilla toimivien 
yksikköjen toimintaan ja koska on tarpeen 
ottaa huomioon, että markkinat, joilla 
kyseiset yksiköt toimivat, ovat 
luonteeltaan suljettuja, mikä johtuu 
jäsenvaltioiden myöntämistä erityis- tai 
yksinoikeuksista, jotka koskevat 
toimituksia kyseistä palvelua tarjoaviin 
verkkoihin, näiden verkkojen käyttöön 
antamista tai toimintaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 263
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tiettyjä yhteensovittamista koskevia 
säännöksiä olisi otettava käyttöön myös 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 

Poistetaan.
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postipalvelujen alalla tehtävien 
käyttöoikeusurakoiden ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten osalta, 
koska kansalliset viranomaiset voivat 
vaikuttaa näillä aloilla toimivien 
yksikköjen toimintaan ja koska on tarpeen 
ottaa huomioon, että markkinat, joilla 
kyseiset yksiköt toimivat, ovat 
luonteeltaan suljettuja, mikä johtuu 
jäsenvaltioiden myöntämistä erityis- tai 
yksinoikeuksista, jotka koskevat 
toimituksia kyseistä palvelua tarjoaviin 
verkkoihin, näiden verkkojen käyttöön 
antamista tai toimintaa.

Or. de

Tarkistus 264
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tiettyjä yhteensovittamista koskevia 
säännöksiä olisi otettava käyttöön myös 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla tehtävien 
käyttöoikeusurakoiden ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten osalta, 
koska kansalliset viranomaiset voivat 
vaikuttaa näillä aloilla toimivien 
yksikköjen toimintaan ja koska on tarpeen 
ottaa huomioon, että markkinat, joilla 
kyseiset yksiköt toimivat, ovat 
luonteeltaan suljettuja, mikä johtuu 
jäsenvaltioiden myöntämistä erityis- tai 
yksinoikeuksista, jotka koskevat 
toimituksia kyseistä palvelua tarjoaviin 
verkkoihin, näiden verkkojen käyttöön 
antamista tai toimintaa.

(5) Euroopan parlamentin 
14. tammikuuta 2004, 10. maaliskuuta 
2004 ja 31. toukokuuta 2006 antamien 
päätöslauselmien mukaisesti vesialaa ei 
pitäisi vapauttaa vaan nykyaikaistaa. Siksi 
sen ei pitäisi sisältyä tämän asetuksen 
soveltamisalaan. 

Or. en



PE496.581v03-00 22/185 AM\916800FI.doc

FI

Tarkistus 265
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tiettyjä yhteensovittamista koskevia 
säännöksiä olisi otettava käyttöön myös 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla tehtävien 
käyttöoikeusurakoiden ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten osalta, 
koska kansalliset viranomaiset voivat 
vaikuttaa näillä aloilla toimivien 
yksikköjen toimintaan ja koska on tarpeen 
ottaa huomioon, että markkinat, joilla 
kyseiset yksiköt toimivat, ovat luonteeltaan 
suljettuja, mikä johtuu jäsenvaltioiden 
myöntämistä erityis- tai yksinoikeuksista, 
jotka koskevat toimituksia kyseistä 
palvelua tarjoaviin verkkoihin, näiden 
verkkojen käyttöön antamista tai toimintaa.

(5) Tiettyjä yhteensovittamista koskevia 
säännöksiä olisi otettava käyttöön myös 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla tehtävien 
käyttöoikeusurakoiden ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten osalta, 
koska kansalliset viranomaiset voivat 
vaikuttaa näillä aloilla toimivien 
yksikköjen toimintaan ja koska on tarpeen 
ottaa huomioon, että markkinat, joilla 
kyseiset yksiköt toimivat, ovat luonteeltaan 
suljettuja, mikä johtuu jäsenvaltioiden 
myöntämistä erityis- tai yksinoikeuksista, 
jotka koskevat toimituksia kyseistä 
palvelua tarjoaviin verkkoihin, näiden 
verkkojen käyttöön antamista tai toimintaa.

Or. de

Tarkistus 266
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tiettyjä yhteensovittamista koskevia 
säännöksiä olisi otettava käyttöön myös 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla tehtävien 
käyttöoikeusurakoiden ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten osalta, 
koska kansalliset viranomaiset voivat 
vaikuttaa näillä aloilla toimivien 
yksikköjen toimintaan ja koska on tarpeen 
ottaa huomioon, että markkinat, joilla 
kyseiset yksiköt toimivat, ovat 

(5) Erityisiä säännöksiä on otettava 
käyttöön myös yleistä taloudellista etua 
koskeviin palveluihin liittyvien 
käyttöoikeussopimusten osalta.
Kansallisten viranomaisten on 
määritettävä näihin palveluihin liittyvät 
tehtävät ja niiden erityistavoitteet. 
Viranomaisten on myös voitava päättää 
täysin vapaasti, miten ne hoitavat 
tehtävänsä, sekä myöntää erityis- tai 
yksinoikeuksia, jotka koskevat toimituksia 
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luonteeltaan suljettuja, mikä johtuu 
jäsenvaltioiden myöntämistä erityis- tai 
yksinoikeuksista, jotka koskevat 
toimituksia kyseistä palvelua tarjoaviin 
verkkoihin, näiden verkkojen käyttöön 
antamista tai toimintaa.

kyseistä palvelua tarjoaviin verkkoihin, 
näiden verkkojen käyttöön antamista tai 
toimintaa.

Or. fr

Tarkistus 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan parlamentin 
14. tammikuuta 2004, 10. maaliskuuta 
2004 ja 31. toukokuuta 2006 antamien 
päätöslauselmien mukaisesti vesialaa ei 
pitäisi vapauttaa vaan nykyaikaistaa. Siksi 
sen ei pitäisi sisältyä tämän asetuksen 
soveltamisalaan. 

Or. de

Perustelu

Euroopan parlamentti ilmaisee vesialaa koskevan yksiselitteisen tahtonsa 14. tammikuuta 
2004, 10. maaliskuuta 2004 ja 31. toukokuuta 2006 antamissaan päätöslauselmissa. Niiden 
mukaan Euroopan parlamentti ei pyri vesialalla vapauttamiseen (toisin kuin esimerkiksi 
energia-, televiestintä- tai postialalla) vaan alan nykyaikaistamiseen, jossa taloudelliset 
periaatteet olisivat sopusoinnussa laatu- ja ympäristöstandardien sekä tarvittavan 
tehokkuuden kanssa.

Tarkistus 268
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan parlamentin 
14. tammikuuta 2004, 10. maaliskuuta 
2004 ja 31. toukokuuta 2006 antamien 
päätöslauselmien mukaisesti vesialaa ei 
pitäisi vapauttaa vaan nykyaikaistaa. Siksi 
sen ei pitäisi sisältyä tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Or. de

Tarkistus 269
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokrausopimuksia, jolloin valtio tai 

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokraussopimuksia, etenkin meri- ja 
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hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

sisävesisatamien alalla, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

Or. de

Tarkistus 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokrausopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia tai sosiaalipalvelujen 
toimittamista koskevia lupia, joissa valtio 
tai viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokraussopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
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urakoita eikä palveluja. urakoita eikä palveluja.

Or. de

Tarkistus 271
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokraussopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita rajoitetuksi ajaksi myönnettyjä
lupia, joissa valtio tai viranomainen 
vahvistaa taloudellisen toiminnan 
harjoittamisedellytykset, ei pitäisi katsoa 
käyttöoikeussopimuksiksi. Sama koskee 
tiettyjä sopimuksia, jotka koskevat 
talouden toimijan oikeutta käyttää tiettyjä 
julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokraussopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

Or. it
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Tarkistus 272
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokrausopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
vuokrasopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja. 
Vuokrasopimuksiin (kuten myös 
esimerkiksi maanvuokraussopimuksiin) 
sisältyy yleensä ehtoja, jotka koskevat sitä, 
milloin vuokralainen saa kiinteistön 
hallintaansa, kiinteistön käyttöä 
(esimerkiksi kiinteistön kuvaus, 
määräykset kiinteistön sallitusta käytöstä 
sekä määräykset kiinteistön 
optimaalisesta käytöstä, kuten 
tehokkuusindeksit tai 
ympäristövaatimukset), vuokranantajan ja 
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vuokralaisen velvollisuuksia kiinteistön 
ylläpidon osalta, vuokra-ajan pituutta ja 
hallinnan luovutusta vuokranantajalle, 
vuokraa ja muita vuokralaisen 
maksettavia kustannuksia (esimerkiksi 
viivästyssakot mukaan lukien).

Or. de

Tarkistus 273
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta 
käyttää tiettyjä julkisia alueita tai varoja, 
kuten maanvuokrausopimuksia, jolloin 
valtio tai hankintaviranomainen tai 
-yksikkö vahvistaa vain yleiset ehdot 
alueiden tai varojen käytölle muttei hanki 

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, joilla 
yksi tai useampi hankintaviranomainen 
tai -yksikkö (jäljempänä 
'käyttöoikeussopimuksen myöntäjä') 
siirtää vastuullaan olevien urakoiden tai 
palvelujen toteuttamisen yhdelle tai 
useammalle talouden toimijalle ja joissa 
siirtämisen vastikkeena on joko 
sopimuksen mukaan rakennettavan 
kohteen käyttöoikeus tai suoritettavan 
palvelun hyödyntämisoikeus tai tällainen 
oikeus ja maksu yhdessä.  Kyseisten 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseen 
sovelletaan erityisiä 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjän
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat oikeutta tarjota sosiaalipalveluja 
tai oikeutta tehdä sopimuksia, joilla valtio 
tai hankintaviranomainen tai -yksikkö 
myöntää talouden toimijalle oikeuden 
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erityisiä urakoita eikä palveluja. käyttää tiettyjä julkisia alueita tai varoja, 
kuten yksittäisiä maa-aloja koskevia 
vuokra- tai maanvuokraussopimuksia 
erityisesti meri- ja sisävesisatamien alalla 
tai tienkäyttösopimuksia, ja joissa yleensä 
vahvistetaan vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei tehdä 
viranomaisesta sopimuskumppanin 
toteuttamien erityisten urakoiden tai 
palvelujen vastaanottajaa.

Or. en

Perustelu

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

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

Tarkistus 274
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 

(6) Tässä direktiivissä tarkoitetut
käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
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hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokrausopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten 
kelpoisuuksia, toimilupia ja muita lupia, 
joissa valtio tai viranomainen vahvistaa 
taloudellisen toiminnan 
harjoittamisedellytykset, myös siinä 
tapauksessa, että vastaavat asiakirjat on 
nimetty käyttöoikeussopimuksiksi 
joissakin jäsenvaltioissa, tai joiden 
ansiosta talouden toimija voi toteuttaa 
urakoita tai harjoittaa taloudellista 
toimintaa myös palvelujen muodossa, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi 
tämän direktiivin nojalla. Sama koskee 
tiettyjä sopimuksia, jotka koskevat 
talouden toimijan oikeutta käyttää tiettyjä 
julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokraussopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään kaikki mahdolliset väärinkäsitykset siitä, että direktiivi 
koskisi mitä tahansa hallinnollista asiakirjaa tai toimenpidettä, kunhan sitä vain nimitetään 
käyttöoikeudeksi. Sen sijaan se koskee ainoastaan käyttöoikeussopimukseksi katsottavaa 
erityistä oikeudellista välinettä. Näin ollen on hyvän tärkeää selventää, että vaikka 
jäsenvaltion lainsäädännössä puhutaan käyttöoikeuksiin liittyvistä toimenpiteistä, tällaiset 
tapaukset eivät sisälly direktiiviehdotuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 275
Wim van de Camp
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokrausopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Myöskään sopimuksia, jotka koskevat 
talouden toimijan oikeutta käyttää tiettyjä 
julkisia alueita tai varoja, kuten julkisten 
tai yksityisten maa-alueiden 
maanvuokraussopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain maankäyttöä koskevat 
yleiset ehdot ja/tai erityiset sitovat 
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoiset 
velvoitteet muttei hanki erityisiä urakoita 
eikä palveluja, ei pitäisi katsoa 
käyttöoikeussopimuksiksi. Näiden 
julkisten ja yksityisten maa-alueiden 
maanvuokraussopimusten yhteydessä on 
seuraavat termit katsottava ehdoiksi ja 
velvoitteiksi, joilla pyritään ainoastaan 
sääntelemään maankäyttöä: julkisen 
maa-alueen tai resurssin käyttötarkoitus 
(esimerkiksi kuvaus ja luvallinen käyttö, 
käytön optimointiin tähtäävät velvoitteet, 
kuten vertailuarvot tai ympäristönormit), 
sopimuspuolille kuuluvat julkisen maa-
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alueen tai resurssin kunnossapitoa 
koskevat velvoitteet, vuokraajan maksama 
maksu tai vuokra sekä oheiskustannukset 
(mukaan lukien sopimuksen rikkomisesta 
aiheutuvat rangaistusseuraamukset).

Or. en

Perustelu

Komission aikomusta jättää maanvuokraussopimukset tekstin ulkopuolelle olisi 
täsmennettävä oikeusvarmuuden edistämiseksi ja sopimuspuolten yhtäläisten 
toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi. Kaksi kaikkein yleisintä välinettä maata koskevan 
sopimuksen tekemiseksi ovat julkisten tai yksityisten maa-alueiden maanvuokraussopimukset. 
Vaikka niissä voidaan vahvistaa yleiset ehdot ja/tai erityiset sitovat ja oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoiset velvoitteet, niitä ei katsota käyttöoikeussopimuksiksi tässä 
direktiivissä tarkoitetulla tavalla, sillä niiden yhteydessä ei hankita töitä tai palveluja.

Tarkistus 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia tai sosiaalipalvelujen 
toimittamista koskevia lupia, joissa valtio 
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toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokrausopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

tai viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokraus- tai vuokrasopimuksia, 
jolloin valtio tai hankintaviranomainen tai 
-yksikkö vahvistaa vain yleiset ehdot 
alueiden tai varojen käytölle muttei hanki 
erityisiä urakoita eikä palveluja. Vuokra-
ja maanvuokraussopimuksiin sisältyy 
yleensä ehtoja, jotka koskevat sitä, milloin 
vuokralainen saa kiinteistön hallintaansa, 
kiinteistön käyttöä (esimerkiksi kiinteistön 
kuvaus, määräykset kiinteistön sallitusta 
käytöstä sekä määräykset kiinteistön 
optimaalisesta käytöstä, kuten 
tehokkuusindeksit tai 
ympäristövaatimukset), vuokranantajan ja 
vuokralaisen velvollisuuksia kiinteistön 
ylläpidon osalta, vuokra-ajan pituutta ja 
hallinnan luovutusta vuokranantajalle, 
vuokraa ja muita vuokralaisen 
maksettavia kustannuksia, mukaan lukien 
viivästyssakot.

Or. de

Perustelu

Ilmaus "vain yleiset ehdot" on oikeusvarmuuden vuoksi määriteltävä. Tässä voidaan käyttää 
ja konkretisoida Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa 241/83 käyttämää määritelmää.

Tarkistus 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
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hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokrausopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokraussopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja. Tämä koskee myös 
sopimuksia, jotka mahdollistavat kaikille 
talouden toimijoille, jotka täyttävät 
lainsäädännössä ennakolta vahvistetut 
edellytykset, yleisen ja syrjimättömän 
markkinoillepääsyn ilman rajoituksia tai 
kiintiöitä. Myöskään 
kaupunkirakentamista koskevat 
sopimukset eivät ole 
käyttöoikeussopimuksia.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimuksen käsitteen selventäminen. Tähänastinen muotoilu, joka perustuu 
yksinomaan toimilupiin tai muihin lupiin sekä tiettyihin sopimuksiin julkisten alojen tai 
resurssien käytöstä, ei ole riittävän selkeä, jotta sillä voitaisiin sulkea direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle kaikki sellaiset menettelyt, jotka eivät johda 
hankintaviranomaisen yksinomaiseen valintapäätökseen.
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Tarkistus 278
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokrausopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

(6) Käyttöoikeussopimukset voivat olla
rahallista vastiketta vastaan tehtyjä 
sopimuksia, jotka tehdään yhden tai 
useamman talouden toimijan ja yhden tai 
useamman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön välillä ja joiden tarkoituksena on 
urakoiden tai palvelujen hankinta, jolloin 
palvelun tarjoamisen vastikkeena on 
yleensä hankintasopimuksen kohteena 
olevien urakoiden tai palvelujen 
käyttöoikeus. Kyseisten urakoiden tai 
palvelujen toteuttamiseen sovelletaan 
erityisiä hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. 
Käyttöoikeussopimukset voivat koskea 
myös palvelujen, erityisesti yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen, 
hallinnoinnin siirtoa määrätyksi ajaksi 
määrätyllä alueella tapahtuvaa määrättyä 
toimintaa varten. Tällöin ei ole kyse 
julkisista "hankinnoista" eikä 
"hankintamenettelyistä". Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokraussopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

Or. fr
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Tarkistus 279
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokrausopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, käyttöoikeussopimuksen 
tekemistä koskevia tai vastaavia 
asiakirjoja, joissa valtio tai viranomainen 
vahvistaa taloudellisen toiminnan 
harjoittamisedellytykset, ei pitäisi katsoa 
käyttöoikeussopimuksiksi. Sama koskee 
tiettyjä sopimuksia, jotka koskevat 
talouden toimijan oikeutta käyttää tiettyjä 
julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokraussopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

Or. fr

Perustelu

Johdanto-osan 6 kappaleessa käytetty sanamuoto, jolla määritellään "käyttöoikeussopimus", 
saattaa aiheuttaa epävarmuutta. Ongelman ratkaisemiseksi olisi mahdollista lisätä 
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"käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevat tai vastaavat asiakirjat" erityisten 
poissulkemista koskevien perusteiden joukkoon. Sana "tiettyjä" on tarpeeton ja voidaan 
poistaa.

Tarkistus 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokrausopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokraussopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja. Pelkät toimiluvat 
tai oikeus käyttää julkista omaisuutta tai 
maa-aluetta eivät ole palveluja koskevia 
käyttöoikeussopimuksia.
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Or. de

Perustelu

Toimiluvat ja oikeus käyttää julkista maa-aluetta ja julkista omaisuutta eivät muodosta 
markkinoilla suoritettavaa hankintamenettelyä. Siksi olisi selvennettävä, että näitä seikkoja ei 
pidä luokitella palveluja koskeviksi käyttöoikeussopimuksiksi ja että ne sen vuoksi eivät kuulu 
direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 281
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokrausopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus. 
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi. 
Myöskään sopimuksia, jotka koskevat 
talouden toimijan oikeutta käyttää tiettyjä 
julkisia alueita tai varoja, kuten julkisia tai 
yksityisiä maanvuokrausssopimuksia, 
jolloin valtio tai hankintaviranomainen tai 
-yksikkö vahvistaa vain maan käyttöä 
koskevat yleiset ehdot ja/tai erityiset 
sitovat oikeudellisesti 
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täytäntöönpanokelpoiset velvoitteet muttei 
hanki erityisiä urakoita eikä palveluja, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi.
Näiden julkisten ja yksityisten maa-
alueiden maanvuokraussopimusten 
yhteydessä on seuraavat termit katsottava 
ehdoiksi ja velvoitteiksi, joilla pyritään 
ainoastaan sääntelemään maankäyttöä: 
julkisen maa-alueen tai resurssin 
käyttötarkoitus (esimerkiksi kuvaus ja 
luvallinen käyttö, käytön optimointiin
tähtäävät velvoitteet, kuten vertailuarvot 
tai ympäristönormit), sopimuspuolille 
kuuluvat julkisen maa-alueen tai 
resurssin kunnossapitoa koskevat 
velvoitteet, vuokra-ajan pituus ja 
hallinnan luovutus vuokranantajalle, 
vuokraajan maksama maksu tai vuokra 
sekä oheiskustannukset (mukaan lukien 
sopimuksen rikkomisesta aiheutuvat 
rangaistusseuraamukset).

Or. en

Tarkistus 282
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Käyttöoikeussopimuksen ja julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
käsitteiden tulkintaan liittyvät vaikeudet 
ovat aiheuttaneet sidosryhmille jatkuvaa 
oikeudellista epävarmuutta, ja niitä on 
käsitelty useissa Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomioissa. Tämän 
vuoksi käyttöoikeussopimuksen 
määritelmää olisi selvennettävä, erityisesti 
viittaamalla olennaisen toiminnallisen 
riskin käsitteeseen.
Käyttöoikeussopimuksen tärkein piirre –
rakennettavan kohteen tai palvelun 

(7) Käyttöoikeussopimuksen tärkein piirre 
– rakennettavan kohteen tai palvelun 
käyttöoikeus – edellyttää aina 
käyttöoikeussopimuksen saajalle siirtyvää 
taloudellista riskiä, johon sisältyy se 
mahdollisuus, ettei urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseksi tehtyjä investointeja ja 
niistä aiheutuneita kustannuksia saada 
takaisin tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa. 
Käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
sääntelevien erityisten sääntöjen 
soveltaminen ei olisi perusteltua, jos 
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käyttöoikeus – edellyttää aina 
käyttöoikeussopimuksen saajalle siirtyvää 
taloudellista riskiä, johon sisältyy se 
mahdollisuus, ettei urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseksi tehtyjä investointeja ja 
niistä aiheutuneita kustannuksia saada 
takaisin. Käyttöoikeussopimusten 
tekemistä sääntelevien erityisten sääntöjen 
soveltaminen ei olisi perusteltua, jos 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vapauttaisi toimeksisaajan mahdollisista 
tappioista takaamalla tälle 
vähimmäistulon, joka olisi yhtä suuri tai 
suurempi kuin kustannukset, joita 
toimeksisaajalle aiheutuu 
sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.
Samalla olisi tehtävä selväksi, että tietyt
järjestelyt, jotka hankintaviranomainen tai 
-yksikkö maksaa kokonaisuudessaan, olisi 
katsottava käyttöoikeussopimuksiksi, jos 
se, saako kyseinen toimija urakan tai 
palvelun toteuttamiseksi tehtyjä 
investointeja ja niistä aiheutuneita 
kustannuksia takaisin, riippuu palvelun tai 
omaisuuserän tosiasiallisesta kysynnästä tai 
saatavillaolosta.

hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vapauttaisi toimeksisaajan mahdollisista 
tappioista. Tietyt järjestelyt, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö maksaa 
kokonaisuudessaan, olisi kuitenkin 
katsottava käyttöoikeussopimuksiksi, jos 
se, saako kyseinen toimija urakan tai 
palvelun toteuttamiseksi tehtyjä 
investointeja ja niistä aiheutuneita 
kustannuksia takaisin, riippuu palvelun tai 
omaisuuserän tosiasiallisesta kysynnästä tai 
saatavillaolosta.

Or. en

Tarkistus 283
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Käyttöoikeussopimuksen ja julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
käsitteiden tulkintaan liittyvät vaikeudet 
ovat aiheuttaneet sidosryhmille jatkuvaa 
oikeudellista epävarmuutta, ja niitä on 
käsitelty useissa Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomioissa. Tämän vuoksi 
käyttöoikeussopimuksen määritelmää olisi 
selvennettävä, erityisesti viittaamalla 

(7) Käyttöoikeussopimuksen ja julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
käsitteiden tulkintaan liittyvät vaikeudet 
ovat aiheuttaneet sidosryhmille jatkuvaa 
oikeudellista epävarmuutta, ja niitä on 
käsitelty useissa Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomioissa. Tämän vuoksi 
käyttöoikeussopimuksen määritelmää olisi 
selvennettävä, erityisesti viittaamalla 
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olennaisen toiminnallisen riskin 
käsitteeseen. Käyttöoikeussopimuksen 
tärkein piirre – rakennettavan kohteen tai 
palvelun käyttöoikeus – edellyttää aina 
käyttöoikeussopimuksen saajalle siirtyvää 
taloudellista riskiä, johon sisältyy se 
mahdollisuus, ettei urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseksi tehtyjä investointeja ja 
niistä aiheutuneita kustannuksia saada 
takaisin. Käyttöoikeussopimusten 
tekemistä sääntelevien erityisten sääntöjen 
soveltaminen ei olisi perusteltua, jos 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vapauttaisi toimeksisaajan mahdollisista 
tappioista takaamalla tälle vähimmäistulon, 
joka olisi yhtä suuri tai suurempi kuin 
kustannukset, joita toimeksisaajalle 
aiheutuu sopimusvelvoitteiden 
täyttämisestä. Samalla olisi tehtävä 
selväksi, että tietyt järjestelyt, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö maksaa 
kokonaisuudessaan, olisi katsottava 
käyttöoikeussopimuksiksi, jos se, saako 
kyseinen toimija urakan tai palvelun 
toteuttamiseksi tehtyjä investointeja ja 
niistä aiheutuneita kustannuksia takaisin, 
riippuu palvelun tai omaisuuserän 
tosiasiallisesta kysynnästä tai 
saatavillaolosta.

olennaisen toiminnallisen riskin 
käsitteeseen. Yleisesti
käyttöoikeussopimuksen tärkein piirre –
rakennettavan kohteen tai palvelun 
käyttöoikeus – edellyttää aina 
käyttöoikeussopimuksen saajalle siirtyvää 
taloudellista riskiä, johon sisältyy se 
mahdollisuus, ettei urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseksi tehtyjä investointeja ja 
niistä aiheutuneita kustannuksia saada 
takaisin. Lisäksi yleishyödyllisiä palveluja 
koskeville käyttöoikeussopimuksille 
ominainen palvelujen suorittamisen siirto 
merkitsee sitä, että 
käyttöoikeussopimuksen saajan on 
toteutettava tarkasti sille annettua 
tehtävää erityisesti seuraavien Euroopan 
unionista ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyihin sopimuksiin 
liitetyssä pöytäkirjassa N:o 26 selkeästi 
vahvistettujen arvojen mukaisesti: korkea 
laadun ja turvallisuuden taso sekä 
kohtuuhintaisuus, yhdenvertainen 
kohtelu sekä yleisen saatavuuden ja 
käyttäjien oikeuksien edistäminen.
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
sääntelevien erityisten sääntöjen 
soveltaminen ei olisi perusteltua, jos 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vapauttaisi toimeksisaajan mahdollisista 
tappioista takaamalla tälle vähimmäistulon, 
joka olisi yhtä suuri tai suurempi kuin 
kustannukset, joita toimeksisaajalle 
aiheutuu sopimusvelvoitteiden 
täyttämisestä. Samalla olisi tehtävä 
selväksi, että tietyt järjestelyt, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö maksaa 
kokonaisuudessaan, olisi katsottava 
käyttöoikeussopimuksiksi, jos se, saako 
kyseinen toimija urakan tai palvelun 
toteuttamiseksi tehtyjä investointeja ja 
niistä aiheutuneita kustannuksia takaisin, 
riippuu palvelun tai omaisuuserän 
tosiasiallisesta kysynnästä tai 
saatavillaolosta.

Or. fr
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Tarkistus 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Käyttöoikeussopimuksen ja julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
käsitteiden tulkintaan liittyvät vaikeudet 
ovat aiheuttaneet sidosryhmille jatkuvaa 
oikeudellista epävarmuutta, ja niitä on 
käsitelty useissa Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomioissa. Tämän 
vuoksi käyttöoikeussopimuksen 
määritelmää olisi selvennettävä, erityisesti 
viittaamalla olennaisen toiminnallisen 
riskin käsitteeseen.
Käyttöoikeussopimuksen tärkein piirre –
rakennettavan kohteen tai palvelun 
käyttöoikeus – edellyttää aina 
käyttöoikeussopimuksen saajalle siirtyvää 
taloudellista riskiä, johon sisältyy se 
mahdollisuus, ettei urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseksi tehtyjä investointeja ja 
niistä aiheutuneita kustannuksia saada 
takaisin. Käyttöoikeussopimusten 
tekemistä sääntelevien erityisten sääntöjen 
soveltaminen ei olisi perusteltua, jos 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vapauttaisi toimeksisaajan mahdollisista 
tappioista takaamalla tälle 
vähimmäistulon, joka olisi yhtä suuri tai 
suurempi kuin kustannukset, joita 
toimeksisaajalle aiheutuu 
sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.
Samalla olisi tehtävä selväksi, että tietyt
järjestelyt, jotka hankintaviranomainen tai 
-yksikkö maksaa kokonaisuudessaan, olisi 
katsottava käyttöoikeussopimuksiksi, jos 
se, saako kyseinen toimija urakan tai 
palvelun toteuttamiseksi tehtyjä 
investointeja ja niistä aiheutuneita 
kustannuksia takaisin, riippuu palvelun tai 
omaisuuserän tosiasiallisesta kysynnästä tai 

(7) Käyttöoikeussopimuksen tärkein piirre 
– rakennettavan kohteen tai palvelun 
käyttöoikeus – edellyttää aina 
käyttöoikeussopimuksen saajalle siirtyvää 
taloudellista riskiä, johon sisältyy se 
mahdollisuus, ettei urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseksi tehtyjä investointeja ja 
niistä aiheutuneita kustannuksia saada 
takaisin tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa. 
Käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
sääntelevien erityisten sääntöjen 
soveltaminen ei olisi perusteltua, jos 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vapauttaisi toimeksisaajan mahdollisista 
tappioista. Tietyt järjestelyt, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö maksaa 
kokonaisuudessaan, olisi kuitenkin 
katsottava käyttöoikeussopimuksiksi, jos 
se, saako kyseinen toimija urakan tai 
palvelun toteuttamiseksi tehtyjä 
investointeja ja niistä aiheutuneita 
kustannuksia takaisin, riippuu palvelun tai 
omaisuuserän tosiasiallisesta kysynnästä tai 
saatavillaolosta.
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saatavillaolosta.

Or. en

Tarkistus 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jos alakohtaisessa asetuksessa 
säädetään, että käyttöoikeusurakan saajalle 
annetaan takeet sopimuksen toteuttamisesta 
aiheutuneiden investointien ja kustannusten 
saamisesta takaisin, kyseistä sopimusta ei 
pitäisi katsoa tässä direktiivissä 
tarkoitetuksi käyttöoikeussopimukseksi.

(8) Jos alakohtaisessa asetuksessa 
säädetään, että käyttöoikeusurakan saajalle 
annetaan takeet sopimuksen toteuttamisesta 
aiheutuneiden investointien ja kustannusten 
saamisesta takaisin, kyseistä sopimusta ei 
pitäisi katsoa tässä direktiivissä 
tarkoitetuksi käyttöoikeussopimukseksi. 
Tästä on kuitenkin erotettava tapaukset, 
joissa tiettyjen markkinoiden 
toiminnallinen riski on alun alkaen 
pienempi. Tämä seikka ei estä 
sopimuksen katsomista 
käyttöoikeussopimukseksi (vrt. unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö asiassa 
WAZV Gotha (C-206/08)).

Or. de

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa WAZV Gotha (C-206/08) harjoittaman 
oikeuskäytännön mukaisesti ei ole asianmukaista vaatia käyttöoikeussopimuksen tekevältä 
viranomaiselta, että sen on huolehdittava kovemmasta kilpailusta ja suuremmasta 
taloudellisesta riskistä kuin mitä asianomaisella alalla alaa koskevien säännösten perusteella 
vallitsee.

Tarkistus 286
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Jos alakohtaisessa asetuksessa 
säädetään, että käyttöoikeusurakan saajalle 
annetaan takeet sopimuksen toteuttamisesta 
aiheutuneiden investointien ja kustannusten 
saamisesta takaisin, kyseistä sopimusta ei 
pitäisi katsoa tässä direktiivissä 
tarkoitetuksi käyttöoikeussopimukseksi.

(8) Jos alakohtaisessa asetuksessa 
säädetään, että käyttöoikeusurakan saajalle 
annetaan takeet sopimuksen toteuttamisesta 
aiheutuneiden investointien ja kustannusten 
saamisesta takaisin, kyseistä sopimusta ei 
pitäisi katsoa tässä direktiivissä 
tarkoitetuksi käyttöoikeussopimukseksi.
Tämä on kuitenkin erotettava tapauksista, 
joissa tiettyjen markkinoiden 
toiminnallinen riski on alusta alkaen 
pienempi, mutta tämä pienempi riski 
siirretään täysimääräisesti 
käyttösopimuksen saajalle. Näissä 
tapauksissa tällaiset ehdot eivät estä 
sopimuksen katsomista 
käyttöoikeussopimukseksi.

Or. en

(Ks. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-206/08.)

Tarkistus 287
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jos alakohtaisessa asetuksessa 
säädetään, että käyttöoikeusurakan saajalle 
annetaan takeet sopimuksen toteuttamisesta 
aiheutuneiden investointien ja kustannusten 
saamisesta takaisin, kyseistä sopimusta ei 
pitäisi katsoa tässä direktiivissä 
tarkoitetuksi käyttöoikeussopimukseksi.

(8) Jos alakohtaisessa asetuksessa 
säädetään, että käyttöoikeusurakan saajalle 
annetaan takeet sopimuksen toteuttamisesta 
aiheutuneiden investointien ja kustannusten 
saamisesta takaisin ja takeiden 
kokonaissumma on 50 prosenttia 
sopimuksen arvosta, kyseistä sopimusta ei 
pitäisi katsoa tässä direktiivissä 
tarkoitetuksi käyttöoikeussopimukseksi.

Or. it



AM\916800FI.doc 45/185 PE496.581v03-00

FI

Tarkistus 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Toiminnallisen riskin on johduttava 
tekijöistä, joihin osapuolet eivät voi 
vaikuttaa, eikä se näin ollen voi johtua 
minkään sopimuspuolen 
epäasianmukaisesta sopimuksen 
toteuttamisesta. Toiminnallinen riski voi 
muodostua joko kysyntään liittyvästä 
riskistä tai saatavuuteen liittyvästä riskistä 
tai sekä kysyntään että saatavuuteen 
liittyvästä riskistä. Kysyntään liittyvä riski 
on käsitettävä sopimuksen kohteena 
olevien palvelujen tosiasialliseen 
kysyntään liittyväksi riskiksi. 
Saatavuuteen liittyvä riski on käsitettävä 
sopimuksen kohteena olevien urakoiden 
tai palvelujen suorittamiseen liittyväksi 
riskiksi, erityisesti riskiksi siitä, että 
palvelujen tarjonta ei vastaa kysyntää, 
sekä rakennusurakoiden tai palvelujen 
puutteellisuudesta aiheutuvaan 
vahinkoon perustuvasta vastuusta 
aiheutuvaksi riskiksi. Urakoiden tai 
palvelujen puutteellisuudesta tai vastuusta 
aiheutuva riski voi johtua 
käyttöoikeussopimuksen saajan tekemistä, 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamisen 
edellyttämiä pääoma- ja muita 
investointeja koskevista päätöksistä ja 
johtaa siihen, että suoritettujen urakoiden
tai palvelujen riittämättömyys tai 
puutteellisuus haittaa 
käyttöoikeussopimuksen saajan kykyä 
saada tuottoa investoinneille 
käyttöoikeussopimuksen 
voimassaoloaikana.

Or. en



PE496.581v03-00 46/185 AM\916800FI.doc

FI

Perustelu

"Saatavuuteen liittyvän riskin" määritelmä ja merkitys 2 artiklan 2 kohdassa eivät ole kovin 
selviä. Ehdotetulla uudella johdanto-osan kappaleella pyritään kytkemään se päätöksiin, joita 
käyttöoikeussopimuksen saaja tekee sopimusta toteuttaessaan (ks. johdanto-osan kappale 
19 a (uusi)).

Tarkistus 289
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Toiminnallisen riskin on johduttava 
tekijöistä, joihin osapuolet eivät voi 
vaikuttaa, eikä se näin ollen voi johtua 
minkään sopimuspuolen 
epäasianmukaisesta sopimuksen 
toteuttamisesta. Toiminnallinen riski voi 
muodostua joko kysyntään liittyvästä 
riskistä tai saatavuuteen liittyvästä riskistä 
tai sekä kysyntään että saatavuuteen 
liittyvästä riskistä. Kysyntään liittyvä riski 
on käsitettävä sopimuksen kohteena 
olevien palvelujen tosiasiallisen kysyntään 
liittyväksi riskiksi. Saatavuuteen liittyvä 
riski on käsitettävä sopimuksen kohteena 
olevien urakoiden tai palvelujen 
suorittamiseen liittyväksi riskiksi, 
erityisesti riskiksi siitä, että palvelujen 
tarjonta ei vastaa kysyntää, sekä 
rakennusurakoiden tai palvelujen 
puutteellisuudesta aiheutuvaan 
vahinkoon perustuvasta vastuusta 
aiheutuvaksi riskiksi. Sopimuksen 
luokittelemiseksi 
käyttöoikeussopimukseksi riittää, että 
sopimuskumppani ottaa vastattavakseen 
toiminnasta hankintaviranomaiselle 
aiheutuvan riskin täysimääräisesti tai 
ainakin pääosin, vaikka tämä riski 
olisikin alusta alkaen huomattavan pieni 
palvelun organisointia koskevien 
julkisoikeudellisten yksityiskohtaisten 
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sääntöjen vuoksi.

 Or. en

Perustelu

Epämääräisyyden välttämiseksi "toiminnallisen riskin" määritelmän olisi perustuttava 
kysyntään ja saatavuuteen liittyvään riskiin. Sanamuodossa olisi lisäksi otettava huomioon 
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-206/08 ("Eurawasser") ja C-274/09 
("Stadler").

Tarkistus 290
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Erityis- tai yksinoikeuksien käsitteellä 
on keskeinen merkitys tämän direktiivin 
soveltamisalan määrittämisessä, koska 
direktiivin säännöksiä sovelletaan sellaisiin 
yksikköihin, jotka eivät ole 4 artiklan 
1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettuja 
hankintayksikköjä tai julkisia yrityksiä, 
vain siinä määrin kuin nämä harjoittavat 
jotakin direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaa toimintaa tällaisten oikeuksien 
perusteella. Sen vuoksi on aiheellista 
selventää, että oikeudet, jotka on 
myönnetty puolueettomiin perusteisiin 
perustuvalla menettelyllä ja ennen 
kaikkea unionin lainsäädännön 
mukaisesti ja joiden riittävä julkisuus on 
varmistettu, eivät ole tässä direktiivissä 
tarkoitettuja erityis- tai yksinoikeuksia. 
Tähän lainsäädäntöön olisi sisällyttävä 
maakaasun sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
98/30/EY5, sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä 
19 päivänä joulukuuta 1996 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(9) Erityis- tai yksinoikeuksien käsitteellä 
on keskeinen merkitys tämän direktiivin 
soveltamisalan määrittämisessä, koska 
näitä säännöksiä sovelletaan sellaisiin 
yksikköihin, jotka eivät ole 4 artiklan 
1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettuja
hankintayksikköjä tai julkisia yrityksiä, 
vain siinä määrin kuin nämä harjoittavat 
jotakin direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaa toimintaa tällaisten oikeuksien 
perusteella.
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direktiivi 96/92/EY6, yhteisön 
postipalvelujen sisämarkkinoiden 
kehittämistä ja palvelun laadun 
parantamista koskevista yhteisistä 
säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 97/67/EY7, 
hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja 
tuotantoon tarkoitettujen lupien 
antamisen ja käytön edellytyksistä 
20 päivänä toukokuuta 1994 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/22/EY8 ja rautateiden ja 
maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) 
N:o 1107/709 kumoamisesta 23 päivänä 
lokakuuta 2007 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 1370/20079. Koska julkinen toiminta 
on yhä monimuotoisempaa, on tarpeen 
määritellä selvemmin itse hankinnan 
käsite. Käyttöoikeussopimuksia koskevissa 
unionin säännöissä viitataan urakoiden 
tai palvelujen hankintaan kyseisten 
urakoiden tai palvelujen käytöstä 
koostuvaa vastiketta vastaan. Hankinnan 
käsite olisi ymmärrettävä laajasti hyötyjen 
saamisena kyseisistä rakennusurakoista 
tai palveluista, jolloin hankinta ei aina 
edellytä omistusoikeuden siirtoa 
hankintaviranomaisille tai -yksiköille. 
Lisäksi pelkkä toiminnan rahoittaminen, 
johon liittyy usein velvollisuus korvata 
saadut määrät, jollei niitä käytetä 
aiottuihin tarkoituksiin, ei yleensä kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 291
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Erityis- tai yksinoikeuksien käsitteellä 
on keskeinen merkitys tämän direktiivin 
soveltamisalan määrittämisessä, koska 
direktiivin säännöksiä sovelletaan sellaisiin 
yksikköihin, jotka eivät ole 4 artiklan 
1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettuja 
hankintayksikköjä tai julkisia yrityksiä, 
vain siinä määrin kuin nämä harjoittavat 
jotakin direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaa toimintaa tällaisten oikeuksien 
perusteella. Sen vuoksi on aiheellista 
selventää, että oikeudet, jotka on 
myönnetty puolueettomiin perusteisiin 
perustuvalla menettelyllä ja ennen kaikkea 
unionin lainsäädännön mukaisesti ja joiden 
riittävä julkisuus on varmistettu, eivät ole 
tässä direktiivissä tarkoitettuja erityis- tai 
yksinoikeuksia. Tähän lainsäädäntöön olisi 
sisällyttävä maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä 
22 päivänä kesäkuuta 1998 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/30/EY[5], sähkön 
sisämarkkinoita koskevista yhteisistä 
säännöistä 19 päivänä joulukuuta 1996 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 96/92/EY[6], yhteisön 
postipalvelujen sisämarkkinoiden
kehittämistä ja palvelun laadun 
parantamista koskevista yhteisistä 
säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 97/67/EY[7], hiilivetyjen 
etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon 
tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön 
edellytyksistä 20 päivänä toukokuuta 1994 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/22/EY[8] ja rautateiden ja 
maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) 
N:o 1107/70 kumoamisesta 
23 päivänä lokakuuta 2007 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1370/2007[9]. Koska julkinen 

(9) Erityis- tai yksinoikeuksien käsitteellä 
on keskeinen merkitys tämän direktiivin 
soveltamisalan määrittämisessä, koska 
direktiivin säännöksiä sovelletaan sellaisiin 
yksikköihin, jotka eivät ole 4 artiklan 
1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettuja 
hankintayksikköjä tai julkisia yrityksiä, 
vain siinä määrin kuin nämä harjoittavat 
jotakin direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaa toimintaa tällaisten oikeuksien 
perusteella. Sen vuoksi on aiheellista 
selventää, että oikeudet, jotka on 
myönnetty puolueettomiin perusteisiin 
perustuvalla menettelyllä ja ennen kaikkea 
unionin lainsäädännön mukaisesti ja joiden 
riittävä julkisuus on varmistettu, eivät ole 
tässä direktiivissä tarkoitettuja erityis- tai 
yksinoikeuksia. Tähän lainsäädäntöön olisi 
sisällyttävä maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
98/30/EY, sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä 19 päivänä 
joulukuuta 1996 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
96/92/EY, yhteisön postipalvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun 
laadun parantamista koskevista yhteisistä 
säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 97/67/EY, hiilivetyjen etsintään, 
hyödyntämiseen ja tuotantoon 
tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön 
edellytyksistä 20 päivänä toukokuuta 1994 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/22/EY ja rautateiden ja 
maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) 
N:o 1107/70 kumoamisesta 23 päivänä 
lokakuuta 2007 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 1370/2007. Koska julkinen toiminta on 
yhä monimuotoisempaa, on tarpeen 
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toiminta on yhä monimuotoisempaa, on 
tarpeen määritellä selvemmin itse 
hankinnan käsite. Käyttöoikeussopimuksia 
koskevissa unionin säännöissä viitataan 
urakoiden tai palvelujen hankintaan
kyseisten urakoiden tai palvelujen 
käytöstä koostuvaa vastiketta vastaan. 
Hankinnan käsite olisi ymmärrettävä 
laajasti hyötyjen saamisena kyseisistä 
rakennusurakoista tai palveluista, jolloin 
hankinta ei aina edellytä omistusoikeuden 
siirtoa hankintaviranomaisille tai 
-yksiköille. Lisäksi pelkkä toiminnan 
rahoittaminen, johon liittyy usein 
velvollisuus korvata saadut määrät, jollei 
niitä käytetä aiottuihin tarkoituksiin, ei 
yleensä kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

määritellä selvemmin itse hankinnan 
käsite. Käyttöoikeussopimuksia koskevissa 
unionin säännöissä viitataan urakoiden tai 
palvelujen hankintaan tai niiden 
suorittamisen siirtoon määrätyksi ajaksi 
määrätyllä alueella tapahtuvaa määrättyä 
toimintaa varten, jolloin vastikkeena on 
kyseisten urakoiden tai palvelujen 
käyttöoikeus omalla vastuulla.

Or. fr

Tarkistus 292
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Erityis- tai yksinoikeuksien käsitteellä 
on keskeinen merkitys tämän direktiivin 
soveltamisalan määrittämisessä, koska 
direktiivin säännöksiä sovelletaan sellaisiin 
yksikköihin, jotka eivät ole 4 artiklan 
1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettuja 
hankintayksikköjä tai julkisia yrityksiä, 
vain siinä määrin kuin nämä harjoittavat 
jotakin direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvaa toimintaa tällaisten oikeuksien 
perusteella. Sen vuoksi on aiheellista 
selventää, että oikeudet, jotka on 
myönnetty puolueettomiin perusteisiin 
perustuvalla menettelyllä ja ennen kaikkea 
unionin lainsäädännön mukaisesti ja joiden 
riittävä julkisuus on varmistettu, eivät ole 
tässä direktiivissä tarkoitettuja erityis- tai 

(9) Erityis- tai yksinoikeuksien käsitteellä 
on keskeinen merkitys tämän direktiivin 
soveltamisalan määrittämisessä, koska 
direktiivin säännöksiä sovelletaan sellaisiin 
yksikköihin, jotka eivät ole 4 artiklan 
1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettuja 
hankintayksikköjä tai julkisia yrityksiä, 
vain siinä määrin kuin nämä harjoittavat 
jotakin direktiivin soveltamisalaan
kuuluvaa toimintaa tällaisten oikeuksien 
perusteella. Sen vuoksi on aiheellista 
selventää, että oikeudet, jotka on 
myönnetty puolueettomiin perusteisiin 
perustuvalla menettelyllä ja ennen kaikkea 
unionin lainsäädännön mukaisesti ja joiden 
riittävä julkisuus on varmistettu, eivät ole 
tässä direktiivissä tarkoitettuja erityis- tai 
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yksinoikeuksia. Tähän lainsäädäntöön olisi 
sisällyttävä maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
98/30/EY, sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä 19 päivänä 
joulukuuta 1996 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
96/92/EY, yhteisön postipalvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun 
laadun parantamista koskevista yhteisistä 
säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 97/67/EY, hiilivetyjen etsintään, 
hyödyntämiseen ja tuotantoon 
tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön 
edellytyksistä 20 päivänä toukokuuta 1994 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/22/EY ja rautateiden ja 
maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) 
N:o 1107/70 kumoamisesta 23 päivänä 
lokakuuta 2007 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 1370/2007. Koska julkinen toiminta on 
yhä monimuotoisempaa, on tarpeen 
määritellä selvemmin itse hankinnan 
käsite. Käyttöoikeussopimuksia koskevissa 
unionin säännöissä viitataan urakoiden tai 
palvelujen hankintaan kyseisten urakoiden 
tai palvelujen käytöstä koostuvaa vastiketta 
vastaan. Hankinnan käsite olisi 
ymmärrettävä laajasti hyötyjen saamisena 
kyseisistä rakennusurakoista tai 
palveluista, jolloin hankinta ei aina edellytä 
omistusoikeuden siirtoa 
hankintaviranomaisille tai -yksiköille. 
Lisäksi pelkkä toiminnan rahoittaminen, 
johon liittyy usein velvollisuus korvata 
saadut määrät, jollei niitä käytetä aiottuihin 
tarkoituksiin, ei yleensä kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

yksinoikeuksia. Tähän lainsäädäntöön olisi 
sisällyttävä maakaasun sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
98/30/EY, sähkön sisämarkkinoita 
koskevista yhteisistä säännöistä 19 päivänä 
joulukuuta 1996 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
96/92/EY, yhteisön postipalvelujen 
sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun 
laadun parantamista koskevista yhteisistä 
säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 97/67/EY, hiilivetyjen etsintään, 
hyödyntämiseen ja tuotantoon 
tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön 
edellytyksistä 20 päivänä toukokuuta 1994 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/22/EY ja rautateiden ja 
maanteiden julkisista 
henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) 
N:o 1107/70 kumoamisesta 23 päivänä 
lokakuuta 2007 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 
N:o 1370/2007. Mikä tahansa muu 
jäsenvaltion lainsäädäntö, joka noudattaa 
yhdenvertaisen kohtelun, avoimuuden, 
suhteellisuuden ja keskinäisen 
tunnustamisen periaatteita, jotka on 
vahvistettu perussopimuksessa. Koska 
julkinen toiminta on yhä 
monimuotoisempaa, on tarpeen määritellä 
selvemmin itse hankinnan käsite. 
Käyttöoikeussopimuksia koskevissa 
unionin säännöissä viitataan urakoiden tai 
palvelujen hankintaan kyseisten urakoiden 
tai palvelujen käytöstä koostuvaa vastiketta
vastaan. Hankinnan käsite olisi 
ymmärrettävä laajasti hyötyjen saamisena 
kyseisistä rakennusurakoista tai 
palveluista, jolloin hankinta ei aina edellytä 
omistusoikeuden siirtoa 
hankintaviranomaisille tai -yksiköille. 
Lisäksi pelkkä toiminnan rahoittaminen, 
johon liittyy usein velvollisuus korvata 
saadut määrät, jollei niitä käytetä aiottuihin 
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tarkoituksiin, ei yleensä kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan uudelleen käyttöön ilman väärinkäsitysten mahdollisuutta 
erityisalojen urakoita käsitelleessä direktiivissä 2004/17 jo käytetty keskeinen käsite. 
Direktiivin mukaan "yksin- tai erityisoikeuksina ei voida myöskään pitää oikeuksia, 
käyttöoikeussopimukset mukaan lukien, jotka jäsenvaltio myöntää puolueettomin, 
oikeasuhteisin ja syrjimättömin perustein rajoitetulle määrälle yrityksiä".

Tarkistus 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On myös osoittautunut tarpeelliseksi 
selventää, mitä yksittäisellä hankinnalla 
tarkoitetaan, koska kaikkien yksittäistä 
hankintaa varten tehtyjen 
käyttöoikeussopimusten yhteenlaskettu 
arvo on otettava huomioon käytettäessä 
tässä direktiivissä säädettyjä kynnysarvoja 
ja koska yksittäistä hankintaa on 
käsiteltävä ilmoituksessa kokonaisuutena, 
joka on mahdollisesti jaettu osiin. 
Yksittäisen hankinnan käsite kattaa 
kaikki tavarat, rakennusurakat ja 
palvelut, jotka tarvitaan tietyn hankkeen 
toteuttamiseksi. Yksittäisen hankkeen 
olemassaolosta voi olla osoituksena muun 
muassa se, että hankintaviranomainen 
suorittaa yleisen ennakkosuunnittelun ja 
varsinaisen suunnittelun tai että erilaiset 
hankitut osat palvelevat yhtä taloudellista 
ja teknistä tarkoitusta tai että ne liittyvät 
muulla tavoin loogisesti toisiinsa.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Tässä käytetty "hankkeen" käsite on liian epäselvä. Tässä yhteydessä ei auta, että 
käyttöoikeussopimuksen arvo määritetään tarkasti, sillä käytännössä on usein mahdotonta 
selvittää yksiselitteisesti, mitä tuotantopanoksia olisi laskettava mukaan. Tästä seuraa vaara, 
että "hankkeen" käsitteen käyttö johtaa säännöllisesti siihen, että käyttöoikeussopimuksen 
arvo määritellään liian suureksi. 

Tarkistus 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On myös osoittautunut tarpeelliseksi 
selventää, mitä yksittäisellä hankinnalla 
tarkoitetaan, koska kaikkien yksittäistä 
hankintaa varten tehtyjen 
käyttöoikeussopimusten yhteenlaskettu 
arvo on otettava huomioon käytettäessä 
tässä direktiivissä säädettyjä kynnysarvoja 
ja koska yksittäistä hankintaa on 
käsiteltävä ilmoituksessa kokonaisuutena, 
joka on mahdollisesti jaettu osiin. 
Yksittäisen hankinnan käsite kattaa 
kaikki tavarat, rakennusurakat ja 
palvelut, jotka tarvitaan tietyn hankkeen 
toteuttamiseksi. Yksittäisen hankkeen 
olemassaolosta voi olla osoituksena muun 
muassa se, että hankintaviranomainen 
suorittaa yleisen ennakkosuunnittelun ja 
varsinaisen suunnittelun tai että erilaiset 
hankitut osat palvelevat yhtä taloudellista 
ja teknistä tarkoitusta tai että ne liittyvät 
muulla tavoin loogisesti toisiinsa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämän johdanto-osan kappale poistaminen sen seurauksena, että 6 artiklan 2 kohdasta 
poistetaan käsite "yksittäinen hanke", sillä sopimusten yhdistäminen aiheuttaa ongelmia.
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Tarkistus 295
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On myös osoittautunut tarpeelliseksi 
selventää, mitä yksittäisellä hankinnalla 
tarkoitetaan, koska kaikkien yksittäistä 
hankintaa varten tehtyjen 
käyttöoikeussopimusten yhteenlaskettu 
arvo on otettava huomioon käytettäessä 
tässä direktiivissä säädettyjä kynnysarvoja 
ja koska yksittäistä hankintaa on 
käsiteltävä ilmoituksessa kokonaisuutena, 
joka on mahdollisesti jaettu osiin. 
Yksittäisen hankinnan käsite kattaa 
kaikki tavarat, rakennusurakat ja 
palvelut, jotka tarvitaan tietyn hankkeen 
toteuttamiseksi. Yksittäisen hankkeen 
olemassaolosta voi olla osoituksena muun 
muassa se, että hankintaviranomainen 
suorittaa yleisen ennakkosuunnittelun ja 
varsinaisen suunnittelun tai että erilaiset 
hankitut osat palvelevat yhtä taloudellista 
ja teknistä tarkoitusta tai että ne liittyvät 
muulla tavoin loogisesti toisiinsa.

(10) Tätä direktiiviä olisi sovellettava vain 
arvoltaan tietyn kynnysarvon ylittäviin 
käyttöoikeussopimuksiin. Näin ollen on 
määritettävä käyttöoikeussopimuksen 
ennakoidun arvon laskentamenetelmä, ja 
sen olisi oltava sama sekä 
käyttöoikeusurakoissa että palveluja 
koskevissa käyttöoikeussopimuksissa, sillä 
suurin osa sopimuksista on 
sekamuotoisia.

Or. en

Tarkistus 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On myös osoittautunut tarpeelliseksi 
selventää, mitä yksittäisellä hankinnalla 
tarkoitetaan, koska kaikkien yksittäistä 
hankintaa varten tehtyjen
käyttöoikeussopimusten yhteenlaskettu
arvo on otettava huomioon käytettäessä 

(10) Laskettaessa käyttöoikeussopimuksen 
ennakoitua arvoa hankintaviranomaisten 
ja -yksikköjen olisi otettava huomioon 
samaan käyttösopimushankkeeseen 
kuuluvien käyttöoikeussopimusten 
kokonaisarvo mahdollisen 



AM\916800FI.doc 55/185 PE496.581v03-00

FI

tässä direktiivissä säädettyjä kynnysarvoja 
ja koska yksittäistä hankintaa on 
käsiteltävä ilmoituksessa kokonaisuutena, 
joka on mahdollisesti jaettu osiin. 
Yksittäisen hankinnan käsite kattaa 
kaikki tavarat, rakennusurakat ja 
palvelut, jotka tarvitaan tietyn hankkeen 
toteuttamiseksi. Yksittäisen hankkeen 
olemassaolosta voi olla osoituksena muun 
muassa se, että hankintaviranomainen 
suorittaa yleisen ennakkosuunnittelun ja 
varsinaisen suunnittelun tai että erilaiset 
hankitut osat palvelevat yhtä taloudellista 
ja teknistä tarkoitusta tai että ne liittyvät 
muulla tavoin loogisesti toisiinsa.

käyttöoikeussopimuksen saajan kannalta.
Yksittäisen hankkeen olemassaolosta on 
osoituksena se, että erilaiset osat palvelevat 
yhtä taloudellista ja teknistä tarkoitusta ja 
edellyttävät käyttöoikeussopimuksen 
saajalta samantyyppisiä investointeja sekä 
alkamisajankohdaltaan ja kestoltaan 
samankaltaisia käyttöoikeussopimuksia.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 10 kohta on muotoiltu uudelleen niin, että siinä otetaan paremmin huomioon 
käyttöoikeussopimusten erityispiirteet. Siitä on etenkin tehtävä asianmukaisempi 
käyttöoikeussopimuksen saajan kannalta. Tähän sisältyy myös aiemmin 6 artiklassa esitetty 
"yksittäisen hankkeen" käsitteen selvennys. Viranomaisen kannalta yksittäiseen 
kokonaishankkeeseen saattaa sisältyä erityyppisiä käyttöoikeussopimuksia, jotka 
houkuttelevat erilaisia markkinatoimijoita ja jotka perustellusti tehdään erillisinä 
käyttöoikeussopimuksina.

Tarkistus 297
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta varmistettaisiin markkinoiden 
todellinen avaaminen ja 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen tasapuolinen 
soveltaminen vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla, 
asianomaiset yksiköt olisi määritettävä 
muulla tavoin kuin niiden oikeudellisen
aseman perusteella. Sen vuoksi olisi 
varmistettava, että julkisella sektorilla ja 

(11) Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat yksiköt olisi määritettävä muulla 
tavoin kuin niiden oikeudellisen aseman 
perusteella. Sen vuoksi olisi varmistettava, 
että julkisella sektorilla ja yksityisellä 
sektorilla toimivien hankintayksikköjen 
yhdenvertaista kohtelua ei vaaranneta. 
Lisäksi olisi varmistettava 
perussopimuksen 345 artiklan mukaisesti, 
ettei jäsenvaltioissa voimassa oleviin 
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yksityisellä sektorilla toimivien 
hankintayksikköjen yhdenvertaista 
kohtelua ei vaaranneta. Lisäksi olisi 
varmistettava perussopimuksen 
345 artiklan mukaisesti, ettei 
jäsenvaltioissa voimassa oleviin 
omistusoikeusjärjestelmiin puututa.

omistusoikeusjärjestelmiin puututa.

Or. en

Tarkistus 298
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta varmistettaisiin markkinoiden 
todellinen avaaminen ja 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen tasapuolinen 
soveltaminen vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla, 
asianomaiset yksiköt olisi määritettävä 
muulla tavoin kuin niiden oikeudellisen 
aseman perusteella. Sen vuoksi olisi 
varmistettava, että julkisella sektorilla ja 
yksityisellä sektorilla toimivien 
hankintayksikköjen yhdenvertaista 
kohtelua ei vaaranneta. Lisäksi olisi 
varmistettava perussopimuksen 
345 artiklan mukaisesti, ettei 
jäsenvaltioissa voimassa oleviin 
omistusoikeusjärjestelmiin puututa.

(11) Jotta varmistettaisiin markkinoiden 
todellinen avaaminen ja 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen tasapuolinen 
soveltaminen energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla, 
asianomaiset yksiköt olisi määritettävä 
muulla tavoin kuin niiden oikeudellisen 
aseman perusteella. Sen vuoksi olisi 
varmistettava, että julkisella sektorilla ja 
yksityisellä sektorilla toimivien 
hankintayksikköjen yhdenvertaista 
kohtelua ei vaaranneta. Lisäksi olisi 
varmistettava perussopimuksen 
345 artiklan mukaisesti, ettei 
jäsenvaltioissa voimassa oleviin 
omistusoikeusjärjestelmiin puututa.

Or. de

Tarkistus 299
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta varmistettaisiin markkinoiden 
todellinen avaaminen ja
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen tasapuolinen 
soveltaminen vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla, 
asianomaiset yksiköt olisi määritettävä 
muulla tavoin kuin niiden oikeudellisen 
aseman perusteella. Tämän vuoksi olisi 
varmistettava, että julkisella sektorilla ja 
yksityisellä sektorilla toimivien 
hankintayksiköiden yhdenvertaista 
kohtelua ei vaaranneta. Lisäksi olisi 
varmistettava perussopimuksen 
345 artiklan mukaisesti, ettei 
jäsenvaltioissa voimassa oleviin 
omistusoikeusjärjestelmiin puututa.

(11) Jotta varmistettaisiin markkinoiden 
todellinen avaaminen ja 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen tasapuolinen 
soveltaminen vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla, 
asianomaiset yksiköt olisi määritettävä 
selkeästi viranomaisten määrittämien 
niille kuuluvien tehtävien perusteella. 
Lisäksi olisi varmistettava 
perussopimuksen 345 artiklan mukaisesti, 
ettei jäsenvaltioissa voimassa oleviin 
omistusoikeusjärjestelmiin puututa.

Or. fr

Tarkistus 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta varmistettaisiin markkinoiden 
todellinen avaaminen ja 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen tasapuolinen 
soveltaminen vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla, 
asianomaiset yksiköt olisi määritettävä 
muulla tavoin kuin niiden oikeudellisen 
aseman perusteella. Sen vuoksi olisi
varmistettava, että julkisella sektorilla ja 
yksityisellä sektorilla toimivien 
hankintayksikköjen yhdenvertaista 
kohtelua ei vaaranneta. Lisäksi olisi 
varmistettava perussopimuksen 
345 artiklan mukaisesti, ettei 

(11) Olisi varmistettava, että julkisella 
sektorilla ja yksityisellä sektorilla toimivia 
hankintayksikköjä kohdellaan 
yhdenvertaisina. Lisäksi olisi 
varmistettava perussopimuksen 
345 artiklan mukaisesti, ettei 
jäsenvaltioissa voimassa oleviin 
omistusoikeusjärjestelmiin puututa.
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jäsenvaltioissa voimassa oleviin 
omistusoikeusjärjestelmiin puututa.

Or. en

Tarkistus 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat yksiköt olisi määritettävä muulla 
tavoin kuin niiden oikeudellisen aseman 
perusteella. Sen vuoksi olisi varmistettava, 
että julkisella sektorilla ja yksityisellä 
sektorilla toimivien hankintayksikköjen 
yhdenvertaista kohtelua ei vaaranneta.
Lisäksi olisi varmistettava 
SEUT-sopimuksen 345 artiklan 
mukaisesti, ettei jäsenvaltioissa voimassa 
oleviin omistusoikeusjärjestelmiin 
puututa.

Or. de

Tarkistus 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) SEUT-sopimuksen 14 artiklan ja 
pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti 
kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla 
viranomaisilla on laaja harkintavalta, kun 
ne tekevät sopimuksia yleistä etua 
koskevista palveluista.

Or. en
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Tarkistus 303
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Euroopan unionin tuomioistuimen 
asiaan liittyvän oikeuskäytännön mukaan 
uhkapelitoimintaa pidetään 
erityislaatuisena taloudellisena 
toimintana, joka ei suorasti kuulu 
perussopimusten säännösten 
soveltamisalaan, ja jäsenvaltiot voivat 
vapaasti myöntää yksittäisiä tai useita 
yksinomaisia toimilupia, ja näin ollen 
uhkapelitoiminnan sisällyttäminen tämän 
direktiivin soveltamisalaan aiheuttaisi 
oikeudellista epävarmuutta. Tästä syystä 
on aiheellista jättää uhkapelitoiminta 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 304
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on aiheellista jättää tietyt 
palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty 
sellaisen talouden toimijan kanssa, joka on 
itse hankintaviranomainen tai -yksikkö,
sellaisen yksinoikeuden perusteella, jonka 
kyseinen toimija on saanut julkaistun 
kansallisen lain tai hallinnollisen 
säädöksen mukaisesti ja joka on myönnetty 

(13) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on aiheellista jättää tietyt 
palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty 
talouden toimijan kanssa sellaisen 
yksinoikeuden perusteella, jonka kyseinen 
toimija on saanut julkaistun kansallisen 
lain, asetuksen tai hallinnollisen säädöksen 
mukaisesti ja joka on myönnetty 
perussopimuksen ja liitteessä III 
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perussopimuksen ja liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa koskevan 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
mukaisesti, koska kyseisenkaltaiset 
yksinoikeudet eivät mahdollista 
kilpailullisen menettelyn noudattamista 
sopimuksen tekemisessä. 
Poikkeuksellisesti ja rajoittamatta tämän 
direktiivin soveltamisesta tehtävän yleisen 
poikkeuksen oikeudellisia seurauksia,
8 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin
käyttöoikeussopimuksiin olisi sovellettava 
velvollisuutta julkaista tehtyjä 
käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus 
perustason avoimuuden varmistamiseksi, 
jollei tällaisen avoimuuden edellytyksistä 
säädetä alakohtaisessa lainsäädännössä.

mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa koskevan 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
mukaisesti, koska kyseisenkaltaiset 
yksinoikeudet eivät mahdollista 
kilpailullisen menettelyn noudattamista 
sopimuksen tekemisessä. 
Poikkeuksellisesti ja rajoittamatta tämän 
direktiivin soveltamisesta tehtävän yleisen 
poikkeuksen oikeudellisia seurauksia 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden kohteena 
on liitteessä III mainittuihin toimintoihin 
liittyvän verkkoinfrastruktuurin hallinta, 
olisi sovellettava velvollisuutta julkaista 
tehtyjä käyttöoikeussopimuksia koskeva 
ilmoitus perustason avoimuuden 
varmistamiseksi, jollei tällaisen 
avoimuuden edellytyksistä säädetä 
alakohtaisessa lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 305
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on aiheellista jättää tietyt 
palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty 
sellaisen talouden toimijan kanssa, joka on 
itse hankintaviranomainen tai -yksikkö,
sellaisen yksinoikeuden perusteella, jonka 
kyseinen toimija on saanut julkaistun 
kansallisen lain tai hallinnollisen 
säädöksen mukaisesti ja joka on myönnetty
perussopimuksen ja liitteessä III
mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
koskevan unionin alakohtaisen 
lainsäädännön mukaisesti, koska 
kyseisenkaltaiset yksinoikeudet eivät 

(13) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on aiheellista jättää tietyt 
palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty 
talouden toimijan kanssa sellaisen 
yksinoikeuden perusteella, joka on 
myönnetty julkaistun kansallisen lain, 
asetuksen tai hallinnollisen säädöksen 
mukaisesti ja perussopimuksen ja unionin 
alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti, 
koska kyseisenkaltaiset yksinoikeudet eivät 
mahdollista kilpailullisen menettelyn 
noudattamista sopimuksen tekemisessä.
Tarkoitetut käyttöoikeussopimukset 
koskevat liitteessä III mainittuihin 
toimintoihin liittyvän 
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mahdollista kilpailullisen menettelyn 
noudattamista sopimuksen tekemisessä. 
Poikkeuksellisesti ja rajoittamatta tämän 
direktiivin soveltamisesta tehtävän yleisen 
poikkeuksen oikeudellisia seurauksia, 
8 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin
käyttöoikeussopimuksiin olisi sovellettava 
velvollisuutta julkaista tehtyjä 
käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus 
perustason avoimuuden varmistamiseksi, 
jollei tällaisen avoimuuden edellytyksistä 
säädetä alakohtaisessa lainsäädännössä.

verkkoinfrastruktuurin hallintaa tai 
liitteessä III vahvistettua toimintoa ja 
niihin sovelletaan tämän direktiivin 
hyväksymishetkellä kansallisen lain tai 
asetuksen nojalla säänneltyä tariffia.
Poikkeuksellisesti ja rajoittamatta tämän 
direktiivin soveltamisesta tehtävän yleisen 
poikkeuksen oikeudellisia seurauksia, 
liitteessä III mainittuihin toimintoihin 
liittyvän verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
tai liitteessä III vahvistettua toimintoa, 
johon sovelletaan tämän direktiivin 
hyväksymishetkellä kansallisesti 
säänneltyä tariffia, koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin olisi sovellettava 
velvollisuutta julkaista tehtyjä 
käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus 
perustason avoimuuden varmistamiseksi, 
jollei tällaisen avoimuuden edellytyksistä 
säädetä alakohtaisessa lainsäädännössä.

Or. fr

Perustelu

Esittelijän esittämän tarkistuksen 9 (johdanto-osan 13 kappale) selvennys, joka liittyy 
direktiiviehdotuksen 8 artiklan 1 kohdan muokkaamiseen (tarkistus 69).

Tarkistus 306
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on aiheellista jättää tietyt 
palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty 
sellaisen talouden toimijan kanssa, joka on 
itse hankintaviranomainen tai -yksikkö,
sellaisen yksinoikeuden perusteella, jonka 
kyseinen toimija on saanut julkaistun 
kansallisen lain tai hallinnollisen 
säädöksen mukaisesti ja joka on myönnetty 

(13) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on aiheellista jättää tietyt 
palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty 
talouden toimijan kanssa sellaisen 
yksinoikeuden perusteella, jonka kyseinen 
toimija on saanut julkaistun kansallisen 
lain, asetuksen tai hallinnollisen säädöksen 
mukaisesti ja joka on myönnetty 
perussopimuksen ja unionin alakohtaisen 
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perussopimuksen ja liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
koskevan unionin alakohtaisen 
lainsäädännön mukaisesti, koska 
kyseisenkaltaiset yksinoikeudet eivät 
mahdollista kilpailullisen menettelyn 
noudattamista sopimuksen tekemisessä. 
Poikkeuksellisesti ja rajoittamatta tämän 
direktiivin soveltamisesta tehtävän yleisen 
poikkeuksen oikeudellisia seurauksia, 
8 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin 
käyttöoikeussopimuksiin olisi sovellettava 
velvollisuutta julkaista tehtyjä 
käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus 
perustason avoimuuden varmistamiseksi, 
jollei tällaisen avoimuuden edellytyksistä 
säädetä alakohtaisessa lainsäädännössä.

lainsäädännön mukaisesti, koska 
kyseisenkaltaiset yksinoikeudet eivät 
mahdollista kilpailullisen menettelyn 
noudattamista sopimuksen tekemisessä. 
Tällaisia käyttöoikeussopimuksia ovat 
liitteessä III mainittuihin toimintoihin 
liittyvän verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
tai kansallisella tasolla säännellyn tariffin 
alaista toimintaa koskevat sopimukset tai 
sopimukset, joissa yhteiskunnallis-
taloudellista etua voidaan pitää 
merkittävämpänä.

Or. en

Tarkistus 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on aiheellista jättää tietyt 
palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty 
sellaisen talouden toimijan kanssa, joka on 
itse hankintaviranomainen tai -yksikkö, 
sellaisen yksinoikeuden perusteella, jonka 
kyseinen toimija on saanut julkaistun 
kansallisen lain tai hallinnollisen 
säädöksen mukaisesti ja joka on myönnetty 
perussopimuksen ja liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa koskevan 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
mukaisesti, koska kyseisenkaltaiset 
yksinoikeudet eivät mahdollista 
kilpailullisen menettelyn noudattamista 

(13) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on aiheellista jättää tietyt 
palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty 
sellaisen talouden toimijan kanssa, joka on 
itse hankintaviranomainen tai -yksikkö, 
kuten matkailu- ja virkistyskäyttöön 
tarkoitettujen julkisten merenranta-
alueiden käyttöoikeussopimusten 
tapauksessa, sellaisen yksinoikeuden 
perusteella, jonka kyseinen toimija on 
saanut julkaistun kansallisen lain tai 
hallinnollisen säädöksen mukaisesti ja joka 
on myönnetty perussopimuksen ja liitteessä 
III mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa koskevan 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
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sopimuksen tekemisessä. 
Poikkeuksellisesti ja rajoittamatta tämän 
direktiivin soveltamisesta tehtävän yleisen 
poikkeuksen oikeudellisia seurauksia, 
8 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin 
käyttöoikeussopimuksiin olisi sovellettava 
velvollisuutta julkaista tehtyjä 
käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus 
perustason avoimuuden varmistamiseksi, 
jollei tällaisen avoimuuden edellytyksistä 
säädetä alakohtaisessa lainsäädännössä.

mukaisesti, koska kyseisenkaltaiset 
yksinoikeudet eivät mahdollista 
kilpailullisen menettelyn noudattamista 
sopimuksen tekemisessä. 
Poikkeuksellisesti ja rajoittamatta tämän 
direktiivin soveltamisesta tehtävän yleisen 
poikkeuksen oikeudellisia seurauksia, 
8 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin 
käyttöoikeussopimuksiin olisi sovellettava 
velvollisuutta julkaista tehtyjä 
käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus 
perustason avoimuuden varmistamiseksi, 
jollei tällaisen avoimuuden edellytyksistä 
säädetä alakohtaisessa lainsäädännössä.

Or. it

Tarkistus 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on aiheellista jättää tietyt 
palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty 
sellaisen talouden toimijan kanssa, joka on 
itse hankintaviranomainen tai -yksikkö, 
sellaisen yksinoikeuden perusteella, jonka 
kyseinen toimija on saanut julkaistun 
kansallisen lain tai hallinnollisen 
säädöksen mukaisesti ja joka on myönnetty 
perussopimuksen ja liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa koskevan 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
mukaisesti, koska kyseisenkaltaiset 
yksinoikeudet eivät mahdollista 
kilpailullisen menettelyn noudattamista 
sopimuksen tekemisessä. 
Poikkeuksellisesti ja rajoittamatta tämän 
direktiivin soveltamisesta tehtävän yleisen 
poikkeuksen oikeudellisia seurauksia, 

(13) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on aiheellista jättää tietyt 
palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty 
sellaisen talouden toimijan kanssa, joka on 
itse hankintaviranomainen tai -yksikkö, 
kuten matkailu- ja virkistyskäyttöön 
tarkoitettujen julkisten merenranta-
alueiden käyttöoikeussopimusten 
tapauksessa, sellaisen yksinoikeuden 
perusteella, jonka kyseinen toimija on 
saanut julkaistun kansallisen lain tai 
hallinnollisen säädöksen mukaisesti ja joka 
on myönnetty perussopimuksen ja liitteessä 
III mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa koskevan 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
mukaisesti, koska kyseisenkaltaiset 
yksinoikeudet eivät mahdollista 
kilpailullisen menettelyn noudattamista 
sopimuksen tekemisessä. 
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8 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin 
käyttöoikeussopimuksiin olisi sovellettava 
velvollisuutta julkaista tehtyjä 
käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus 
perustason avoimuuden varmistamiseksi, 
jollei tällaisen avoimuuden edellytyksistä 
säädetä alakohtaisessa lainsäädännössä.

Poikkeuksellisesti ja rajoittamatta tämän 
direktiivin soveltamisesta tehtävän yleisen 
poikkeuksen oikeudellisia seurauksia, 
8 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin 
käyttöoikeussopimuksiin olisi sovellettava 
velvollisuutta julkaista tehtyjä 
käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus 
perustason avoimuuden varmistamiseksi, 
jollei tällaisen avoimuuden edellytyksistä 
säädetä alakohtaisessa lainsäädännössä.

Or. it

Tarkistus 309
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) SEUT-sopimuksen 14 artiklan ja 
pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti jäsenvaltiot 
ja paikallis- ja alueviranomaiset voivat 
hoitaa julkisen palvelun tehtäviä omilla 
voimavaroillaan. Ne voivat hoitaa julkisen 
palvelun tehtäviä yhteistyössä muiden 
viranomaisten tai viranomaisten yhtymien 
kanssa vastuualueiden sopimuspohjaisen 
tai institutionaalisen jaon kautta kunkin 
jäsenvaltion sisäisen rakenteen puitteissa. 
Tällaiset yhteistyöjärjestelyt eivät kuulu 
julkisia hankintoja ja 
käyttöoikeussopimuksia koskevan unionin 
lainsäädännön soveltamisalaan. 
Euroopan unionin oikeus ei velvoita 
viranomaisia käyttämään tiettyä 
oikeudellista muotoa julkisen palvelun 
tehtäviensä hoitamiseksi yhteistyössä. 
Toimivallan siirtäminen viranomaisten 
välillä on sisäistä organisointia koskeva 
kysymys eikä siten kuulu tämän 
lainsäädännön soveltamisalaan.

Or. en



AM\916800FI.doc 65/185 PE496.581v03-00

FI

(Ks. alueiden komitean lausunto käyttöoikeussopimusten tekemisestä (ECOS-V-030), 
heinäkuu 2012.)

Tarkistus 310
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden toimivaltaa myöntää lupia 
yleisradiotoimintaa varten sekä määritellä 
ja organisoida kyseistä toimintaa 
perussopimuksiin liitetyssä pöytäkirjassa 
N:o 29 jäsenvaltioiden julkisen palvelun 
yleisradiotoiminnasta.

Or. fr

Perustelu

Olisi syytä lisätä uusi johdanto-osan kappale, jossa viitataan yksiselitteisesti Amsterdamin 
pöytäkirjaan EU:n primaarilainsäädännön välineenä. Tarkistus olisi samansuuntainen kuin 
Amsterdamin pöytäkirjaa koskeva viittaus, joka on esitetty komission tulkitsevassa 
tiedonannossa käyttöoikeussopimuksista (konsessio) yhteisön oikeudessa.

Tarkistus 311
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on aiheellista jättää 
palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka liittyvät 
pelitoimintaan, johon liittyy taloudellinen 
riski ja jossa osallistutaan rahanarvoisin 
panoksin uhkapeleihin, arvonta ja 
vedonlyönti mukaan luettuina, ja jota 
harjoittaa kansallisesti yksi elin, jolle yksi 
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tai useampi jäsenvaltio on myöntänyt 
yksinoikeuden julkaistun kansallisen lain, 
asetuksen tai hallinnollisen säädöksen 
mukaisesti ja perussopimuksien nojalla. 
Soveltamisalan ulkopuolelle jättämisen 
perusteena on yksinoikeuden 
myöntäminen yhdelle kansalliselle 
elimelle, koska kyseisen kaltaiset 
yksinoikeudet eivät mahdollista 
kilpailullisen menettelyn noudattamista 
sopimuksen tekemisessä, sekä tarve taata 
jäsenvaltioille mahdollisuus säännellä 
pelialaa kansallisesti johtuen niiden 
yleisen ja yhteiskunnallisen järjestyksen 
ylläpitämiseen liittyvistä velvoitteista.

Or. fr

Perustelu

Uusi johdanto-osan kappale, jossa selvennetään pelialan ulkopuolelle sulkemista (vertaa 
esittelijän tarkistukseen 75). Yksinoikeuden myöntäminen ei mahdollista kilpailullisen 
menettelyn noudattamista. Jäsenvaltioiden on myös säilytettävä liikkumavaransa tällä 
arkaluonteisella alalla (yleisen ja yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpitäminen). 
Jäsenvaltioiden toimintakykyä ei pidä heikentää säännöillä, jotka eivät sovellu alalla 
noudatettaviksi (esimerkiksi uhkapelitoiminnan lakkauttaminen).

Tarkistus 312
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi jätettävä tietyt sellaisen 
hankintayksikköjen sidosyrityksen kanssa 
tehdyt palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset ja 
käyttöoikeusurakat, jonka pääasiallisena 
toimintana on kyseisten palvelujen 
suorittaminen tai rakennusurakoiden 
tekeminen ryhmälle, johon kyseinen yritys 
kuuluu, eikä niiden tarjoaminen 
markkinoilla. Soveltamisalan ulkopuolelle

Poistetaan.
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olisi myös jätettävä tietyt palveluja 
koskevat käyttöoikeussopimukset ja 
käyttöoikeusurakat, jotka 
hankintayksikkö on tehnyt sellaisen 
tämän direktiiviin soveltamisalaan 
kuuluvia toimintoja harjoittavan, useista 
hankintayksiköistä koostuvan 
yhteisyrityksen kanssa, johon se kuuluu. 
On kuitenkin tarpeen varmistaa, ettei 
tämä soveltamisalan rajaaminen aiheuta 
kilpailun vääristymistä 
hankintayksikköihin sidoksissa olevien 
yritysten tai yhteisyritysten eduksi. Olisi 
annettava asianmukaiset säännöt, jotka 
koskevat erityisesti niitä enimmäismääriä, 
joiden rajoissa yritykset voivat saada osan 
liikevaihdostaan markkinoilta ja joiden 
ylittyessä yritykset menettävät 
mahdollisuuden tehdä 
käyttöoikeussopimuksia ilman 
tarjouskilpailuja, sekä säännöt, jotka 
koskevat yhteisyritysten rakennetta sekä 
näiden yhteisyritysten ja niitä 
muodostavien hankintayksikköjen 
välisten sidosten vahvuutta.

Or. en

Tarkistus 313
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi jätettävä tietyt sellaisen 
hankintayksikköjen sidosyrityksen kanssa 
tehdyt palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset ja 
käyttöoikeusurakat, jonka pääasiallisena 
toimintana on kyseisten palvelujen 
suorittaminen tai rakennusurakoiden 
tekeminen ryhmälle, johon kyseinen yritys 
kuuluu, eikä niiden tarjoaminen 

(14) Direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi jätettävä tietyt sellaisen 
hankintayksikköjen, jotka eivät ole 
hankintaviranomaisia, sidosyrityksen 
kanssa tehdyt palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset ja 
käyttöoikeusurakat, jonka pääasiallisena 
toimintana on kyseisten palvelujen 
suorittaminen tai rakennusurakoiden 
tekeminen ryhmälle, johon kyseinen yritys 
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markkinoilla. Soveltamisalan ulkopuolelle 
olisi myös jätettävä tietyt palveluja 
koskevat käyttöoikeussopimukset ja 
käyttöoikeusurakat, jotka hankintayksikkö 
on tehnyt sellaisen tämän direktiiviin 
soveltamisalaan kuuluvia toimintoja 
harjoittavan, useista hankintayksiköistä 
koostuvan yhteisyrityksen kanssa, johon se 
kuuluu. On kuitenkin tarpeen varmistaa, 
ettei tämä soveltamisalan rajaaminen 
aiheuta kilpailun vääristymistä 
hankintayksikköihin sidoksissa olevien 
yritysten tai yhteisyritysten eduksi. Olisi 
annettava asianmukaiset säännöt, jotka 
koskevat erityisesti niitä enimmäismääriä, 
joiden rajoissa yritykset voivat saada osan 
liikevaihdostaan markkinoilta ja joiden 
ylittyessä yritykset menettävät 
mahdollisuuden tehdä 
käyttöoikeussopimuksia ilman 
tarjouskilpailuja, sekä säännöt, jotka 
koskevat yhteisyritysten rakennetta sekä 
näiden yhteisyritysten ja niitä 
muodostavien hankintayksikköjen välisten 
sidosten vahvuutta.

kuuluu, eikä niiden tarjoaminen 
markkinoilla. Soveltamisalan ulkopuolelle 
olisi myös jätettävä tietyt palveluja 
koskevat käyttöoikeussopimukset ja 
käyttöoikeusurakat, jotka hankintayksikkö 
on tehnyt sellaisen tämän direktiiviin 
soveltamisalaan kuuluvia toimintoja 
harjoittavan, useista hankintayksiköistä, 
jotka eivät ole hankintaviranomaisia,
koostuvan yhteisyrityksen kanssa, johon se 
kuuluu. On kuitenkin tarpeen varmistaa, 
ettei tämä soveltamisalan rajaaminen 
aiheuta kilpailun vääristymistä 
hankintayksikköihin sidoksissa olevien 
yritysten tai yhteisyritysten eduksi. Olisi 
annettava asianmukaiset säännöt, jotka 
koskevat erityisesti niitä enimmäismääriä, 
joiden rajoissa yritykset voivat saada osan 
liikevaihdostaan markkinoilta ja joiden 
ylittyessä yritykset menettävät 
mahdollisuuden tehdä 
käyttöoikeussopimuksia ilman 
tarjouskilpailuja, sekä säännöt, jotka 
koskevat yhteisyritysten rakennetta sekä 
näiden yhteisyritysten ja niitä 
muodostavien hankintayksikköjen välisten 
sidosten vahvuutta.

Or. fr

Tarkistus 314
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi jätettävä tietyt sellaisen 
hankintayksikköjen sidosyrityksen kanssa 
tehdyt palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset ja 
käyttöoikeusurakat, jonka pääasiallisena 
toimintana on kyseisten palvelujen 
suorittaminen tai rakennusurakoiden 

(14) Direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi jätettävä tietyt sellaisen 
hankintayksikköjen sidosyrityksen kanssa 
– joko yksityisillä osakkuuksilla tai ilman 
niitä – tehdyt palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset ja 
käyttöoikeusurakat, jonka pääasiallisena 
toimintana on kyseisten palvelujen 
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tekeminen ryhmälle, johon kyseinen yritys 
kuuluu, eikä niiden tarjoaminen 
markkinoilla. Soveltamisalan ulkopuolelle 
olisi myös jätettävä tietyt palveluja 
koskevat käyttöoikeussopimukset ja 
käyttöoikeusurakat, jotka hankintayksikkö 
on tehnyt sellaisen tämän direktiiviin 
soveltamisalaan kuuluvia toimintoja 
harjoittavan, useista hankintayksiköistä 
koostuvan yhteisyrityksen kanssa, johon se 
kuuluu. On kuitenkin tarpeen varmistaa, 
ettei tämä soveltamisalan rajaaminen 
aiheuta kilpailun vääristymistä 
hankintayksikköihin sidoksissa olevien 
yritysten tai yhteisyritysten eduksi. Olisi 
annettava asianmukaiset säännöt, jotka 
koskevat erityisesti niitä enimmäismääriä, 
joiden rajoissa yritykset voivat saada osan 
liikevaihdostaan markkinoilta ja joiden 
ylittyessä yritykset menettävät 
mahdollisuuden tehdä 
käyttöoikeussopimuksia ilman 
tarjouskilpailuja, sekä säännöt, jotka 
koskevat yhteisyritysten rakennetta sekä 
näiden yhteisyritysten ja niitä 
muodostavien hankintayksikköjen välisten 
sidosten vahvuutta.

suorittaminen tai rakennusurakoiden 
tekeminen ryhmälle, johon kyseinen yritys 
kuuluu, eikä niiden tarjoaminen 
markkinoilla. Soveltamisalan ulkopuolelle 
olisi myös jätettävä tietyt palveluja 
koskevat käyttöoikeussopimukset ja 
käyttöoikeusurakat, jotka hankintayksikkö 
on tehnyt sellaisen tämän direktiiviin 
soveltamisalaan kuuluvia toimintoja 
harjoittavan, useista hankintayksiköistä 
koostuvan yhteisyrityksen kanssa, johon se 
kuuluu. On kuitenkin tarpeen varmistaa, 
ettei tämä soveltamisalan rajaaminen 
aiheuta kilpailun vääristymistä 
hankintayksikköihin sidoksissa olevien 
yritysten tai yhteisyritysten eduksi. Olisi 
annettava asianmukaiset säännöt, jotka 
koskevat erityisesti niitä enimmäismääriä, 
joiden rajoissa yritykset voivat saada osan 
liikevaihdostaan markkinoilta ja joiden 
ylittyessä yritykset menettävät 
mahdollisuuden tehdä 
käyttöoikeussopimuksia ilman 
tarjouskilpailuja, sekä säännöt, jotka 
koskevat yhteisyritysten rakennetta sekä 
näiden yhteisyritysten ja niitä 
muodostavien hankintayksikköjen välisten 
sidosten vahvuutta.

Or. fr

Perustelu

Selvennys sidosyrityksiä koskevaan direktiivin 11 artiklaan. Tämän artiklan kehyksessä 
sallitaan yksityiset osakkuudet sidosyrityksissä, toisin kuin julkisen sektorin sisäistä 
yhteistyötä koskevassa 15 artiklassa, jonka mukaan missään hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisessa oikeushenkilössä ei ole yksityisiä osakkuuksia.

Tarkistus 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) Direktiivin soveltamisalasta on 
puolestaan poistettava väestönsuojelun ja 
pelastuspalvelun sekä jokapäiväisen 
vaarojen torjunnan alan 
palveluhankintoja koskevat sopimukset. 
Tähän kuuluu etenkin pelastustoiminta, 
joka on jokapäiväisen vaarojen torjunnan 
osa ja joka olisi erotettava 
sairaankuljetuksesta. Menestyksekkään 
väestönsuojelun ja pelastuspalvelun 
takaamiseksi jokapäiväisen vaarojen 
torjunnan yhteydessä kansalaisten edun 
mukaisesti pitäisi riittää 
primaarioikeudelliset periaatteet.

Or. de

Tarkistus 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus. 
Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on 
tulkittu eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja 
jopa eri hankintaviranomaisten tai 
tiettyjen hankintayksikköjen keskuudessa. 
Sen vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
tällaisten viranomaisten välisiin 
käyttöoikeussopimuksiin ei sovelleta 
julkisten käyttöoikeussopimusten 
tekemistä koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 

Poistetaan.
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että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettuja hankintaviranomaisia tai 
-yksikköjä, ei sinänsä sulje pois 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen soveltamista. 
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen soveltaminen ei saisi 
kuitenkaan vaikuttaa viranomaisten 
vapauteen päättää siitä, miten ne 
järjestävät julkiseen palveluun liittyvien 
tehtäviensä hoitamisen. Määräysvallan 
alaisten yksikköjen kanssa tehdyt 
käyttöoikeussopimukset tai yhteistyö, 
johon osallistuvat hankintaviranomaiset 
tai -yksiköt hoitavat yhdessä julkiseen 
palveluun liittyviä tehtäviään, olisi sen 
vuoksi jätettävä sääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle, jos tässä direktiivissä 
säädetyt edellytykset täyttyvät. Tällä 
direktiivillä olisi pyrittävä varmistamaan, 
että soveltamisalan ulkopuolelle jätetty 
julkisen sektorin sisäinen yhteistyö ei 
aiheuta kilpailun vääristymistä yksityisiin 
talouden toimijoihin nähden. 
Hankintaviranomaisen osallistuminen 
tarjoajana julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelyn ei saisi 
myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

Or. en

Tarkistus 317
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus.

(17) Tämä direktiivi perustuu asiaa 
koskevaan Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Siinä 
selvennetään tämän oikeuskäytännön 
mukaisesti, millä edellytyksin 
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Asiaa koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on
tulkittu eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja 
jopa eri hankintaviranomaisten tai 
tiettyjen hankintayksikköjen keskuudessa.
Sen vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
tällaisten viranomaisten välisiin 
käyttöoikeussopimuksiin ei sovelleta 
julkisten käyttöoikeussopimusten 
tekemistä koskevia sääntöjä. Tällaisen 
selventämisen olisi perustuttava asiaa 
koskevassa unionin oikeuskäytännössä 
esitettyihin periaatteisiin. Pelkästään se, 
että molemmat sopimuspuolet ovat itse 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettuja hankintaviranomaisia tai 
-yksikköjä, ei sinänsä sulje pois 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen soveltamista. 
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen soveltaminen ei saisi
kuitenkaan vaikuttaa viranomaisten 
vapauteen päättää siitä, miten ne 
järjestävät julkiseen palveluun liittyvien 
tehtäviensä hoitamisen. Määräysvallan
alaisten yksikköjen kanssa tehdyt 
käyttöoikeussopimukset tai yhteistyö, 
johon osallistuvat hankintaviranomaiset tai 
-yksiköt hoitavat yhdessä julkiseen 
palveluun liittyviä tehtäviään, olisi sen 
vuoksi jätettävä sääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle, jos tässä direktiivissä 
säädetyt edellytykset täyttyvät. Tällä 
direktiivillä olisi pyrittävä varmistamaan, 
että soveltamisalan ulkopuolelle jätetty 
julkisen sektorin sisäinen yhteistyö ei 
aiheuta kilpailun vääristymistä yksityisiin 
talouden toimijoihin nähden. 
Hankintaviranomaisen osallistuminen 
tarjoajana julkista hankintaa koskevan 
sopimuksen tekomenettelyn ei saisi 
myöskään aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä.

viranomaisten välisten 
käyttöoikeussopimusten tekeminen ei 
kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. 
Tällaisen selventämisen olisi perustuttava 
asiaa koskevassa unionin 
oikeuskäytännössä esitettyihin 
periaatteisiin. Pelkästään se, että 
molemmat sopimuspuolet ovat itse 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettuja hankintaviranomaisia tai 
-yksikköjä, ei sinänsä sulje pois 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen soveltamista. 
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen soveltaminen ei saa
kuitenkaan vaikuttaa viranomaisten 
oikeuteen päättää siitä, miten ne järjestävät 
julkiseen palveluun liittyvien tehtäviensä 
hoitamisen. Käyttöoikeussopimusten 
tekeminen määräysvallan alaisten 
yksikköjen kanssa tai yhteistyö, johon 
osallistuvat hankintaviranomaiset tai 
-yksiköt hoitavat yhdessä julkiseen 
palveluun liittyviä tehtäviään, olisi sen 
vuoksi jätettävä tämän direktiivin
soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
edellytykset täyttyvät.

Or. en
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Tarkistus 318
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Siitä, kuinka pitkälle viranomaisten 
välistä yhteistyötä olisi säänneltävä 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevilla säännöillä, vallitsee huomattava
oikeudellinen epävarmuus. Asiaa koskevaa 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä on tulkittu eri tavoin eri 
jäsenvaltioissa ja jopa eri 
hankintaviranomaisten tai tiettyjen 
hankintayksikköjen keskuudessa. Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
tällaisten viranomaisten välisiin 
käyttöoikeussopimuksiin ei sovelleta 
julkisten käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevia sääntöjä. Tällaisen selventämisen 
olisi perustuttava asiaa koskevassa unionin 
oikeuskäytännössä esitettyihin 
periaatteisiin. Pelkästään se, että 
molemmat sopimuspuolet ovat itse 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettuja hankintaviranomaisia tai 
-yksikköjä, ei sinänsä sulje pois 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen soveltamista. 
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen soveltaminen ei saisi 
kuitenkaan vaikuttaa viranomaisten 
vapauteen päättää siitä, miten ne 
järjestävät julkiseen palveluun liittyvien 
tehtäviensä hoitamisen. Määräysvallan 
alaisten yksikköjen kanssa tehdyt 
käyttöoikeussopimukset tai yhteistyö,
johon osallistuvat hankintaviranomaiset tai 
-yksiköt hoitavat yhdessä julkiseen 
palveluun liittyviä tehtäviään, olisi sen 
vuoksi jätettävä sääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle, jos tässä direktiivissä 
säädetyt edellytykset täyttyvät. Tällä 
direktiivillä olisi pyrittävä varmistamaan, 
että soveltamisalan ulkopuolelle jätetty 

(17) Siitä, kuinka pitkälle 
hankintaviranomaisten, riippumatta siitä, 
ovatko ne julkisia viranomaisia vai 
julkisoikeudellisia laitoksia, joista osassa 
on voittoa tavoittelemattomia yksityisiä 
osakkuuksia, joiden tarkoituksena on 
tyydyttää yleisen edun mukaisia tarpeita, 
joilla ei ole teollista tai kaupallista 
luonnetta, direktiivin 6 artiklan a kohdan 
mukaisesti, välistä yhteistyötä olisi 
säänneltävä käyttöoikeussopimusten 
tekemistä koskevilla säännöillä, vallitsee 
huomattava oikeudellinen epävarmuus. 
Julkisten viranomaisten välistä yhteistyötä 
koskevaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittu 
eri tavoin eri jäsenvaltioiden kesken ja 
jopa eri hankintaviranomaisten 
keskuudessa, mukaan lukien ehdot, jotka 
koskevat oikeuskäytännön soveltamista 
laajamittaisesti ja oikeasuhteisesti 
julkisoikeudellisten laitoksien väliseen 
yhteistyöhön; niissä voi, toisin kuin 
julkisissa viranomaisissa, olla voittoa 
tavoittelemattomia yksityisiä osakkuuksia 
jäsenvaltioissa voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti ja viitaten 
yhteiskunnallisen yrityksen käsitteeseen, 
joka on määritelty 25. lokakuuta 2011 
annetussa komission tiedonannossa 
"Sosiaalisen yrittäjyyden aloite". Sen 
vuoksi olisi selvennettävä, milloin 
hankintaviranomaisten, julkisten 
viranomaisten ja julkisoikeudellisten 
laitoksien välisiin käyttöoikeussopimuksiin 
ei sovelleta julkisten 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevia sääntöjä. Tällaisen selventämisen 
olisi perustuttava asiaa koskevassa unionin 
oikeuskäytännössä esitettyihin 
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julkisen sektorin sisäinen yhteistyö ei 
aiheuta kilpailun vääristymistä yksityisiin 
talouden toimijoihin nähden. 
Hankintaviranomaisen osallistuminen 
tarjoajana julkista hankintaa koskevaan 
menettelyyn ei saisi myöskään aiheuttaa 
kilpailun vääristymistä.

periaatteisiin, jotka liittyvät julkisten 
viranomaisten väliseen yhteistyöhön sekä 
näiden periaatteiden laajamittaiseen ja 
oikeasuhteiseen soveltamiseen sellaisten 
julkisoikeudellisten laitoksien väliseen 
yhteistyöhön, joiden voittoa 
tavoittelematon luonne on vahvistettu 
direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 
1 alakohdassa. Pelkästään se, että 
molemmat sopimuspuolet ovat itse 
hankintaviranomaisia, ei sinänsä sulje pois 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen soveltamista. 
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen soveltaminen ei saa
vaikuttaa viranomaisten oikeuteen päättää 
vapaasti siitä, miten ne järjestävät 
julkiseen palveluun liittyvien tehtäviensä 
hoitamisen. Määräysvallan alaisten 
yksikköjen kanssa tehdyt 
hankintasopimukset, tai yhteistyö, johon 
osallistuvat hankintaviranomaiset hoitavat 
yhdessä julkiseen palveluun liittyviä 
tehtäviään, olisi näin ollen jätettävä 
sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, jos 
tässä direktiivissä määritellyt edellytykset 
täyttyvät. Määräysvallan alaisten 
yksikköjen kanssa tehtyihin 
käyttöoikeussopimuksiin ja yhteistyöhön, 
jota toteutetaan asettamalla saataville 
varoja julkiseen palveluun liittyvien 
tehtävien hoitamiseksi ja jotta osallistuvat 
hankintaviranomaiset voivat yhteisesti 
hoitaa julkiseen palveluun liittyviä 
tehtäviä jäsenvaltioiden rakenteiden ja 
lainsäädännön kehyksessä, ei sovelleta 
käyttöoikeussopimuksien tekemistä 
koskevia sääntöjä, jos tässä direktiivissä 
määritellyt edellytykset täyttyvät. 
Edellytyksissä olisi erityisesti otettava 
huomioon julkisoikeudellisen laitoksen 
määritelmä ja yhteiskunnallisen yrityksen 
käsite; viimeksi mainitussa voi olla voittoa 
tavoittelemattomia ja yhteiskunnallisesti 
hyödyllisiä yksityisiä osallisuuksia, joita 
hallinnoidaan jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä. Samoin julkisen 
palvelun tehtäviin liittyvä toimivallan 
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siirto, mistä seuraa vastuun siirtäminen 
kokonaan paikallisviranomaiselta toiselle 
tai paikallisviranomaiselta yksinomaan 
paikallisviranomaisista koostuvalle 
ryhmittymälle jäsenvaltion sisäisten 
rakenteiden puitteissa, olisi jätettävä tässä 
direktiivissä säädettyjen sääntöjen 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tällä 
direktiivillä olisi pyrittävä varmistamaan, 
että soveltamisalan ulkopuolelle jätetty 
julkisen sektorin sisäinen yhteistyö ei 
aiheuta kilpailun vääristymistä yksityisiin 
talouden toimijoihin nähden. 
Hankintaviranomaisen osallistuminen 
tarjoajana julkista hankintaa koskevaan 
menettelyyn ei saisi myöskään aiheuttaa 
kilpailun vääristymistä. Sopimusten 
sulkemista tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle koskevia 
ehtoja olisi tässä tarkoituksessa tulkittava 
ankarasti. Mikäli jotakin soveltamisalaa 
koskevan poikkeuksen kumulatiivisista 
ehdoista ei enää täytetä 
hankintasääntöjen ulkopuolelle suljetun 
hankintasopimuksen tai yhteistyön 
voimassaoloaikana, kyseinen voimassa 
oleva hankintasopimus tai yhteistyö on 
avattava kilpailulle tavanomaisilla 
hankintamenettelyillä.

Or. fr

Tarkistus 319
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Markkinoiden sulkeutumisen ja 
kilpailun pysyvän vääristymisen 
välttämiseksi käyttöoikeussopimusten 
kestoa olisi rajoitettava.

Or. de
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Tarkistus 320
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
hankintayksikköjen ja -viranomaisten 
tekemistä tietyn arvon ylittävistä 
käyttöoikeusurakoista ja palveluja 
koskevista käyttöoikeussopimuksista 
tiedotetaan riittävästi, 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen julkaisemisen Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä pitäisi olla 
pakollista ennen tällaisten 
hankintasopimusten tekemistä. 
Kynnysarvoissa olisi otettava huomioon 
käyttöoikeussopimuksiin liittyvä ilmeinen 
rajatylittävä etu, joka koituu muihin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille talouden 
toimijoille. Palveluja koskevan 
käyttöoikeussopimuksen arvon 
laskemiseksi on otettava huomioon 
kaikkien käyttöoikeussopimuksen saajan 
tarjoamien palvelujen ennakoitu arvo 
mahdollisen tarjoajan kannalta.

(18) Jotta voidaan varmistaa, että tietyn 
kynnysarvon ylittävistä 
käyttöoikeusurakoista ja palveluja 
koskevista käyttöoikeussopimuksista 
tiedotetaan riittävästi, 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen julkaisemisen Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä pitäisi olla 
pakollista ennen tällaisten 
hankintasopimusten tekemistä.

Or. en

Tarkistus 321
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Käyttöoikeussopimusten tekeminen 
ilmoittamatta siitä ennakolta olisi sallittava 
vain hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
koska se vaikuttaa haitallisesti kilpailuun. 

(19) Käyttöoikeussopimusten tekeminen 
ilmoittamatta siitä ennakolta olisi sallittava 
vain selvästi määritellyillä aloilla, koska 
se vaikuttaa haitallisesti kilpailuun, ja 
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Tällainen poikkeus olisi rajattava 
tapauksiin, joissa on alusta alkaen ilmeistä, 
että ilmoittaminen ei lisäisi kilpailua 
etenkään sen vuoksi, että objektiivisesti 
katsoen vain yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen. Käyttöoikeussopimuksen 
tekeminen talouden toimijan kanssa 
ilmoittamatta siitä ennakolta voidaan 
katsoa perustelluksi vain objektiivisissa 
yksinoikeustilanteissa, joissa
hankintaviranomainen tai -yksikkö ei ole 
itse luonut yksinoikeustilannetta tulevaa 
sopimuksentekomenettelyä varten eikä 
saatavilla ole riittävästi korvaavia 
vaihtoehtoja, joiden saatavuus olisi 
arvioitava yksityiskohtaisesti.

rajattava tapauksiin, joissa on alusta alkaen 
ilmeistä, että ilmoittaminen ei lisäisi 
kilpailua etenkään sen vuoksi, että 
objektiivisesti katsoen vain yhdellä 
talouden toimijalla on mahdollisuus 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamiseen, 
tai joissa käyttöoikeussopimus koskee 
erityisiä palveluja, joiden rajat ylittävä 
vaikutus on hyvin vähäinen.

Or. en

Tarkistus 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Käyttöoikeussopimusten tekeminen 
ilmoittamatta siitä ennakolta olisi sallittava
vain hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
koska se vaikuttaa haitallisesti kilpailuun. 
Tällainen poikkeus olisi rajattava 
tapauksiin, joissa on alusta alkaen ilmeistä, 
että ilmoittaminen ei lisäisi kilpailua 
etenkään sen vuoksi, että objektiivisesti 
katsoen vain yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen. Käyttöoikeussopimuksen 
tekeminen talouden toimijan kanssa 
ilmoittamatta siitä ennakolta voidaan 
katsoa perustelluksi vain objektiivisissa 
yksinoikeustilanteissa, joissa 
hankintaviranomainen tai -yksikkö ei ole 
itse luonut yksinoikeustilannetta tulevaa 
sopimuksentekomenettelyä varten eikä 

(19) Käyttöoikeussopimusten tekeminen 
ilmoittamatta siitä ennakolta olisi sallittava 
vain hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
koska se vaikuttaa haitallisesti kilpailuun. 
Tällainen poikkeus olisi rajattava 
tapauksiin, joissa on alusta alkaen ilmeistä, 
että ilmoittaminen ei lisäisi kilpailua 
etenkään sen vuoksi, että objektiivisesti 
katsoen vain yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen. Käyttöoikeussopimuksen 
tekeminen talouden toimijan kanssa 
ilmoittamatta siitä ennakolta voidaan 
katsoa perustelluksi vain objektiivisissa 
yksinoikeustilanteissa, joissa 
hankintaviranomainen tai -yksikkö ei ole 
itse luonut yksinoikeustilannetta tulevaa 
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saatavilla ole riittävästi korvaavia 
vaihtoehtoja, joiden saatavuus olisi 
arvioitava yksityiskohtaisesti.

sopimuksentekomenettelyä varten.

Or. en

Perustelu

Viimeisen osan poistaminen johtuu siitä, että tämä sanamuoto on varsin epämääräinen eikä 
sitä ole päädirektiivin vastaavassa lausekkeessa.

Tarkistus 323
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Käyttöoikeussopimusten tekeminen 
ilmoittamatta siitä ennakolta olisi sallittava 
vain hyvin poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, koska se vaikuttaa 
haitallisesti kilpailuun. Tällainen 
poikkeus olisi rajattava tapauksiin, joissa 
on alusta alkaen ilmeistä, että 
ilmoittaminen ei lisäisi kilpailua etenkään 
sen vuoksi, että objektiivisesti katsoen vain 
yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen. Käyttöoikeussopimuksen 
tekeminen talouden toimijan kanssa 
ilmoittamatta siitä ennakolta voidaan 
katsoa perustelluksi vain objektiivisissa 
yksinoikeustilanteissa, joissa 
hankintaviranomainen tai -yksikkö ei ole 
itse luonut yksinoikeustilannetta tulevaa 
sopimuksentekomenettelyä varten eikä 
saatavilla ole riittävästi korvaavia 
vaihtoehtoja, joiden saatavuus olisi 
arvioitava yksityiskohtaisesti.

(19) Käyttöoikeussopimusten tekeminen 
ilmoittamatta siitä ennakolta olisi sallittava 
tapauksissa, joissa on alusta alkaen 
ilmeistä, että ilmoittaminen ei lisäisi 
kilpailua etenkään sen vuoksi, että 
objektiivisesti katsoen vain yhdellä 
talouden toimijalla on mahdollisuus 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamiseen, 
tai joissa käyttöoikeussopimus koskee 
sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
yhteiskunnallis-taloudellisesti tärkeitä 
palveluja, tai joissa kansalaisten, 
ympäristön ja ilmaston etuja pidetään 
tärkeämpinä tai joissa 
käyttöoikeussopimus koskee palveluja, 
joiden rajat ylittävä vaikutus on hyvin 
vähäinen.

Or. en
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Tarkistus 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Käyttöoikeussopimusten tekeminen 
ilmoittamatta siitä ennakolta olisi sallittava 
vain hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
koska se vaikuttaa haitallisesti kilpailuun. 
Tällainen poikkeus olisi rajattava 
tapauksiin, joissa on alusta alkaen ilmeistä, 
että ilmoittaminen ei lisäisi kilpailua 
etenkään sen vuoksi, että objektiivisesti 
katsoen vain yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen. Käyttöoikeussopimuksen 
tekeminen talouden toimijan kanssa 
ilmoittamatta siitä ennakolta voidaan 
katsoa perustelluksi vain objektiivisissa 
yksinoikeustilanteissa, joissa 
hankintaviranomainen tai -yksikkö ei ole 
itse luonut yksinoikeustilannetta tulevaa 
sopimuksentekomenettelyä varten eikä 
saatavilla ole riittävästi korvaavia 
vaihtoehtoja, joiden saatavuus olisi 
arvioitava yksityiskohtaisesti.

(19) Käyttöoikeussopimusten tekeminen 
ilmoittamatta siitä ennakolta olisi sallittava 
vain hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
koska se vaikuttaa haitallisesti kilpailuun. 
Tällainen poikkeus olisi rajattava 
tapauksiin, joissa on alusta alkaen ilmeistä, 
että ilmoittaminen ei lisäisi kilpailua 
etenkään sen vuoksi, että objektiivisesti 
katsoen vain yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen, kuten sopimuksen 
kohteena olevan omaisuuden pohjalta 
luotujen rantalomayritysten omistajien 
tapaukseen. Käyttöoikeussopimuksen 
tekeminen talouden toimijan kanssa 
ilmoittamatta siitä ennakolta voidaan 
katsoa perustelluksi vain objektiivisissa 
yksinoikeustilanteissa, joissa 
hankintaviranomainen tai -yksikkö ei ole 
itse luonut yksinoikeustilannetta tulevaa 
sopimuksentekomenettelyä varten eikä 
saatavilla ole riittävästi korvaavia 
vaihtoehtoja, joiden saatavuus olisi 
arvioitava yksityiskohtaisesti.

Or. it

Tarkistus 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Käyttöoikeussopimusten tekeminen 
ilmoittamatta siitä ennakolta olisi sallittava 
vain hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, 

(19) Käyttöoikeussopimusten tekeminen 
ilmoittamatta siitä ennakolta olisi sallittava 
vain hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
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koska se vaikuttaa haitallisesti kilpailuun. 
Tällainen poikkeus olisi rajattava 
tapauksiin, joissa on alusta alkaen ilmeistä, 
että ilmoittaminen ei lisäisi kilpailua 
etenkään sen vuoksi, että objektiivisesti 
katsoen vain yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen. Käyttöoikeussopimuksen 
tekeminen talouden toimijan kanssa 
ilmoittamatta siitä ennakolta voidaan 
katsoa perustelluksi vain objektiivisissa 
yksinoikeustilanteissa, joissa 
hankintaviranomainen tai -yksikkö ei ole 
itse luonut yksinoikeustilannetta tulevaa 
sopimuksentekomenettelyä varten eikä 
saatavilla ole riittävästi korvaavia 
vaihtoehtoja, joiden saatavuus olisi 
arvioitava yksityiskohtaisesti.

koska se vaikuttaa haitallisesti kilpailuun. 
Tällainen poikkeus olisi rajattava 
tapauksiin, joissa on alusta alkaen ilmeistä, 
että ilmoittaminen ei lisäisi kilpailua 
etenkään sen vuoksi, että objektiivisesti 
katsoen vain yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen, kuten sopimuksen 
kohteena olevan omaisuuden pohjalta 
luotujen rantalomayritysten omistajien 
tapaukseen. Käyttöoikeussopimuksen 
tekeminen talouden toimijan kanssa 
ilmoittamatta siitä ennakolta voidaan 
katsoa perustelluksi vain objektiivisissa 
yksinoikeustilanteissa, joissa 
hankintaviranomainen tai -yksikkö ei ole 
itse luonut yksinoikeustilannetta tulevaa 
sopimuksentekomenettelyä varten eikä 
saatavilla ole riittävästi korvaavia 
vaihtoehtoja, joiden saatavuus olisi 
arvioitava yksityiskohtaisesti.

Or. it

Tarkistus 326
Evelyne Gebhardt

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. Tämän vuoksi tätä 
direktiiviä olisi sovellettava vain sellaisiin 
palveluihin (esimerkiksi ateriapalveluihin 
ja vedenjakelupalveluihin), joista on 
osoitettu, että niillä voidaan käydä 
kauppaa rajojen yli.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 327
Heide Rühle

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. Tämän vuoksi tätä 
direktiiviä olisi sovellettava vain sellaisiin 
palveluihin (esimerkiksi ateriapalveluihin 
ja vedenjakelupalveluihin), joista on 
osoitettu, että niillä voidaan käydä 
kauppaa rajojen yli.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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. Tämän vuoksi tätä 
direktiiviä olisi sovellettava vain sellaisiin 
palveluihin (esimerkiksi ateriapalveluihin 

Poistetaan.
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ja vedenjakelupalveluihin), joista on 
osoitettu, että niillä voidaan käydä 
kauppaa rajojen yli.

Or. de

Perustelu

Perustavanlaatuinen jako A- ja B-palveluihin julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä 
on säilytettävä.  Sosiaali-, kulttuuri- ja terveyspalvelut ovat vain vähäisessä määrin tai eivät 
lainkaan merkittäviä sisämarkkinoiden kannalta. Erityisten hygienia- ja 
ympäristövaatimusten vuoksi myös vesialaa on käsiteltävä erikseen. Direktiivin 2006/123/EY 
17 artiklan mukaisesti vesipalvelut olisi näin ollen jätettävä direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Tarkistus 329
Peter Simon

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. Tämän vuoksi tätä 
direktiiviä olisi sovellettava vain sellaisiin 
palveluihin (esimerkiksi ateriapalveluihin 
ja vedenjakelupalveluihin), joista on 
osoitettu, että niillä voidaan käydä 
kauppaa rajojen yli.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale



AM\916800FI.doc 83/185 PE496.581v03-00

FI

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. Tämän vuoksi tätä 
direktiiviä olisi sovellettava vain sellaisiin 
palveluihin (esimerkiksi ateriapalveluihin 
ja vedenjakelupalveluihin), joista on 
osoitettu, että niillä voidaan käydä 
kauppaa rajojen yli.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

"B-palvelujen" etuoikeusasema on säilytettävä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen merkitys 
sisämarkkinoiden kannalta on vähäinen; ne toimitetaan yleensä paikallisesti. Koska vesi on 
elintärkeä hyödyke, on tässä yhteydessä toimittava järkevästi ja otettava huomioon ympäristö-
ja hygienianäkökohdat. Direktiivin 2006/123/EY 17 artiklan mukaisesti vesipalvelut olisi 
jätettävä käyttöoikeussopimuksia koskevan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 331
Werner Kuhn

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. Tämän vuoksi tätä 
direktiiviä olisi sovellettava vain sellaisiin 
palveluihin (esimerkiksi ateriapalveluihin 
ja vedenjakelupalveluihin), joista on 

Poistetaan.
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osoitettu, että niillä voidaan käydä 
kauppaa rajojen yli.

Or. de

Tarkistus 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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. 
Tämän vuoksi tätä direktiiviä olisi 
sovellettava vain sellaisiin palveluihin 
(esimerkiksi ateriapalveluihin ja 
vedenjakelupalveluihin), joista on 
osoitettu, että niillä voidaan käydä kauppaa 
rajojen yli.

(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. 
Tämän vuoksi tätä direktiiviä olisi 
sovellettava vain sellaisiin palveluihin, 
joista on osoitettu, että niillä voidaan käydä 
kauppaa rajojen yli.

Or. en

Perustelu

Erilaisista palveluista ei ole vielä päästy tarkalleen yksimielisyyteen, ja ne sisältyvät tuleviin 
neuvotteluihin.

Tarkistus 333
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tämän direktiivin täydellisen 
soveltamisen ulkopuolelle on jätettävä 
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henkilöpalveluina tunnetut palvelut 
(kuten sosiaali-, terveys- ja 
koulutuspalvelut, pelastuspalvelut 
mukaan lukien), koska niillä ei ole suurta 
rajatylittävää ulottuvuutta.  Näitä 
palveluja tarjotaan tietyssä kontekstissa, 
joka vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta 
toiseen erilaisten kulttuuriperinteiden 
vuoksi. Siksi niihin sovelletaan selvästi 
suppeampaa kevyttä järjestelmää, joka 
sisältää vain kaksi avoimuutta koskevaa 
velvoitetta.

Or. de

Tarkistus 334
Heide Rühle

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 
koskeva ilmoitus kaikista
käyttöoikeussopimuksista, joiden arvo 
vastaa vähintään tässä direktiivissä 

(21) Komission julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen uudistamisesta 
laatiman arvioinnin tulosten perusteella 
tämän direktiivin täydellisen soveltamisen 
ulkopuolelle on aiheellista jättää ne 
palvelut, joilla ei ole suurta rajatylittävää 
ulottuvuutta, toisin sanoen 
henkilöpalveluina tunnetut palvelut. Näitä 
palveluja tarjotaan tietyssä kontekstissa, 
joka vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta 
toiseen erilaisten kulttuuriperinteiden 
vuoksi. Sen vuoksi näitä palveluja 
koskevia käyttöoikeussopimuksia varten 
olisi luotava kevyempi järjestely. 
Velvollisuus julkaista 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus kynnysarvon ylittävistä
käyttöoikeussopimuksista on 
asianmukainen tapa varmistaa
avoimuusperiaatteen ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen noudattaminen samalla kun 
hankintaviranomaisille ja -yksiköille 
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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.

annetaan mahdollisuus ottaa huomioon 
kyseisten palvelujen erityispiirteet.

Or. en

Tarkistus 335
Barbara Weiler

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, 

(21) Näitä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan 
erityisjärjestelyä, jossa otetaan huomioon, 
että kyseisten palvelujen sääntely aloitettiin 
vasta hiljattain. Velvollisuus julkaista 
ennakkoilmoitus ja 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus kaikista 
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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 
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.

Or. de

Tarkistus 336
Philippe Juvin
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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 
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 

(21) Komission julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen uudistamisesta 
laatiman arvioinnin tulosten perusteella 
tämän direktiivin täydellisen soveltamisen 
ulkopuolelle on aiheellista 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 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus kaikista 
käyttöoikeussopimuksista, joiden arvo 
vastaa vähintään tässä direktiivissä 
vahvistettua kynnysarvoa, on 
asianmukainen tapa varmistaa 
avoimuusperiaatteen noudattaminen ja 
antaa käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjälle mahdollisuus ottaa huomioon 
kyseisten palvelujen erityispiirteet. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjä voi 
ottaa huomioon tarpeen varmistaa 
innovointi sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn 
pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti korkea 
laadun ja turvallisuuden taso sekä 
kohtuuhintaisuus, yhdenvertainen
kohtelu sekä yleisen saatavuuden ja 
käyttäjien oikeuksien edistäminen.
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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.

Or. fr

Perustelu

Tekstin mukauttaminen mietintöluonnoksessa esitettyihin tarkistuksiin (välivaiheen 
kynnysarvojen poistaminen, jolloin jäljelle jää ainoastaan 5 miljoonan euron kynnysarvo).

Tarkistus 337
Peter Simon

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 
koskeva ilmoitus kaikista 
käyttöoikeussopimuksista, joiden arvo 

(21) Komission julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen uudistamisesta 
laatiman arvioinnin tulosten perusteella 
tämän direktiivin täydellisen soveltamisen 
ulkopuolelle on aiheellista jättää 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 
koskeva ilmoitus kaikista 
käyttöoikeussopimuksista, joiden arvo 
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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.

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.

Or. de

Tarkistus 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(21) Komission julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen uudistamisesta 
laatiman arvioinnin tulosten perusteella 
tämän direktiivin täydellisen soveltamisen 
ulkopuolelle on aiheellista jättää vain ne 
palvelut, joilla ei ole suurta rajatylittävää 
ulottuvuutta, toisin sanoen 
henkilöpalveluina tunnetut palvelut, kuten 
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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 
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.

tietyt sosiaali-, terveys- ja 
koulutuspalvelut, sekä muut palvelut, 
joiden rajatylittävä ulottuvuus on pieni, 
kuten tietyt oikeus-, hotelli- ja 
ateriapalvelut. 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 
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.

Or. en
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Perustelu

Sosiaali- ja muita palveluja koskevan kevyemmän järjestelyn soveltamisalaa on 
laajennettava.

Tarkistus 339
Mikael Gustafsson

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 
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 

(21) Yleishyödylliset palvelut, jotka 
koskevat kansalaisten perustarpeita, 
jätetään tämän direktiivin soveltamisen 
ulkopuolelle, kuten kunnallinen 
vesihuolto, jätevesihuolto, 
jätehuoltopalvelut sekä 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 
koskeva ilmoitus kaikista 
käyttöoikeussopimuksista, joiden arvo 
vastaa vähintään tässä direktiivissä 
vahvistettuja kynnysarvoja, on 
asianmukainen tapa varmistaa 
avoimuusperiaatteen 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 innovointi, palvelujen laatu, 
jatkuvuus, käyttömahdollisuus, saatavuus 
ja kattavuus, yhdenvertainen kohtelu, 
naisten ja miesten tasa-arvo, 
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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.

mahdollisimman vähäiset 
ilmastovaikutukset, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.

Or. en

Tarkistus 340
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten vapautta määritellä yleistä 
taloudellista etua koskevat palvelut 
perussopimuksia kunnioittaen. Tällä 
direktiivillä ei myöskään rajoiteta 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten toimivaltaa, joka koskee 
yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen 
tarjoamista, tilaamista ja rahoittamista 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 14 artiklan ja sopimukseen 
liitetyn pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Muistutus siitä, että kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset voivat vapaasti 
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määritellä yleistä taloudellista etua koskevat palvelut sekä tarjota, tilata ja rahoittaa niitä 
perussopimuksien mukaisesti.

Tarkistus 341
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Näiden palvelujen 
kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän 
direktiivin säännöt eivät estä jäsenvaltioita 
soveltamasta palvelujen suorittajien 
valintaan erityisiä laadullisia perusteita, 
kuten niitä, jotka on vahvistettu Euroopan 
unionin neuvoston sosiaalisen suojelun 
komitean vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity käyttöoikeussopimusten tekoa, kuten 
pelkästään rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
ennakolta vahvistamat edellytykset, ilman 
rajoituksia tai kiintiöitä, jos tällaisella 
järjestelmällä varmistetaan riittävä 
mainostaminen ja siinä noudatetaan
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

(22) Näiden palvelujen 
kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
annetaan runsaasti harkintavaltaa järjestää 
palvelujen suorittajien valinta parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Tämän direktiivin 
säännöt eivät estä jäsenvaltioita 
soveltamasta palvelujen suorittajien 
valintaan erityisiä laadullisia perusteita, 
kuten niitä, jotka on vahvistettu Euroopan 
unionin neuvoston sosiaalisen suojelun 
komitean vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity käyttöoikeussopimusten tekoa, kuten 
pelkästään rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
ennakolta vahvistamat edellytykset, jos 
tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteiden noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Näiden palvelujen 
kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän 
direktiivin säännöt eivät estä jäsenvaltioita 
soveltamasta palvelujen suorittajien 
valintaan erityisiä laadullisia perusteita, 
kuten niitä, jotka on vahvistettu Euroopan 
unionin neuvoston sosiaalisen suojelun 
komitean vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity käyttöoikeussopimusten tekoa, kuten 
pelkästään rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
ennakolta vahvistamat edellytykset, ilman 
rajoituksia tai kiintiöitä, jos tällaisella 
järjestelmällä varmistetaan riittävä 
mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

(22) Näiden palvelujen 
kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
annetaan runsaasti harkintavaltaa järjestää 
palvelujen suorittajien valinta parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Tämän direktiivin 
säännöt eivät estä jäsenvaltioita 
soveltamasta palvelujen suorittajien 
valintaan erityisiä laadullisia perusteita, 
kuten niitä, jotka on vahvistettu Euroopan 
unionin neuvoston sosiaalisen suojelun 
komitean vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity käyttöoikeussopimusten tekoa, kuten 
pelkästään rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia tai 
sopimuksia kaikille talouden toimijoille, 
jotka täyttävät hankintaviranomaisen tai 
-yksikön ennakolta vahvistamat 
edellytykset, ilman rajoituksia tai kiintiöitä, 
jos tällaisella järjestelmällä varmistetaan 
riittävä mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

Or. de

Perustelu

Selvennetään, että sosiaalipalvelut voidaan järjestää paitsi myöntämällä toimilupia ja lupia 
myös tekemällä sopimuksia siten, että ne ovat avoimia kaikille talouden toimijoille, jotka 
täyttävät ennakolta vahvistetut edellytykset.

Tarkistus 343
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Näiden palvelujen 
kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän 
direktiivin säännöt eivät estä jäsenvaltioita 
soveltamasta palvelujen suorittajien 
valintaan erityisiä laadullisia perusteita, 
kuten niitä, jotka on vahvistettu Euroopan 
unionin neuvoston sosiaalisen suojelun 
komitean vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity käyttöoikeussopimusten tekoa, kuten 
pelkästään rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
ennakolta vahvistamat edellytykset, ilman 
rajoituksia tai kiintiöitä, jos tällaisella 
järjestelmällä varmistetaan riittävä 
mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

(22) Näiden palvelujen 
kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
annetaan runsaasti harkintavaltaa järjestää 
palvelujen suorittajien valinta parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Tämän direktiivin 
säännöt eivät estä jäsenvaltioita 
soveltamasta palvelujen suorittajien 
valintaan erityisiä laadullisia perusteita, 
kuten niitä, jotka on vahvistettu Euroopan 
unionin neuvoston sosiaalisen suojelun 
komitean vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut, esimerkiksi 
kaikki yleistä taloudellista etua koskevat 
palvelut, tavalla, johon ei liity 
käyttöoikeussopimusten tekoa, kuten 
pelkästään rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
ennakolta vahvistamat edellytykset, ilman 
rajoituksia tai kiintiöitä, jos tällaisella 
järjestelmällä varmistetaan riittävä 
mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

Or. fr

Tarkistus 344
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) SEUT-sopimuksen 14 ja 
106 artiklassa tarkoitetut yleistä 
taloudellista etua koskevat palvelut ovat 
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usein voittoa tavoittelevia palveluja, mutta 
ne koskevat ensisijaisesti yleistä etua, ja 
tästä syystä jäsenvaltiot ovat asettaneet 
niille erityisiä julkisen palvelun 
velvoitteita. Viranomaiset pitävät yleistä 
taloudellista etua koskevia palveluja 
keskeisinä, vaikka markkinat eivät ehkä 
tarjoa riittäviä kannustimia niiden 
toimittamiseksi. Julkisen palvelun 
vaatimuksen täyttämiseen saattaa liittyä 
erityis- tai yksinoikeuksia ja erityisiä 
rahoitusjärjestelyjä. Markkinat eivät 
toimita eivätkä pysty toimittamaan yleistä 
taloudellista etua koskevia palveluja 
tyydyttävällä tavalla niin, että hinnan, 
objektiivisten laatuominaisuuksien, 
jatkuvuuden ja palvelun saatavuuden 
kaltaiset tekijät olisivat jäsenvaltion 
määrittelemän yleisen edun mukaisia. 
Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
toimivaltaan määritellä yleistä 
taloudellista etua koskevat palvelut.

Or. en

Tarkistus 345
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyssä olisi oltava useita 
vaiheita, kuten vaihe, jossa 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjä 
julkaisee sopimuksentekoaikeistaan 
kertovan käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen, kiinnostuneet talouden 
toimijat jättävät osallistumishakemuksen 
kyseisen ilmoituksen johdosta, 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjä 
tarkistaa ehdokkaiden 
osallistumisedellytykset, ehdokkaat 
tekevät tarjouksen, 
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käyttöoikeussopimuksen myöntäjä voi 
neuvotella tarjoajan kanssa 
puolueettomia sopimuksentekoperusteita 
noudattaen ja lopuksi 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjä päättää 
tehdä käyttöoikeussopimuksen valitun 
käyttöoikeussopimuksen saajan kanssa ja 
julkaisee jälki-ilmoituksen. Menettelyyn 
olisi voitava lisätä välivaiheita, joissa 
esimerkiksi valitaan tietyt ehdokkaat, 
jotka saavat tehdä tarjouksen, ja 
lähetetään näin valituille ehdokkaille 
tarjouspyyntö. Käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjän olisi myös voitava pyytää 
tarjousta talouden toimijoilta, jotka eivät 
ole vastanneet käyttöoikeussopimusta 
koskevaan ilmoitukseen. Samoin, ja 
edellyttäen, että avoimuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteet täyttyvät, 
olisi voitava muuttaa joidenkin vaiheiden 
järjestystä, jolloin esimerkiksi tehtyjä 
tarjouksia olisi mahdollista analysoida 
ennen valintakriteerien täyttymisen 
tarkastamista. Edellyttäen, että tämän 
direktiivin säännöksiä noudatetaan, 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjän olisi 
voitava hyvin vapaasti määritellä 
menettely, jolla käyttöoikeussopimuksen 
saaja valitaan, ja vaiheista vain kahden 
olisi oltava pakollisia, nimittäin 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen julkaiseminen menettelyn 
aluksi, paitsi jos sitä ei tämän direktiivin 
mukaan tarvita, ja käyttöoikeussopimusta 
koskevan jälki-ilmoituksen julkaiseminen 
menettelyn lopuksi. Tämän vapauden 
vastineena on velvollisuus huolehtia
avoimuudesta ja ehdokkaiden ja 
tarjoajien yhdenvertaisesta kohtelusta.

Or. fr

Perustelu

Selvennys esittelijän tarkistukseen 18 oikeudellisesta kehyksestä, jossa vaiheiden järjestystä 
voidaan muuttaa. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjälle jätetään reilusti liikkumavaraa 
menettelyn organisoimiseksi. Vapautta ei pidä kuitenkaan hyödyntää menettelyn avoimuutta 
ja ehdokkaiden/tarjoajien välistä syrjimättömyyttä koskevan periaatteen kustannuksella.
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Tarkistus 346
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta kaikki asianomaiset toimijat 
voivat jättää hakemuksia tai tehdä 
tarjouksia, hankintaviranomaisilla ja 
-yksiköillä olisi oltava velvollisuus 
noudattaa vähimmäismääräaikaa, johon 
mennessä jätetyt hakemukset otetaan 
vastaan.

(23) Jotta kaikki asianomaiset toimijat 
voivat jättää hakemuksia, 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjällä olisi 
oltava velvollisuus noudattaa 
vähimmäismääräaikaa, johon mennessä 
jätetyt hakemukset otetaan vastaan.

Or. fr

Tarkistus 347
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Oikeasuhteisten, syrjimättömien ja 
tasapuolisten valintaperusteiden valinta ja 
soveltaminen talouden toimijoihin on 
ensiarvoisen tärkeää, jotta toimijoilla olisi 
tosiasiallinen mahdollisuus hyödyntää 
käyttöoikeussopimuksiin liittyviä 
liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti 
ehdokkaan mahdollisuudella käyttää 
hyväksi muiden yksikköjen voimavaroja 
voi olla ratkaiseva merkitys sille, että 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
mahdollisuus osallistua valintaan. Sen 
vuoksi on aiheellista säätää, että 
valintaperusteet koskevat yksinomaan 
toimijoiden teknisiä, rahoitukseen liittyviä 
ja taloudellisia voimavaroja, että ne 
ilmoitetaan käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa ja ettei niissä 

Poistetaan.
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voida kieltää talouden toimijaa 
käyttämästä hyväksi muiden yksikköjen 
voimavaroja riippumatta sen ja näiden 
yksikköjen välisistä oikeudellisista 
yhteyksistä, jos toimija osoittaa 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle, että 
sillä on käytettävissään tarvittavat 
voimavarat.

Or. en

Tarkistus 348
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Oikeasuhteisten, syrjimättömien ja 
tasapuolisten valintaperusteiden valinta ja 
soveltaminen talouden toimijoihin on 
ensiarvoisen tärkeää, jotta toimijoilla olisi 
tosiasiallinen mahdollisuus hyödyntää 
käyttöoikeussopimuksiin liittyviä 
liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti 
ehdokkaan mahdollisuudella käyttää 
hyväksi muiden yksikköjen voimavaroja 
voi olla ratkaiseva merkitys sille, että 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
mahdollisuus osallistua valintaan. Sen 
vuoksi on aiheellista säätää, että 
valintaperusteet koskevat yksinomaan
toimijoiden teknisiä, rahoitukseen liittyviä 
ja taloudellisia voimavaroja, että ne 
ilmoitetaan käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa ja ettei niissä 
voida kieltää talouden toimijaa käyttämästä 
hyväksi muiden yksikköjen voimavaroja 
riippumatta sen ja näiden yksikköjen 
välisistä oikeudellisista yhteyksistä, jos 
toimija osoittaa hankintaviranomaiselle tai 
-yksikölle, että sillä on käytettävissään 
tarvittavat voimavarat.

(24) Oikeasuhteisten, syrjimättömien ja 
tasapuolisten valintaperusteiden valinta ja 
soveltaminen talouden toimijoihin on 
ensiarvoisen tärkeää, jotta toimijoilla olisi
tosiasiallinen mahdollisuus hyödyntää 
käyttöoikeussopimuksiin liittyviä 
liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti 
ehdokkaan mahdollisuudella käyttää 
hyväksi muiden yksikköjen voimavaroja 
voi olla ratkaiseva merkitys sille, että 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
mahdollisuus osallistua valintaan. Sen 
vuoksi on aiheellista säätää, että 
valintaperusteet koskevat toimijoiden 
teknisiä, rahoitukseen liittyviä ja 
taloudellisia voimavaroja sekä yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen 
osalta myös toimijoiden velvollisuutta 
noudattaa ympäristö-, sosiaalisia ja 
yhteenkuuluvuussäännöksiä. 
Valintaperusteiden on koskettava myös 
tavoitteita, jotka liittyvät korkeaan laadun 
ja turvallisuuden tasoon sekä 
kohtuuhintaisuuteen, yhdenvertaiseen 
kohteluun sekä yleisen saatavuuden ja 
käyttäjien oikeuksien edistämiseen. 
Lisäksi on aiheellista säätää, että 
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valintaperusteet ilmoitetaan 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa ja ettei niissä voida kieltää 
talouden toimijaa käyttämästä hyväksi 
muiden yksikköjen voimavaroja 
riippumatta sen ja näiden yksikköjen 
välisistä oikeudellisista yhteyksistä, jos 
toimija osoittaa hankintaviranomaiselle tai 
-yksikölle, että sillä on käytettävissään 
tarvittavat voimavarat.

Or. fr

Tarkistus 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Oikeasuhteisten, syrjimättömien ja 
tasapuolisten valintaperusteiden valinta ja 
soveltaminen talouden toimijoihin on 
ensiarvoisen tärkeää, jotta toimijoilla olisi 
tosiasiallinen mahdollisuus hyödyntää 
käyttöoikeussopimuksiin liittyviä 
liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti 
ehdokkaan mahdollisuudella käyttää 
hyväksi muiden yksikköjen voimavaroja 
voi olla ratkaiseva merkitys sille, että 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
mahdollisuus osallistua valintaan. Sen 
vuoksi on aiheellista säätää, että 
valintaperusteet koskevat yksinomaan 
toimijoiden teknisiä, rahoitukseen liittyviä 
ja taloudellisia voimavaroja, että ne 
ilmoitetaan käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa ja ettei niissä 
voida kieltää talouden toimijaa
käyttämästä hyväksi muiden yksikköjen 
voimavaroja riippumatta sen ja näiden 
yksikköjen välisistä oikeudellisista 
yhteyksistä, jos toimija osoittaa 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle, että 
sillä on käytettävissään tarvittavat 

(24) Oikeasuhteisten syrjimättömien ja 
tasapuolisten valintaperusteiden valinta ja 
soveltaminen on tärkeää. Erityisesti 
ehdokkaan mahdollisuudella käyttää 
hyväksi muiden yksikköjen voimavaroja 
voi olla ratkaiseva merkitys sille, että 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
mahdollisuus osallistua valintaan. Sen 
vuoksi on aiheellista säätää, että 
valintaperusteet määritetään selvästi, että 
ne ilmoitetaan käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa ja ettei niissä 
voida kieltää ehdokasta käyttämästä 
hyväksi muiden yksikköjen voimavaroja 
riippumatta sen ja näiden yksikköjen 
välisistä oikeudellisista yhteyksistä, jos 
toimija osoittaa käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjälle, että sillä on käytettävissään 
tarvittavat voimavarat.
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voimavarat.

Or. en

Tarkistus 350
Heide Rühle

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
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.

(25) Avoimuuden ja yhdenvertaisen 
kohtelun varmistamiseksi 
käyttöoikeussopimusten tekoperusteiden 
olisi aina oltava eräiden yleisten 
vaatimusten mukaisia. Perusteet olisi 
ilmoitettava ennakolta tarjoajille, niiden 
olisi liityttävä sopimuksen kohteeseen ja ne 
eivät saisi antaa hankintaviranomaiselle tai 
-yksikölle rajoittamatonta 
valinnanvapautta. Niihin olisi liitettävä 
vähimmäisvaatimuksia, jotka 
mahdollistavat tarjoajan esittämien tietojen 
tosiasiallisen tarkistamisen.

Or. en

Tarkistus 351
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

kohtelun varmistamiseksi 
käyttöoikeussopimusten tekoperusteiden 
olisi aina oltava eräiden yleisten 
vaatimusten mukaisia. Perusteet olisi 
ilmoitettava ennakolta mahdollisille 
tarjoajille, niiden olisi liityttävä suoraan
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.

Or. es

Tarkistus 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jotta varmistetaan, että naisilla ja 
miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet 
päästä työmarkkinoille, 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjän olisi 
voitava sisällyttää 
sopimuksentekoperusteisiin myös 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevia perusteita.

Or. en

Tarkistus 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
käyttöoikeussopimusten teossa, 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjän olisi 
voitava sisällyttää 
sopimuksentekoperusteisiin myös 
työoloihin liittyviä perusteita. Tällaisilla 
perusteilla pyritään suojelemaan 
tuotantoprosessiin osallistuvan 
henkilöstön terveyttä tai edistämään 
sopimuksen toteuttamisesta vastaavaan 
henkilöstöön kuuluvien epäedullisessa tai 
muita heikommassa asemassa olevia 
henkilöiden integroitumista 
yhteiskuntaan sekä huolehtimaan muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten nuorten, pitkäaikaistyöttömien, 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 
ja vammaisten esteettömyydestä. Näitä 
sopimuksentekoperusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 96/71/EY1

mukaisesti, jotta ei suoraan tai välillisesti 
syrjittäisi muiden jäsenvaltioiden talouden 
toimijoita. Käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjän olisi myös voitava käyttää 
sopimuksentekoperusteena sopimuksen 
toteuttamisesta vastaavan henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa sopimuksen 
toteuttamisen laatuun ja näin ollen myös 
tarjouksen taloudelliseen arvoon.
1EUVL L 18, 21.1.1997, s. 1.

Or. en
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Tarkistus 354
Heide Rühle

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 355
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Hankintaviranomaisten ja 
-yksikköjen 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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 356
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Hankintasopimuksen teknisillä 
eritelmillä ja tekoperusteilla on erilainen 
asema hankintasopimusten 
tekoprosessissa, mutta näiden eritelmien 
ja perusteiden pääsisältö on sama. 
Teknisten eritelmien välityksellä 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
määrittelevät menettelyyn osallistumista 
koskevat edellytykset. Teknisten 
eritelmien täyttyminen on välttämätön 
edellytys, jotta käyttöoikeussopimuksen 
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tekoa ehdokkaan kanssa voidaan harkita, 
ja ainoastaan sellaiset rakennusurakat, 
tavarat ja palvelut olisi otettava 
huomioon, jotka ovat kyseisten eritelmien 
mukaisia. Tekoperusteet mahdollistavat 
myös sen, että hankintaviranomaiset ja 
-yksiköt voivat verrata eri perusteiden 
yhdistelmien etuja. Jokaista tarjousta olisi 
arvioitava suhteessa kaikkiin 
valintaperusteisiin, mutta kaikkien 
sopimuksentekoperusteiden täyttyminen ei 
ole välttämätön edellytys sille, että 
käyttöoikeussopimuksen tekoa ehdokkaan 
kanssa harkitaan. 
Käyttöoikeussopimuksen toteuttamisehdot 
olisi sisällytettävä sopimukseen, jotta 
voidaan osoittaa, millä tavoin sopimus on 
toteutettava.

Or. fr

Tarkistus 357
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) [...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 358
Evelyne Gebhardt

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 
elinkaaren ominaisuuksiin kuten tiettyyn
tuotantoprosessiin, myös sosiaali- ja 
ympäristönäkökohtiin, tiettyyn palvelujen 
tarjontamuotoon, toiminnallisiin tai 
suorituskykyä koskeviin vaatimuksiin, 
joilla pyritään minimoimaan tai 
maksimoimaan ympäristöön tai 
yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, 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 
esimerkiksi tuotantoprosesseihin 
osallistuvan henkilöstön terveyden 
suojelua, sukupuolten tasa-arvoa 
(esimerkiksi samapalkkaisuus, työ- ja
yksityiselämän yhteensovittaminen) 
ammatilliseen jatkokoulutukseen pääsyä, 
käyttäjien osallistumista ja kuulemista, 
kohtuuhintaisuutta, ihmisoikeuksia, 
eettistä kauppaa tai sopimuksen 
toteuttamiseen osallistuvien vähäosaisten 
henkilöiden tai heikossa asemassa olevien 
ryhmien jäsenten (kuten 
pitkäaikaistyöttömien, romanien, 
maahanmuuttajien tai nuorten ja 
iäkkäiden työntekijöiden) 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 
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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.

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 
tarjouksen perustetta, niiden olisi voitava 
käyttää sopimuksentekoperusteena 
kyseisen käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamisen 
laatuun ja kestävyyteen ja sen vuoksi myös 
tarjouksen taloudelliseen arvoon. 
Hankintaviranomaiset ja -yksiköt saavat 
sisällyttää teknisiin eritelmiin tai 
valintaperusteisiin myös sosiaaliset 
näkökohdat sellaisten ulkoisten 
sosiaalisten kustannusten yhteydessä, 
jotka liittyvät suoraan elinkaareen ja 
joihin kuuluvat esimerkiksi tuotannon 
vaikutukset ympäristöön ja ympärillä 
oleviin yhteisöihin. 
Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
pitäisi määritellä teknisissä eritelmissä 
velvollisuudet, jotka liittyvät sosiaalisiin 
seikkoihin ja työehtoihin, terveyteen ja 
turvallisuuteen työpaikoilla, 
sosiaaliturvaan ja työolosuhteisiin, 
sellaisina kuin ne on määritelty EU:n 
lainsäädännössä, kansallisissa laeissa, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa sekä kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä, jotka ovat 
voimassa suorituspaikassa; nämä 
velvollisuudet on täytettävä myös 
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rajatylittävissä tapauksissa, joissa jostakin 
jäsenvaltiosta olevat työntekijät 
suorittavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 359
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) Olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt viittaavat 
teknisissä eritelmissä ja 
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, 
käyttöoikeussopimuksen myöntävien 
viranomaisten 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, työoloja ja 
työehtoja, työehtosopimusten 
noudattamista tai sopimuksen 
toteuttamiseen osallistuvien vähäosaisten 
henkilöiden tai heikossa asemassa olevien 
ryhmien jäsenten parempaa integroitumista 
yhteiskuntaan, mukaan lukien 
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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[10] 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 
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.

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 ILO:n normien 
kunnioittamiseen perustuvissa
vapaakauppasopimuksissa, joissa myös 
unioni on sopimuspuolena. Jos 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt käyttävät 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
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.

Or. fr

Tarkistus 360
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Sähköiset tieto- ja viestintämuodot 
voivat yksinkertaistaa suuresti sopimusten 

Poistetaan.
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julkaisemista ja lisätä 
käyttöoikeussopimuksiin liittyvien 
hankintaprosessien tehokkuutta ja 
avoimuutta. Niistä olisi tultava 
vakiovälineitä käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyihin 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 viestintävälineet voivat 
myös antaa hankintaviranomaisille ja 
-yksiköille valmiudet estää, havaita ja 
korjata hankintamenettelyjen aikana 
tehtyjä virheitä.

Or. en

Tarkistus 361
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt voivat 
olla kiinnostuneita tekemään yhteistyötä 
ja yhteisiä julkisia 
käyttöoikeussopimuksia hyödyntääkseen 
mahdollisimman paljon sisämarkkinoiden 
potentiaalia, joka tarjoaa mittakaavaetuja 
ja mahdollistaa riskien ja hyötyjen 
jakamisen erityisesti innovatiivisissa 
hankkeissa, joihin liittyy suurempia 
riskejä kuin yksi hankintaviranomainen 
tai -yksikkö voi kohtuullisesti kantaa. Sen 
vuoksi olisi vahvistettava uudet säännöt, 
jotka koskevat yhteisten 

Poistetaan.
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käyttöoikeussopimusten tekemistä rajojen 
yli ja joissa nimetään sovellettava 
lainsäädäntö, jotta voidaan helpottaa 
yhteisten julkisten 
käyttöoikeussopimusten tekemistä rajojen 
yli. Lisäksi eri jäsenvaltioista olevat 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt voivat 
perustaa yhteisiä oikeushenkilöitä 
kansallisen tai unionin lainsäädännön 
mukaisesti. Tällaista yhteisten 
käyttöoikeussopimusten tekemisen 
muotoa varten olisi vahvistettava erityiset 
säännöt.

Or. en

Tarkistus 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamisen aikana olisi sovellettava 
kansallisen tason ja unionin tason lakeja, 
asetuksia ja työehtosopimuksia, jotka ovat 
voimassa työehtojen ja työturvallisuuden 
alalla, edellyttäen, että kyseiset säännöt ja 
niiden soveltaminen ovat unionin 
oikeuden mukaisia. Palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY11 on vahvistettu 
vähimmäisedellytykset, joita 
vastaanottajamaan on noudatettava 
lähetettyjen työntekijöiden osalta
rajatylittävissä tapauksissa, joissa jostakin 
jäsenvaltiosta olevat työntekijät suorittavat 
palveluja toisessa jäsenvaltiossa 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamiseksi.

(32) Käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamisen aikana olisi sovellettava 
kansallisen tason ja unionin tason lakeja, 
asetuksia ja työehtosopimuksia, jotka ovat 
voimassa työehtojen ja työturvallisuuden 
alalla. Vastaanottajamaan lakeja, 
asetuksia ja työehtosopimuksia on 
noudatettava rajatylittävissä tapauksissa, 
joissa jostakin jäsenvaltiosta olevat 
työntekijät suorittavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 363
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Käyttöoikeussopimuksia ei pitäisi 
tehdä sellaisten talouden toimijoiden 
kanssa, jotka ovat osallistuneet 
rikollisjärjestön toimintaan tai syyllistyneet 
unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan 
lahjontaan tai petokseen taikka 
rahanpesuun. Jos talouden toimijat 
jättävät verot tai sosiaaliturvamaksut 
maksamatta, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin 
tasolla. Lisäksi hankintaviranomaisille ja 
-yksiköille olisi annettava mahdollisuus 
sulkea pois ehdokkaat tai tarjoajat 
sellaisissa tapauksissa, joissa rikotaan 
vakavasti perussopimuksen mukaisten 
yleisten etujen suojaamista koskevaa 
unionin lainsäädäntöä tai kansallista 
lainsäädäntöä tai joissa talouden toimijan 
toiminnassa on ollut merkittäviä tai 
toistuvia puutteita sellaisen yhden tai 
useamman käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamisessa, jotka kyseinen toimija on 
tehnyt aiemmin saman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön
kanssa.

(33) Käyttöoikeussopimuksia ei pitäisi 
tehdä sellaisten talouden toimijoiden 
kanssa, jotka ovat osallistuneet 
rikollisjärjestön toimintaan tai syyllistyneet 
unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan 
lahjontaan tai petokseen taikka 
rahanpesuun. Lisäksi 
käyttöoikeussopimuksen myöntäville 
viranomaisille olisi annettava 
mahdollisuus sulkea pois ehdokkaat tai 
tarjoajat sellaisissa tapauksissa, joissa 
rikotaan vakavasti perussopimuksen 
mukaisten yleisten etujen suojaamista 
koskevaa unionin lainsäädäntöä tai 
kansallista lainsäädäntöä, joissa talouden 
toimijan toiminnassa on ollut merkittäviä 
tai toistuvia puutteita sellaisen yhden tai 
useamman käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamisessa, jotka kyseinen toimija on 
tehnyt aiemmin saman 
käyttöoikeussopimuksen myöntävän 
viranomaisen kanssa tai jos taloudellinen 
toimija tai sen emoyhtiö on sijoittautunut 
kolmanteen valtioon, jossa rajoitetaan 
käyttöoikeussopimuksien myöntämistä 
Euroopan unioniin sijoittautuneille 
taloudellisille toimijoille, mikä ilmenee 
Euroopan unioniin sijoittautuneisiin 
taloudellisiin toimijoihin kohdistuvana 
vakavana ja jatkuvana syrjintänä.

Or. fr

Perustelu

Vastavuoroisuusperiaatteen soveltaminen käyttöoikeussopimuksien myöntämismenettelyn 
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kehyksessä. Taloudellinen toimija, joka osallistuu käyttöoikeussopimuksen 
myöntämismenettelyyn EU:n jäsenvaltiossa, saattaa joutua suljetuksi kyseisen menettelyn 
ulkopuolelle, jos toimija on sijoittautunut kolmanteen valtioon, jossa markkinat on suljettu 
unionin taloudellisilta toimijoilta käyttöoikeussopimuksien alalla.

Tarkistus 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Käyttöoikeussopimuksia ei pitäisi 
tehdä sellaisten talouden toimijoiden 
kanssa, jotka ovat osallistuneet 
rikollisjärjestön toimintaan tai syyllistyneet 
unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan 
lahjontaan tai petokseen taikka
rahanpesuun. Jos talouden toimijat 
jättävät verot tai sosiaaliturvamaksut 
maksamatta, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin 
tasolla. Lisäksi hankintaviranomaisille ja 
-yksiköille olisi annettava mahdollisuus 
sulkea pois ehdokkaat tai tarjoajat 
sellaisissa tapauksissa, joissa rikotaan 
vakavasti perussopimuksen mukaisten 
yleisten etujen suojaamista koskevaa 
unionin lainsäädäntöä tai kansallista 
lainsäädäntöä tai joissa talouden toimijan 
toiminnassa on ollut merkittäviä tai 
toistuvia puutteita sellaisen yhden tai 
useamman käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamisessa, jotka kyseinen toimija on 
tehnyt aiemmin saman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön
kanssa.

(33) Käyttöoikeussopimuksia ei pitäisi 
tehdä sellaisten talouden toimijoiden 
kanssa, jotka ovat osallistuneet 
rikollisjärjestön toimintaan tai syyllistyneet 
unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan 
lahjontaan, petokseen, rahanpesuun ja 
verojen tai sosiaaliturvamaksujen 
maksamatta jättämiseen. Lisäksi 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjille olisi 
annettava mahdollisuus sulkea pois 
ehdokkaat tai tarjoajat sellaisissa 
tapauksissa, joissa rikotaan sosiaali-, työ-
tai ympäristölainsäädäntöä, joissa 
rikotaan vakavasti perussopimuksen 
mukaisten yleisten etujen suojaamista 
koskevaa unionin lainsäädäntöä tai 
kansallista lainsäädäntöä tai joissa talouden 
toimijan toiminnassa on ollut merkittäviä 
tai toistuvia puutteita sellaisen yhden tai 
useamman käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamisessa, jotka kyseinen toimija on 
tehnyt aiemmin saman 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjän 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 365
Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Käyttöoikeussopimuksia ei pitäisi 
tehdä sellaisten talouden toimijoiden 
kanssa, jotka ovat osallistuneet 
rikollisjärjestön toimintaan tai syyllistyneet 
unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan 
lahjontaan tai petokseen taikka 
rahanpesuun. Jos talouden toimijat jättävät 
verot tai sosiaaliturvamaksut maksamatta, 
tästä olisi seurattava niiden pakollinen 
poissulkeminen unionin tasolla. Lisäksi 
hankintaviranomaisille ja -yksiköille olisi 
annettava mahdollisuus sulkea pois 
ehdokkaat tai tarjoajat sellaisissa 
tapauksissa, joissa rikotaan vakavasti 
perussopimuksen mukaisten yleisten etujen 
suojaamista koskevaa unionin 
lainsäädäntöä tai kansallista lainsäädäntöä 
tai joissa talouden toimijan toiminnassa on 
ollut merkittäviä tai toistuvia puutteita 
sellaisen yhden tai useamman 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamisessa, 
jotka kyseinen toimija on tehnyt aiemmin 
saman hankintaviranomaisen tai -yksikön 
kanssa.

(33) Käyttöoikeussopimuksia ei pitäisi 
tehdä sellaisten talouden toimijoiden 
kanssa, jotka ovat osallistuneet 
rikollisjärjestön toimintaan tai syyllistyneet 
unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan 
lahjontaan tai petokseen taikka 
rahanpesuun. Jos talouden toimijat jättävät 
verot tai sosiaaliturvamaksut maksamatta, 
tästä olisi seurattava niiden pakollinen 
poissulkeminen unionin tasolla. Lisäksi 
hankintaviranomaisille ja -yksiköille olisi 
annettava mahdollisuus sulkea pois 
ehdokkaat tai tarjoajat sellaisissa 
tapauksissa, joissa rikotaan vakavasti 
perussopimuksen mukaisten yleisten etujen 
suojaamista koskevaa unionin 
lainsäädäntöä tai kansallista lainsäädäntöä 
ja tällainen rikkominen on näytetty toteen 
tuomioistuimessa tai joissa talouden 
toimijan toiminnassa on ollut merkittäviä 
tai toistuvia puutteita samantyyppisen
yhden tai useamman 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 366
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) On tarpeen selventää, missä 
olosuhteissa käyttöoikeussopimukseen sen 
toteutuksen aikana tehtävät muutokset 
edellyttävät uutta 
sopimuksentekomenettelyä, ottaen 
huomioon asiaa koskeva Euroopan unionin 

(34) On tarpeen selventää, missä 
olosuhteissa käyttöoikeussopimukseen sen 
toteutuksen aikana tehtävät muutokset 
edellyttävät uutta 
sopimuksentekomenettelyä, ottaen 
huomioon asiaa koskeva Euroopan unionin 
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tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Uusi 
sopimuksentekomenettely vaaditaan, kun 
alkuperäiseen käyttöoikeussopimukseen 
tehdään olennaisia muutoksia, jotka 
osoittavat sopimuspuolten aikovan 
neuvotella käyttöoikeussopimuksen 
keskeiset ehdot tai edellytykset uudelleen. 
Tämä pätee erityisesti silloin, kun muutetut 
edellytykset olisivat vaikuttaneet 
menettelyn tulokseen, jos ne olisivat olleet 
osa alkuperäistä menettelyä. 
Käyttöoikeussopimuksen voimassaolon 
poikkeuksellista ja tilapäistä jatkamista, 
jonka tarkoituksena on ainoastaan 
varmistaa palvelutarjonnan jatkuvuus 
uuden käyttöoikeussopimuksen tekemiseen 
saakka, ei yleensä pitäisi katsoa 
alkuperäiseen käyttöoikeussopimukseen 
tehtäväksi olennaiseksi muutokseksi.

tuomioistuimen oikeuskäytäntö. 
Käyttöoikeussopimusta voidaan muuttaa 
sen voimassaoloaikana täydentävällä 
sopimuksella tämän direktiivin 
määräyksien mukaisesti. Uusi 
sopimuksentekomenettely vaaditaan sitä 
vastoin, kun alkuperäiseen 
käyttöoikeussopimukseen tehdään 
olennaisia muutoksia, jotka osoittavat 
sopimuspuolten aikovan neuvotella 
käyttöoikeussopimuksen keskeiset ehdot 
tai edellytykset uudelleen. Tämä pätee 
erityisesti silloin, kun muutetut 
edellytykset olisivat vaikuttaneet 
menettelyn tulokseen, jos ne olisivat olleet 
osa alkuperäistä menettelyä. 
Käyttöoikeussopimuksen voimassaolon 
poikkeuksellista ja tilapäistä jatkamista, 
jonka tarkoituksena on ainoastaan 
varmistaa palvelutarjonnan jatkuvuus 
uuden käyttöoikeussopimuksen tekemiseen 
saakka, ei yleensä pitäisi katsoa 
alkuperäiseen käyttöoikeussopimukseen 
tehtäväksi olennaiseksi muutokseksi.

Or. fr

Perustelu

Selvennys esittelijän tarkistukseen 31 oikeudellisesta kehyksestä, jossa voimassa olevia 
sopimuksia voidaan muuttaa (avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden 
kunnioittaminen).

Tarkistus 367
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) On tarpeen selventää, missä 
olosuhteissa käyttöoikeussopimukseen sen 
toteutuksen aikana tehtävät muutokset 
edellyttävät uutta 
sopimuksentekomenettelyä, ottaen 

(34) On tarpeen selventää, missä 
olosuhteissa käyttöoikeussopimukseen sen 
toteutuksen aikana tehtävät muutokset 
edellyttävät uutta 
sopimuksentekomenettelyä, ottaen 



PE496.581v03-00 118/185 AM\916800FI.doc

FI

huomioon asiaa koskeva Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Uusi 
sopimuksentekomenettely vaaditaan, kun 
alkuperäiseen käyttöoikeussopimukseen 
tehdään olennaisia muutoksia, jotka 
osoittavat sopimuspuolten aikovan 
neuvotella käyttöoikeussopimuksen 
keskeiset ehdot tai edellytykset uudelleen. 
Tämä pätee erityisesti silloin, kun 
muutetut edellytykset olisivat vaikuttaneet 
menettelyn tulokseen, jos ne olisivat olleet 
osa alkuperäistä menettelyä. 
Käyttöoikeussopimuksen voimassaolon 
poikkeuksellista ja tilapäistä jatkamista, 
jonka tarkoituksena on ainoastaan 
varmistaa palvelutarjonnan jatkuvuus 
uuden käyttöoikeussopimuksen 
tekemiseen saakka, ei yleensä pitäisi 
katsoa alkuperäiseen 
käyttöoikeussopimukseen tehtäväksi 
olennaiseksi muutokseksi.

huomioon asiaa koskeva Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö. 
Käyttöoikeussopimusta voidaan muuttaa 
sen voimassaoloaikana täydentävällä 
sopimuksella. Uusi 
sopimuksentekomenettely vaaditaan sitä 
vastoin, kun alkuperäiseen 
käyttöoikeussopimukseen tehdään 
olennaisia muutoksia, jotka osoittavat 
sopimuspuolten aikovan neuvotella 
käyttöoikeussopimuksen keskeiset ehdot 
tai edellytykset uudelleen.

Or. fr

Tarkistus 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) On tarpeen selventää, missä 
olosuhteissa käyttöoikeussopimukseen sen 
toteutuksen aikana tehtävät muutokset 
edellyttävät uutta 
sopimuksentekomenettelyä, ottaen 
huomioon asiaa koskeva Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Uusi 
sopimuksentekomenettely vaaditaan, kun 
alkuperäiseen käyttöoikeussopimukseen 
tehdään olennaisia muutoksia, jotka 
osoittavat sopimuspuolten aikovan 
neuvotella käyttöoikeussopimuksen 
keskeiset ehdot tai edellytykset uudelleen. 
Tämä pätee erityisesti silloin, kun muutetut 

(34) On tarpeen selventää, missä 
olosuhteissa käyttöoikeussopimukseen sen 
toteutuksen aikana tehtävät muutokset 
edellyttävät uutta 
sopimuksentekomenettelyä, ottaen 
huomioon asiaa koskeva Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntö. 
Käyttöoikeussopimusta voidaan muuttaa 
sen voimassaoloaikana täydentävällä 
sopimuksella. Uusi 
sopimuksentekomenettely vaaditaan sitä 
vastoin, kun alkuperäiseen 
käyttöoikeussopimukseen tehdään 
olennaisia muutoksia, jotka osoittavat 
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edellytykset olisivat vaikuttaneet 
menettelyn tulokseen, jos ne olisivat olleet 
osa alkuperäistä menettelyä. 
Käyttöoikeussopimuksen voimassaolon 
poikkeuksellista ja tilapäistä jatkamista, 
jonka tarkoituksena on ainoastaan 
varmistaa palvelutarjonnan jatkuvuus 
uuden käyttöoikeussopimuksen tekemiseen 
saakka, ei yleensä pitäisi katsoa 
alkuperäiseen käyttöoikeussopimukseen 
tehtäväksi olennaiseksi muutokseksi.

sopimuspuolten aikovan neuvotella 
käyttöoikeussopimuksen keskeiset ehdot 
tai edellytykset uudelleen. Tämä pätee 
erityisesti silloin, kun muutetut 
edellytykset olisivat vaikuttaneet 
menettelyn tulokseen, jos ne olisivat olleet 
osa alkuperäistä menettelyä. 
Käyttöoikeussopimuksen voimassaolon 
poikkeuksellista ja tilapäistä jatkamista, 
jonka tarkoituksena on ainoastaan 
varmistaa palvelutarjonnan jatkuvuus 
uuden käyttöoikeussopimuksen tekemiseen 
saakka, ei yleensä pitäisi katsoa 
alkuperäiseen käyttöoikeussopimukseen 
tehtäväksi olennaiseksi muutokseksi. 
Käyttöoikeussopimuksen myöntävän 
viranomaisen ja käyttöoikeussopimuksen 
saajan on kuitenkin pidättäydyttävä 
sopimuksen voimassaolon päättyessä 
pidentämästä sopimusta vedoten 
sijoituksiin, jotka eivät ole välttämättömiä 
käyttöoikeussopimuksen täytäntöönpanon 
kannalta ja joiden ainoana tarkoituksena 
olisi pidentää sen voimassaoloa. 

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on 42 artiklaan esitetyn tarkistuksen mukainen.

Tarkistus 369
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Koska käyttöoikeussopimukset ovat 
usein pitkäaikaisia sopimuksia, niiden 
arvon arvioimiseksi on tärkeää, että 
asianomaiset määrälliset tiedot saatetaan 
ajan tasalle aina, kun arvoa on tarkoitus 
arvioida. Tällä tavoin varmistetaan, että 
oikeudellinen lähestymistapa on täysin 
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yhtenevä käyttöoikeussopimusta koskeviin 
taloudellisiin ja rahoitusalaan liittyviin 
tosiasioihin nähden. 

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaisuus artikloihin esitettyihin tarkistuksiin nähden.

Tarkistus 370
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
saattavat kohdata ulkoisia olosuhteita, joita 
ne eivät ole osanneet ennakoida 
käyttöoikeussopimusta tehdessään. Tällöin 
tarvitaan tietynasteista joustavuutta, jotta 
käyttöoikeussopimus voidaan mukauttaa 
näihin olosuhteisiin ilman uutta 
sopimuksentekomenettelyä. Olosuhteilla, 
joita huolellinen hankintaviranomainen 
tai -yksikkö ei olisi voinut ennakoida, 
viitataan olosuhteisiin, joita ei olisi voitu 
ennustaa huolimatta siitä, että 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
valmisteli alkuperäisen sopimuksen 
tekemisen kohtuullisen huolellisesti, 
ottaen huomioon viranomaisen tai 
yksikön käytettävissä olevat keinot, 
hankkeen luonne ja ominaisuudet, alan 
hyvät toimintatavat sekä tarve varmistaa, 
että resurssit, jotka käytetään 
valmisteltaessa sopimuksen tekoa, ovat 
asianmukaisessa suhteessa sopimuksen 
ennakoitavissa olevaan arvoon.

(35) Käyttöoikeussopimuksen myöntäjä 
saattaa kohdata ulkoisia olosuhteita, joita 
se ei ole osannut ennakoida 
käyttöoikeussopimusta tehdessään. Tällöin 
tarvitaan tietynasteista joustavuutta, jotta 
käyttöoikeussopimus voidaan mukauttaa 
näihin olosuhteisiin ilman uutta 
sopimuksentekomenettelyä.

Or. fr
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Tarkistus 371
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Yhdenvertaisen kohtelun ja 
avoimuuden periaatteiden mukaisesti 
tarjoajaa, joka on valittu, ei pitäisi korvata 
toisella talouden toimijalla kilpailuttamatta 
käyttöoikeussopimusta uudelleen. Valittu 
tarjoaja, joka toteuttaa 
käyttöoikeussopimuksen, saattaa kuitenkin 
kokea sopimuksen toteuttamisen aikana 
tiettyjä rakenteellisia muutoksia, kuten 
puhtaasti sisäisiä uudelleenjärjestelyjä, 
sulautumisia ja yritysostoja tai 
maksukyvyttömyyttä, tai se saatetaan 
korvata sellaisen sopimuslausekkeen 
perusteella, joka on kaikkien tarjoajien 
tiedossa ja on yhdenvertaisen kohtelun ja 
avoimuuden periaatteiden mukainen. 
Tällaiset rakenteelliset muutokset eivät 
saisi automaattisesti johtaa siihen, että 
kaikki kyseisen yrityksen toteuttamat
käyttöoikeussopimukset joutuvat uusien 
hankintamenettelyjen kohteiksi.

(36) Yhdenvertaisen kohtelun ja 
avoimuuden periaatteiden mukaisesti 
tarjoajaa, joka on valittu, ei pitäisi korvata 
toisella talouden toimijalla kilpailuttamatta 
käyttöoikeussopimusta uudelleen. Valittu 
tarjoaja, joka toteuttaa 
käyttöoikeussopimuksen, saattaa kuitenkin 
kokea sopimuksen toteuttamisen aikana 
tiettyjä rakenteellisia muutoksia, kuten 
puhtaasti sisäisiä uudelleenjärjestelyjä, 
sulautumisia ja yritysostoja tai 
maksukyvyttömyyttä, tai se saatetaan 
korvata sellaisen sopimuslausekkeen 
perusteella, joka on kaikkien tarjoajien 
tiedossa ja on yhdenvertaisen kohtelun ja 
avoimuuden periaatteiden mukainen. 
Tällaiset rakenteelliset muutokset eivät 
saisi johtaa siihen, että kaikki kyseisen
yrityksen toteuttamat 
käyttöoikeussopimukset joutuvat uusien 
hankintamenettelyjen kohteiksi.

Or. en

Tarkistus 372
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Yhdenvertaisen kohtelun ja 
avoimuuden periaatteiden mukaisesti 
tarjoajaa, joka on valittu, ei pitäisi korvata 
toisella talouden toimijalla kilpailuttamatta 
käyttöoikeussopimusta uudelleen. 
Käyttöoikeussopimuksen saaja saattaa 

(36) Yhdenvertaisen kohtelun ja 
avoimuuden periaatteiden mukaisesti 
tarjoajaa, joka on valittu, ei pitäisi korvata 
toisella talouden toimijalla kilpailuttamatta 
käyttöoikeussopimusta uudelleen. 
Käyttöoikeussopimuksen saaja saattaa 
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kuitenkin kokea sopimuksen toteuttamisen 
aikana tiettyjä rakenteellisia muutoksia, 
kuten puhtaasti sisäisiä 
uudelleenjärjestelyjä, sulautumisia ja 
yritysostoja, varallisuuden siirtoa yhtiöltä 
toiselle tai maksukyvyttömyyttä, tai se 
saatetaan korvata sellaisen 
sopimuslausekkeen perusteella, joka on 
kaikkien tarjoajien tiedossa ja on 
yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden 
periaatteiden mukainen. Tällaiset 
rakenteelliset muutokset eivät saisi 
automaattisesti johtaa siihen, että kaikki 
kyseisen yrityksen toteuttamat 
käyttöoikeussopimukset joutuvat uusien 
sopimuksentekomenettelyjen kohteiksi.

kuitenkin kokea sopimuksen toteuttamisen 
aikana tiettyjä rakenteellisia muutoksia tai 
se saatetaan korvata sellaisen
sopimuslausekkeen perusteella, joka on 
kaikkien tarjoajien tiedossa ja on 
yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden 
periaatteiden mukainen. Tällaiset 
rakenteelliset muutokset eivät saisi 
automaattisesti johtaa siihen, että kaikki 
kyseisen yrityksen toteuttamat 
käyttöoikeussopimukset joutuvat uusien 
sopimuksentekomenettelyjen kohteiksi.

Or. fr

Tarkistus 373
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti tätä 
direktiiviä sovelletaan 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka on tehty 
sen voimaantulon jälkeen.

Or. it

Tarkistus 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Nopeisiin tekniikan ja talouden (38) Nopeisiin tekniikan ja talouden 
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muutoksiin mukautumiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän direktiivin useita muita kuin 
keskeisiä osia. Sähköisten 
vastaanottolaitteiden tekniset 
yksityiskohdat ja ominaisuudet olisi 
pidettävä ajan tasalla teknologian 
kehityksen ja hallinnollisten tarpeiden 
kanssa; lisäksi on tarpeen siirtää 
komissiolle valta tehdä sähköistä viestintää 
koskevat tekniset standardit pakollisiksi, 
jotta voidaan varmistaa teknisten 
formaattien, prosessien ja 
sanomanvälityksen yhteentoimivuus 
sähköisten viestintämuotojen avulla 
toteutettavissa käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyissä ottaen huomioon 
teknologian kehitys ja hallinnolliset 
tarpeet. Luetteloa unionin säädöksistä, 
joissa vahvistetaan yhteiset 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmät, 
olisi lisäksi mukautettava nopeasti, jotta 
siihen voidaan sisällyttää alakohtaiset 
toimenpiteet. Näiden tarpeiden 
täyttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta pitää kyseinen säädösluettelo ajan 
tasalla, mukaan lukien 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmät.

muutoksiin mukautumiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän direktiivin useita muita kuin 
keskeisiä osia. Sähköisten 
vastaanottolaitteiden tekniset 
yksityiskohdat ja ominaisuudet olisi 
pidettävä ajan tasalla teknologian 
kehityksen ja hallinnollisten tarpeiden 
kanssa; lisäksi on tarpeen siirtää 
komissiolle valta tehdä sähköistä viestintää 
koskevat tekniset standardit, kuten 
kolmiulotteisten digitaalisten esitysten 
toimittaminen rakennusurakoita 
koskevissa käyttöoikeussopimuksissa,
pakollisiksi, jotta voidaan varmistaa 
teknisten formaattien, prosessien ja 
sanomanvälityksen yhteentoimivuus 
sähköisten viestintämuotojen avulla 
toteutettavissa käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyissä ottaen huomioon 
teknologian kehitys ja hallinnolliset 
tarpeet. Luetteloa unionin säädöksistä, 
joissa vahvistetaan yhteiset 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmät, 
olisi lisäksi mukautettava nopeasti, jotta 
siihen voidaan sisällyttää alakohtaiset 
toimenpiteet. Näiden tarpeiden 
täyttämiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta pitää kyseinen säädösluettelo ajan 
tasalla, mukaan lukien 
elinkaarikustannusten laskentamenetelmät.

Or. en

Perustelu

Digitaaliset kolmiulotteiset esitykset ovat tärkeitä työkaluja, joiden avulla 
hankintaviranomaiset voivat parantaa julkisten rakennusurakoiden suunnittelua, toteutusta ja 
käyttöä koskevaa päätöksentekoa. Monet jäsenvaltiot vaativat jo nyt tarjoajia toimittamaan 
kolmiulotteisia digitaalisia esityksiä.

Tarkistus 375
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voidaan turvata ehdokkaiden ja 
tarjoajien asianmukainen oikeussuoja 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyissä 
ja varmistaa tämän direktiivin säännösten 
ja perussopimuksen periaatteiden tehokas 
täytäntöönpano, julkisia 
tavaranhankintoja ja rakennusurakoita 
koskeviin sopimuksiin liittyvien 
muutoksenhakumenettelyjen soveltamista 
koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun neuvoston 
direktiivin 89/665/ETY sekä vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja 
teletoiminnan alalla toimivien yksikköjen 
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön 
sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun neuvoston 
direktiivin 92/13/ETY13 säännöksiä olisi 
sovellettava myös hankintaviranomaisten 
ja -yksikköjen tekemiin palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin ja 
niiden myöntämiin 
käyttöoikeusurakoihin. Sen vuoksi 
direktiivejä 89/665/ETY ja 92/13/ETY 
olisi muutettava.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voidaan turvata ehdokkaiden ja 
tarjoajien asianmukainen oikeussuoja 

Poistetaan.
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käyttöoikeussopimusten tekomenettelyissä 
ja varmistaa tämän direktiivin säännösten 
ja perussopimuksen periaatteiden tehokas 
täytäntöönpano, julkisia 
tavaranhankintoja ja rakennusurakoita 
koskeviin sopimuksiin liittyvien 
muutoksenhakumenettelyjen soveltamista 
koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun neuvoston 
direktiivin 89/665/ETY sekä vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja 
teletoiminnan alalla toimivien yksikköjen 
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön 
sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun neuvoston 
direktiivin 92/13/ETY13 säännöksiä olisi 
sovellettava myös hankintaviranomaisten 
ja -yksikköjen tekemiin palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin ja 
niiden myöntämiin 
käyttöoikeusurakoihin. Sen vuoksi 
direktiivejä 89/665/ETY ja 92/13/ETY 
olisi muutettava.

Or. de

Perustelu

Muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY soveltaminen 
käyttöoikeussopimusten kaltaisiin monimutkaisiin sopimuksiin olisi kohtuutonta. 
Tarkistuksella on tarkoitus perustaa jäsenvaltioiden velvollisuudet Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Tuomioistuin on asiassa C-324/98 antamassaan tuomiossa 
velvoittanut jäsenvaltiot ainoastaan sallimaan sen tutkimisen, onko menettely suoritettu 
puolueettomasti.

Tarkistus 377
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta voidaan turvata ehdokkaiden ja 
tarjoajien asianmukainen oikeussuoja 

Poistetaan.
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käyttöoikeussopimusten tekomenettelyissä 
ja varmistaa tämän direktiivin säännösten 
ja perussopimuksen periaatteiden tehokas 
täytäntöönpano, julkisia 
tavaranhankintoja ja rakennusurakoita 
koskeviin sopimuksiin liittyvien 
muutoksenhakumenettelyjen soveltamista 
koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun neuvoston 
direktiivin 89/665/ETY sekä vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja 
teletoiminnan alalla toimivien yksikköjen 
hankintamenettelyjä koskevien yhteisön 
sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun neuvoston 
direktiivin 92/13/ETY13 säännöksiä olisi 
sovellettava myös hankintaviranomaisten 
ja -yksikköjen tekemiin palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin ja 
niiden myöntämiin 
käyttöoikeusurakoihin. Sen vuoksi 
direktiivejä 89/665/ETY ja 92/13/ETY 
olisi muutettava.

Or. de

Tarkistus 378
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Julkista hankintaa koskevassa 
unionin lainsäädännössä edellytetään, 
että jäsenvaltiot seuraavat 
johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti 
kyseisten sääntöjen täytäntöönpanoa ja 
toimivuutta unionin lainsäädännön 
tehokkaan ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi. Jos 
jäsenvaltiot nimeävät yhden kansallisen 
viranomaisen, joka vastaa julkisten 

Poistetaan.
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hankintojen seurannasta, 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta, 
kyseisellä viranomaisella voi tämän 
vuoksi olla samat käyttöoikeussopimuksia 
koskevat vastuualueet. Yhden elimen, 
jonka tehtäväkenttä on kattava, olisi 
varmistettava yleiskäsityksen antaminen 
keskeisistä täytäntöönpanoon liittyvistä 
vaikeuksista ja ehdotettava 
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja 
rakenteellisempiin ongelmiin. Kyseinen 
elin voi myös antaa välitöntä palautetta 
politiikan toimivuudesta ja kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön 
mahdollisista heikkouksista, mikä auttaa 
löytämään nopeasti ratkaisuja ja 
parantamaan käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyjä.

Or. en

Tarkistus 379
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden toimivaltaa myöntää lupia 
yleisradiotoimintaa varten sekä määritellä 
ja organisoida kyseistä toimintaa 
perussopimuksiin liitetyssä pöytäkirjassa 
N:o 29 jäsenvaltioiden julkisen palvelun 
yleisradiotoiminnasta.

Or. fr

Tarkistus 380
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä annetaan 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
noudattamia hankintamenettelyjä koskevat 
säännöt sellaisten käyttöoikeussopimusten 
osalta, joiden ennakoitu arvo ei alita 
5 artiklassa säädettyjä kynnysarvoja.

1. Tässä direktiivissä annetaan 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
noudattamia hankintamenettelyjä koskevat 
säännöt sellaisten käyttöoikeussopimusten 
osalta, joiden ennakoitu arvo ei alita 
5 artiklassa säädettyjä kynnysarvoja ja 
jotka tekee jompikumpi seuraavista 
toimijoista:

2. Tätä direktiiviä sovelletaan 
rakennusurakoiden tai palvelujen 
hankintaan, mukaan lukien tavarat, jotka 
ovat liitännäisiä käyttöoikeussopimuksen 
kohteeseen nähden, talouden toimijoilta, 
jotka jommatkummat seuraavista 
valitsevat:
a) hankintaviranomaiset riippumatta siitä, 
onko rakennusurakat tai palvelut, 
mukaan lukien niihin liittyvät tavarat, 
aiottu julkiseen tarkoitukseen;

a) hankintaviranomaiset;

b) hankintayksiköt edellyttäen, että 
rakennusurakat tai palvelut, mukaan 
lukien niihin liittyvät tavarat, on aiottu 
jonkin liitteessä III tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen.

b) hankintayksiköt edellyttäen, että 
rakennusurakat tai palvelut on aiottu jonkin 
liitteessä III tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 381
Liisa Jaakonsaari

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tässä direktiivissä tunnustetaan 
hankintaviranomaisten ja -yksiköiden 
vapaan harkinnan periaate 
perussopimusten mukaisesti. Ne voivat 
vapaasti päättää parhaana pitämästään 
tavasta tuottaa, järjestää ja hallinnoida 
vastuullaan olevia urakoita ja palveluja 
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sellaista oikeudellisia järjestelyjä ja 
sellaisia menetelmiä noudattaen, joita ne 
pitävät tehokkaimpina korkean laadun, 
turvallisuuden ja kohtuuhintaisuuden, 
yhdenvertaisen kohtelun sekä yleisen 
saatavuuden ja käyttäjien oikeuksien 
edistämisen takaamiseksi julkisissa 
palveluissa.

Or. en

Tarkistus 382
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
viranomaisten oikeutta päättää kaikilla 
tasoilla, haluavatko ne ja millä tavoin ja 
missä määrin huolehtia itse julkisista 
tehtävistä. Viranomaiset voivat suorittaa 
yleistä etua koskevia tehtäviä käyttäen 
omia resurssejaan, eikä niillä ole 
velvollisuutta turvautua ulkopuolisiin 
talouden toimijoihin. Ne voivat näin 
tehdessään toimia yhteistyössä muiden 
viranomaisten kanssa.

Or. fr

Tarkistus 383
Liisa Jaakonsaari

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Käyttöoikeussopimusten tarkat tiedot, 
myös tiedot toiminnallisen riskin 
siirtämisestä ja mahdollisista maksuista 
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käyttöoikeussopimuksen myöntäjältä 
talouden toimijalle, julkistetaan, jotta 
kaikki voivat tutustua niihin.
Myös kaikki sopimukseen myöhemmin 
tehtävät muutokset julkistetaan.
Jäsenvaltiot varmistavat, että 
käyttöoikeussopimuksien toteuttamista 
koskeva säännöllisin väliajoin tehtävä 
arviointi julkistetaan.
Jäsenvaltiot varmistavat, että julkisia 
palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan 
samoja avoimuuden ja julkisen valvonnan 
vaatimuksia kuin julkisen sektorin 
toteuttamiin palveluihin.

Or. en

Tarkistus 384
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomaiset riippumatta siitä, 
onko rakennusurakat tai palvelut, 
mukaan lukien niihin liittyvät tavarat, 
aiottu julkiseen tarkoitukseen;

a) hankintaviranomaiset;

Or. it

Perustelu

Ehdotetussa tarkistuksessa on huomioitu se, että harvoin on kysymys 
käyttöoikeussopimuksista, joita hankintaviranomaiset eivät olisi tehneet suoraan tai 
epäsuoraan julkista tarkoitusta palvelevista (tai yleistä etua koskevista) urakoista, palveluista 
tai tavaroista, kun otetaan huomioon käyttöoikeussopimuksen rakenne, jonka perusteella 
hankkeen tai palvelun toiminnallinen riski siirretään käyttökäyttöoikeussopimuksen saajalle.

Tarkistus 385
Werner Kuhn
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta, jos 
hankintaviranomainen toteuttaa yleisen 
edun mukaiset tehtävänsä omilla 
voimavaroillaan tai yhteistyössä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa.

Or. de

Tarkistus 386
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä direktiivi ei vaikuta 
työehtoihin, rakennusurakan, palvelun tai 
tavarahankinnan suorituspaikalla 
sovellettavissa unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määritellyt 
ympäristö-, terveys-, turvallisuus-, 
sosiaali- ja työoikeuden säännöt ja 
standardit mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 387
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä direktiivi muodostaa 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen 
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sovellettavat säännöt. Näin ollen julkisia 
hankintoja koskevan direktiivin ja vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintoja koskevan 
direktiivin säännöksiä ei sovelleta tässä 
direktiivissä määriteltyihin 
käyttöoikeussopimuksiin.

Or. en

Tarkistus 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä sovellettaessa otetaan 
huomioon SEUT-sopimuksen 36, 51, 52, 
62 ja 346 artikla.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on osa pakettia, jolla pyritään estämään päällekkäisyydet tämän direktiivin 
sekä hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja 
turvallisuusalalla annetun direktiivin (2009/81/EY) samoin kuin asiaan liittyvien 
perussopimuksen artiklojen välillä.

Tarkistus 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hankintaviranomaisten tai 
-yksikköjen 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja käyttöoikeussopimuksia 
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tehtäessä noudattamiin menettelyihin 
sovelletaan vain tämän direktiivin 
säännöksiä. Julkisia hankintoja koskevan 
direktiivin ja vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankintoja koskevan 
direktiivin säännöksiä ei sovelleta edellä 
1 kohdassa tarkoitettuihin 
käyttöoikeussopimuksiin edes vastaavalla 
tavalla.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevan direktiivin olisi sisällettävä täydellisiä 
säännöksiä. Käyttöoikeussopimuksiin ei saisi soveltaa johdetusti julkisia hankintoja koskevan 
direktiivin ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankintoja koskevan direktiivin säännöksiä. 

Tarkistus 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta, jos 
hankintaviranomainen toteuttaa yleisen 
edun mukaiset tehtävänsä omilla 
voimavaroillaan tai yhteistyössä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa.

Or. de

Perustelu

Sanamuoto on peräisin Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä asioissa Coditel 
Brabant (48 ja 49 kohta) sekä Stadtreinigung Hamburg (C-480/06, 45 kohta).

Tarkistus 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä direktiivi ei rajoita minkä 
tahansa viranomaisten oikeutta päättää, 
toteuttavatko ne itse julkiset 
rakennusurakat tai palvelut sisäisiin 
resursseihinsa turvautuen ilman, että 
niillä on velvollisuus tehdä 
käyttöoikeussopimuksia ulkopuolisten 
talouden toimijoiden kanssa. Nämä 
tehtävät voidaan suorittaa yhteistyössä 
muiden hankintaviranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
sopimuksiin, joilla valtio tai 
hankintaviranomainen myöntää talouden 
toimijalle oikeuden käyttää tiettyjä 
julkisia alueita tai varoja, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa
a) taloudellisen toiminnan yleiset ehdot 
ilman että siitä tulee talouden toimijan 
tarjoamien erityisten urakoiden tai
palvelujen saaja, tai
b) ehdot alueiden tai varojen, kuten 
maanvuokraussopimusten, käytölle. Tätä 
varten on ehdottoman tärkeä, että 
julkisten maa-alueiden käytössä voidaan 
suorittaa töitä tällaisen julkisen maa-
alueen parantamiseksi tai sen 
infrastruktuurin rakentamiseksi, 
edellyttäen, että toimijan varsinainen 
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taloudellinen toiminta jatkuu kyseisten 
töiden suorittamisen ajan.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun direktiivin johdanto-osan 6 kappaleessa direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätetään valtion tai viranomaisten yritysten kanssa tekemät sopimukset, joilla ainoastaan 
annetaan yrityksille oikeus harjoittaa taloudellista toimintaa tietyin säännellyin edellytyksin 
ja käyttää julkisia alueita tai varoja. Tämä on tyypillinen tilanne monissa eurooppalaisissa 
satamissa, joissa valtio omistaa maan ja satamaoperaattorien käyttämän infrastruktuurin, 
sekä matkailu- ja virkistystarkoituksiin tehdyissä julkisissa merenkulun käyttösopimuksissa.

Tarkistus 393
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä sovelletaan 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka tehdään 
direktiivin voimaantulon jälkeen.

Or. it

Tarkistus 394
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä direktiivi ei vaikuta 
a) työlainsäädäntöön eli työehtoja ja 
työoloja koskeviin lainsäädännöllisiin tai 
sopimusperusteisiin säännöksiin, mukaan 
luettuna terveyden suojelu ja turvallisuus 
työpaikalla, eikä työnantajan ja 
työntekijän välisiä suhteita koskeviin 
säännöksiin, joita jäsenvaltiot soveltavat 
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kansallisen lainsäädännön ja 
yhteisöoikeuden mukaisesti. Direktiivi ei 
vaikuta myöskään jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvaa koskevaan lainsäädäntöön.
b) jäsenvaltioissa ja yhteisöoikeuden 
nojalla hyväksyttyjen perusoikeuksien 
käyttämiseen. Se ei vaikuta myöskään 
oikeuteen neuvotella ja sopia 
työehtosopimuksista ja toteuttaa niitä tai 
työtaistelutoimia kansallisen 
lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen 
sekä yhteisöoikeuden mukaisesti.
c) jäsenvaltioiden vapauteen yhteisön 
oikeuden mukaisesti määritellä, mitä 
palveluja ne pitävät yleistä taloudellista 
etua koskevina palveluina, miten nämä 
palvelut olisi järjestettävä ja rahoitettava 
valtiontukisääntöjen mukaisesti ja mitä 
erityisiä velvoitteita niihin olisi 
sovellettava.

Or. de

Tarkistus 395
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tätä direktiiviä ei sovelleta eikä se 
vaikuta edes epäsuorasti jäsenvaltioiden 
määrittämiin yleistä taloudellista etua 
koskeviin palveluihin. Tämän direktiivin 
säännöksillä on kaikissa tapauksissa 
säilytettävä yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen asema erityisesti 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisessä. 

Or. en
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Perustelu

SEUT-sopimuksen 14 artiklan ja pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti on tärkeää säilyttää kaikilta 
osin yleistä etua koskevat tehtävät, mukaan lukien niiden toimittajien (julkisten tai yksityisten) 
oikeudellinen asema, rahoitus, velvollisuudet ja organisointi. Yleistä (taloudellista) etua 
koskevat palvelut olisi jätettävä täysin direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, eikä direktiivi 
saisi vaikuttaa niihin millään tavoin.

Tarkistus 396
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Viranomaisen vapaan harkinnan periaate
Tässä direktiivissä tunnustetaan 
hankintaviranomaisten ja -yksiköiden 
vapaan harkinnan periaate 
perussopimusten mukaisesti. Ne voivat 
vapaasti päättää parhaana pitämästään 
tavasta tuottaa, järjestää ja hallinnoida 
vastuullaan olevia urakoita ja palveluja 
sellaisia oikeudellisia järjestelyjä ja 
sellaisia menetelmiä noudattaen, joita ne 
pitävät tehokkaimpina korkean laadun, 
turvallisuuden ja kohtuuhintaisuuden, 
yhdenvertaisen kohtelun sekä yleisen 
saatavuuden ja käyttäjien oikeuksien 
edistämisen takaamiseksi julkisissa 
palveluissa.

Or. en

Tarkistus 397
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Viranomaisen vapaan harkinnan periaate
Tässä direktiivissä tunnustetaan 
hankintaviranomaisten ja -yksiköiden 
vapaan harkinnan periaate unionin 
oikeuteen sisältyvän 
toissijaisuusperiaatteen ja voimassa 
olevan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Ne voivat kunkin jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti päättää 
vapaasti, millä tavoin ne toteuttavat 
urakat tai palvelut, ja toteuttavatko ne 
tässä direktiivissä tarkoitetut urakat tai 
palvelut itse vai annetaanko ne 
ulkopuolisten palveluntarjoajien 
toteutettaviksi. 

Or. de

Perustelu

Vahvistetaan, että direktiivillä ei puututa viranomaisten vapaan harkinnan periaatteeseen 
eikä anneta jäsenvaltioille tai niiden viranomaisille määräyksiä siitä, onko jokin palvelu 
annettava valtion vai ulkopuolisen palveluntarjoajan toimitettavaksi. Tämä periaate koskee 
etenkin myös yleistä etua tai yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen toimittamisen 
arkaluonteisia aloja.

Tarkistus 398
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Viranomaisen vapaan harkinnan periaate
1. Tässä direktiivissä tunnustetaan 
hankintaviranomaisten ja -yksiköiden 
vapaan harkinnan periaate EU:n 
perussopimusten mukaisesti. Ne voivat 
vapaasti päättää parhaana pitämästään 
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tavasta tuottaa, järjestää ja hallinnoida 
vastuullaan olevia urakoita ja palveluja 
sellaista oikeudellisia järjestelyjä ja 
sellaisia menetelmiä noudattaen, joita ne 
pitävät tehokkaimpina korkean laadun, 
turvallisuuden ja kohtuuhintaisuuden, 
yhdenvertaisen kohtelun sekä yleisen 
saatavuuden ja käyttäjien oikeuksien 
edistämisen takaamiseksi julkisissa 
palveluissa.
2. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden vapauteen unionin 
oikeuden mukaisesti määritellä, mitä 
palveluja ne pitävät yleistä taloudellista 
etua koskevina palveluina, miten nämä 
palvelut olisi järjestettävä ja rahoitettava 
valtiontukisääntöjen mukaisesti ja mitä 
erityisiä velvoitteita niihin olisi 
sovellettava.

Or. en

Tarkistus 399
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Viranomaisen vapaan harkinnan periaate
Tässä direktiivissä tunnustetaan 
hankintaviranomaisten ja -yksiköiden 
vapaan harkinnan periaate voimassa 
olevan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Ne voivat vapaasti päättää 
parhaana pitämästään tavasta huolehtia 
vastuullaan olevien urakoiden ja 
palvelujen tuottamisesta sellaista 
oikeudellista järjestelyä ja sellaisia 
yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen, 
joita ne pitävät tehokkaimpina.
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
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sopimuksen 14 artiklan ja sopimukseen 
liitetyn pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti 
direktiivin tavoitteena ja tarkoituksena ei 
ole määrätä erityistä oikeudellista 
muotoa, jota kyseisten julkisten 
viranomaisten on noudatettava.

Or. fr

Tarkistus 400
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
1 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b artikla
Viranomaisten avoimuutta koskevat 

periaatteet
Käyttöoikeussopimusten tarkat tiedot, 
myös tiedot toiminnallisen riskin 
siirtämisestä ja mahdollisista maksuista 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjältä 
talouden toimijalle, on julkistettava, jotta 
kaikki voivat tutustua niihin. 
Myös kaikki sopimukseen myöhemmin 
tehtävät muutokset on julkistettava.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käyttöoikeussopimuksien toteuttamista 
koskeva säännöllisin väliajoin tehtävä 
arviointi julkistetaan.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisia palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan 
samoja avoimuuden ja julkisen valvonnan 
vaatimuksia kuin julkisen sektorin 
toteuttamiin palveluihin. 

Or. en
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Tarkistus 401
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
1 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b artikla
Viranomaisten avoimuutta koskevat 

periaatteet
Käyttöoikeussopimusten tarkat tiedot, 
myös tiedot toiminnallisen riskin 
siirtämisestä ja mahdollisista maksuista 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjältä 
talouden toimijalle, on julkistettava, jotta 
kaikki voivat tutustua niihin. 
Myös kaikki sopimukseen myöhemmin 
tehtävät muutokset on julkistettava.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käyttöoikeussopimuksien toteuttamista 
koskeva säännöllisin väliajoin tehtävä 
arviointi julkistetaan.

Or. en

Tarkistus 402
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'julkisella käyttöoikeusurakalla' 
rahallista vastiketta vastaan tehtyä 
kirjallista sopimusta, joka on tehty yhden 
tai useamman talouden toimijan sekä 
yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen välillä ja jonka 
tarkoituksena on rakennusurakan 
toteuttaminen, jos toteutettavan 
rakennusurakan vastikkeena on joko 
yksinomaan rakennettavan kohteen 

2) 'käyttöoikeusurakalla' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jolla yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai -yksikkö siirtää 
rakennusurakan toteuttamisen yhdelle tai 
useammalle talouden toimijalle ja jossa 
siirtämisen vastikkeena on joko 
yksinomaan rakennettavan kohteen 
käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu 
yhdessä;
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käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu 
yhdessä;

Or. en

Tarkistus 403
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'julkisella käyttöoikeusurakalla' 
rahallista vastiketta vastaan tehtyä 
kirjallista sopimusta, joka on tehty yhden 
tai useamman talouden toimijan sekä 
yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen välillä ja jonka 
tarkoituksena on rakennusurakan 
toteuttaminen, jos toteutettavan 
rakennusurakan vastikkeena on joko 
yksinomaan rakennettavan kohteen 
käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu 
yhdessä;

2 a) 'käyttöoikeusurakalla' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jossa yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai -yksikkö antaa 
rakennusurakan toteuttamisen toimeksi 
yhdelle tai useammalle talouden 
toimijalle, jos toimeksi antamisen
vastikkeena on joko yksinomaan 
rakennettavan kohteen käyttöoikeus tai 
tällainen oikeus ja maksu yhdessä;

b) 'palveluja koskevalla
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jossa yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai -yksikkö antaa 
palvelun hallinnan tehtäväksi yhdelle tai 
useammalle talouden toimijalle, jos 
tehtävän antamisen vastikkeena on joko 
yksinomaan sopimuksen kohteena olevan 
palvelun käyttöoikeus tai tällainen oikeus 
ja maksu yhdessä.
Tämän kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettu rakennetun kohteen 
käyttöoikeus tai suoritetun palvelun 
hyödyntämisoikeus merkitsee, että 
rakennetun kohteen käyttöön tai 
suoritetun palvelun hyödyntämiseen 
liittyvä taloudellinen riski, joka 
määritellään markkinoiden 
epävarmuustekijöille altistumisen riskiksi, 
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siirtyy olennaisilta osin 
käyttöoikeussopimuksen saajalle. 
Käyttöoikeussopimuksen saajan katsotaan 
vastaavan olennaisilta osin käyttö- tai 
hyödyntämisoikeudesta johtuvasta riskistä 
silloin, kun käyttöoikeussopimuksen 
kohteena olevien urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseksi tehtyjen investointien 
taikka käytöstä tai hyödyntämisestä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa ei ole varmuutta.

Or. fr

Perustelu

Selvennys esittelijän esittämään tarkistukseen 44: käyttöoikeusurakka ja palveluja koskeva 
käyttöoikeussopimus eivät välttämättä tarkoita käyttöoikeussopimuksen myöntävän 
alkuperäisen viranomaisen tai -yksikön vastuun olemassaoloa (esimerkiksi pysäköintialueen 
rakentaminen ja hallinnoiminen). Tässä selvennetään "rakennusurakoiden tai palvelujen 
käyttöoikeuden" määritelmän sovellettavuutta käyttöoikeusurakoihin ja palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, eikä ainoastaan palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin.

Tarkistus 404
Liisa Jaakonsaari

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'julkisella käyttöoikeusurakalla' 
rahallista vastiketta vastaan tehtyä 
kirjallista sopimusta, joka on tehty yhden 
tai useamman talouden toimijan sekä 
yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen välillä ja jonka 
tarkoituksena on rakennusurakan 
toteuttaminen, jos toteutettavan 
rakennusurakan vastikkeena on joko 
yksinomaan rakennettavan kohteen 
käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu 
yhdessä;

2) a) 'käyttöoikeusurakalla' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jolla yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai -yksikkö siirtää 
rakennusurakan toteuttamisen yhdelle tai 
useammalle talouden toimijalle ja jossa 
siirtämisen vastikkeena on joko 
yksinomaan rakennettavan kohteen 
käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu 
yhdessä;

b) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
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vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jolla yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai -yksikkö siirtää 
vastuullaan olevan palvelun suorittamisen 
yhdelle tai useammalle talouden toimijalle 
ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko 
yksinomaan oikeus hyödyntää 
sopimuksen kohteena olevaa palvelua tai 
tällainen oikeus ja maksu yhdessä.
Rakennetun kohteen käyttöoikeus tai 
suoritetun palvelun hyödyntämisoikeus 
merkitsee, että rakennetun kohteen 
käyttöön tai suoritetun palvelun 
hyödyntämiseen liittyvä taloudellinen 
riski, joka määritellään markkinoiden 
epävarmuustekijöille altistumisen riskiksi 
ja sisältää sekä kysyntään että 
saatavuuteen liittyvän riskin, siirtyy 
olennaisilta osin käyttöoikeussopimuksen 
saajalle. Käyttöoikeussopimuksen saajan 
katsotaan vastaavan toiminnallisen riskin 
olennaisesta osasta silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien taikka käytöstä tai 
hyödyntämisestä aiheutuneiden 
kustannusten takaisin saamisesta 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa ja 
sopimuksen määräysten mukaisesti ei ole 
varmuutta.

Or. en

Tarkistus 405
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'julkisella käyttöoikeusurakalla' 
rahallista vastiketta vastaan tehtyä 
kirjallista sopimusta, joka on tehty yhden 
tai useamman talouden toimijan sekä 

2 a) 'käyttöoikeusurakalla' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jossa yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai -yksikkö antaa 
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yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen välillä ja jonka 
tarkoituksena on rakennusurakan 
toteuttaminen, jos toteutettavan 
rakennusurakan vastikkeena on joko 
yksinomaan rakennettavan kohteen 
käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu 
yhdessä;

vastuun rakennusurakan toteuttamisesta 
yhdelle tai useammalle talouden 
toimijalle, joille rakennusurakka on 
annettu toimeksi, jos toimeksi antamisen
vastikkeena on joko yksinomaan 
rakennettavan kohteen käyttöoikeus tai 
tällainen oikeus ja maksu yhdessä;

Or. fr

Perustelu

Käyttöoikeussopimuksia koskevaan asiayhteyteen liittyvä toimituksellinen mukautus.

Tarkistus 406
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jossa yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai -yksikkö antaa 
vastuun palvelujen toteuttamisesta yhdelle 
tai useammalle talouden toimijalle, joille 
rakennusurakka on annettu toimeksi, jos 
toimeksi antamisen vastikkeena on joko 
yksinomaan sopimuksen kohteena olevan 
palvelun käyttöoikeus tai tällainen oikeus 
ja maksu yhdessä.
Rakennetun kohteen käyttöoikeus tai 
suoritetun palvelun hyödyntämisoikeus 
merkitsee, että rakennetun kohteen 
käyttöön tai suoritetun palvelun 
hyödyntämiseen liittyvä taloudellinen 
riski, joka määritellään markkinoiden 
epävarmuustekijöille altistumisen riskiksi, 
siirtyy merkittävässä määrin 
käyttöoikeussopimuksen saajalle, olipa 
kyse tarjontaan tai kysyntään liittyvistä 
riskeistä. Käyttöoikeussopimuksen saajan 
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katsotaan vastaavan olennaisilta osin 
käyttö- tai hyödyntämisoikeudesta 
johtuvasta riskistä silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien taikka käytöstä tai 
hyödyntämisestä aiheutuneiden 
kustannusten takaisin saamisesta 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa ei ole 
varmuutta.

Or. fr

Perustelu

Toimituksellinen tarkistus ja riskin siirtymistä "merkittävässä määrin" koskevan käsitteen 
käyttöönotto; se on saavuttanut yleisempää hyväksyntää kuin ilmaisu "olennaisilta osin".

Tarkistus 407
Pier Antonio Panzeri

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) a) 'käyttöoikeusurakalla' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jolla yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai -yksikkö siirtää 
rakennusurakan toteuttamisen yhdelle tai 
useammalle talouden toimijalle ja jossa 
siirtämisen vastikkeena on joko 
yksinomaan rakennettavan kohteen 
käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu 
yhdessä;
b) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jolla yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai -yksikkö siirtää 
vastuullaan olevan palvelun suorittamisen 
yhdelle tai useammalle talouden toimijalle 
ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko 
yksinomaan oikeus hyödyntää 
sopimuksen kohteena olevaa palvelua tai 
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tällainen oikeus ja maksu yhdessä.
Rakennetun kohteen käyttöoikeus tai 
suoritetun palvelun hyödyntämisoikeus 
merkitsee, että rakennetun kohteen 
käyttöön tai suoritetun palvelun 
hyödyntämiseen liittyvä taloudellinen 
riski, joka määritellään markkinoiden 
epävarmuustekijöille altistumisen riskiksi 
ja sisältää sekä kysyntään että 
saatavuuteen liittyvän riskin, siirtyy 
olennaisilta osin käyttöoikeussopimuksen 
saajalle. Käyttöoikeussopimuksen saajan 
katsotaan vastaavan toiminnallisen riskin 
olennaisesta osasta silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien taikka käytöstä tai 
hyödyntämisestä aiheutuneiden 
kustannusten takaisin saamisesta 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa ja 
sopimuksen määräysten mukaisesti ei ole 
varmuutta.

Or. en

Tarkistus 408
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

2 a ) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jolla yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai -yksikkö siirtää 
vastuullaan olevan palvelun suorittamisen 
yhdelle tai useammalle talouden toimijalle 
ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko 
yksinomaan oikeus hyödyntää 
sopimuksen kohteena olevaa palvelua tai 
tällainen oikeus ja maksu yhdessä.
Rakennetun kohteen käyttöoikeus tai 
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suoritetun palvelun hyödyntämisoikeus 
merkitsee, että rakennetun kohteen 
käyttöön tai suoritetun palvelun 
hyödyntämiseen liittyvä taloudellinen 
riski, joka määritellään markkinoiden 
epävarmuustekijöille altistumisen riskiksi 
ja sisältää sekä kysyntään että 
saatavuuteen liittyvän riskin, siirtyy 
olennaisilta osin käyttöoikeussopimuksen 
saajalle. Käyttöoikeussopimuksen saajan 
katsotaan vastaavan toiminnallisen riskin 
olennaisesta osasta silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien taikka käytöstä tai 
hyödyntämisestä aiheutuneiden 
kustannusten takaisin saamisesta 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa ja 
sopimuksen määräysten mukaisesti ei ole 
varmuutta.

Or. en

Tarkistus 409
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) 'käyttöoikeusurakalla' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 
useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintayksikön välillä ja 
jonka tarkoituksena on rakennusurakan 
toteuttaminen, jos toteutettavan 
rakennusurakan vastikkeena on joko 
yksinomaan rakennettavan kohteen 
käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu 
yhdessä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 410
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) 'käyttöoikeusurakalla' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 
useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintayksikön välillä ja 
jonka tarkoituksena on rakennusurakan 
toteuttaminen, jos toteutettavan 
rakennusurakan vastikkeena on joko 
yksinomaan rakennettavan kohteen 
käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu 
yhdessä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 411
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) 'rakennusurakan toteuttamisella' 
jonkin liitteessä I tarkoitettuun 
toimintaan liittyvän rakennustyön tai 
rakennusurakan toteuttamista tai sen 
suunnittelua ja toteuttamista yhdessä 
taikka rakennusurakan tyyppiin tai 
suunnitteluun ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
käyttävän hankintaviranomaisen 
asettamia vaatimuksia vastaavan 
rakennusurakan toteuttamista millä 
tahansa tavalla;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 412
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) 'rakennusurakan toteuttamisella' jonkin 
liitteessä I tarkoitettuun toimintaan 
liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan 
toteuttamista tai sen suunnittelua ja 
toteuttamista yhdessä taikka 
rakennusurakan tyyppiin tai suunnitteluun 
ratkaisevaa vaikutusvaltaa käyttävän 
hankintaviranomaisen asettamia 
vaatimuksia vastaavan rakennusurakan 
toteuttamista millä tahansa tavalla;

5) 'rakennusurakan toteuttamisella' jonkin 
liitteessä I tarkoitettuun toimintaan 
liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan 
toteuttamista tai sen suunnittelua ja 
toteuttamista yhdessä taikka 
rakennusurakan tyyppiin tai suunnitteluun 
ratkaisevaa vaikutusvaltaa käyttävän 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjän
asettamia vaatimuksia vastaavan 
rakennusurakan toteuttamista millä tahansa 
tavalla;

Or. en

Tarkistus 413
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 
useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön välillä ja jonka tarkoituksena on 
muiden kuin 2 ja 4 alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen suorittaminen, 
jos suoritettavien palvelujen vastikkeena 
on joko yksinomaan sopimuksen 
kohteena olevien palvelujen käyttöoikeus 
tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 414
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 
useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön välillä ja jonka tarkoituksena on 
muiden kuin 2 ja 4 alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen suorittaminen,
jos suoritettavien palvelujen vastikkeena 
on joko yksinomaan sopimuksen kohteena 
olevien palvelujen käyttöoikeus tai 
tällainen oikeus ja maksu yhdessä;

7) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jolla yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai -yksikkö siirtää 
vastuullaan olevan palvelun suorittamisen 
yhdelle tai useammalle talouden toimijalle 
ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko 
yksinomaan sopimuksen kohteena olevan 
palvelun käyttöoikeus tai tällainen oikeus 
ja maksu yhdessä. Sitä vastoin tiettyjä 
valtion asiakirjoja, kuten toimilupia ja 
muita lupia, joissa valtio tai viranomainen 
vahvistaa taloudellisen toiminnan 
harjoittamisedellytykset ja jotka koskevat 
oikeutta tarjota sosiaalipalveluja ja/tai 
oikeutta tehdä sopimuksia, joilla 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjä antaa 
talouden toimijalle oikeuden käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja tai 
tienkäyttöoikeuksia, ei pitäisi katsoa 
käyttöoikeussopimuksiksi, mikäli niissä 
vahvistetaan vain käyttöä koskevat yleiset 
ehdot tekemättä viranomaisesta 
sopimuskumppanin toteuttamien 
erityisten urakoiden tai palvelujen 
vastaanottajaa.

Or. en

Perustelu

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
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contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

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

Tarkistus 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 
useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön välillä ja jonka tarkoituksena on 
muiden kuin 2 ja 4 alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen suorittaminen, jos 
suoritettavien palvelujen vastikkeena on 
joko yksinomaan sopimuksen kohteena 
olevien palvelujen käyttöoikeus tai 
tällainen oikeus ja maksu yhdessä;

7) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 
useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön välillä ja jonka tarkoituksena on 
muiden kuin 2 ja 4 alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen suorittaminen, jos 
suoritettavien palvelujen vastikkeena on 
joko yksinomaan sopimuksen kohteena 
olevien palvelujen käyttöoikeus tai 
tällainen oikeus ja maksu yhdessä. 
Jäsenvaltioiden menettelyt, jotka 
perustuvat siihen, että kaikilla palvelujen 
suorittajilla, jotka kykenevät täyttämään 
lainsäädännössä ennakolta vahvistetut 
edellytykset, on oikeus kilpailla palvelujen 
suorittamisesta, eivät ole palveluja 
koskevia käyttöoikeussopimuksia 
edellyttäen, että yhdenvertaisen kohtelun, 
avoimuuden ja syrjimättömyyden yleisiä 
periaatteita noudatetaan;

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimuksen käsitteen selventäminen. Oikeusvarmuuden vuoksi olisi 
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nimenomaisesti täsmennettävä, että menettelyt, jotka perustuvat yleiseen ja syrjimättömään 
markkinoillepääsyyn ja ovat siten avoimia kaikille palvelujen suorittajille, jotka täyttävät 
ennalta lainsäädännössä vahvistetut edellytykset, eivät kuulu palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin täysin riippumatta siitä, tapahtuuko hyväksyntä toimilupien tai 
muiden lupien tai sopimusten nojalla.

Tarkistus 416
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 
useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön välillä ja jonka tarkoituksena on 
muiden kuin 2 ja 4 alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen suorittaminen, jos 
suoritettavien palvelujen vastikkeena on 
joko yksinomaan sopimuksen kohteena 
olevien palvelujen käyttöoikeus tai 
tällainen oikeus ja maksu yhdessä;

7) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 
useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön välillä ja jonka tarkoituksena on 
muiden kuin 2 ja 4 alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen suorittaminen, jos 
suoritettavien palvelujen vastikkeena on 
joko yksinomaan sopimuksen kohteena 
olevien palvelujen käyttöoikeus tai 
tällainen oikeus ja maksu yhdessä, paitsi 
jos kyseessä on pelkkä toimilupa, 
erityisesti julkisen omaisuuden tai 
maa-alueen käyttöä koskeva toimilupa;

Or. de

Perustelu

Selvennetään, että pelkät toimiluvat, kuten tienkäyttösopimukset, eivät kuulu direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 417
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

7) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 
useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön välillä ja jonka tarkoituksena on 
muiden kuin 2 ja 4 alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen suorittaminen, jos 
suoritettavien palvelujen vastikkeena on 
joko yksinomaan sopimuksen kohteena 
olevien palvelujen käyttöoikeus tai 
tällainen oikeus ja maksu yhdessä;

7) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jossa yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai -yksikkö antaa 
vastuun palvelujen suorittamisesta yhdelle 
tai useammalle talouden toimijalle, joille 
palvelu on annettu toimeksi, jos vastuun 
antamisen, joka vastaa toimeksi 
antamista, vastikkeena on joko 
yksinomaan sopimuksen kohteena olevan 
palvelun käyttöoikeus tai tällainen oikeus 
ja maksu yhdessä. Rakennetun kohteen 
käyttöoikeus tai suoritetun palvelun 
hyödyntämisoikeus merkitsee, että 
rakennetun kohteen käyttöön tai 
suoritetun palvelun hyödyntämiseen 
liittyvä taloudellinen riski, joka 
määritellään markkinoiden 
epävarmuustekijöille altistumisen riskiksi, 
siirtyy olennaisilta osin 
käyttöoikeussopimuksen saajalle. 
Käyttöoikeussopimuksen saajan katsotaan 
vastaavan olennaisilta osin käyttö- tai 
hyödyntämisoikeudesta johtuvasta riskistä 
silloin, kun käyttöoikeussopimuksen 
kohteena olevien urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseksi tehtyjen investointien 
taikka käytöstä tai hyödyntämisestä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa ei ole varmuutta.

Or. fr

Tarkistus 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 
useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön välillä ja jonka tarkoituksena on 
muiden kuin 2 ja 4 alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen suorittaminen, 
jos suoritettavien palvelujen vastikkeena 
on joko yksinomaan sopimuksen 
kohteena olevien palvelujen käyttöoikeus 
tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä; 
jäsenvaltioiden menettelyjä, jotka 
perustuvat siihen, että kaikilla palvelujen 
suorittajilla, jotka kykenevät täyttämään 
lainsäädännössä ennakolta vahvistetut 
edellytykset, on niiden oikeudellisesta 
muodosta riippumatta oikeus kilpailla 
palvelujen suorittamisesta, ei katsota 
palveluja koskeviksi 
käyttöoikeussopimuksiksi edellyttäen, että 
yhdenvertaisen kohtelun, avoimuuden ja 
syrjimättömyyden yleisiä periaatteita 
noudatetaan. 

Or. de

Perustelu

Direktiivissä olisi nimenomaisesti selvennettävä, että kaikille potentiaalisille palvelun 
suorittajille on annettava yleinen oikeus suorittaa palveluja ja että tällaiset menettelyt eivät 
kuulu direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b) 'palveluja koskevalla 
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käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 
useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön välillä ja jonka tarkoituksena on 
muiden kuin 2 ja 4 alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen suorittaminen, 
jos suoritettavien palvelujen vastikkeena 
on joko yksinomaan sopimuksen 
kohteena olevien palvelujen käyttöoikeus 
tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä; 
toimiluvat tai pelkästään julkisen 
omaisuuden tai maa-alueen käyttöä 
koskevat toimiluvat eivät ole tässä 
direktiivissä tarkoitettuja palveluja 
koskevia käyttöoikeussopimuksia; 

Or. de

Perustelu

Olisi selvennettävä, että tietyt alat eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan. Niitä ovat muun 
muassa tienkäyttösopimukset, joihin liittyy vain julkisia lupia, eivätkä julkiset 
hankintasäännöt koske niitä.

Tarkistus 420
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) 'talouden toimijalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä tai julkista 
yksikköä taikka tällaisten henkilöiden
ja/tai yksikköjen ryhmää, joka tarjoaa 
markkinoilla rakennustöiden ja/tai 
-urakoiden toteuttamista, tuotteita tai 
palveluja;

10) 'talouden toimijalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä tai julkista 
yksikköä taikka tällaisten henkilöiden 
ryhmää, joka voi koostua myös 
yritysyhtymistä, ja/tai yksikköjen ryhmää, 
joka tarjoaa markkinoilla rakennustöiden 
ja/tai -urakoiden toteuttamista, tuotteita tai 
palveluja;

Or. it
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Tarkistus 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'sähköisellä muodolla' viestintämuotoa, 
jossa käytetään sähköteknisiä tietojen 
käsittely- ja tallennusvälineitä (myös 
digitaalista kompressiota) ja jossa tietoja 
levitetään, välitetään ja vastaanotetaan 
johtimien avulla, radioteitse, optisesti tai 
muulla sähkömagneettisella tavalla;

12) 'sähköisellä muodolla' viestintämuotoa, 
jossa käytetään sähköteknisiä tietojen 
käsittely- ja tallennusvälineitä (myös 
digitaalista kompressiota) ja jossa tietoja 
levitetään, välitetään ja vastaanotetaan 
johtimien avulla, radioteitse, optisesti tai 
muulla sähkömagneettisella tavalla;
rakennusurakoita koskevien 
käyttöoikeussopimusten yhteydessä 
'sähköisellä muodolla' tarkoitetaan myös 
rakennuksen tai infrastruktuurin 
suunnittelua, toteutusta ja käyttöä 
kuvaavien yhteentoimivien 
kolmiulotteisten esitysten käyttöä;

Or. en

Perustelu

Tämä on tärkeä väline, jonka avulla hankintaviranomaiset voivat parantaa päätöksentekoaan 
ja lisätä rahalle saatavaa vastinetta ja tehokkuutta. Tämä säästää veronmaksajien rahoja, 
koska tällä tavoin voidaan varmistaa, että vaihtoehtoisten suunnitelmien vertaileva arviointi 
on helppoa ja että etenkin energia- ja muita elinkaarisäästöjä voidaan laskea ja vertailla 
asianmukaisella tavalla. 

Tarkistus 422
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) 'käyttöoikeussopimukseen liittyvillä 
asiakirjoilla' kaikkia asiakirjoja, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
tuottanut tai joihin se viittaa kuvatakseen 
tai määrittääkseen hankinnan tai 

13) 'käyttöoikeussopimukseen liittyvillä 
asiakirjoilla' kaikkia asiakirjoja, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
tuottanut tai joihin se viittaa kuvatakseen 
tai määrittääkseen 
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menettelyn osatekijöitä, mukaan lukien 
hankintailmoitus, tekniset eritelmät, 
ehdotetut sopimusehdot, ehdokkaiden ja 
tarjoajien asiakirjojen esittämismuodot, 
yleisesti sovellettavia velvollisuuksia 
koskevat tiedot ja mahdolliset täydentävät 
asiakirjat;

käyttöoikeussopimuksen osatekijöitä;

Or. en

Tarkistus 423
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) 'sosiaalisesti kestävällä 
tuotantoprosessilla', että 
käyttöoikeussopimus pannaan täytäntöön 
terveyden ja turvallisuuden alalla 
voimassa olevien lakien, säännösten ja 
normien sekä sosiaali- ja 
työlainsäädännön mukaisesti ja ottaen 
erityisesti huomioon yhdenvertaista 
kohtelua työpaikalla koskeva periaatteen. 
Yhdenvertaista kohtelua työpaikalla 
koskevalla periaatteella tarkoitetaan 
siellä, missä rakennusurakoiden ja
tavarahankintojen toteuttaminen ja 
palvelujen suorittaminen tapahtuu, 
sovellettavassa unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määriteltyjen 
työehtojen noudattamista, mukaan 
luettuna terveys-, turvallisuus-, sosiaali-
ja työlainsäädäntö sekä näiden alojen 
säännöt ja standardit;

Or. fr

Tarkistus 424
Pier Antonio Panzeri
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14) 'elinkaarella' kaikkia peräkkäisiä 
ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, mukaan 
lukien tuotanto, kuljetus, käyttö ja 
ylläpito, tuotteen olemassaolon tai 
rakennusurakan tai palvelun 
suorittamisen aikana raaka-aineiden 
ostosta tai resurssien kokoamisesta 
hävittämiseen, poistamiseen ja 
viimeistelyyn saakka.

14) 'elinkaaren ominaisuuksilla' mitä 
tahansa tuotteen tai rakennusurakan tai 
palvelun suorittamisen elinkaaren osaa. 
Elinkaaren ominaisuudet ovat osa 
tuotetta tuotannon tai tuotteen elinkaaren 
muun kuin käyttövaiheen aikana tehtyjen 
valintojen tuloksena, vaikka tällaiset 
ominaisuudet eivät ilmene tuloksena 
olevan tuotteen tai palvelun fyysisenä 
ominaisuutena tai toiminnallisena 
erityispiirteenä. Tuotantoprosesseihin 
liittyvät elinkaaren ominaisuudet 
käsittävät rakennusurakan tai palvelun 
suorituspaikalla sovellettavissa unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä sekä 
mahdollisesti työehtosopimuksissa 
määriteltyjen ympäristö-, terveys-, 
turvallisuus-, sosiaali- ja työoikeuden 
vaatimusten noudattamisen.

Or. en

Tarkistus 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14) 'elinkaarella' kaikkia peräkkäisiä ja/tai 
toisiinsa liittyviä vaiheita, mukaan lukien 
tuotanto, kuljetus, käyttö ja ylläpito, 
tuotteen olemassaolon tai rakennusurakan 
tai palvelun suorittamisen aikana raaka-
aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka.

(14) 'elinkaarella' kaikkia peräkkäisiä ja/tai 
toisiinsa liittyviä vaiheita, mukaan lukien 
tuotanto, kuljetus, käyttö ja ylläpito, 
tuotteen olemassaolon tai rakennusurakan 
tai palvelun suorittamisen aikana raaka-
aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen ja
poistamiseen saakka.

Or. de
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Perustelu

On epäselvää, mitä "viimeistelyllä" käytännössä tarkoitetaan. Koska käsite on epäselvä, se on 
poistettava.

Tarkistus 426
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14) 'elinkaarella' kaikkia peräkkäisiä ja/tai 
toisiinsa liittyviä vaiheita, mukaan lukien 
tuotanto, kuljetus, käyttö ja ylläpito, 
tuotteen olemassaolon tai rakennusurakan 
tai palvelun suorittamisen aikana raaka-
aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka.

14) 'elinkaarella' ja 'sosiaalisesti kestävällä 
tuotantoprosessilla' olisi määriteltävä 
taloudellisesti edullisin tarjous ottaen 
huomioon sosiaaliset ja ympäristöön 
liittyvät näkökohdat, jotka perustuvat 
kaikkiin peräkkäisiin ja/tai toisiinsa 
liittyviin vaiheisiin, mukaan lukien 
tuotanto, kuljetus, käyttö ja ylläpito, 
tuotteen olemassaolon tai rakennusurakan 
tai palvelun suorittamisen aikana raaka-
aineiden ostosta tai resurssien 
kokoamisesta hävittämiseen, poistamiseen 
ja viimeistelyyn saakka.
Hankintaviranomaiset ja -yksiköt voivat 
myös hyödyntää teknisiä eritelmiä tai 
tekoperusteita minimoidakseen sosiaalisia 
tai ympäristöllisiä vaikutuksia ja 
maksimoidakseen myönteisiä sosiaalisia 
tai ympäristöllisiä vaikutuksia, jotka 
tuottavat parhaan tuloksen 
hinta-hyötysuhteen kannalta.

Or. fr

Tarkistus 427
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

14 a) 'rahallisella vastikkeella' vastiketta 
tilanteessa, jossa keskinäisesti sitovat 
velvoitteet, joiden mukaan kyseisten 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseen 
sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä vaatimuksia, ovat 
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia.

Or. en

Tarkistus 428
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan 2, 4 ja 
7 alakohdassa tarkoitettujen 
rakennusurakoiden tai palvelujen 
käyttöoikeus merkitsee olennaisen 
toiminnallisen riskin siirtymistä 
käyttöoikeussopimuksen saajalle. 
Käyttöoikeussopimuksen saajan katsotaan 
vastaavan olennaisesta toiminnallisesta 
riskistä silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei ole varmuutta.

Rakennusurakoiden tai palvelujen 
käyttöoikeus merkitsee kyseisten 
urakoiden tai palvelujen hyödyntämiseen 
liittyvän taloudellisen riskin, joka 
määritellään markkinoiden 
epävarmuustekijöille altistumisen riskiksi, 
siirtymistä käyttöoikeussopimuksen 
saajalle. Käyttöoikeussopimuksen saajan 
katsotaan vastaavan toiminnallisesta 
riskistä silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa ole varmuutta. Se, että 
tiettyjen markkinoiden toiminnallinen 
riski on alusta alkaen pienempi, mutta se 
siirretään täysimääräisesti 
käyttöoikeussopimuksen saajalle, ei 
kuitenkaan estä sopimuksen luokittelua 
käyttöoikeussopimukseksi. 

Or. en
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Tarkistus 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan 2, 4 ja 7 alakohdassa 
tarkoitettujen rakennusurakoiden tai 
palvelujen käyttöoikeus merkitsee
olennaisen toiminnallisen riskin siirtymistä 
käyttöoikeussopimuksen saajalle. 
Käyttöoikeussopimuksen saajan katsotaan 
vastaavan olennaisesta toiminnallisesta 
riskistä silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei ole varmuutta.

Ensimmäisen kohdan 2, 4 ja 7 alakohdassa 
tarkoitettujen rakennusurakoiden tai 
palvelujen käyttöoikeus edellyttää
olennaisen toiminnallisen riskin siirtymistä 
käyttöoikeussopimuksen saajalle. 
Käyttöoikeussopimuksen saajan katsotaan 
vastaavan olennaisesta toiminnallisesta 
riskistä silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei ole varmuutta. Jos 
käyttöoikeussopimus koskee alaa, jota 
koskevat säännöt rajoittavat 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamiseen 
liittyvää taloudellista riskiä, 
käyttöoikeussopimuksen saajan katsotaan 
silti vastaavan olennaisesta 
toiminnallisesta riskistä, jos 
käyttöoikeussopimuksen saaja vastaa 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
aiheutuvasta toiminnallisesta riskistä 
täysimääräisesti tai ainakin pääosin, 
vaikka tämä riski olisi alusta alkaen hyvin 
pieni kyseistä palvelua koskevien 
julkisoikeudellisten yksityiskohtaisten 
sääntöjen vuoksi.

Or. en

Perustelu

Olennaisen riskin siirtämisen määritelmässä olisi otettava nimenomaisesti huomioon 
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö (C-206/08 ja C-274/09), jonka mukaan 
kyseessä voi olla käyttöoikeussopimus, vaikka siirrettävää tosiasiallista riskiä rajoitetaan 
lainsäädännöllä.
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Tarkistus 430
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan 2, 4 ja 7 alakohdassa 
tarkoitettujen rakennusurakoiden tai 
palvelujen käyttöoikeus merkitsee 
olennaisen toiminnallisen riskin siirtymistä 
käyttöoikeussopimuksen saajalle. 
Käyttöoikeussopimuksen saajan katsotaan 
vastaavan olennaisesta toiminnallisesta 
riskistä silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei ole varmuutta.

Ensimmäisen kohdan 2, 4 ja 7 alakohdassa 
tarkoitettujen rakennusurakoiden tai 
palvelujen käyttöoikeus merkitsee 
olennaisen toiminnallisen riskin siirtymistä 
käyttöoikeussopimuksen saajalle. 
Käyttöoikeussopimuksen saajan katsotaan 
vastaavan olennaisesta toiminnallisesta 
riskistä silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei ole varmuutta; jo alusta 
alkaen pienempi toiminnallinen riski ei 
estä tätä.

Or. de

Perustelu

Selvennys, jossa otetaan huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö asiassa 
WAZV Gotha (C-206/08), jonka mukaan kyse voi olla käyttöoikeussopimuksesta silloinkin, 
kun käyttöoikeussopimuksen saajan riski on alusta alkaen pienempi julkisoikeudellisten 
sääntöjen vuoksi.

Tarkistus 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan 2, 4 ja 
7 alakohdassa tarkoitettujen 
rakennusurakoiden tai palvelujen 

Käyttöoikeussopimuksen tekeminen
merkitsee olennaisen toiminnallisen riskin 
siirtymistä käyttöoikeussopimuksen 
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käyttöoikeus merkitsee olennaisen 
toiminnallisen riskin siirtymistä 
käyttöoikeussopimuksen saajalle. 
Käyttöoikeussopimuksen saajan katsotaan 
vastaavan olennaisesta toiminnallisesta 
riskistä silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei ole varmuutta.

saajalle. Käyttöoikeussopimuksen saajan 
katsotaan vastaavan olennaisesta 
toiminnallisesta riskistä silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei ole varmuutta.

Or. pl

Perustelu

Koska käyttöoikeuden myöntäminen on ainoastaan käyttöoikeudelle ominainen vastikemuoto, 
ehdotetaan sen korvaamista.

Tarkistus 432
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällainen taloudellinen riski voi olla 
jompikumpi seuraavista:

Poistetaan.

a) rakennettavan kohteen käyttöön tai 
palvelun suorittamista koskevaan 
pyyntöön liittyvä riski; tai
b) sen infrastruktuurin saatavuuteen 
liittyvä riski, jonka 
käyttöoikeussopimuksen saaja tarjoaa tai 
jota käytetään palvelujen tarjoamiseen 
käyttäjille.

Or. en

Tarkistus 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer



AM\916800FI.doc 165/185 PE496.581v03-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällainen taloudellinen riski voi olla 
jompikumpi seuraavista:

Poistetaan.

a) rakennettavan kohteen käyttöön tai 
palvelun suorittamista koskevaan 
pyyntöön liittyvä riski; taikka
b) sen infrastruktuurin saatavuuteen 
liittyvä riski, jonka 
käyttöoikeussopimuksen saaja tarjoaa tai 
jota käytetään palvelujen tarjoamiseen 
käyttäjille.

Or. de

Perustelu

"Taloudellisen riskin" käsite olisi johdonmukaisuuden vuoksi korvattava toiminnallisen riskin 
käsitteellä. Se määritellään tarkemmin johdanto-osan 8 a kappaleessa (uusi).

Tarkistus 434
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällainen taloudellinen riski voi olla 
jompikumpi seuraavista:

Tällainen toiminnallinen riski voi olla 
jompikumpi seuraavista:

Or. fi

Tarkistus 435
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) sen infrastruktuurin saatavuuteen liittyvä 
riski, jonka käyttöoikeussopimuksen saaja 
tarjoaa tai jota käytetään palvelujen 
tarjoamiseen käyttäjille.

b) sen infrastruktuurin saatavuuteen liittyvä 
riski, jonka käyttöoikeussopimuksen saaja 
tarjoaa tai jota käytetään palvelujen 
tarjoamiseen käyttäjille, sopimuspuolena 
olevat viranomaiset mukaan luettuina.

Or. it

Tarkistus 436
Lara Comi

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

Komission teksti Tarkistus

Määritettäessä sitä, mitä on pidettävä 
olennaisena toiminnallisena riskinä, on 
otettava huomioon Eurostatin perusteet. 
Niiden pohjalta määritetään, onko 
investointi sisällytettävä julkisen 
hallinnon vai yksityisen toimijan 
talousarvioon niin, että voidaan toteuttaa 
liiallisia alijäämiä koskeva menettely.

Or. it

Tarkistus 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ensimmäisen kohdan 2, 4 ja 
7 alakohdassa tarkoitettujen 
rakennusurakoiden tai palvelujen 
käyttöoikeus merkitsee toiminnallisen 
riskin siirtymistä käyttöoikeussopimuksen 
saajalle. Käyttöoikeussopimuksen saajan 
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katsotaan vastaavan toiminnallisesta 
riskistä silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei ole varmuutta. Tätä 
säännöstä sovelletaan myös silloin, kun 
toiminnallinen riski on alusta alkaen 
pienempi.

Or. de

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön (vrt. asia WAZV Gotha, C-206/08) 
mukaan vilpittömässä mielessä toimivien hankintaviranomaisten on voitava hankkia 
palveluita käyttöoikeussopimuksella silloinkin, kun toimintaan liittyvä riski on alaa koskevien 
julkisoikeudellisten sääntöjen vuoksi pienempi. Tämä koskee myös markkinoita, joilla 
käyttöoikeussopimuksen saajan riski on voimassa olevien julkisoikeudellisten sääntöjen 
vuoksi alusta alkaen pienempi.

Tarkistus 438
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeudet, jotka on myönnetty riittävän 
julkisuuden varmistavassa menettelyssä 
objektiivisin perustein, eivät ole tässä 
direktiivissä tarkoitettuja erityis- tai 
yksinoikeuksia. Tällaisia menettelyjä ovat

Poistetaan.

a) direktiivin [2004/18/EY tai 2004/17/EY] 
tai tämän direktiivin mukaiset 
hankintamenettelyt, joita edeltää 
tarjouskilpailukutsu;
b) liitteessä XI lueteltujen unionin muiden 
säädösten mukaiset menettelyt, joilla 
varmistetaan ennakolta riittävä avoimuus 
lupien myöntämiseksi puolueettomin 
perustein.
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Or. en

Tarkistus 439
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jäsenvaltioiden lainsäädännön 
mukaiset menettelyt, joissa noudatetaan 
perussopimuksessa vahvistettuja 
yhdenvertaisen kohtelun, avoimuuden, 
suhteellisuuden ja keskinäisen 
tunnustamisen periaatteita.

Or. it

Tarkistus 440
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 46 artiklan 
mukaisesti liitteessä XI vahvistetun, 
unionin lainsäädäntöä koskevan luettelon 
muuttamiseksi, kun tällaiset muutokset 
osoittautuvat tarpeellisiksi unionin uuden 
lainsäädännön antamisen tai unionin 
lainsäädännön kumoamisen vuoksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 441
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Kynnysarvot

1. Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 5 000 000 euroa:
a) käyttöoikeussopimukset, jotka 
hankintayksiköt tekevät jonkin liitteessä 
III tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseksi;
b) hankintaviranomaisten tekemät 
käyttöoikeussopimukset.
2. Muita palveluja kuin sosiaalipalveluja 
tai muita erityisiä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 2 500 000 euroa mutta 
vähemmän kuin 5 000 000 euroa, on 
sovellettava velvollisuutta julkaista 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus 27 ja 28 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 5 000 000 euroa:

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään:

Or. en
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Tarkistus 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 5 000 000 euroa:

1. Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 10 000 000 euroa:

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten pitkän keston vuoksi kynnysarvon on oltava riittävän suuri, jotta 
varmistetaan hallintorasituksen oikeasuhtaisuus. Vain 5 miljoonan euron kynnysarvo 
aiheuttaisi varsinkin pienille hankintaviranomaisille säännöllisesti suurta hallintorasitusta.

Tarkistus 444
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 5 000 000 euroa:

1. Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 10 000 000 euroa:

Or. fr

Tarkistus 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käyttöoikeussopimukset, jotka 
hankintayksiköt tekevät jonkin liitteessä 

a) 5 000 000 euroa, jos 
käyttöoikeussopimuksen kesto on 
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III tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseksi;

enintään viisi vuotta;

Or. en

Tarkistus 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käyttöoikeussopimukset, jotka 
hankintayksiköt tekevät jonkin liitteessä III 
tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi;

a) käyttöoikeussopimukset, jotka 
hankintayksiköt tekevät jonkin liitteessä III 
tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi ja 
jotka koskevat verkkoa tai 
maantieteellisesti rajattua aluetta, johon 
on liittynyt vähintään 100 000 asiakasta 
tai jolla asuu vähintään 100 000 asukasta;

Or. de

Perustelu

Mukautetaan alakohta sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun 
direktiivin (2009/72/EY) 26 artiklan 4 kohdassa vahvistettuihin arvoihin.

Tarkistus 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankintaviranomaisten tekemät 
käyttöoikeussopimukset.

b) 1 000 000 euroa kerrottuna 
kalenterivuosien määränä ilmaistulla 
käyttöoikeussopimuksen 
enimmäiskestolla, jos sopimuksen aiottu 
kesto ilman sallittuja pidentämisiä ylittää 
viisi vuotta. Jos sopimuksen aiottu kesto 
vuosina ei ole tasaluku, kesto pyöristetään 
alaspäin lähimpään täyteen 
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kalenterikuukauteen ja kynnysarvo 
pyöristetään lähimpään 80 000 euroon. 
Kynnysarvon laskennassa käytettävä 
sopimuksen aiottu kesto on 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa ilmoitettu kesto, tai jos 
tarjouskilpailua ei suoriteta, arvioitu kesto 
sillä hetkellä, kun hankintaviranomainen 
tai -yksikkö aloittaa 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
esimerkiksi ottamalla hankinnan johdosta 
yhteyttä talouden toimijoihin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vastataan huoliin siitä, että 5 miljoonan euron kynnysarvo saattaa olla liian 
alhainen pitkien sopimusten osalta, ja otetaan käyttöön kohtuullinen liukuva mekanismi 
pidempiä sopimuksia varten. On myös laskettava kansallisena valuuttana ilmaistu vasta-arvo 
niiden valtioiden osalta, jotka eivät käytä euroa: tämä voidaan luultavasti kopioida 
kantadirektiivistä (tai nykyisen julkisia hankintoja koskevan direktiivin 78 artiklasta), ja se 
muodostaa teknisen muutoksen, jonka lingvisti-juristit voivat luultavasti käsitellä.

Tarkistus 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio tarkastelee uudelleen edellä 
1 kohdan a ja b alakohdassa vahvistettuja 
kynnysarvoja joka toinen vuosi tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen ja 
tarkistaa niitä tarvittaessa tässä 
direktiivissä säädetyn menettelyn 
mukaisesti.
Kynnysarvoja korotetaan 
yhdenmukaistetuista 
kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä 
lokakuuta 1995 annetussa neuvoston 
asetuksessa N:o 2494/95 määritellyllä 
Euroopan unionin yhdenmukaistetulla 
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kuluttajahintaindeksillä mitatulla ja 
Eurostatin julkaisemalla keskimääräisellä 
vuotuisella inflaatioasteella käyttäen 
viimeisintä ennen tämän artiklan nojalla 
suoritettavan uudelleentarkastelun 
ajankohtaa julkaistua indeksiä. Näin 
tarkistetut kynnysarvot pyöristetään 
tarvittaessa alaspäin lähimpään 
100 000 euroon.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksesta puuttuu asianmukainen viittaus kynnysarvojen 
tarkistusmenettelyihin.

Tarkistus 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muita palveluja kuin sosiaalipalveluja 
tai muita erityisiä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 2 500 000 euroa mutta 
vähemmän kuin 5 000 000 euroa, on 
sovellettava velvollisuutta julkaista 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus 27 ja 28 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Välikynnysarvon poistaminen esittelijän kannan mukaisesti.

Tarkistus 450
Françoise Castex
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Muita palveluja kuin sosiaalipalveluja 
tai muita erityisiä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 2 500 000 euroa mutta 
vähemmän kuin 5 000 000 euroa, on 
sovellettava velvollisuutta julkaista 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus 27 ja 28 artiklan 
mukaisesti.

2. Muita palveluja kuin sosiaalipalveluja 
tai muita erityisiä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 5 000 000 euroa mutta 
vähemmän kuin 10 000 000 euroa, on 
sovellettava velvollisuutta julkaista 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus 27 ja 28 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 451
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Käyttöoikeussopimusten ennakoidun arvon 
laskentamenetelmät

Kynnysarvot ja käyttöoikeussopimusten
ennakoidun arvon laskentamenetelmät

Or. en

Tarkistus 452
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
arvon laskentaperusteena käytetään 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
arvioimaa maksettavaa kokonaismäärää 
ilman arvonlisäveroa, mukaan lukien 
mahdolliset vaihtoehtomuodot ja 

Poistetaan.
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käyttöoikeussopimuksen keston 
pidentämiset.

Or. en

Tarkistus 453
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
arvon laskentaperusteena käytetään 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
arvioimaa maksettavaa kokonaismäärää 
ilman arvonlisäveroa, mukaan lukien 
mahdolliset vaihtoehtomuodot ja 
käyttöoikeussopimuksen keston 
pidentämiset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
arvon laskentaperusteena käytetään 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
arvioimaa maksettavaa kokonaismäärää 
ilman arvonlisäveroa, mukaan lukien 
mahdolliset vaihtoehtomuodot ja 
käyttöoikeussopimuksen keston 
pidentämiset.

1. Käyttöoikeussopimuksen arvo on 
käyttöoikeussopimuksen saajan 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamisen 
puitteissa suorittamista 
rakennusurakoista ja palveluista,
tavaratoimitukset mukaan luettuina, 
muodostuva ennakoitu 
kokonaisliikevaihto ilman arvonlisäveroa.

Or. de
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Tarkistus 455
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
arvon laskentaperusteena käytetään 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
arvioimaa maksettavaa kokonaismäärää 
ilman arvonlisäveroa, mukaan lukien 
mahdolliset vaihtoehtomuodot ja 
käyttöoikeussopimuksen keston 
pidentämiset.

1. Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
arvon laskentaperusteena käytetään 
sopimuksen voimassaoloajalta kertynyttä 
verotonta liikevaihtoa 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjän 
arvioon perustuen, mihin lisätään 
käyttöoikeussopimuksen saajan 
mahdollisesti saamat julkiset 
investointituet.
Ennakoidun arvon on pädettävä silloin, 
kun käyttöoikeussopimusta koskeva 
ilmoitus lähetetään tai, jos tällaista 
ilmoitusta ei tarvita, kun 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjä 
aloittaa käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyn.
Kun arvoa muutetaan neuvottelujen 
johdosta käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyn kuluessa, ennakoidun 
arvon on pädettävä silloin, kun sopimus 
allekirjoitetaan.

Or. fr

Perustelu

Liikevaihtoa laskettaessa ei oteta huomioon julkista investointitukea (toisin kuin 
toiminta-avustuksien kohdalla). Joidenkin käyttöoikeussopimuksien tapauksessa julkiset 
investointituet saattavat olla varsin huomattavia. On siis otettava huomioon yhtäältä 
liikevaihto ja toisaalta julkiset investointituet, jotta vältetään käyttöoikeussopimuksen arvon 
laskemiseen liittyvä vääristyminen.

Tarkistus 456
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Tätä direktiiviä sovelletaan 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 8 000 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 457
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttöoikeussopimuksen ennakoitu 
arvo on laskettava urakoiden tai 
palvelujen muodostaman kokonaisuuden 
arvona, vaikka ne olisi hankittu eri 
sopimuksilla, jos sopimukset kuuluvat 
yhteen hankkeeseen. Yksittäisen 
hankkeen olemassaolosta on osoituksena 
se, että hankintaviranomainen tai 
-yksikkö suorittaa yleisen 
ennakkosuunnittelun ja varsinaisen 
suunnittelun, että erilaiset hankitut 
osatekijät palvelevat yhtä taloudellista ja 
teknistä tarkoitusta tai että ne liittyvät 
muulla tavoin loogisesti toisiinsa.

Poistetaan.

Jos hankintaviranomaisen tai -yksikön on 
määrä suorittaa ehdokkaille tai tarjoajille 
palkintoja tai maksuja, se ottaa ne 
huomioon laskettaessa 
käyttöoikeussopimuksen ennakoitua 
arvoa.

Or. en

Tarkistus 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttöoikeussopimuksen ennakoitu 
arvo on laskettava urakoiden tai 
palvelujen muodostaman kokonaisuuden 
arvona, vaikka ne olisi hankittu eri 
sopimuksilla, jos sopimukset kuuluvat 
yhteen hankkeeseen. Yksittäisen 
hankkeen olemassaolosta on osoituksena 
se, että hankintaviranomainen tai 
-yksikkö suorittaa yleisen 
ennakkosuunnittelun ja varsinaisen 
suunnittelun, että erilaiset hankitut 
osatekijät palvelevat yhtä taloudellista ja 
teknistä tarkoitusta tai että ne liittyvät 
muulla tavoin loogisesti toisiinsa.

Poistetaan.

Jos hankintaviranomaisen tai -yksikön on 
määrä suorittaa ehdokkaille tai tarjoajille 
palkintoja tai maksuja, se ottaa ne 
huomioon laskettaessa 
käyttöoikeussopimuksen ennakoitua 
arvoa.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekoa koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen. Lisäksi sopimusten 
yhdistäminen aiheuttaa ongelmia, joten "yksittäisen hankkeen" käsite olisi poistettava (ks. 
myös johdanto-osan 10 kappaleen poisto).

Tarkistus 459
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kynnysarvon määrittämiseksi 
käyttöoikeussopimuksen ennakoiduksi 
arvoksi katsotaan sopimuksen 
voimassaoloaikana kertyvät arvioidut 
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tulot ilman veroja. 
Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
arvon laskentamenetelmä määritetään 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa.

Or. en

Tarkistus 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
arvon laskentamenetelmää ei saa valita 
siten, että valinnalla pyritään välttämään 
tämän direktiivin soveltaminen 
käyttöoikeussopimukseen. 
Urakkahanketta tai palvelujen 
muodostamaa kokonaisuutta ei saa jakaa 
osiin tämän direktiivin soveltamisen 
välttämiseksi, jollei siihen ole 
puolueettomia perusteita.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekoa koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen.

Tarkistus 461
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
arvon laskentamenetelmää ei saa valita 
siten, että valinnalla pyritään välttämään 

3. Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
arvon laskentamenetelmää ei saa valita 
siten, että valinnalla pyritään välttämään 
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tämän direktiivin soveltaminen 
käyttöoikeussopimukseen. 
Urakkahanketta tai palvelujen 
muodostamaa kokonaisuutta ei saa jakaa 
osiin tämän direktiivin soveltamisen 
välttämiseksi, jollei siihen ole 
puolueettomia perusteita.

tämän direktiivin soveltaminen 
käyttöoikeussopimukseen.

Or. en

Tarkistus 462
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvion on pädettävä silloin, kun 
käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus 
lähetetään, tai, jos tällaista ilmoitusta ei 
aiota lähettää, kun 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
aloittaa käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyn erityisesti määrittelemällä 
suunnitellun käyttöoikeussopimuksen 
olennaiset ominaisuudet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 463
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Julkisten käyttöoikeusurakoiden ja 
käyttöoikeusurakoiden osalta ennakoidun 
arvon laskennassa on otettava huomioon 
sekä rakennusurakoiden kustannukset 
että kaikkien niiden tavaroiden tai 
palvelujen ennakoitu kokonaisarvo, jotka 

Poistetaan.
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hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
asettavat toimeksisaajan saataville, jos 
nämä ovat välttämättömiä 
rakennusurakoiden toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 464
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Julkisten käyttöoikeusurakoiden ja 
käyttöoikeusurakoiden osalta ennakoidun 
arvon laskennassa on otettava huomioon 
sekä rakennusurakoiden kustannukset 
että kaikkien niiden tavaroiden tai 
palvelujen ennakoitu kokonaisarvo, jotka 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
asettavat toimeksisaajan saataville, jos 
nämä ovat välttämättömiä 
rakennusurakoiden toteuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Julkisten käyttöoikeusurakoiden ja 
käyttöoikeusurakoiden osalta ennakoidun 
arvon laskennassa on otettava huomioon 
sekä rakennusurakoiden kustannukset 
että kaikkien niiden tavaroiden tai 
palvelujen ennakoitu kokonaisarvo, jotka 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
asettavat toimeksisaajan saataville, jos 

Poistetaan.
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nämä ovat välttämättömiä 
rakennusurakoiden toteuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekoa koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen.

Tarkistus 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Julkisten käyttöoikeusurakoiden ja 
käyttöoikeusurakoiden osalta ennakoidun 
arvon laskennassa on otettava huomioon 
sekä rakennusurakoiden kustannukset että 
kaikkien niiden tavaroiden tai palvelujen 
ennakoitu kokonaisarvo, jotka 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt asettavat 
toimeksisaajan saataville, jos nämä ovat 
välttämättömiä rakennusurakoiden 
toteuttamiseksi.

5. Julkisten käyttöoikeusurakoiden ja 
käyttöoikeusurakoiden osalta ennakoidun 
arvon laskennassa on otettava huomioon 
sekä rakennusurakoiden kustannukset että 
kaikkien niiden tavaroiden tai palvelujen 
ennakoitu kokonaisarvo, jotka 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt asettavat 
toimeksisaajan saataville, jos nämä ovat 
välttämättömiä rakennusurakoiden 
toteuttamiseksi. Kansalaisille 
suunnattujen palvelujen tarjoamiseen 
tarkoitettuja julkishyödykkeitä koskevissa 
käyttöoikeussopimuksissa kynnysarvo 
arvioidaan ja lasketaan vuoden mittaisen 
jakson perusteella.

Or. it

Tarkistus 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Julkisten käyttöoikeusurakoiden ja 5. Julkisten käyttöoikeusurakoiden ja 
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käyttöoikeusurakoiden osalta ennakoidun 
arvon laskennassa on otettava huomioon 
sekä rakennusurakoiden kustannukset että 
kaikkien niiden tavaroiden tai palvelujen 
ennakoitu kokonaisarvo, jotka 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt asettavat 
toimeksisaajan saataville, jos nämä ovat 
välttämättömiä rakennusurakoiden 
toteuttamiseksi.

käyttöoikeusurakoiden osalta ennakoidun 
arvon laskennassa on otettava huomioon 
sekä rakennusurakoiden kustannukset että 
kaikkien niiden tavaroiden tai palvelujen 
ennakoitu kokonaisarvo, jotka 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt asettavat 
toimeksisaajan saataville, jos nämä ovat 
välttämättömiä rakennusurakoiden 
toteuttamiseksi. Kansalaisille 
suunnattujen palvelujen tarjoamiseen 
tarkoitettuja julkishyödykkeitä koskevissa 
käyttöoikeussopimuksissa kynnysarvo 
arvioidaan ja lasketaan vuoden mittaisen 
jakson perusteella.

Or. it

Tarkistus 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Suoraan kuluttajille suunnattujen 
palvelujen tarjoamiseen tarkoitettuja 
julkishyödykkeitä koskevissa 
käyttöoikeussopimuksissa kynnysarvo 
arvioidaan vuoden mittaisen jakson 
perusteella.

Or. it

Perustelu

Eräitä käyttöoikeussopimuksia luonnehtivien erityisominaisuuksien (kuten matkailu- ja 
virkistysalan käyttöoikeussopimukset) vuoksi on tärkeää määrätä kynnysarvon laskutapa 
direktiivin mukaisesti ja täsmentää, että sitä on arvioitava vuoden mittaisen jakson eikä koko 
käyttöoikeussopimuksen keston perusteella.

Tarkistus 469
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos suunniteltu rakennusurakka tai 
suunniteltu palveluhankinta voi johtaa 
siihen, että käyttöoikeussopimuksia 
tehdään samanaikaisesti erillisinä osina, 
on otettava huomioon kaikkien näiden 
osien ennakoitu kokonaisarvo.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 470
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos suunniteltu rakennusurakka tai 
suunniteltu palveluhankinta voi johtaa 
siihen, että käyttöoikeussopimuksia 
tehdään samanaikaisesti erillisinä osina, 
on otettava huomioon kaikkien näiden 
osien ennakoitu kokonaisarvo.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos suunniteltu rakennusurakka tai 
suunniteltu palveluhankinta voi johtaa 
siihen, että käyttöoikeussopimuksia 
tehdään samanaikaisesti erillisinä osina, 
on otettava huomioon kaikkien näiden 

Poistetaan.



AM\916800FI.doc 185/185 PE496.581v03-00

FI

osien ennakoitu kokonaisarvo.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekoa koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen.

Tarkistus 472
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Hankintaviranomaiset voivat päättää 
käyttöoikeussopimuksen tekemisestä 
erillisten osien perusteella, jolloin otetaan 
huomioon kaikkien näiden osien 
kokonaisarvo. Jos näiden osien 
yhteenlaskettu arvo on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 5 artiklassa säädetty 
kynnysarvo, tätä direktiiviä sovelletaan 
kutakin osaa koskevan sopimuksen 
tekoon.

Or. it


