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Tarkistus 473
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos osien yhteenlaskettu arvo on yhtä 
suuri tai suurempi kuin 5 artiklassa 
säädetty kynnysarvo, tätä direktiiviä 
sovelletaan kutakin osaa koskevan 
sopimuksen tekoon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 474
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos osien yhteenlaskettu arvo on yhtä 
suuri tai suurempi kuin 5 artiklassa 
säädetty kynnysarvo, tätä direktiiviä 
sovelletaan kutakin osaa koskevan 
sopimuksen tekoon.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 475
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos osien yhteenlaskettu arvo on yhtä Poistetaan.
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suuri tai suurempi kuin 5 artiklassa 
säädetty kynnysarvo, tätä direktiiviä 
sovelletaan kutakin osaa koskevan 
sopimuksen tekoon.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 476
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
voivat tehdä yksittäisiä osia koskevia 
käyttöoikeussopimuksia soveltamatta 
tässä direktiivissä olevia sopimuksen 
tekemistä koskevia säännöksiä, jos 
kyseisen osan ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on alle 1 miljoona euroa. 
Niiden osien yhteenlaskettu arvo, joita 
koskevat käyttöoikeussopimukset on tehty 
tällä tavoin soveltamatta tätä direktiiviä, 
saa kuitenkin olla enintään 20 prosenttia 
kaikkien niiden osien yhteenlasketusta 
arvosta, johon ehdotettu rakennusurakka 
tai ehdotettu palveluhankinta on jaettu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 477
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
voivat tehdä yksittäisiä osia koskevia 
käyttöoikeussopimuksia soveltamatta 
tässä direktiivissä olevia sopimuksen 
tekemistä koskevia säännöksiä, jos 
kyseisen osan ennakoitu arvo ilman 
arvonlisäveroa on alle 1 miljoona euroa. 
Niiden osien yhteenlaskettu arvo, joita 
koskevat käyttöoikeussopimukset on tehty 
tällä tavoin soveltamatta tätä direktiiviä, 
saa kuitenkin olla enintään 20 prosenttia 
kaikkien niiden osien yhteenlasketusta 
arvosta, johon ehdotettu rakennusurakka 
tai ehdotettu palveluhankinta on jaettu.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 478
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten arvo on niiden 
palvelujen ennakoitu kokonaisarvo, jotka 
käyttöoikeussopimuksen saajan on 
tarkoitus suorittaa 
käyttöoikeussopimuksen koko keston 
aikana, laskettuna käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa tai 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa määritettävän objektiivisen 
menetelmän perusteella.

Poistetaan.

Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
arvon laskentaperusteena on tapauksen 
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mukaan käytettävä seuraavia:
a) vakuutuspalvelut: suoritettavat 
vakuutusmaksut ja muunlaiset 
korvaukset;
b) pankkipalvelut ja muut 
finanssipalvelut: suoritettavat maksut, 
palkkiot, korot ja muunlaiset korvaukset;
c) suunnittelupalvelut: suoritettavat 
maksut, palkkiot ja muunlaiset 
korvaukset.

Or. en

Tarkistus 479
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten arvo on niiden 
palvelujen ennakoitu kokonaisarvo, jotka 
käyttöoikeussopimuksen saajan on 
tarkoitus suorittaa 
käyttöoikeussopimuksen koko keston 
aikana, laskettuna käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa tai 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa määritettävän objektiivisen 
menetelmän perusteella.

Poistetaan.

Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
arvon laskentaperusteena on tapauksen 
mukaan käytettävä seuraavia:
a) vakuutuspalvelut: suoritettavat 
vakuutusmaksut ja muunlaiset 
korvaukset;
b) pankkipalvelut ja muut 
finanssipalvelut: suoritettavat maksut, 
palkkiot, korot ja muunlaiset korvaukset;
c) suunnittelupalvelut: suoritettavat 
maksut, palkkiot ja muunlaiset 
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korvaukset.

Or. en

Tarkistus 480
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Käyttöoikeussopimusten arvoon on 
sisällytettävä sekä ennakoidut tulot 
kolmansilta osapuolilta että 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
maksamat summat.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 481
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
kohdeltava talouden toimijoita 
yhdenvertaisesti sekä toimittava avoimesti 
ja oikeasuhteisella tavalla. 
Käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
suunnittelussa ei saa pyrkiä sen jättämiseen 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle tai kilpailun keinotekoiseen 
kaventamiseen.

Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
kohdeltava talouden toimijoita 
yhdenvertaisesti sekä toimittava avoimesti 
ja oikeasuhteisella tavalla. 
Käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
suunnittelussa ei saa pyrkiä sen jättämiseen 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle tai kilpailun keinotekoiseen 
kaventamiseen. Sen suunnittelussa ei 
myöskään saa pyrkiä kiertämään 
direktiivien COM(2011)0896 ja 
COM(2011)0895 mukaista 
sopimuksentekomenettelyä.

Or. de
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Tarkistus 482
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
kohdeltava talouden toimijoita 
yhdenvertaisesti sekä toimittava avoimesti 
ja oikeasuhteisella tavalla. 
Käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
suunnittelussa ei saa pyrkiä sen 
jättämiseen tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle tai kilpailun 
keinotekoiseen kaventamiseen.

Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
kohdeltava talouden toimijoita 
yhdenvertaisesti sekä toimittava avoimesti 
ja oikeasuhteisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 483
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
tehnyt sellaisen talouden toimijan kanssa, 
joka on hankintayksikkö taikka 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
yhteenliittymä, sellaisen yksinoikeuden 
perusteella, jonka talouden toimija on 
saanut sovellettavan julkaistun 
kansallisen lain, asetuksen tai 
hallinnollisen määräyksen mukaisesti ja 
joka on myönnetty perussopimuksen ja
liitteessä III mainittuihin toimintoihin 
liittyvän verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
koskevan unionin alakohtaisen 
lainsäädännön mukaisesti.

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
koskeviin palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joita ovat 
esimerkiksi:
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Or. en

Tarkistus 484
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
tehnyt sellaisen talouden toimijan kanssa,
joka on hankintayksikkö taikka 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
yhteenliittymä, sellaisen yksinoikeuden 
perusteella, jonka talouden toimija on 
saanut sovellettavan julkaistun kansallisen 
lain, asetuksen tai hallinnollisen 
määräyksen mukaisesti ja joka on 
myönnetty perussopimuksen ja liitteessä
III mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
koskevan unionin alakohtaisen 
lainsäädännön mukaisesti.

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
koskevat liitteessä III mainittuihin 
toimintoihin liittyvää 
verkkoinfrastruktuuria, jos

a) palveluja koskeva yksinoikeuteen 
perustuva käyttöoikeussopimus tehdään 
sellaisen talouden toimijan kanssa, jolla on 
tämä yksinoikeus sovellettavan julkaistun 
kansallisen lain, asetuksen tai 
hallinnollisen määräyksen perusteella, tai
b) palveluja koskeva 
käyttöoikeussopimuksen kohteena on 
toiminta, jossa tämän direktiivin voimaan 
tullessa säännellään hintoja kansallisella 
tasolla lain tai asetuksen nojalla, tai   
c) palveluja koskeva käyttöoikeussopimus 
tehdään yksinoikeuden perusteella 
sellaisen talouden toimijan kanssa, jolla 
on tämä yksinoikeus sovellettavan 
julkaistun kansallisen lain, asetuksen tai 
hallinnollisen määräyksen perusteella, tai 
se koskee toimintaa, johon tämän 
direktiivin tullessa voimaan on säännelty 
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ja syrjimätön pääsy.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään nykyisissä julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä 
oleva yksinoikeuden perusteella tehtäviä palveluja koskevia käyttöoikeussopimuksia koskeva 
poikkeus. Samalla tätä poikkeusta olisi täydennettävä esittelijän ehdotuksella, jonka mukaan 
direktiiviä ei sovelleta sellaista toimintaa koskeviin palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jossa hintoja säännellään kansallisella tasolla.

Tarkistus 485
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
tehnyt sellaisen talouden toimijan kanssa, 
joka on hankintayksikkö taikka 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
yhteenliittymä, sellaisen yksinoikeuden 
perusteella, jonka talouden toimija on 
saanut sovellettavan julkaistun kansallisen 
lain tai asetuksen mukaisesti ja joka on 
myönnetty perussopimuksen ja liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa koskevan 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
mukaisesti.

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
tehnyt sellaisen talouden toimijan kanssa, 
joka on hankintayksikkö taikka 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
yhteenliittymä, sellaisen erityisoikeuden 
tai yksinoikeuden perusteella, jonka 
talouden toimija on saanut sovellettavan 
julkaistun kansallisen lain tai asetuksen 
mukaisesti ja joka on myönnetty 
perussopimuksen ja liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa koskevan 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
mukaisesti, tai joka tapauksessa aina, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena 
olevasta palvelusta on jo säädetty alaa 
koskevassa lainsäädännössä.

Or. it

Tarkistus 486
Philippe Juvin
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
tehnyt sellaisen talouden toimijan kanssa, 
joka on hankintayksikkö taikka 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
yhteenliittymä, sellaisen yksinoikeuden 
perusteella, jonka talouden toimija on 
saanut sovellettavan julkaistun kansallisen 
lain, asetuksen tai hallinnollisen 
määräyksen mukaisesti ja joka on 
myönnetty perussopimuksen ja liitteessä 
III mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
koskevan unionin alakohtaisen 
lainsäädännön mukaisesti.

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvää 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
koskeviin palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin eikä palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
koskevat liitteessä III mainittua toimintoa 
ja joihin tämän direktiivin hyväksymisen 
aikaan sovelletaan kansallisella tasolla 
lain tai asetuksen mukaisesti säänneltyä 
tariffia, kun käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjä tekee käyttöoikeussopimuksen
talouden toimijan kanssa sellaisen 
yksinoikeuden perusteella, jonka viimeksi 
mainittu on saanut sovellettavan julkaistun 
kansallisen lain, asetuksen tai 
hallinnollisen määräyksen mukaisesti ja 
joka on myönnetty perussopimuksen 
mukaisesti unionin alakohtaista 
lainsäädäntöä soveltamalla.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jos 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa 
alakohtaisessa lainsäädännössä ei säädetä 
avoimuutta koskevista alakohtaisista 
velvoitteista, sovelletaan 27 artiklan 1 ja 
3 kohdan vaatimuksia.

Or. fr

Perustelu

Selvennys esittelijän esittämään tarkistukseen 69: viitataan direktiivin hyväksymisen aikaan 
voimassa oleviin käyttöoikeussopimuksiin eikä sen voimaantulon aikaan voimassa oleviin 
käyttöoikeussopimuksiin mahdollisten väärinkäytösten välttämiseksi. Selvennetään käytettyjä 
oikeudellisia termejä ('soveltamalla').

Tarkistus 487
Cristian Silviu Buşoi



PE497.782v03-00 12/147 AM\916802FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
tehnyt sellaisen talouden toimijan kanssa, 
joka on hankintayksikkö taikka 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
yhteenliittymä, sellaisen yksinoikeuden 
perusteella, jonka talouden toimija on 
saanut sovellettavan julkaistun kansallisen 
lain, asetuksen tai hallinnollisen 
määräyksen mukaisesti ja joka on 
myönnetty perussopimuksen ja liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa koskevan 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
mukaisesti.

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
tehnyt talouden toimijan kanssa sellaisen 
yksinoikeuden perusteella, jonka talouden 
toimija on saanut sovellettavan julkaistun 
kansallisen lain, asetuksen tai 
hallinnollisen määräyksen mukaisesti ja 
joka on myönnetty perussopimuksen ja 
liitteessä III mainittuihin toimintoihin 
liittyvän verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
koskevan unionin alakohtaisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Infrastruktuuria hallinnoiva toimija, johon kappaleessa viitataan, ei ole hankintayksikkö. 
Tekstistä on siis poistettava harhaanjohtava säännös.

Tarkistus 488
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
tehnyt sellaisen talouden toimijan kanssa, 
joka on hankintayksikkö taikka 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
yhteenliittymä, sellaisen yksinoikeuden 
perusteella, jonka talouden toimija on 
saanut sovellettavan julkaistun kansallisen 

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvää 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
koskeviin palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin eikä palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
koskevat liitteessä III mainittua toimintoa 
ja joihin tämän direktiivin voimaantulon 
aikaan sovelletaan kansallisella tasolla 
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lain, asetuksen tai hallinnollisen 
määräyksen mukaisesti ja joka on 
myönnetty perussopimuksen ja liitteessä 
III mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
koskevan unionin alakohtaisen 
lainsäädännön mukaisesti.

lain tai asetuksen mukaisesti heikossa 
asemassa olevien asiakkaiden osalta 
säänneltyä tariffia, kun 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjä tekee 
käyttöoikeussopimuksen talouden 
toimijan kanssa sellaisen yksinoikeuden 
perusteella, jonka viimeksi mainittu on 
saanut sovellettavan julkaistun kansallisen 
lain, asetuksen tai hallinnollisen 
määräyksen mukaisesti ja joka on 
myönnetty perussopimuksen ja unionin 
alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, jos 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa 
alakohtaisessa lainsäädännössä ei säädetä 
avoimuutta koskevista alakohtaisista 
velvoitteista, sovelletaan 27 artiklan 1 ja 
3 kohdan vaatimuksia.

Or. fr

Perustelu

Selvennetään yksinoikeuden perusteella tehtyjen palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimuksien, jotka koskevat liitteessä III mainittuihin toimintoihin liittyvää 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa, poissulkemista. Poissulkeminen olisi lisäksi laajennettava 
kattamaan heikossa asemassa olevien asiakkaiden osalta sovellettavat säännellyt tariffit 
direktiivissä 2009/72/EY esitettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 489
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
tehnyt sellaisen talouden toimijan kanssa, 
joka on hankintayksikkö taikka 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
yhteenliittymä, sellaisen yksinoikeuden 
perusteella, jonka talouden toimija on 

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
koskevat liitteessä III mainittuihin 
toimintoihin liittyvää 
verkkoinfrastruktuuria, jos
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saanut sovellettavan julkaistun kansallisen 
lain, asetuksen tai hallinnollisen 
määräyksen mukaisesti ja joka on 
myönnetty perussopimuksen ja liitteessä 
III mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
koskevan unionin alakohtaisen 
lainsäädännön mukaisesti.

a) palveluja koskeva käyttöoikeussopimus 
on tehdään yksinoikeuden perusteella 
sellaisen talouden toimijan kanssa, jolla on 
tämä yksinoikeus sovellettavan julkaistun 
kansallisen lain, asetuksen tai 
hallinnollisen määräyksen perusteella, tai

b) palveluja koskeva 
käyttöoikeussopimuksen kohteena on 
toiminta, jossa tämän direktiivin voimaan 
tullessa säännellään hintoja kansallisella 
tasolla lain tai asetuksen nojalla, tai  
c) palveluja koskeva käyttöoikeussopimus 
on tehdään yksinoikeuden perusteella 
sellaisen talouden toimijan kanssa, jolla 
on tämä yksinoikeus sovellettavan 
julkaistun kansallisen lain, asetuksen tai 
hallinnollisen määräyksen perusteella, tai 
se koskee toimintaa, johon tämän 
direktiivin tullessa voimaan on säännelty 
ja syrjimätön pääsy.

Or. de

Tarkistus 490
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
tehnyt sellaisen talouden toimijan kanssa, 
joka on hankintayksikkö taikka 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, joiden 
kohteena on liitteessä III mainittuihin 
toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallinta, eikä 
palveluja koskeviin 
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yhteenliittymä, sellaisen yksinoikeuden 
perusteella, jonka talouden toimija on 
saanut sovellettavan julkaistun 
kansallisen lain tai asetuksen mukaisesti 
ja joka on myönnetty perussopimuksen ja 
liitteessä III mainittuihin toimintoihin 
liittyvän verkkoinfrastruktuurin hallintaa 
koskevan unionin alakohtaisen 
lainsäädännön mukaisesti.

käyttöoikeussopimuksiin, joiden kohteena 
on liitteessä III tarkoitettu toiminta, jossa 
tämän direktiivin voimaan tullessa 
säännellään hintoja kansallisella tasolla 
lain tai asetuksen nojalla, silloin kun 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjä on 
tehnyt ne talouden toimijan kanssa 
sellaisen yksinoikeuden perusteella, jonka 
talouden toimija on saanut sovellettavan 
ja julkaistun kansallisen lain, asetuksen 
tai hallinnollisen määräyksen nojalla.

Or. it

Perustelu

Laajennetaan myönnettävän poikkeuksen soveltamisala koskemaan yksinoikeuden perusteella 
tehtyjä palveluja koskevia käyttöoikeussopimuksia, joihin sisältyvän toiminnan hinnoittelua 
on säännelty jäsenvaltiossa ja joihin liittyvästä toiminnasta on säädetty liitteessä III. 
Vaatimukset eivät siis ole kumulatiivisia vaan vaihtehtoisia.

Tarkistus 491
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

a) jotka hankintaviranomainen tai 
-yksikkö on tehnyt talouden toimijan 
kanssa sellaisen yksinoikeuden 
perusteella, jonka talouden toimija on 
saanut sovellettavan julkaistun 
kansallisen lain, asetuksen tai 
hallinnollisen määräyksen mukaisesti ja 
joka on myönnetty perussopimuksen ja 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 492
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) tai palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joihin tämän 
direktiivin voimaantuloaikana sovelletaan 
laissa tai asetuksessa säädettyä 
kansallisesti säänneltyä tariffia.

Or. en

Tarkistus 493
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 
kohdassa säädetään, jos tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa alakohtaisessa 
lainsäädännössä ei säädetä avoimuutta 
koskevista alakohtaisista velvoitteista, 
sovelletaan 27 artiklan 1 ja 3 kohdan 
vaatimuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 494
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
velvollinen tekemään tai järjestämään 

Tätä direktiiviä ei sovelleta 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
velvollinen tekemään tai järjestämään 
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sellaisten hankintamenettelyjen
mukaisesti, jotka on vahvistettu

sellaisten palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyjen
mukaisesti, jotka on vahvistettu

Or. en

Tarkistus 495
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) perussopimuksen mukaisesti jonkin 
jäsenvaltion ja yhden tai useamman 
kolmannen maan välillä tehdyssä 
kansainvälisessä sopimuksessa, joka 
koskee allekirjoittajavaltioiden yhteisen 
hankkeen toteuttamiseen tai 
hyödyntämiseen tarkoitettuja 
rakennusurakoita, tavaroita tai palveluja,

a) perussopimuksen mukaisesti jonkin 
jäsenvaltion ja yhden tai useamman 
kolmannen maan välillä tehdyssä 
kansainvälisessä sopimuksessa, joka 
koskee allekirjoittajavaltioiden yhteisen 
hankkeen toteuttamiseen tai 
hyödyntämiseen tarkoitettuja 
rakennusurakoita tai palveluja,

Or. en

Tarkistus 496
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikista ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitetuista sopimuksista 
on ilmoitettava komissiolle, joka voi 
kuulla niistä 48 artiklassa tarkoitettua 
julkisia hankintoja käsittelevää neuvoa-
antavaa komiteaa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 497
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansainvälinen järjestö tai 
kansainvälinen finanssilaitos 
yhteisrahoittaa ensimmäisen alakohdan d 
alakohtaa sovellettaessa huomattavan 
osan käyttöoikeussopimuksesta, 
sopimuspuolet päättävät sovellettavista 
käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyistä, joiden on oltava 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen määräysten mukaisia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 498
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jollei perussopimuksen 346 artiklasta 
muuta johdu, tätä direktiiviä ei sovelleta
käyttöoikeussopimusten tekemiseen 
puolustus- ja turvallisuusaloilla siltä osin 
kuin jäsenvaltion keskeisten 
turvallisuusetujen suojaamista ei voida 
taata tässä direktiivissä vahvistetuilla 
säännöillä.

4. Jollei Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 346 artiklasta muuta 
johdu, tätä direktiiviä sovelletaan
käyttöoikeussopimusten tekemiseen 
puolustus- ja turvallisuusaloilla seuraavia 
sopimuksia lukuun ottamatta:

a) käyttöoikeussopimukset, joissa tämän 
direktiivin sääntöjen soveltaminen 
velvoittaisi jäsenvaltiota toimittamaan 
tietoja, joiden julkistamisen se katsoo 
keskeisten turvallisuusetujensa 
vastaiseksi;
b) käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty 
direktiivin 2009/81/EY 13 artiklan 
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c kohdassa tarkoitetun 
yhteistoimintaohjelman puitteissa;
c) hankintasopimukset, jotka hallitus on 
tehnyt toisen hallituksen kanssa ja jotka 
liittyvät sotilaskalustoon tai 
arkaluonteisiin tarvikkeisiin liittyviin 
rakennusurakoihin ja palveluihin tai 
rakennusurakoihin ja palveluihin 
erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin tai 
arkaluonteisiin rakennusurakoihin tai 
arkaluonteisiin palveluihin;
d) jossakin kolmannessa maassa tehdyt 
käyttöoikeussopimukset, jotka toteutetaan 
lähetettäessä joukkoja unionin alueen 
ulkopuolelle, kun operationaaliset tarpeet 
vaativat tekemään niitä sellaisten 
talouden toimijoiden kanssa, jotka 
oleskelevat operaatioiden alueella.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on osa pakettia, jolla pyritään välttämään päällekkäisyys tämän direktiivin sekä 
hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja 
turvallisuusalalla annetun direktiivin (2009/81/EY) sekä asiaa koskevien perussopimuksen 
artiklojen kanssa.

Tarkistus 499
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
käyttöoikeussopimuksiin, joista ei ole
säädetty poikkeusta 4 kohdassa ja jotka 
koskevat
a) jäsenvaltion keskeisten 
turvallisuusetujen suojaamista ei voida 
taata tämän direktiivin mukaisessa 
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hankintamenettelyssä;
b) tämän direktiivin soveltaminen 
velvoittaisi jäsenvaltion antamaan tietoja, 
joiden paljastamisen se katsoo olevan 
olennaisten turvallisuusetujensa 
vastaista;
c) hankintaan ja käyttöoikeussopimuksen 
täytäntöönpanoon on liityttävä erityisiä 
turvatoimenpiteitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on osa pakettia, jolla pyritään välttämään päällekkäisyys tämän direktiivin sekä 
hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja 
turvallisuusalalla annetun direktiivin (2009/81/EY) sekä asiaa koskevien perussopimuksen 
artiklojen kanssa.

Tarkistus 500
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

a) maan, olemassa olevien rakennusten tai 
muun kiinteän omaisuuden hankintaa tai 
vuokrausta millä tahansa rahoitusmuodolla 
tai näihin liittyviä oikeuksia; tätä 
direktiiviä sovelletaan kuitenkin 
finanssipalveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka tehdään 
missä tahansa muodossa tehdyn osto- tai 
vuokrasopimuksen kanssa 
samanaikaisesti, ennen sitä tai sen 
jälkeen;

a) maan, olemassa olevien rakennusten tai 
muun kiinteän omaisuuden hankintaa,
vuokrausta tai maanvuokrausta millä 
tahansa rahoitusmuodolla tai näihin 
liittyviä oikeuksia;

Or. en
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Tarkistus 501
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

a) maan, olemassa olevien rakennusten tai 
muun kiinteän omaisuuden hankintaa tai 
vuokrausta millä tahansa rahoitusmuodolla 
tai näihin liittyviä oikeuksia; tätä 
direktiiviä sovelletaan kuitenkin 
finanssipalveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka tehdään 
missä tahansa muodossa tehdyn osto- tai 
vuokrasopimuksen kanssa samanaikaisesti, 
ennen sitä tai sen jälkeen;

a) maan, olemassa olevien rakennusten tai 
muun kiinteän omaisuuden hankintaa tai 
vuokralle ottamista
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
toimesta millä tahansa rahoitusmuodolla 
tai näihin liittyviä oikeuksia; tätä 
direktiiviä sovelletaan kuitenkin 
finanssipalveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka tehdään
missä tahansa muodossa tehdyn osto- tai 
vuokrasopimuksen kanssa samanaikaisesti, 
ennen sitä tai sen jälkeen;

Or. de

Perustelu

Selvennetään, että kohdassa tarkoitetaan vain vuokralle ottamista.

Tarkistus 502
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Yleistä taloudellista etua koskevat 
palvelut

Or. de

Perustelu

Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa N:o 26 tunnustetaan nimenomaisesti oikeus alueelliseen 
ja kunnalliseen itsehallintoon julkisten palvelujen osalta ja annetaan viranomaisille laaja 
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harkintavalta sen suhteen, miten ne toimittavat, antavat toimitettavaksi ja järjestävät nämä 
palvelut käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin vastaavalla tavalla. Siksi tätä direktiiviä ei 
voida soveltaa näihin palveluihin.

Tarkistus 503
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten ohjelmien ostoa, kehittämistä, 
tuotantoa tai yhteistuotantoa, jotka on 
tarkoitettu radio- ja televisiotoimintaan, 
joka määritellään minkä tahansa 
sähköisen verkon välityksellä 
tapahtuvaksi siirroksi ja levitykseksi, ja 
jotka ovat radio- ja televisiotoiminnan 
harjoittajien tekemiä sopimuksia, tai jotka 
koskevat radio- ja televisiolähetysaikaa ja 
jotka tehdään radio- ja 
televisiolähetystoiminnan harjoittajien 
kanssa;

b) mediapalveluihin tarkoitettujen
ohjelmien ja niihin liittyvien 
valmistelevien palvelujen ostoa, 
kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa 
tai radio- ja televisiotoimintaa tai jakelua 
ja lähetystä koskevia sopimuksia;

Or. en

Tarkistus 504
Marc Tarabella

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

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten ohjelmien ostoa, kehittämistä, 
tuotantoa tai yhteistuotantoa, jotka on 
tarkoitettu radio- ja televisiotoimintaan, 
joka määritellään minkä tahansa 
sähköisen verkon välityksellä 
tapahtuvaksi siirroksi ja levitykseksi, ja 
jotka ovat radio- ja televisiotoiminnan 
harjoittajien tekemiä sopimuksia, tai jotka 
koskevat radio- ja televisiolähetysaikaa ja 

b) mediapalveluihin tarkoitettujen
ohjelmien ja niihin liittyvien 
valmistelevien palvelujen ostoa, 
kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa 
koskevia sopimuksia tai jotka koskevat 
radio- ja televisiolähetysaikaa tai 
mediaympäristöä tai mediapalveluiden 
jakelua ja lähetystä koskevia sopimuksia;
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jotka tehdään radio- ja 
televisiolähetystoiminnan harjoittajien 
kanssa;

Or. fr

Tarkistus 505
Robert Rochefort

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

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten ohjelmien ostoa, kehittämistä, 
tuotantoa tai yhteistuotantoa, jotka on 
tarkoitettu radio- ja televisiotoimintaan, 
joka määritellään minkä tahansa 
sähköisen verkon välityksellä 
tapahtuvaksi siirroksi ja levitykseksi, ja 
jotka ovat radio- ja televisiotoiminnan 
harjoittajien tekemiä sopimuksia, tai jotka 
koskevat radio- ja televisiolähetysaikaa ja 
jotka tehdään radio- ja 
televisiolähetystoiminnan harjoittajien 
kanssa;

b) mediapalveluihin tarkoitettujen
ohjelmien ja niihin liittyvien 
valmistelevien palvelujen ostoa, 
kehittämistä, tuotantoa tai yhteistuotantoa 
tai radio- ja televisiotoimintaa tai jakelua 
ja lähetystä koskevia sopimuksia;

Or. fr

Tarkistus 506
Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

b a) arpajaistoiminta, johon liittyy 
rahallista arvoa omaavien panosten 
asettaminen esimerkiksi rahapeleissä, 
lotossa ja veikkauksessa tai 
vedonlyönnissä;

Or. en
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Tarkistus 507
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

b a) väestönsuojelua, pelastuspalvelua ja 
jokapäiväistä vaarojen torjuntaa;

Or. de

Tarkistus 508
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja; c) välimies- ja sovittelupalveluja,
oikeudellisia palveluja sekä notaarin 
palveluja:

Or. de

Tarkistus 509
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

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

Komission teksti Tarkistus

c a) pelejä, joista lyödään rahallisesti 
vetoa sellaisten elinten järjestämissä 
uhkapeleissä, joille on myönnetty yhdessä 
tai useammassa jäsenvaltiossa 
yksinomaiset oikeudet uhkapelien 
järjestämiseksi näissä jäsenvaltioissa 
sovellettavien ja julkaistujen sekä 
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perussopimusten mukaan hyväksyttyjen 
lakien, asetusten tai hallinnollisten 
määräysten mukaisesti;

Or. pt

Tarkistus 510
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

c a) pelitoimintaa, johon liittyy 
taloudellinen riski, koska kyse on 
rahapanoksilla pelattavista rahapeleistä 
(esimerkiksi lotto tai vedonlyönti), ja jota 
yksi yhteisö harjoittaa kansallisella tasolla 
yhden tai useamman jäsenvaltion 
sovellettavan ja julkaistun kansallisen 
lain, asetuksen tai hallinnollisen 
määräyksen nojalla ja perussopimusten 
mukaisesti myöntämän yksinoikeuden 
perusteella;

Or. fr

Perustelu

Selvennys esittelijän esittämään tarkistukseen 75.

Tarkistus 511
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
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ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
toteutettuja transaktioita ja liiketoimia, 
jotka on toteutettu varojen tai pääoman 
hankkimiseksi hankintaviranomaisille;

Or. en

Tarkistus 512
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia ja liiketoimia, 
jotka on toteutettu varojen tai pääoman 
hankkimiseksi hankintaviranomaisille;

Or. de

Perustelu

Koska luottoja otettaessa korot lasketaan ajantasaisesti tunneittain tai päivittäin, 
pitkäkestoinen tarjouskilpailumenettely ei ole toteuttamiskelpoinen ja se voi lisätä 
hankintaviranomaisten pääomakustannuksia.

Tarkistus 513
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, liiketoimia, jotka on 
toteutettu varojen tai pääoman 
hankkimiseksi hankintaviranomaisille,
keskuspankkipalveluja ja Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä (ERVV) 
toteutettuja toimia;

Or. de

Perustelu

Nykyisin kunnat voivat helposti tiedustella luottotarjousta yli 20 pankista. Jos pankkien on 
pidettävä ehtojaan voimassa pitkä aika – tähän asti muutamia tunteja – voimatta vastaavasti 
hankkia uutta rahoitusta, pitäisi luotonvaraushetkelle laskea jatkossa niin kutsutut swaptiot. 
Tästä aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin nykyiset kuntalainaehdot ja nostaisivat 
viranomaisten rahoituskustannuksia huomattavasti.

Tarkistus 514
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia;

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja toimia ja liiketoimia, 
jotka on toteutettu varojen tai pääoman 
hankkimiseksi hankintaviranomaisille;

Or. de
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Tarkistus 515
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

e) työsopimuksia; e) työsopimuksia ja pakollista 
sosiaaliturvajärjestelmää;

Or. en

Tarkistus 516
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

f a) käyttöoikeusurakoita tai palveluja 
koskevia käyttöoikeussopimuksia, jotka 
liittyvät köysiratalinjojen toteuttamiseen 
ja/tai hoitoon yrityksissä, jotka 
harjoittavat liikkuvuuteen painottuvaa 
toimintaa matkailu-, virkistys-, vapaa-
ajan- ja urheilutarkoituksessa 
vuoristoalueilla kyseisten palvelujen 
yhteydessä.

Or. it

Perustelu

Komissio on antanut jäsenvaltioille ja muille asianomaisille tiedonannon valtiontuesta N 
376/01 – Köysiratalaitteistoja koskeva valtiontukiohjelma (2002/C 172/02). Tällaisiin 
köysiratalaitteistoihin lukeutuu urheilutoimintaan tarkoitettuja laitteita, joita ei ole tarkoitettu 
väestön yleisluontoisten perustarpeiden täyttämiseen vaan tuottamaan voittoa urheilun ja 
vuoristomatkailun muodossa, sekä laitteita, joilla toteutetaan liikennepalveluihin liittyviä 
yleisiä tarpeita.
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Tarkistus 517
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

g) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1370/2007
tarkoitettuja julkisia 
henkilöliikennepalveluja.

g) liikennepalveluja siinä määrin kuin 
niitä hallinnoidaan muiden unionin 
välineiden avulla.

Or. en

Tarkistus 518
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

g) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1370/2007
tarkoitettuja julkisia 
henkilöliikennepalveluja.

g) julkisia liikennepalveluja.

Or. en

Tarkistus 519
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

g a) pelastuspalvelua, hätävalmiuksia ja 
-tilanteita sekä jokapäiväistä 
onnettomuuksien ehkäisyä.

Or. en
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Tarkistus 520
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

g a) väestönsuojelua ja pelastuspalvelua 
sekä hätäpalveluja ja ensiaputoimintaa 
samoin kuin jokapäiväistä vaarojen 
torjuntaa.

Or. de

Perustelu

Varsinkaan ensiaputoiminnassa taloudellisuus ei saa olla ratkaiseva peruste. Tästä syystä on 
riittävää, että tässä yhteydessä käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan primaarioikeuden 
periaatteita.

Tarkistus 521
Werner Kuhn

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

Komission teksti Tarkistus

g a) väestönsuojelua ja pelastuspalvelua 
sekä hätäpalveluja ja ensiaputoimintaa 
samoin kuin jokapäiväistä vaarojen 
torjuntaa.

Or. de

Tarkistus 522
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – g a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

g a) yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluita, etenkin vesi-, jätevesi-, jäte- ja 
energia-alan toimituksia ja huoltoa.

Or. de

Tarkistus 523
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) väestönsuojelua, pelastuspalvelua ja 
jokapäiväistä vaarojen torjuntaa.

Or. de

Tarkistus 524
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) juomaveden hankinta-, jakelu- ja 
huoltopalveluja ja jätevesihuollon 
palveluja.

Or. en

Tarkistus 525
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

g b) juomaveden valmistamiseen, 
jakeluun ja toimituksiin sekä 
jätevesihuoltoon ja jäteveden käsittelyyn 
liittyviä palveluja sekä tähän käytettävän 
infrastruktuurin rakentamista, 
hankkimista ja käyttöä.

Or. de

Perustelu

Erityisten ympäristö- ja hygieniavaatimusten vuoksi myös vesialaa on käsiteltävä erikseen. 
Direktiivin 2006/123/EY 17 artiklan mukaisesti vesipalvelut olisi jätettävä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 526
Werner Kuhn

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) juomaveden valmistamiseen, 
jakeluun ja toimituksiin sekä 
jätevesihuoltoon ja jäteveden käsittelyyn 
liittyviä palveluja sekä tähän käytettävän 
infrastruktuurin rakentamista, 
hankkimista ja käyttöä.

Or. de

Tarkistus 527
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) finanssitoimia, joilla 
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hankintaviranomainen hankkii rahaa tai 
pääomaa, sijoituskohteen tai rahoitusta.

Or. de

Tarkistus 528
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) sosiaalipalveluja ja terveyspalveluja.

Or. en

Tarkistus 529
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) sähkön, kaasun ja lämmön 
toimittamista sekä tähän käytettävän 
infrastruktuurin rakentamista, 
hankkimista ja käyttöä.

Or. de

Perustelu

Energia-alaa säädellään jo nyt lukuisilla alakohtaisilla säännöksillä. Lisäksi sille ovat 
tunnusomaisia eri toimijoiden väliset erityiset suhteet. Tästä syystä alan eriyttämätön 
sääntely tällä direktiivillä ei ole mielekästä.

Tarkistus 530
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g d) muita kuin taloudellisia 
yleishyödyllisiä palveluja.

Or. en

Tarkistus 531
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu radio- ja televisiotoiminta 
käsittää minkä tahansa sähköisen verkon 
välityksellä tapahtuvan siirron ja 
levityksen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 532
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu radio- ja televisiotoiminta 
käsittää minkä tahansa sähköisen verkon 
välityksellä tapahtuvan siirron ja 
levityksen.

Ensimmäisen kohdan b alakohdassa 
mainitut mediapalvelut käsittävät minkä 
tahansa sähköisen verkon välityksellä 
tapahtuvan siirron ja levityksen.

Or. fr
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Tarkistus 533
Wim van de Camp

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisia alueita 
koskeviin sopimuksiin eikä yksityisiin 
maanvuokraussopimuksiin, jolloin valtio 
tai hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot ja/tai erityisiä 
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia 
sitovia velvoitteita alueiden käytölle 
muttei hanki erityisiä urakoita eikä 
palveluja.

Or. en

Perustelu

Maa-alueisiin liittyvät sopimukset on jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Näihin 
ei liity urakoiden tai palvelujen hankintaa, ja vain vuokraavalle toimijalle määrätyt 
velvoitteet liittyvät maan käyttöön, eivät palveluun.

Tarkistus 534
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
tehdään yleistä taloudellista etua 
koskevista palveluista ja yleishyödyllisistä 
palveluista, joita ovat esimerkiksi
a) vesihuoltopalvelut
b) jätevesihuoltopalvelut
c) jätteiden keruupalvelut
d) energiapalvelut
e) sosiaalisen suojelun komitean 
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vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä 
tarkoitetut sosiaalipalvelut terveyden ja 
sosiaaliturvan, pakollisen 
sosiaalivakuutuksen, hätä- ja 
katastrofivalmiuspalvelujen aloilla.

Or. en

Tarkistus 535
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
tehdään yleistä taloudellista etua 
koskevista palveluista erityisesti 
vesihuollon, jätevesihuollon, 
sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen sekä 
ammattiyhdistysten tarjoamien palvelujen 
aloilla.

Or. de

Tarkistus 536
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisia alueita 
koskeviin sopimuksiin eikä yksityisiin 
maanvuokraussopimuksiin, jolloin valtio 
tai hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot ja/tai erityisiä 
oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia 
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sitovia velvoitteita alueiden käytölle.

Or. en

Tarkistus 537
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa tarkoitetaan Poistetaan.

a) ’yleisellä viestintäverkolla’ sähköistä 
viestintäverkkoa, jota käytetään 
ainoastaan tai pääasiallisesti sellaisten 
yleisön saatavilla olevien sähköisten 
viestintäpalvelujen tarjontaan, jotka 
tukevat tiedonsiirtoa verkon 
liityntäpisteiden välillä;

b) ’sähköisellä viestintäverkolla’ 
siirtojärjestelmiä sekä soveltuvin osin 
kytkentä- tai reitityslaitteistoa ja muita 
välineitä – myös verkkoelementtejä, jotka 
eivät ole aktiivisia – joilla voidaan siirtää 
signaaleja johtojen välityksellä, 
radioteitse, optisesti tai muulla 
sähkömagneettisella tavalla, mukaan 
lukien satelliittiverkot, kiinteät (piiri- ja 
pakettikytkentäiset, mukaan lukien 
internet) ja matkaviestinnän 
maanpäälliset verkot, 
sähkökaapelijärjestelmät siinä määrin 
kuin niitä käytetään signaalinsiirtoon, 
radio- ja televisiolähetyksiin käytetyt 
verkot sekä kaapelitelevisioverkot 
riippumatta siitä, minkä tyyppistä 
informaatiota niissä siirretään;

c) ’verkon liityntäpisteellä’ konkreettista 
pistettä, jossa tilaajalle tarjotaan liittymä 
yleiseen viestintäverkkoon; verkoissa, 
joissa käytetään kytkentää tai reititystä, 
verkon liityntäpiste määritellään tietyn 
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verkko-osoitteen avulla, joka voidaan 
yhdistää tilaajan numeroon tai nimeen;

d) ’sähköisillä viestintäpalveluilla’ 
tavallisesti korvausta vastaan suoritettuja 
palveluja, jotka muodostuvat kokonaan 
tai pääosin signaalien siirtämisestä 
sähköisissä viestintäverkoissa, mukaan 
lukien televiestintäpalvelut ja 
siirtopalvelut radio- ja 
televisiotoiminnassa käytetyissä verkoissa, 
mutta jättäen ulkopuolelle sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen avulla 
siirretyt sisältöpalvelut tai sisältöä 
toimituksellisessa valvonnassaan pitävät 
palvelut; kyseinen palvelu ei käsitä 
myöskään direktiivin 98/34/EY 
ensimmäisessä artiklassa määriteltyjä 
tietoyhteiskunnan palveluja, jotka eivät 
muodostu kokonaan tai pääosin 
signaalien siirtämisestä sähköisissä 
viestintäverkoissa.

Or. en

Tarkistus 538
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Hankintayksikköjen tekemiin 
käyttöoikeussopimuksiin sovellettavat 
poikkeukset
1. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
käyttöoikeussopimuksiin, joita 
hankintayksiköt tekevät muutoin kuin 
liitteessä III tarkoitettujen toimintojen 
harjoittamiseksi tai tällaisten toimintojen 
harjoittamiseksi kolmannessa maassa 
siten, ettei unionin sisäistä verkkoa tai 
maantieteellistä aluetta käytetä fyysisesti.
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2. Hankintayksikköjen on ilmoitettava 
komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle näiden pyynnöstä 
kaikista toiminnoista, joita ne pitävät 
soveltamisalaan kuulumattomina. 
Komissio voi julkaista Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä määräajoin tiedoksi 
luettelot niistä toimintojen luokista, joita 
se pitää tähän poikkeukseen kuuluvina. 
Tällöin komissio ottaa huomioon tietojen 
kaupallisen arkaluonteisuuden, jos 
hankintayksiköt ovat tietoja antaessaan 
tästä huomauttaneet.

Or. en

Tarkistus 539
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintayksikköjen on ilmoitettava 
komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle näiden pyynnöstä kaikista 
toiminnoista, joita ne pitävät 
soveltamisalaan kuulumattomina. 
Komissio voi julkaista Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä määräajoin tiedoksi 
luettelot niistä toimintojen luokista, joita se 
pitää tähän poikkeukseen kuuluvina. 
Tällöin komissio ottaa huomioon tietojen
kaupallisen arkaluonteisuuden, jos 
hankintayksiköt ovat tietoja antaessaan 
tästä huomauttaneet.

2. Hankintayksikköjen on ilmoitettava 
komissiolle tai mahdollisille kansallisille 
toimivaltaisille elimille näiden pyynnöstä 
kaikista toiminnoista, joita ne pitävät 
soveltamisalaan kuulumattomina. 
Komissio voi julkaista Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä määräajoin tiedoksi 
luettelot niistä toimintojen luokista, joita se 
pitää tähän poikkeukseen kuuluvina. 
Tällöin komissio ottaa huomioon tietojen 
kaupallisen arkaluonteisuuden, jos 
hankintayksiköt ovat tietoja antaessaan 
tästä huomauttaneet.

Or. de

Perustelu

Käsite "kansallinen valvontaelin" on hylättävä, sillä sitä voidaan pitää puuttumisena 
jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen organisointikysymyksissä.
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Tarkistus 540
Mikael Gustafsson

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

Komission teksti Tarkistus

c a) jossa harkintavaltaa voidaan käyttää 
julkisen sektorin sisäisessä yhteistyössä;

Or. en

Tarkistus 541
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käyttöoikeussopimukset, jotka 
hankintayksikkö tekee sidosyrityksen 
kanssa;

a) käyttöoikeussopimukset, jotka 4 artiklan 
1 kohdan 2 ja 3 alakohdassa tarkoitettu
hankintayksikkö tekee sidosyrityksen 
kanssa;

Or. fr

Perustelu

Tässä artiklassa toistetaan direktiivin 2004/17/EY säännökset, joiden tavoitteena oli antaa 
hankintayksiköille, vakiintuneille paikallisille ja kansallisille toimijoille, jotka eivät ole 
hankintaviranomaisia, mahdollisuus harjoittaa teollista toimintaa ja hyödyntää 
ryhmäsynergiaa, jotta ne voivat turvautua emoyhtiön perustamiin tytäryhtiöihin. On siis 
rajattava säännös koskemaan hankintayksiköitä, jotka eivät ole hankintaviranomaisia.

Tarkistus 542
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) käyttöoikeussopimukset, jotka 
yksinomaan useista hankintayksiköistä 
koostuva, liitteessä III tarkoitettuja 
toimintoja harjoittava yhteisyritys tekee 
sellaisen yrityksen kanssa, joka on yhden 
kyseisistä hankintayksiköistä sidosyritys.

b) käyttöoikeussopimukset, jotka 
yksinomaan useista 4 artiklan 1 kohdan 2 
ja 3 alakohdassa tarkoitetuista 
hankintayksiköistä koostuva, liitteessä III 
tarkoitettuja toimintoja harjoittava 
yhteisyritys tekee sellaisen yrityksen 
kanssa, joka on yhden kyseisistä 
hankintayksiköistä sidosyritys.

Or. fr

Perustelu

Tässä artiklassa toistetaan direktiivin 2004/17/EY säännökset, joiden tavoitteena oli antaa 
hankintayksiköille, vakiintuneille paikallisille ja kansallisille toimijoille, jotka eivät ole 
hankintaviranomaisia, mahdollisuus harjoittaa teollista toimintaa ja hyödyntää 
ryhmäsynergiaa, jotta ne voivat turvautua emoyhtiön perustamiin tytäryhtiöihin. On siis 
rajattava säännös koskemaan hankintayksiköitä, jotka eivät ole hankintaviranomaisia.

Tarkistus 543
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jos vähintään 80 
prosenttia sidosyrityksen kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana yleisesti 
palvelujen alalla saavuttamasta 
keskimääräisestä liikevaihdosta
muodostuu näiden palvelujen 
suorittamisesta yrityksille, joihin se on 
sidoksissa,

a) palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jos vähintään 80 
prosenttia sidosyrityksen palveluja 
koskevan käyttöoikeussopimuksen 
kohteena olevasta toiminnasta muodostuu 
näiden palvelujen suorittamisesta 
yrityksille, joihin sillä on sidossuhde;

Or. en

Tarkistus 544
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
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Schwab

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jos vähintään 80 
prosenttia sidosyrityksen kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana yleisesti
palvelujen alalla saavuttamasta 
keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu 
näiden palvelujen suorittamisesta 
yrityksille, joihin se on sidoksissa,

a) palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jos vähintään 80 
prosenttia sidosyrityksen kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana 
käyttöoikeussopimusten kohteena olevien
palvelujen alalla saavuttamasta 
keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu 
näiden palvelujen suorittamisesta 
yrityksille, joihin se on sidoksissa,

Or. de

Tarkistus 545
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käyttöoikeusurakoihin, jos vähintään 80 
prosenttia sidosyrityksen kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana yleisesti 
rakennusurakoiden alalla saavuttamasta 
keskimääräisestä liikevaihdosta
muodostuu näiden urakoiden 
suorittamisesta yrityksille, joihin se on 
sidoksissa.

b) käyttöoikeusurakoihin, jos vähintään 80 
prosenttia sidosyrityksen 
käyttöoikeusurakoita koskevan 
sopimuksen kohteena olevasta 
toiminnasta muodostuu näiden urakoiden 
suorittamisesta yrityksille, joihin se on 
sidoksissa.

Or. en

Tarkistus 546
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) käyttöoikeusurakoihin, jos vähintään 80 
prosenttia sidosyrityksen kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana yleisesti
rakennusurakoiden alalla saavuttamasta 
keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu 
näiden urakoiden suorittamisesta 
yrityksille, joihin se on sidoksissa.

b) käyttöoikeusurakoihin, jos vähintään 
80 prosenttia sidosyrityksen kolmen 
viimeksi kuluneen vuoden aikana 
käyttöoikeusurakoiden kohteena olevien
rakennusurakoiden alalla saavuttamasta 
keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu 
näiden urakoiden suorittamisesta 
yrityksille, joihin se on sidoksissa.

Or. de

Perustelu

Koska sidosyritykset voivat toimia useilla eri markkinoilla, jotka ovat eri mitassa avoimia 
kilpailulle, olisi asetettaessa raja-arvoa sille, kuinka paljon sidosyritykset voivat toimia 
markkinoilla kolmansien osapuolien palveluksessa, otettava huomioon vain se toiminta, joka 
on palveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen tai käyttöoikeusurakan kohteena. 
Sidosyrityksen koko toiminnan huomioon ottaminen ei ole kilpailun vääristymisen estämiseksi 
tarpeen.

Tarkistus 547
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käyttöoikeusurakoihin, jos vähintään 80 
prosenttia sidosyrityksen kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana yleisesti 
rakennusurakoiden alalla saavuttamasta 
keskimääräisestä liikevaihdosta
muodostuu näiden urakoiden 
suorittamisesta yrityksille, joihin se on 
sidoksissa.

b) käyttöoikeusurakoihin, jos vähintään 80 
prosenttia sidosyrityksen kolmen viimeksi 
kuluneen vuoden aikana yleisesti 
rakennusurakoiden alalla suorittamasta 
toiminnasta muodostuu näiden urakoiden 
suorittamisesta yrityksille, joihin se on 
sidoksissa.

Or. de

Tarkistus 548
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos useampi kuin yksi hankintayksikön 
sidosyritys tarjoaa samaa tai vastaavia 
palveluja, tavaratoimituksia tai 
rakennusurakointia, 4 kohdassa 
tarkoitettuja prosenttiosuuksia 
laskettaessa on otettava huomioon näiden 
sidosyritysten suorittamista palveluista, 
tavaratoimituksista ja 
rakennusurakoinnista muodostuva 
kokonaisliikevaihto.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 549
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä 15 artiklassa säädetään, 
ja edellyttäen, että yhteisyritys on 
perustettu kyseisen toiminnan 
harjoittamiseksi vähintään kolmen vuoden
ajan ja että yhteisyrityksen 
perustamisasiakirjassa todetaan 
yhteisyrityksen perustaneiden 
hankintayksikköjen kuuluvan siihen 
vähintään saman ajan, tätä direktiiviä ei 
sovelleta käyttöoikeussopimuksiin, jotka

Sen estämättä, mitä 15 artiklassa säädetään, 
ja edellyttäen, että yhteisyritys tai 
virallinen yhteistyö on perustettu kyseisen 
toiminnan harjoittamiseksi yhden vuoden 
ajan ja että yhteisyrityksen tai virallisen 
yhteistyön perustamisasiakirjassa todetaan 
yhteisyrityksen perustaneiden tai 
yhteistyötä tekevien hankintayksikköjen 
kuuluvan siihen vähintään saman ajan, tätä 
direktiiviä ei sovelleta 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka

Or. en

Tarkistus 550
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yksinomaan useista hankintayksiköistä 
koostuva, liitteessä III tarkoitettuja 
toimintoja harjoittava yhteisyritys tekee 
yhden tällaisen hankintayksikön kanssa, tai

a) yksinomaan useista hankintayksiköistä 
koostuva, liitteessä III tarkoitettuja 
toimintoja harjoittava yhteisyritys tai 
virallinen yhteistyöryhmä tekee yhden 
tällaisen hankintayksikön kanssa, tai

Or. en

Tarkistus 551
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yksinomaan useista hankintayksiköistä 
koostuva, liitteessä III tarkoitettuja 
toimintoja harjoittava yhteisyritys tekee 
yhden tällaisen hankintayksikön kanssa, tai

a) yksinomaan useista 4 artiklan 1 kohdan 
2 ja 3 alakohdassa tarkoitetuista 
hankintayksiköistä koostuva, liitteessä III 
tarkoitettuja toimintoja harjoittava 
yhteisyritys tekee yhden tällaisen 
hankintayksikön kanssa, tai

Or. fr

Tarkistus 552
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankintayksikkö on valinnut tällaisen 
yhteisyrityksen, johon se itse kuuluu.

b) yksikkö on valinnut tällaisen 
yhteisyrityksen tai virallisen yhteistyön, 
johon se itse kuuluu.

Or. en
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Tarkistus 553
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankintayksikkö tekee sellaisen 
yhteisyrityksen kanssa, johon se itse 
kuuluu.

b) 4 artiklan 1 kohdan 2 ja 3 alakohdassa
tarkoitettu hankintayksikkö tekee sellaisen 
yhteisyrityksen kanssa, johon se itse 
kuuluu.

Or. fr

Tarkistus 554
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Hankintayksikköjen ilmoittamat tiedot
Hankintayksikköjen on ilmoitettava 
komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle niiden pyynnöstä 
seuraavat 11 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 
12 artiklan soveltamiseen liittyvät tiedot:
a) kyseisten yritysten tai yhteisyritysten 
nimet;
b) kyseisten käyttöoikeussopimusten 
luonne ja arvo;
c) komission tai kansallisen 
valvontaelimen tarpeelliseksi katsoma 
selvitys sen osoittamiseksi, että 
käyttöoikeussopimukset saaneen yrityksen 
tai yhteisyrityksen ja hankintayksikön 
väliset suhteet täyttävät 11 tai 12 artiklan 
vaatimukset.



AM\916802FI.doc 47/147 PE497.782v03-00

FI

Or. en

Tarkistus 555
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikköjen on ilmoitettava 
komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle niiden pyynnöstä 
seuraavat 11 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 12 
artiklan soveltamiseen liittyvät tiedot:

Hankintayksikköjen on ilmoitettava 
komissiolle tai toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille niiden pyynnöstä seuraavat 
11 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 12 artiklan 
soveltamiseen liittyvät tiedot:

Or. en

Tarkistus 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintayksikköjen on ilmoitettava 
komissiolle tai kansalliselle
valvontaelimelle niiden pyynnöstä 
seuraavat 11 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 12 
artiklan soveltamiseen liittyvät tiedot:

Hankintayksikköjen on ilmoitettava 
komissiolle tai mahdolliselle kansalliselle
toimivaltaiselle elimelle niiden pyynnöstä 
seuraavat 11 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 12 
artiklan soveltamiseen liittyvät tiedot:

Or. de

Perustelu

Käsite "kansallinen valvontaelin" on hylättävä, sillä sitä voidaan pitää puuttumisena 
jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen organisointikysymyksissä.

Tarkistus 557
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission tai kansallisen 
valvontaelimen tarpeelliseksi katsoma 
selvitys sen osoittamiseksi, että 
käyttöoikeussopimukset saaneen yrityksen 
tai yhteisyrityksen ja hankintayksikön 
väliset suhteet täyttävät 11 tai 12 artiklan 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 558
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission tai kansallisen 
valvontaelimen tarpeelliseksi katsoma 
selvitys sen osoittamiseksi, että 
käyttöoikeussopimukset saaneen yrityksen 
tai yhteisyrityksen ja hankintayksikön 
väliset suhteet täyttävät 11 tai 12 artiklan 
vaatimukset.

c) komission tai mahdollisen 
toimivaltaisen kansallisen elimen 
tarpeelliseksi katsoma selvitys sen 
osoittamiseksi, että 
käyttöoikeussopimukset saaneen yrityksen 
tai yhteisyrityksen ja hankintayksikön 
väliset suhteet täyttävät 11 tai 12 artiklan 
vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Käsite "kansallinen valvontaelin" on hylättävä, sillä sitä voidaan pitää puuttumisena 
jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen organisointikysymyksissä.

Tarkistus 559
Cristiana Muscardini

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

Tätä direktiiviä ei sovelleta jäsenvaltion 
omistamiin sen rajalla sijaitseviin 
maa-alueisiin, koska ne ovat kansallisen 
turvallisuuden kannalta strategisia ja 
herkkiä alueita.

Or. it

Tarkistus 560
Cristiana Muscardini

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion omistamat sen rajalla 
sijaitsevilla alueilla mahdollista 
urakkatoimintaa varten tehtävää 
käyttöoikeussopimusta ei voi hallita 
kansainvälisten tarjouskilpailujen kautta.

Or. it

Tarkistus 561
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viranomaisten väliset suhteet Hankintaviranomaisten välinen yhteistyö

Or. en

Tarkistus 562
Marc Tarabella
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viranomaisten väliset suhteet Hankintaviranomaisten välinen yhteistyö

Or. fr

Tarkistus 563
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tällainen viranomainen tai yksikkö 
käyttää kyseisessä oikeushenkilössä 
samanlaista määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan;

a) tällainen viranomainen tai yksikkö 
käyttää kyseisessä oikeushenkilössä 
vastaavaa määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan;

Or. en

Tarkistus 564
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tällainen viranomainen tai yksikkö 
käyttää kyseisessä oikeushenkilössä 
samanlaista määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan;

a) tällainen viranomainen tai yksikkö 
käyttää kyseisessä oikeushenkilössä 
samanlaista määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan; tässä alakohdassa 
tarkoitetun määräysvallan toteamiseksi ei 
ole välttämätöntä, että oikeushenkilö on 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
sataprosenttisessa omistuksessa;

Or. de
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Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1370/2007 mukaisesti olisi selvennettävä, että sopimuksen tekeminen 
suoraan määräysvallan alaisen yksikön kanssa on mahdollista, jos hankintaviranomaisella tai 
-yksiköllä on huomattava vaikutusvalta strategisiin tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin. Tästä 
syystä ei ole tarpeen, että määräysvallan alainen yksikkö on sataprosenttisesti 
hankintaviranomaisen tai -yksikön omistuksessa.

Tarkistus 565
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tällainen viranomainen tai yksikkö 
käyttää kyseisessä oikeushenkilössä 
samanlaista määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan;

a) tällainen viranomainen tai yksikkö 
käyttää kyseisessä oikeushenkilössä 
samanlaista määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan; näin katsotaan olevan, 
jos sillä on ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin; sen määrittämiseksi, onko 
tämänkaltainen määräysvalta olemassa, 
voidaan ottaa huomioon esimerkiksi 
edustus hallinto-, johto- tai 
valvontaelimissä, tätä koskevat 
määräykset yhtiöjärjestyksessä tai 
omistussuhteet; ei ole tarpeen, että 
määräysvallan alainen oikeushenkilö on 
täysin hankintaviranomaisen tai -yksikön 
omistuksessa.

Or. de

Tarkistus 566
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) tällainen viranomainen tai yksikkö 
käyttää kyseisessä oikeushenkilössä 
samanlaista määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan;

a) tällainen viranomainen tai yksikkö 
käyttää kyseisessä oikeushenkilössä 
vastaavaa määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan, toisin sanoen sillä on 
ratkaisevaa vaikutusvaltaa määräysvallan 
alaisen oikeushenkilön strategisiin 
tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. 
Jäsenvaltiot määrittävät yksityiskohtaiset 
säännöt, joiden mukaisesti määräysvaltaa 
harjoitetaan;

Or. fr

Tarkistus 567
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 568
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön käyttöoikeussopimuksen 
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määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

kohteena olevista toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 569
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) kyseisen oikeushenkilön toiminnot
suoritetaan pääasiallisesti määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
-yksikölle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;
oikeushenkilön oletetaan työskentelevän 
pääasiassa määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille, jos oikeushenkilö 
suorittaa tälle (näille) vähintään 
90 prosenttia toiminnastaan, joka on 
sopimuksen kohteena;

Or. de

Perustelu

Ehdotuksessa yhdistetään Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö asiassa C-107/98 
niin kutsuttuun safe harbour -lausekkeeseen, jolla oletetaan kumottavissa olevalla tavalla, 
että kyseessä on sisäinen toiminta.

Tarkistus 570
Pier Antonio Panzeri
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 571
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) kaikki kyseisen oikeushenkilön 
toiminnot suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai -
yksikölle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. en

Perustelu

Tasapuolisen kilpailun takaamiseksi on rajattava in house -poikkeusta. Olisi epäreilua, jos 
myös in house -toimijoilla olisi pääsy vapaille markkinoille ja ne voisivat kilpailla kaikkien 
yksityisten toimijoiden kanssa, joille ei myönnetä sopimuksia ilman kilpailumenettelyä. 
Lisäksi kyseinen kymmenen prosentin osuus toiminnasta voi olla muutakin kuin 
marginaalista.

Tarkistus 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön käyttöoikeussopimuksen 
kohteena olevista toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille; toimintoihin, jotka 
suoritetaan määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille, luetaan myös 
kolmansille osapuolille suoritettavat 
toiminnot, jos palvelu kuuluu 
hankintaviranomaisen lakisääteisiin 
tehtäviin;

Or. de

Perustelu

Kunnilla on velvollisuus hoitaa huoltotehtävänsä yleishyödyllisten palvelujen takaamiseksi. 
Tämä koskee yhtä lailla markkinoiden kannalta merkittäviä kuin merkityksettömiä palveluja. 
Kunnallisten palvelujen vastaanottajina ovat aina kansalaiset – eli kolmannet osapuolet. Näin 
ollen kunnat toimittavat paikallisina julkisyhteisöinä tai oikeudellisesti epäitsenäisten 
liikelaitostensa avulla palveluja kolmansille osapuolille samalla tavoin kuin 
osakeyhtiömuotoiset kunnalliset laitokset.

Tarkistus 573
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön sopimuksen kohteena 
olevista toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
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muille kyseisen hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 574
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön keskimääräisestä 
kokonaisliikevaihdosta toteutetaan
määräysvaltaa käyttävän 
hankintaviranomaisen tai -yksikön tai 
muun kyseisen hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön lukuun;

Or. fr

Perustelu

Muutetaan käyttöoikeussopimusten kontekstia.

Tarkistus 575
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 

b) olennainen osa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai -
yksikölle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;
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oikeushenkilöille;

Or. fr

Tarkistus 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) pääosa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai -
yksikölle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. pl

Tarkistus 577
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön käyttöoikeussopimuksen 
kohteena olevien toimintojen alalla 
saavuttamasta keskimääräisestä 
liikevaihdosta suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai
-yksikölle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. de
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Tarkistus 578
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 579
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 580
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia yksityisten osakkuuksien 
lakisääteisiä muotoja lukuun ottamatta.

Or. en
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Tarkistus 581
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia yksityisten osakkuuksien 
lakisääteisiä muotoja lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 582
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia, lukuun ottamatta 
määräysvaltaa harjoittavan 
hankintaviranomaisen omia voittoa 
tavoittelemattomia yksityisiä osakkuuksia 
tai määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
omia yksityisiä osakkuuksia tietyissä 
julkisen palvelun tehtävän hoitamisesta 
vastaavissa sosiaalisissa yrityksissä, jotka 
on perustettu erityisesti täyttämään 
yleisen edun mukaisia muita kuin teollisia 
tai kaupallisia tarpeita ja joista säädetään 
jäsenvaltioissa voimassa olevassa 
lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 583
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia, ellei tästä ole säädetty 
kyseisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännöissä.

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on historiallisen kehityksen ja vakiintuneiden rakenteiden takia 
säädetty lailla yksityisestä osakkuudesta. Näiden yhteistyön muotojen pitäisi olla mahdollisia 
myös tulevaisuudessa, mutta muuten kaikenlainen yksityinen osakkuus pitäisi Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti sulkea pois.

Tarkistus 584
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia, lukuun ottamatta 
määräysvaltaa harjoittavan 
hankintaviranomaisen omia voittoa 
tavoittelemattomia yksityisiä osakkuuksia 
tai määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
omia yksityisiä osakkuuksia tietyissä 
julkisen palvelun tehtävän hoitamisesta 
vastaavissa sosiaalisissa yrityksissä, jotka 
on perustettu erityisesti täyttämään 
yleisen edun mukaisia muita kuin teollisia 
tai kaupallisia tarpeita ja joista säädetään 
jäsenvaltioissa voimassa olevassa 
lainsäädännössä.

Or. fr
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Tarkistus 585
Pablo Arias Echeverría

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

Komission teksti Tarkistus

c a) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;

Or. es

Tarkistus 586
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetun hankintaviranomaisen tai -
yksikön katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos 
sillä on ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 587
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetun hankintaviranomaisen tai -
yksikön katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos 
sillä on ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kun tavoitteena on käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön yksinkertaistaminen ja 
virtaviivaistaminen, on vältettävä liiallisuuksiin meneviä selityksiä oikeudellisissa teksteissä, 
sillä ne eivät lisää oikeusvarmuutta ja menevät Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä pidemmälle.

Tarkistus 588
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetun hankintaviranomaisen tai -
yksikön katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos 
sillä on ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 589
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetun hankintaviranomaisen tai -
yksikön katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos sillä 
on ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetun hankintaviranomaisen tai -
yksikön katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos sillä 
on ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin. Edellä mainitut edellytykset on 
täytettävä vastaavasti, jos 
hankintaviranomainen tekee julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen sellaisen 
oikeushenkilön kanssa, jossa se käyttää 
määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten kanssa.

Or. de

Tarkistus 590
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetun hankintaviranomaisen tai -
yksikön katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos sillä 
on ratkaisevaa vaikutusvaltaa 

Edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetun hankintaviranomaisen tai 
yksikön katsotaan käyttävän 
oikeushenkilössä samanlaista 
määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos sillä 
on määräävää vaikutusvaltaa 
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määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin.

Or. de

Perustelu

Mittapuuna oikeushenkilössä käytettävän määräysvallan kohdalla pitäisi käyttää 
vaikutusmahdollisuutta toimeksiantajan omaan toimipaikkaan, joka on täysimääräisesti 
viranomaisensa johdon valvonnassa ja vastaanottaa siltä ohjeita. Oma toimipaikka ei ole 
itsenäinen tai on sitä vain vähäisessä määrin.

Tarkistus 591
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
myös silloin, kun määräysvallan alainen 
yksikkö, joka on 4 artiklan 1 kohdan 1 
alakohdassa tarkoitettu 
hankintaviranomainen tai -yksikkö, tekee 
käyttöoikeussopimuksen tätä 
määräysvaltaa käyttävän yksikön kanssa 
tai saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkinen 
käyttöoikeussopimus tehdään, ei ole 
yksityistä osakkuutta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Säännös ylittää sen, mitä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä määrätään (tuomio 
asiassa Teckal) ja sillä rajoitettaisiin liikaa kilpailua.

Tarkistus 592
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen tai -
yksikkö, tekee käyttöoikeussopimuksen 
tätä määräysvaltaa käyttävän yksikön 
kanssa tai saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkinen 
käyttöoikeussopimus tehdään, ei ole 
yksityistä osakkuutta.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen tai -
yksikkö, tekee käyttöoikeussopimuksen 
tätä määräysvaltaa käyttävän yksikön 
kanssa tai saman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkinen 
käyttöoikeussopimus tehdään, ei ole 
yksityistä osakkuutta yksityisten 
osakkuuksien lakisääteisiä muotoja 
lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 593
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen tai -
yksikkö, tekee käyttöoikeussopimuksen 
tätä määräysvaltaa käyttävän yksikön 
kanssa tai saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkinen 
käyttöoikeussopimus tehdään, ei ole 
yksityistä osakkuutta.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen tai 
yksikkö, tekee käyttöoikeussopimuksen 
tätä määräysvaltaa käyttävän yksikön tai 
käyttävien yksiköiden kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa.

Or. de
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Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1370/2007 mukaisesti olisi selvennettävä, että sopimuksen tekeminen 
suoraan määräysvallan alaisen yksikön kanssa on mahdollista, jos hankintaviranomaisella tai 
-yksiköllä on huomattava vaikutusvalta strategisiin tavoitteisiin ja se voi keskeisiin päätöksiin. 
Tästä syystä ei ole tarpeen, että määräysvallan alainen yksikkö on sataprosenttisesti 
hankintaviranomaisen tai -yksikön omistuksessa.

Tarkistus 594
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen tai -
yksikkö, tekee käyttöoikeussopimuksen 
tätä määräysvaltaa käyttävän yksikön 
kanssa tai saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkinen 
käyttöoikeussopimus tehdään, ei ole 
yksityistä osakkuutta.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen tai -
yksikkö, tekee käyttöoikeussopimuksen 
tätä määräysvaltaa käyttävän yksikön 
kanssa tai saman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkinen 
käyttöoikeussopimus tehdään, ei ole 
yksityistä osakkuutta yksityisten 
osakkuuksien lakisääteisiä muotoja 
lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö 
tai yksiköt, joka on 4 artiklan 1 kohdan 1 
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tarkoitettu hankintaviranomainen tai -
yksikkö, tekee käyttöoikeussopimuksen 
tätä määräysvaltaa käyttävän yksikön 
kanssa tai saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkinen 
käyttöoikeussopimus tehdään, ei ole 
yksityistä osakkuutta.

alakohdassa tarkoitettu 
hankintaviranomainen tai -yksikkö, tekee 
käyttöoikeussopimuksen tätä 
määräysvaltaa käyttävän yksikön kanssa tai 
saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkinen 
käyttöoikeussopimus tehdään, ei ole 
yksityistä osakkuutta lukuun ottamatta 
määräysvaltaa harjoittavan 
hankintaviranomaisen omia voittoa 
tavoittelemattomia yksityisiä osakkuuksia 
tai määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
omia yksityisiä osakkuuksia tietyissä 
julkisen palvelun tehtävän hoitamisesta 
vastaavissa sosiaalisissa yrityksissä, jotka 
on perustettu erityisesti täyttämään 
yleisen edun mukaisia muita kuin teollisia 
tai kaupallisia tarpeita ja joista säädetään 
jäsenvaltioissa voimassa olevassa 
lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 596
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen tai -
yksikkö, tekee käyttöoikeussopimuksen 
tätä määräysvaltaa käyttävän yksikön 
kanssa tai saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkinen 
käyttöoikeussopimus tehdään, ei ole 
yksityistä osakkuutta.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen tai 
yksikkö, tekee käyttöoikeussopimuksen
tätä määräysvaltaa käyttävän yksikön tai 
käyttävien yksiköiden kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa.
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Or. de

Tarkistus 597
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen tai -
yksikkö, tekee käyttöoikeussopimuksen 
tätä määräysvaltaa käyttävän yksikön 
kanssa tai saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkinen 
käyttöoikeussopimus tehdään, ei ole 
yksityistä osakkuutta.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös 
silloin, kun määräysvallan alainen yksikkö, 
joka on 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen tai -
yksikkö, tekee käyttöoikeussopimuksen 
tätä määräysvaltaa käyttävän yksikön tai 
käyttävien yksiköiden kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa 
edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka 
kanssa julkisia hankintoja koskeva 
sopimus tehdään, ei ole yksityistä 
osakkuutta, lukuun ottamatta 
määräysvaltaa harjoittavan 
hankintaviranomaisen tai 
hankintayksikön omia voittoa 
tavoittelemattomia yksityisiä osakkuuksia 
tai määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
omia yksityisiä osakkuuksia tietyissä 
julkisen palvelun tehtävän hoitamisesta 
vastaavissa sosiaalisissa yrityksissä, jotka 
on perustettu erityisesti täyttämään 
yleisen edun mukaisia muita kuin teollisia 
tai kaupallisia tarpeita ja joista säädetään 
jäsenvaltioissa voimassa olevassa 
lainsäädännössä.

Or. fr

Tarkistus 598
Françoise Castex

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

Tämän artiklan säännöksistä voidaan 
poiketa sosiaalisen ja yhteisvastuullisen 
talouden voittoa tavoittelemattomien 
oikeushenkilöiden osalta (esimerkiksi 
yhdistykset, keskinäiset yhtiöt, 
osuuskunnat);

Or. fr

Tarkistus 599
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kohta poistetaan.

Or. de

Tarkistus 600
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 
alakohdassa tarkoitettu 
hankintaviranomainen tai -yksikkö, joka 
ei käytä oikeushenkilössä 1 kohdassa 
tarkoitettua määräysvaltaa, voi kuitenkin 
tehdä käyttöoikeussopimuksen sellaisen 
oikeushenkilön kanssa, jossa se käyttää 
määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
kanssa, soveltamatta tämän direktiivin 
säännöksiä, jos seuraavat edellytykset 

Poistetaan.
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täyttyvät:

a) edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 
alakohdassa tarkoitetut 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
käyttävät yhdessä samanlaista 
määräysvaltaa kyseisessä 
oikeushenkilössä kuin ne käyttävät 
omissa toimipaikoissaan;

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetulle määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Sovellettaessa a alakohtaa 4 artiklan 1 
kohdan 1 alakohdassa tarkoitettujen 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
katsotaan käyttävän yhdessä 
määräysvaltaa oikeushenkilössä, jos 
seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:  

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 4 
artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettujen määräysvallan käyttöön 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen edustajista;

b) kyseiset 4 artiklan 1 kohdan 1 
alakohdassa tarkoitetut 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
tärkeisiin päätöksiin;

c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
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eduista;

d) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkista hankintaa koskevista 
sopimuksista.

Or. en

Perustelu

In house -poikkeus olisi rajattava vain hankintaviranomaisen määräysvallassa oleviin 
yksiköihin. Sen laajentaminen myös oikeushenkilöihin, jotka ovat hankintaviranomaisen ja 
toisen vastaavan hankintaviranomaisen yhteisen valvonnan alaisia, rajoittaisi liikaa 
kilpailua.

Tarkistus 601
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen tai -
yksikkö, joka ei käytä oikeushenkilössä 1 
kohdassa tarkoitettua määräysvaltaa, voi 
kuitenkin tehdä käyttöoikeussopimuksen 
sellaisen oikeushenkilön kanssa, jossa se 
käyttää määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
kanssa, soveltamatta tämän direktiivin 
säännöksiä, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettu hankintaviranomainen tai -
yksikkö, joka ei käytä oikeushenkilössä 1 
kohdassa tarkoitettua määräysvaltaa, voi 
kuitenkin tehdä käyttöoikeussopimuksen 
sellaisen oikeushenkilön kanssa, jossa se 
käyttää määräysvaltaa yhdessä muiden 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
kanssa tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolella, ja oikeushenkilö, joka on 
hankintaviranomaisen tai 
hankintaviranomaisten määräysvallan 
alainen, voi hankkia tavaroita ja palveluja 
näiltä julkisilta omistajilta soveltamatta 
tätä direktiiviä, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Or. en
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Tarkistus 602
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetut hankintaviranomaiset tai -
yksiköt käyttävät yhdessä samanlaista
määräysvaltaa kyseisessä oikeushenkilössä 
kuin ne käyttävät omissa toimipaikoissaan;

a) edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetut hankintaviranomaiset tai -
yksiköt käyttävät yhdessä vastaavaa 
määräysvaltaa kyseisessä oikeushenkilössä 
kuin ne käyttävät omissa toimipaikoissaan;

Or. en

Tarkistus 603
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetut hankintaviranomaiset tai 
-yksiköt käyttävät yhdessä samanlaista 
määräysvaltaa kyseisessä oikeushenkilössä 
kuin ne käyttävät omissa toimipaikoissaan;

a) edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetut hankintaviranomaiset tai 
-yksiköt käyttävät yhdessä samanlaista 
määräysvaltaa kyseisessä oikeushenkilössä 
kuin ne käyttävät omissa toimipaikoissaan;
tässä alakohdassa tarkoitetun 
määräysvallan toteamiseksi ei ole 
välttämätöntä, että oikeushenkilö on 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
sataprosenttisessa omistuksessa;

Or. de

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1370/2007 mukaisesti olisi selvennettävä, että sopimuksen tekeminen 
suoraan määräysvallan alaisen yksikön kanssa on mahdollista, jos hankintaviranomaisella tai 
-yksiköllä on huomattava vaikutusvalta strategisiin tavoitteisiin ja se voi tehdä keskeiset 
päätökset. Tästä syystä ei ole tarpeen, että määräysvallan alainen yksikkö on 
sataprosenttisesti hankintaviranomaisen tai -yksikön omistuksessa.
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Tarkistus 604
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 4 artiklan 1 kohdan 
1 alakohdassa tarkoitetut 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
käyttävät yhdessä samanlaista 
määräysvaltaa kyseisessä 
oikeushenkilössä kuin ne käyttävät 
omissa toimipaikoissaan;

a) kyseisten oikeushenkilöiden
päätöksentekoelimet koostuvat pääosin 
sopimukseen osallistuvien 
hankintaviranomaisten nimeämistä 
edustajista;

Or. fr

Tarkistus 605
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetut hankintaviranomaiset tai -
yksiköt käyttävät yhdessä samanlaista
määräysvaltaa kyseisessä oikeushenkilössä 
kuin ne käyttävät omissa toimipaikoissaan;

a) edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetut hankintaviranomaiset tai -
yksiköt käyttävät yhdessä vastaavaa
määräysvaltaa kyseisessä oikeushenkilössä 
kuin ne käyttävät omissa toimipaikoissaan, 
toisin sanoen niillä on ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
tärkeisiin päätöksiin. Jäsenvaltiot 
määrittävät tämän säännöksen valvontaa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Or. fr

Tarkistus 606
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetut hankintaviranomaiset tai 
-yksiköt käyttävät yhdessä samanlaista 
määräysvaltaa kyseisessä oikeushenkilössä 
kuin ne käyttävät omissa toimipaikoissaan;

a) edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetut hankintaviranomaiset tai 
-yksiköt käyttävät yhdessä samanlaista 
määräysvaltaa kyseisessä oikeushenkilössä 
kuin ne käyttävät omissa toimipaikoissaan; 
näin katsotaan olevan, jos sillä on 
ratkaisevaa vaikutusvaltaa määräysvallan 
alaisen oikeushenkilön strategisiin 
tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin; sen 
määrittämiseksi, onko tämänkaltainen 
määräysvalta olemassa, voidaan ottaa 
huomioon esimerkiksi edustus hallinto-, 
johto- tai valvontaelimissä, tätä koskevat 
määräykset yhtiöjärjestyksessä tai 
omistussuhteet; ei ole tarpeen, että 
määräysvallan alainen oikeushenkilö on 
täysin hankintaviranomaisen tai -yksikön 
omistuksessa.

Or. de

Tarkistus 607
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetulle määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 608
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetulle määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön käyttöoikeussopimuksen 
kohteena olevista toiminnoista suoritetaan 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetulle määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 609
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetulle määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) kyseisen oikeushenkilön toiminnot
suoritetaan pääasiallisesti määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
-yksikölle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;
oikeushenkilön oletetaan työskentelevän 
pääasiassa määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille, jos oikeushenkilö 
suorittaa tälle (näille) vähintään 
90 prosenttia toiminnastaan, joka on 
sopimuksen kohteena;

Or. de



PE497.782v03-00 76/147 AM\916802FI.doc

FI

Perustelu

Ehdotuksessa yhdistetään Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö asiassa C-107/98 
niin kutsuttuun safe harbour -lausekkeeseen, jolla oletetaan kumottavissa olevalla tavalla, 
että kyseessä on sisäinen toiminta.

Tarkistus 610
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetulle määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetulle määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

Or. en

Tarkistus 611
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetulle määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen
oikeushenkilön keskimääräisestä 
kokonaisliikevaihdosta toteutetaan
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettua määräysvaltaa käyttävän 
hankintaviranomaisen tai -yksikön tai 
muun saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön lukuun;

Or. fr
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Perustelu

Muutetaan käyttöoikeussopimusten kontekstia.

Tarkistus 612
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetulle määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) vähintään 80 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön sopimuksen kohteena 
olevista toiminnoista suoritetaan 4 artiklan 
1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetulle 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille; toimintoihin, jotka 
suoritetaan 4 artiklan 1 kohdan 
1 alakohdassa tarkoitetulle määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai -
yksikölle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille, 
luetaan myös kolmansille osapuolille 
suoritettavat toiminnot, jos palvelu 
kuuluu hankintaviranomaisen 
lakisääteisiin tehtäviin tai se suoritetaan 
muille hankintaviranomaisille;

Or. de

Perustelu

Direktiivin johdonmukaisuuden vuoksi on parempi asettaa raja-arvoksi 80 prosenttia 
toiminnoista 90 prosentin sijasta (vrt. 80 prosentin raja-arvo 11 artiklan 4 kohdan a 
alakohdassa). Lisäksi 80 prosentin raja-arvo mahdollistaa suuremman joustavuuden kuntien 
toiminnassa. Viittaus käyttöoikeussopimuksen kohteeseen lisää oikeusvarmuutta käytännössä.

Tarkistus 613
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetulle määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön sopimuksen kohteena 
olevista toiminnoista suoritetaan 4 artiklan 
1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetulle 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai 
-yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 614
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetulle määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) olennainen osa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan 4 artiklan 
1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetulle 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille; jäsenvaltiot voivat 
täsmentää hankintaviranomaisen 
määräysvallassa olevan liikevaihdon 
pakollisen vähimmäisosuuden;

Or. fr

Tarkistus 615
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetulle määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille saman hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

b) pääosa kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai -
yksikölle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. pl

Tarkistus 616
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) vähintään 80 prosenttia sopimuksen 
kohteena olevista kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttäville hankintaviranomaisille tai 
muille samojen hankintaviranomaisten 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Or. de

Tarkistus 617
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Kun tavoitteena on käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön yksinkertaistaminen ja 
virtaviivaistaminen, on vältettävä liiallisuuksiin meneviä selityksiä oikeudellisissa teksteissä, 
sillä ne eivät lisää oikeusvarmuutta ja menevät Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä pidemmälle.

Tarkistus 618
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 619
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia yksityisten osakkuuksien 
lakisääteisiä muotoja lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 620
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia yksityisten osakkuuksien 
lakisääteisiä muotoja lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 621
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia, lukuun ottamatta 
määräysvaltaa harjoittavan 
hankintaviranomaisen omia voittoa 
tavoittelemattomia yksityisiä osakkuuksia 
tai määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
omia yksityisiä osakkuuksia tietyissä 
julkisen palvelun tehtävän hoitamisesta 
vastaavissa sosiaalisissa yrityksissä, jotka 
on perustettu erityisesti täyttämään 
yleisen edun mukaisia muita kuin teollisia 
tai kaupallisia tarpeita ja joista säädetään 
jäsenvaltioissa voimassa olevassa 
lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 622
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia, ellei tästä ole säädetty 
kyseisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännöissä.

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on historiallisen kehityksen ja vakiintuneiden rakenteiden takia 
säädetty lailla yksityisestä osakkuudesta. Näiden yhteistyön muotojen pitäisi olla mahdollisia 
myös tulevaisuudessa, mutta muuten kaikenlainen yksityinen osakkuus pitäisi Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti sulkea pois.

Tarkistus 623
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia, lukuun ottamatta 
määräysvaltaa harjoittavan 
hankintaviranomaisen tai -yksikön omia 
voittoa tavoittelemattomia yksityisiä 
osakkuuksia tai määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön omia yksityisiä 
osakkuuksia tietyissä julkisen palvelun 
tehtävän hoitamisesta vastaavissa 
sosiaalisissa yrityksissä, jotka on 
perustettu erityisesti täyttämään yleisen 
edun mukaisia muita kuin teollisia tai 
kaupallisia tarpeita ja joista säädetään 
jäsenvaltioissa voimassa olevassa 
lainsäädännössä.

Or. fr
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Tarkistus 624
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa a alakohtaa 4 artiklan 1 
kohdan 1 alakohdassa tarkoitettujen 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
katsotaan käyttävän yhdessä 
määräysvaltaa oikeushenkilössä, jos 
seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:

Poistetaan.

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 4 
artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettujen määräysvallan käyttöön 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen edustajista;
b) kyseiset 4 artiklan 1 kohdan 1 
alakohdassa tarkoitetut 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
tärkeisiin päätöksiin;
c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;
d) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkista hankintaa koskevista 
sopimuksista.

Or. en

Tarkistus 625
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa a alakohtaa 4 artiklan 1 
kohdan 1 alakohdassa tarkoitettujen 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
katsotaan käyttävän yhdessä 
määräysvaltaa oikeushenkilössä, jos 
seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:

Poistetaan.

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 4 
artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettujen määräysvallan käyttöön 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen edustajista;
b) kyseiset 4 artiklan 1 kohdan 1 
alakohdassa tarkoitetut 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
tärkeisiin päätöksiin;
c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;
d) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkista hankintaa koskevista 
sopimuksista.

Or. de

Tarkistus 626
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa a alakohtaa 4 artiklan 1 
kohdan 1 alakohdassa tarkoitettujen 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
katsotaan käyttävän yhdessä 
määräysvaltaa oikeushenkilössä, jos 
seuraavat kumulatiiviset edellytykset 
täyttyvät:

Poistetaan.

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 4 
artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettujen määräysvallan käyttöön 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen edustajista;
b) kyseiset 4 artiklan 1 kohdan 1 
alakohdassa tarkoitetut 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt voivat 
yhdessä käyttää ratkaisevaa 
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen 
oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja 
tärkeisiin päätöksiin;
c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;
d) määräysvallan alainen oikeushenkilö 
ei saa todellisten kustannusten 
korvaamisen lisäksi muita etuja 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkista hankintaa koskevista 
sopimuksista.

Or. de

Tarkistus 627
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta



PE497.782v03-00 86/147 AM\916802FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 4 
artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettujen määräysvallan käyttöön 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen edustajista;

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 4 
artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettujen määräysvallan käyttöön 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen edustajista; yksi edustaja voi 
edustaa yhtä tai useampaa osallistuvaa 
hankintaviranomaista;

Or. en

Tarkistus 628
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat kaikkien 4 
artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettujen määräysvallan käyttöön 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai 
-yksikköjen edustajista;

a) määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
päätöksentekoelimet koostuvat 4 artiklan 1 
kohdan 1 alakohdassa tarkoitettujen 
määräysvallan käyttöön osallistuvien 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
edustajista;

Or. de

Tarkistus 629
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 630
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
aja sellaisia etuja, jotka poikkeaisivat 
siihen sidoksissa olevien viranomaisten 
eduista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 631
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
saa todellisten kustannusten korvaamisen 
lisäksi muita etuja hankintaviranomaisten 
kanssa tehdyistä julkista hankintaa
koskevista sopimuksista.

d) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei 
saa käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamisesta ja investoinneista 
aiheutuneiden kulujen korvaamisen 
lisäksi muita etuja 4 artiklan 1 kohdan 
1 alakohdassa tarkoitettujen
hankintaviranomaisten tai -yksiköiden
kanssa tehdyistä 
käyttöoikeussopimuksista.

Or. fr

Perustelu

Muutetaan käyttöoikeussopimusten kontekstia.

Tarkistus 632
Pier Antonio Panzeri
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Kahden tai useamman 4 artiklan 1 
kohdan 1 alakohdassa tarkoitetun 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
tehtyä sopimusta ei katsota tämän 
direktiivin 2 artiklan 1 kohdan 1 
alakohdassa tarkoitetuksi 
käyttöoikeussopimukseksi, jos seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:

4. Kahden tai useamman 4 artiklan 1 
kohdan 1 alakohdassa tarkoitetun 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
tehtyä sopimusta ei katsota tämän 
direktiivin 2 artiklan 1 kohdan 1 
alakohdassa tarkoitetuksi 
käyttöoikeussopimukseksi eivätkä ne näin 
ollen kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan, jos seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 633
Françoise Castex

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta useiden 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettujen hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen taikka 4 artiklan 1 kohdan 
1 alakohdassa tarkoitetuista 
hankintaviranomaisista tai -yksiköistä 
koostuvien ryhmittymien välillä tehtyyn 
sopimukseen, jossa määrätään 
jäsenvaltion sisäisten rakenteiden 
puitteissa osapuolten välisestä toimivallan 
siirrosta julkisen palvelun tehtävän 
hoitamista varten.
Tämän artiklan säännöksistä voidaan 
poiketa sosiaalisen ja yhteisvastuullisen 
talouden voittoa tavoittelemattomien 
oikeushenkilöiden osalta (esimerkiksi 
yhdistykset, keskinäiset yhtiöt, 
osuuskunnat);
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Or. fr

Tarkistus 634
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen välinen todellinen yhteistyö, 
jonka tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkisiin palveluihin liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 635
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen välinen todellinen yhteistyö, 
jonka tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkisiin palveluihin liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 636
Pier Antonio Panzeri



PE497.782v03-00 90/147 AM\916802FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen välinen todellinen yhteistyö, 
jonka tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkisiin palveluihin liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

a) kumppanuuden tarkoituksena on 
kaikille osallistuville viranomaisille 
kuuluvien julkisiin palveluihin liittyvien 
tehtävien hoitaminen;

Or. en

Tarkistus 637
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen välinen todellinen yhteistyö,
jonka tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkisiin palveluihin liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen välinen todellinen yhteistyö, 
jossa ne toimivaltaisina viranomaisina 
toimien varmistavat yhdessä saman 
julkiseen palveluun liittyvän tehtävän 
järjestämisen;

Or. en

Perustelu

Horisontaalisen yhteistyön selkeyttäminen.

Tarkistus 638
Marc Tarabella
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen välinen todellinen yhteistyö, 
jonka tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkisiin palveluihin liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen välinen todellinen yhteistyö, 
jonka tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkisiin palveluihin liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen tai niiden 
asianmukaisessa toteutuksessa 
tarvittavien keinojen jakaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

Or. fr

Tarkistus 639
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai 
-yksikköjen välinen todellinen yhteistyö, 
jonka tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkisiin palveluihin liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai 
-yksikköjen välinen todellinen yhteistyö, 
jonka tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkiseen palveluun liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen tai 
hoitaminen toistensa puolesta;

Or. de

Tarkistus 640
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

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

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai 
-yksikköjen välinen todellinen yhteistyö, 
jonka tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkisiin palveluihin liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai 
-yksikköjen välinen todellinen yhteistyö, 
jonka tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkisiin palveluihin liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen;

Or. de

Tarkistus 641
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai 
-yksikköjen välinen todellinen yhteistyö, 
jonka tavoitteena on näillä viranomaisilla 
olevien julkisiin palveluihin liittyvien 
tehtävien yhteinen hoitaminen ja johon 
sisältyy sopimuspuolten keskinäisiä 
oikeuksia ja velvollisuuksia;

a) sopimusta hallitsevat yleiseen etuun 
liittyvät näkökohdat; näihin kuuluvat 
myös liitännäispalvelut, joita tarvitaan 
yleisen edun mukaisen palvelun 
toteuttamiseksi;

Or. de

Perustelu

Rajaaminen yleisen edun mukaisiin palveluihin johtuu Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännöstä asiassa C-480/06. Direktiivin on katettava myös liitännäispalvelut (sisäiset 
palvelut), joita hankintaviranomainen käyttää palvelujensa ja omien hallintorakenteidensa 
toimintakyvyn takaamiseen sekä lakimääräisten tehtävien organisatoriseen suorittamiseen. 
Myös nämä palvelut ovat yleisen edun mukaisia.

Tarkistus 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer



AM\916802FI.doc 93/147 PE497.782v03-00

FI

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kumppanuuden tarkoitus on yleisen 
edun mukaisen julkisiin palveluihin 
liittyvän tehtävän, joka on annettu 
paikallisille julkisyhteisöille, hoitaminen 
tai 2 artiklan 17 kohdassa tarkoitetun 
hankintojen tukitoiminnon, joka on 
tarpeen julkisen edun mukaisen julkisiin 
palveluihin liittyvän tehtävän 
hoitamiseksi, suorittaminen;
tehtävien yhdistämisestä on kyse myös 
silloin, kun kunta on ainoastaan 
velvollinen maksamaan, jos se voi 
yhteistyön ansiosta hoitaa omat 
velvoitteensa taloudellisemmin tai 
tehokkaammin;

Or. de

Tarkistus 643
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 644
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 645
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimusta hallitsevat yleiseen etuun 
liittyvät näkökohdat, joihin voi sisältyä 
myös kyseisen palvelun tarjoamisen 
edellyttämien lisätehtävien suorittaminen;

Or. en

Tarkistus 646
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä se 
ole lainkaan markkinalähtöinen;

Or. en

Perustelu

Horisontaalisen yhteistyön selkeyttäminen.
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Tarkistus 647
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan yleisen 
edun mukaiset näkökohdat; näihin 
kuuluvat myös toissijaiset 
liitännäispalvelut, joita tarvitaan yleisen 
edun mukaisten palvelujen 
toteuttamiseksi;

Or. de

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä asiassa C-480/06 johdetun rajaamisen 
yleisen edun mukaisiin palveluihin pitäisi kattaa myös sisäiset liitännäispalvelut, joita 
hankintaviranomainen käyttää palvelujensa ja omien hallintorakenteidensa toimintakyvyn 
takaamiseen sekä lakimääräisten tehtävien organisatoriseen suorittamiseen ja joita ei tarjota 
ulkopuolisille.

Tarkistus 648
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimusta hallitsevat yleiseen etuun 
liittyvät näkökohdat, ja palvelut sekä 
niihin tarvittavat liitännäispalvelut 
määräytyvät sen mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer



PE497.782v03-00 96/147 AM\916802FI.doc

FI

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tehtävää hoitavat pelkästään 
asianomaiset paikalliset julkisyhteisöt 
ilman aktiivisen yksityisen pääoman 
osallistumista;

Or. de

Perustelu

On itsestään selvää, että yleinen etu on sopimuksessa keskeisellä sijalla. Viittaus aktiivisen 
yksityisen pääoman kieltoon on kuitenkin konkreettisempi.

Tarkistus 650
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
harjoittavat avoimilla markkinoilla 
enintään 10:tä prosenttia sopimuksen 
kannalta merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 651
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt 

Poistetaan.



AM\916802FI.doc 97/147 PE497.782v03-00

FI

harjoittavat avoimilla markkinoilla 
enintään 10:tä prosenttia sopimuksen 
kannalta merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Or. en

Tarkistus 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
harjoittavat avoimilla markkinoilla 
enintään 10:tä prosenttia sopimuksen 
kannalta merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 653
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
harjoittavat avoimilla markkinoilla 
enintään 10:tä prosenttia sopimuksen 
kannalta merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 654
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
harjoittavat avoimilla markkinoilla 
enintään 10:tä prosenttia sopimuksen 
kannalta merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 655
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
harjoittavat avoimilla markkinoilla 
enintään 10:tä prosenttia sopimuksen 
kannalta merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
harjoittavat avoimilla markkinoilla 
enintään 20:tä prosenttia sopimuksen 
kannalta merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Or. en

Tarkistus 656
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt 

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt eivät 
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harjoittavat avoimilla markkinoilla 
enintään 10:tä prosenttia sopimuksen 
kannalta merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

harjoita toimintaa avoimilla markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 657
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai -
yksikköjen välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 658
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai 
-yksikköjen välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 659
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai 
-yksikköjen välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 660
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai 
-yksikköjen välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 661
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sopimukseen ei liity muita siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai 

d) sopimukseen ei liity varsinaisesti muita 
siihen osallistuvien hankintaviranomaisten 



AM\916802FI.doc 101/147 PE497.782v03-00

FI

-yksikköjen välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

tai -yksikköjen välisiä varojen siirtoja kuin 
rakennusurakoiden, palvelujen tai 
tavaroiden todellisten kustannusten 
korvaamista vastaavat siirrot;

Or. de

Tarkistus 662
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa tai -yksikössä ei 
ole yksityisiä osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 663
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa tai -yksikössä ei 
ole yksityisiä osakkuuksia.

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa tai -yksikössä ei 
ole yksityisiä osakkuuksia yksityisten 
osakkuuksien lakisääteisiä muotoja 
lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 664
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa tai -yksikössä ei 
ole yksityisiä osakkuuksia.

e) tehtävän hoitavat pelkästään 
asianomaiset viranomaiset, ja missään 
sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa tai -yksikössä ei 
ole aktiivisia yksityisiä osakkuuksia 
lukuun ottamatta yksityisten 
osakkuuksien laillisesti säädettyjä 
muotoja.

Or. en

Tarkistus 665
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa tai -yksikössä ei 
ole yksityisiä osakkuuksia.

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa tai -yksikössä ei 
ole yksityisiä osakkuuksia, lukuun 
ottamatta määräysvaltaa harjoittavan 
hankintaviranomaisen omia voittoa 
tavoittelemattomia yksityisiä osakkuuksia 
tai 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan 
mukaisesti julkisoikeudellisena laitoksena 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
omia yksityisiä osakkuuksia tietyissä 
julkisen palvelun tehtävän hoitamisesta 
vastaavissa sosiaalisissa yrityksissä, jotka 
on perustettu erityisesti täyttämään 
yleisen edun mukaisia muita kuin teollisia 
tai kaupallisia tarpeita ja joista säädetään 
jäsenvaltioissa voimassa olevassa 
lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 666
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa tai -yksikössä ei 
ole yksityisiä osakkuuksia.

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa ei ole yksityisiä 
osakkuuksia, ellei tästä ole säädetty 
kyseisten jäsenvaltioiden 
lainsäädännöissä.

Or. de

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on historiallisen kehityksen ja vakiintuneiden rakenteiden takia 
säädetty lailla yksityisestä osakkuudesta. Näiden yhteistyön muotojen pitäisi olla mahdollisia 
myös tulevaisuudessa, mutta muuten kaikenlainen yksityinen osakkuus pitäisi Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti sulkea pois.

Tarkistus 667
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa tai -yksikössä ei 
ole yksityisiä osakkuuksia.

e) missään sopimukseen osallistuvassa 
hankintaviranomaisessa tai -yksikössä ei 
ole yksityisiä osakkuuksia, lukuun 
ottamatta määräysvaltaa harjoittavan 
hankintaviranomaisen omia voittoa 
tavoittelemattomia yksityisiä osakkuuksia 
tai 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan 
mukaisesti julkisoikeudellisena laitoksena 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
omia yksityisiä osakkuuksia tietyissä 
julkisen palvelun tehtävän hoitamisesta 
vastaavissa sosiaalisissa yrityksissä, jotka 
on perustettu erityisesti täyttämään 
yleisen edun mukaisia muita kuin teollisia 
tai kaupallisia tarpeita ja joista säädetään 
jäsenvaltioissa voimassa olevassa 
lainsäädännössä.
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Or. fr

Tarkistus 668
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettu 
yksityisten osakkuuksien poissaolo on 
todennettava käyttöoikeussopimusta tai 
sopimusta tehtäessä.

Poistetaan.

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
enää sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 
osakkuuksia tulee mukaan, jolloin 
voimassa olevat käyttöoikeussopimukset 
on avattava kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä.

Or. de

Tarkistus 669
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettu 
yksityisten osakkuuksien poissaolo on 
todennettava käyttöoikeussopimusta tai 
sopimusta tehtäessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 670
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettu 
yksityisten osakkuuksien poissaolo on 
todennettava käyttöoikeussopimusta tai 
sopimusta tehtäessä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 671
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettu 
yksityisten osakkuuksien poissaolo on 
todennettava käyttöoikeussopimusta tai 
sopimusta tehtäessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 672
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–4 kohdassa tarkoitettu yksityisten 
osakkuuksien poissaolo on todennettava 
käyttöoikeussopimusta tai sopimusta 
tehtäessä.

Edellä 1–4 kohdassa esitetyt edellytykset 
on todennettava käyttöoikeussopimusta tai 
sopimusta tehtäessä.

Or. en
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Perustelu

On todennettava kaikki edellytykset, ei pelkästään yksityisiä osakkuuksia koskevat.

Tarkistus 673
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
enää sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 
osakkuuksia tulee mukaan, jolloin 
voimassa olevat käyttöoikeussopimukset 
on avattava kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 674
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
enää sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 
osakkuuksia tulee mukaan, jolloin 
voimassa olevat käyttöoikeussopimukset 
on avattava kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 675
Pier Antonio Panzeri
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
enää sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 
osakkuuksia tulee mukaan, jolloin 
voimassa olevat käyttöoikeussopimukset 
on avattava kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä.

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
enää sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 
osakkuuksia tulee mukaan, yksityisten 
osakkuuksien lakisääteisiä muotoja 
lukuun ottamatta, jolloin voimassa olevat 
käyttöoikeussopimukset on avattava 
kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä.

Or. en

Tarkistus 676
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
enää sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 
osakkuuksia tulee mukaan, jolloin 
voimassa olevat käyttöoikeussopimukset 
on avattava kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä.

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
enää sovelleta siitä alkaen, kun jokin siinä 
luetelluista kumulatiivisista edellytyksistä 
ei enää täyty, jolloin voimassa olevat 
käyttöoikeussopimukset on avattava 
kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä.

Or. en

Tarkistus 677
Vicente Miguel Garcés Ramón

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
enää sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
enää sovelleta siitä alkaen, kun jokin siinä 
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osakkuuksia tulee mukaan, jolloin 
voimassa olevat käyttöoikeussopimukset 
on avattava kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä.

luetelluista kumulatiivisista edellytyksistä 
ei enää täyty, jolloin voimassa olevat 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen 
tehdyt käyttöoikeussopimukset on avattava 
kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä.

Or. en

Tarkistus 678
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
enää sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 
osakkuuksia tulee mukaan, jolloin 
voimassa olevat käyttöoikeussopimukset 
on avattava kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä.

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
direktiivin voimaantulon jälkeen enää 
sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 
osakkuuksia tulee mukaan, jolloin 
voimassa olevat käyttöoikeussopimukset 
on avattava kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä.

Or. de

Tarkistus 679
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
enää sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 
osakkuuksia tulee mukaan, jolloin 
voimassa olevat käyttöoikeussopimukset 
on avattava kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä.

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
enää sovelleta siitä alkaen, kun yksityisiä 
osakkuuksia tulee mukaan, jolloin 
voimassa olevat käyttöoikeussopimukset 
on avattava kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä,
paitsi kun oikeushenkilön yksityinen 
osakkuus, joka tekee siitä sidosyrityksen, 
luodaan minkä tahansa tämän direktiivin 
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tai direktiivien (direktiivit 2004/17/EY ja 
2004/18/EY korvaavat direktiivit) 
mukaisten menettelyjen kautta.

Or. es

Tarkistus 680
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Käyttöoikeussopimusten kesto on 
rajoitettu. Käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjä arvioi keston pyydettyjen 
urakoiden tai palvelujen perusteella. Kun 
käyttöoikeussopimuksen saajalta 
edellytetään investointeja, 
käyttöoikeussopimuksen kestossa on 
huomioitava näiden investointien luonne 
ja arvo, ja se on rajoitettava 
tavanomaiseen takaisinsaantiaikaan.

Or. en

Tarkistus 681
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it



PE497.782v03-00 110/147 AM\916802FI.doc

FI

Tarkistus 682
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Käyttöoikeussopimuksen kesto on 
ajallisesti rajoitettu. 
Käyttöoikeussopimuksen kestossa otetaan 
huomioon aika, jonka käyttöoikeuden 
saajan katsotaan tarvitsevan 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamisesta 
ja investoinneista aiheutuneiden kulujen 
kattamiseksi, saadakseen tuottoa ja 
saavuttaakseen käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjän asettamat tavoitteet etenkin 
palvelun suorituskyvyn suhteen.

Or. fr

Perustelu

Selvennetään käyttöoikeussopimusten kestoa niiden luonteen huomioon ottamiseksi. On 
tärkeää sisällyttää palvelun suorituskykyä koskeva kriteeri. Ei vaikuta tarpeelliselta erottaa 
tässä toisistaan käyttöoikeusurakoita ja palveluja koskevia käyttöoikeussopimuksia.

Tarkistus 683
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Käyttöoikeussopimuksen kesto on 
rajoitettava aikaan, jonka käyttöoikeuden 
saajan katsotaan tarvitsevan muun muassa
saadakseen takaisin urakoiden tai 
palvelujen toteuttamiseksi tehdyt 
investoinnit ottaen huomioon muut 
objektiiviset perusteet, kuten julkisen 
edun mukaisen korkealaatuisen ja 
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jatkuvan palveluntarjonnan tai 
ympäristön kannalta ja sosiaalisesti 
kestävän palvelun suorituksen.

Or. en

Tarkistus 684
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Käyttöoikeussopimuksen kesto on
rajoitettu. Käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjä arvioi keston 
käyttöoikeussopimuksen saajalta 
pyydettyjen urakoiden tai palvelujen 
perusteella.

Kun käyttöoikeussopimuksen saajalta 
edellytetään investointeja, 
käyttöoikeussopimuksen kestossa on 
huomioitava näiden investointien luonne 
ja arvo, ja se on rajoitettava 
tavanomaiseen takaisinsaantiaikaan.
Jos käyttöoikeussopimuksen saajalta ei 
edellytetä investointeja, 
käyttöoikeussopimuksen kestossa on 
huomioitava aika, jonka käyttöoikeuden 
saajan katsotaan tarvitsevan täyttääkseen 
sopimuksessa asetetut tavoitteet etenkin 
asianomaisen palvelun suorituskyvyn 
suhteen.
2. Tavanomaisena takaisinsaantiaikana 
pidetään aikaa, joka kuluu ennen kuin 
käyttöoikeussopimuksen saaja voi kattaa 
sille käyttöoikeussopimuksen 
investoinneista aiheutuneet kulut ja saada 
kohtuullisen tuoton sijoitetulle pääomalle.

Or. fr
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Perustelu

Muutettu versio esittelijän tarkistuksesta 106. Tavanomaisena takaisinsaantiaikana pidetään 
aikaa, jonka käyttöoikeussopimuksen saaja tarvitsee voidakseen kattaa sille 
käyttöoikeussopimuksen investoinneista aiheutuneet kulut, ei sopimuksen toteuttamisesta 
aiheutuvia kuluja. Viimeksimainitut kulut ovat osa käyttöoikeussopimuksen saajan 
taloudellista riskiä.

Tarkistus 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yli viisi vuotta kestävien 
käyttöoikeussopimusten enimmäiskesto 
on rajoitettava aikaan, jonka 
käyttöoikeuden saajan katsotaan 
tarvitsevan saadakseen takaisin urakoiden 
tai palvelujen toteuttamiseksi tehdyt 
investoinnit ja saadakseen tuoton 
sijoitetulle pääomalle. Arvioinnin 
toteuttaa hankintaviranomainen tai 
-yksikkö toimien kohtuuden rajoissa 
silloin, kun käyttöoikeussopimusta 
koskeva ilmoitus lähetetään, tai, jos 
tällaista ilmoitusta ei aiota lähettää, kun 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
aloittaa käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyn esimerkiksi ottamalla 
yhteyttä talouden toimijoihin hankinnan 
osalta.

Or. en

Perustelu

Tällä on tarkoitus selventää, että käyttöoikeussopimusten kesto ei ole täsmällistä tiedettä ja 
että kun käyttöoikeuden myöntäjä toimii kohtuuden rajoissa, sen arviot on hyväksyttävä.

Tarkistus 686
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällä lausekkeella ei rajoiteta 42 artiklan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Lisäys on tarpeen 42 artiklaan esitettyjen tarkistusten vuoksi.

Tarkistus 687
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 688
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä X lueteltuja sosiaalipalveluja ja 
muita erityisiä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka kuuluvat 

Liitteessä X lueteltuja sosiaalipalveluja ja 
muita erityisiä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka kuuluvat 
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tämän direktiivin soveltamisalaan, 
sovelletaan 26 artiklan 3 kohdan ja 27 
artiklan 1 kohdan mukaista velvoitetta.

tämän direktiivin soveltamisalaan, 
sovelletaan ainoastaan 27 artiklan 
1 kohdan mukaista velvoitetta.

Or. en

Perustelu

Eräänlainen varakanta siinä tapauksessa, että poikkeusta ei hyväksytä.

Tarkistus 689
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä X lueteltuja sosiaalipalveluja ja 
muita erityisiä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka kuuluvat 
tämän direktiivin soveltamisalaan, 
sovelletaan 26 artiklan 3 kohdan ja 27 
artiklan 1 kohdan mukaista velvoitetta.

Liitteessä X lueteltuja sosiaalipalveluja ja 
muita erityisiä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka kuuluvat 
tämän direktiivin soveltamisalaan, 
sovelletaan 26 artiklan 3 kohdan ja 27 
artiklan 1 kohdan mukaista suppeampaa 
velvoitetta.

Or. de

Tarkistus 690
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä X lueteltuja sosiaalipalveluja ja 
muita erityisiä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka kuuluvat 
tämän direktiivin soveltamisalaan, 
sovelletaan 26 artiklan 3 kohdan ja 27 
artiklan 1 kohdan mukaista velvoitetta.

Liitteessä X lueteltuja sosiaalipalveluja ja 
muita erityisiä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka kuuluvat 
tämän direktiivin soveltamisalaan, 
sovelletaan ainoastaan 26 artiklan 
3 kohdan ja 27 artiklan 1 kohdan mukaista 
velvoitetta.
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Or. en

Perustelu

Välttämätön vaatimuksen selvennys.

Tarkistus 691
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttöoikeussopimukset, joiden 
kohteena on sekä 17 artiklassa 
tarkoitettuja palveluja että muita 
palveluja, on tehtävä siihen 
palvelutyyppiin sovellettavien säännösten 
mukaisesti, joka on luonteenomainen 
kyseisen sopimuksen pääkohteelle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 692
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos on kyse 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuista sekamuotoisista 
sopimuksista, niiden pääkohde on 
määritettävä vertaamalla kyseisten 
palvelujen tai tavaroiden arvoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 693
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos on kyse sopimuksista, jotka 
koskevat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia käyttöoikeuksia 
ja sellaisia hankintoja tai muita 
osatekijöitä, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin eivätkä [direktiivit 2004/17/EY 
ja 2004/18/EY korvaavien] direktiivien tai 
direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan, 
se osuus sopimuksesta, joka muodostaa 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvan käyttöoikeuden, on tehtävä 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti. 
Jos eri osuudet sopimuksesta ovat 
objektiivisesti erottamattomat, tämän 
direktiivin soveltamisesta päätetään 
kyseisen sopimuksen pääkohteen 
perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 694
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos on kyse sopimuksista, jotka koskevat 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
käyttöoikeuksia ja sellaisia hankintoja tai 
muita osatekijöitä, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin eivätkä [direktiivit 2004/17/EY 
ja 2004/18/EY korvaavien] direktiivien tai 
direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan, se 
osuus sopimuksesta, joka muodostaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvan 
käyttöoikeuden, on tehtävä tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti. Jos eri 
osuudet sopimuksesta ovat objektiivisesti 
erottamattomat, tämän direktiivin 

4. Jollei alakodista 5 a (uusi) ja 5 b (uusi) 
muuta johdu, jos on kyse sopimuksista, 
jotka koskevat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia käyttöoikeuksia 
ja sellaisia hankintoja tai muita 
osatekijöitä, jotka kuuluvat tämän 
direktiivin tai [direktiivit 2004/17/EY ja 
2004/18/EY korvaavien] direktiivien 
soveltamisalaan, se osuus sopimuksesta, 
joka muodostaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan käyttöoikeuden, 
on tehtävä tämän direktiivin säännösten 
mukaisesti. Jos eri osuudet sopimuksesta 
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soveltamisesta päätetään kyseisen 
sopimuksen pääkohteen perusteella.

ovat objektiivisesti erottamattomat, tämän 
direktiivin soveltamisesta päätetään 
kyseisen sopimuksen pääkohteen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on osa pakettia, jolla pyritään välttämään päällekkäisyys tämän direktiivin sekä 
hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja 
turvallisuusalalla annetun direktiivin (2009/81/EY) sekä asiaa koskevien perussopimuksen 
artiklojen kanssa.

Tarkistus 695
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos on kyse sopimuksista, jotka koskevat 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
käyttöoikeuksia ja sellaisia hankintoja tai 
muita osatekijöitä, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin eivätkä [direktiivit 2004/17/EY 
ja 2004/18/EY korvaavien] direktiivien tai 
direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan, se 
osuus sopimuksesta, joka muodostaa 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvan käyttöoikeuden, on tehtävä 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti. 
Jos eri osuudet sopimuksesta ovat 
objektiivisesti erottamattomat, tämän 
direktiivin soveltamisesta päätetään 
kyseisen sopimuksen pääkohteen 
perusteella.

4. Jos on kyse sopimuksista, jotka koskevat 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
käyttöoikeuksia ja sellaisia hankintoja tai 
muita osatekijöitä, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin eivätkä [direktiivit 2004/17/EY 
ja 2004/18/EY korvaavien] direktiivien tai 
direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan, 
tämän direktiivin soveltamisesta päätetään 
kyseisen sopimuksen pääkohteen 
perusteella.

Or. es

Tarkistus 696
Bernadette Vergnaud
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos on kyse sopimuksista, jotka koskevat 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
käyttöoikeuksia ja sellaisia hankintoja tai 
muita osatekijöitä, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin eivätkä [direktiivit 2004/17/EY 
ja 2004/18/EY korvaavien] direktiivien tai 
direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan, se 
osuus sopimuksesta, joka muodostaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvan 
käyttöoikeuden, on tehtävä tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti. Jos eri 
osuudet sopimuksesta ovat objektiivisesti 
erottamattomat, tämän direktiivin 
soveltamisesta päätetään kyseisen 
sopimuksen pääkohteen perusteella.

4. Jos on kyse sopimuksista, jotka koskevat 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
käyttöoikeuksia ja sellaisia hankintoja tai 
muita osatekijöitä, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin eivätkä [direktiivit 2004/17/EY 
ja 2004/18/EY korvaavien] direktiivien tai 
direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan, se 
osuus sopimuksesta, joka muodostaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvan 
käyttöoikeuden, on tehtävä tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti. Jos eri 
osuudet sopimuksesta ovat objektiivisesti 
erottamattomat, tämän direktiivin 
soveltamisesta päätetään kyseisen 
sopimuksen pääkohteen perusteella, 
rajoittamatta unionin lainsäädännön 
soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Otetaan huomioon alakohtainen lainsäädäntö.

Tarkistus 697
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos on kyse tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista 
käyttöoikeussopimuksista ja [direktiivien 
2004/18/EY tai 2004/17/EY] tai direktiivin 
2009/81/EY soveltamisalaan kuuluvista 
sopimuksista, se osuus sopimuksesta, joka 
muodostaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan 

Jos on kyse tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista 
käyttöoikeussopimuksista ja [direktiivien 
2004/18/EY tai 2004/17/EY] tai direktiivin 
2009/81/EY soveltamisalaan kuuluvista 
sopimuksista, tämän direktiivin 
soveltamisesta päätetään kyseisen 
sopimuksen pääkohteen perusteella.
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käyttöoikeuden, on tehtävä tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.
Jos osuudet tällaisista sopimuksista ovat 
objektiivisesti erottamattomat, tämän 
direktiivin soveltamisesta päätetään 
kyseisen sopimuksen pääkohteen 
perusteella.

Or. es

Tarkistus 698
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos on kyse tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista 
käyttöoikeussopimuksista ja [direktiivien 
2004/18/EY tai 2004/17/EY] tai direktiivin 
2009/81/EY soveltamisalaan kuuluvista 
sopimuksista, se osuus sopimuksesta, joka 
muodostaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan 
käyttöoikeuden, on tehtävä tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 699
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos on kyse tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista 
käyttöoikeussopimuksista ja [direktiivien 
2004/18/EY tai 2004/17/EY] tai direktiivin 
2009/81/EY soveltamisalaan kuuluvista 

Jos on kyse tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista 
käyttöoikeussopimuksista ja [direktiivien 
2004/18/EY tai 2004/17/EY] 
soveltamisalaan kuuluvista sopimuksista, 



PE497.782v03-00 120/147 AM\916802FI.doc

FI

sopimuksista, se osuus sopimuksesta, joka 
muodostaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan käyttöoikeuden, 
on tehtävä tämän direktiivin säännösten 
mukaisesti.

se osuus sopimuksesta, joka muodostaa 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan 
käyttöoikeuden, on tehtävä tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on osa pakettia, jolla pyritään välttämään päällekkäisyys tämän direktiivin sekä 
hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja 
turvallisuusalalla annetun direktiivin (2009/81/EY) sekä asiaa koskevien perussopimuksen 
artiklojen kanssa.

Tarkistus 700
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos osuudet tällaisista sopimuksista ovat 
objektiivisesti erottamattomat, tämän 
direktiivin soveltamisesta päätetään 
kyseisen sopimuksen pääkohteen 
perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 701
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos on kyse sopimuksista, jotka 
koskevat tämän direktiivin ja direktiivin 
2009/81/EY soveltamisalaan kuuluvia 
käyttöoikeuksia ja sellaisia 
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käyttöoikeuksia tai muita osatekijöitä, 
jotka eivät kuulu kummankaan direktiivin 
soveltamisalaan, sopimusta ei tehdä 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti 
edellyttäen, että yksittäisen sopimuksen 
tekemiselle on olemassa objektiiviset 
perusteet. Yksittäisen sopimuksen 
tekemistä koskevaa päätöstä ei 
kuitenkaan saa tehdä siinä tarkoituksessa,
että näin voidaan jättää sopimuksia 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on osa pakettia, jolla pyritään välttämään päällekkäisyys tämän direktiivin sekä 
hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja 
turvallisuusalalla annetun direktiivin (2009/81/EY) sekä asiaa koskevien perussopimuksen 
artiklojen kanssa.

Tarkistus 702
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jos osuudet tällaisista sopimuksista 
ovat objektiivisesti erottamattomat, tämän 
direktiivin soveltamisesta päätetään 
kyseisen sopimuksen pääkohteen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on osa pakettia, jolla pyritään välttämään päällekkäisyys tämän direktiivin sekä 
hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja 
turvallisuusalalla annetun direktiivin (2009/81/EY) sekä asiaa koskevien perussopimuksen 
artiklojen kanssa.
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Tarkistus 703
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Jos on kyse sopimuksista, jotka 
koskevat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia käyttöoikeuksia 
ja sellaisia käyttöoikeuksia tai muita 
osatekijöitä, jotka kuuluvat direktiivin 
2009/81/EY soveltamisalaan, sopimus on 
tehtävä direktiivin 2009/81/EY säännösten 
mukaisesti edellyttäen, että yksittäisen 
sopimuksen tekemiselle on olemassa 
objektiiviset perusteet.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on osa pakettia, jolla pyritään välttämään päällekkäisyys tämän direktiivin sekä 
hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja 
turvallisuusalalla annetun direktiivin (2009/81/EY) sekä asiaa koskevien perussopimuksen 
artiklojen kanssa.

Tarkistus 704
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhden käyttöoikeussopimuksen ja usean 
erillisen käyttöoikeussopimuksen välillä 
tehtävän valinnan tarkoituksena ei 
kuitenkaan saa olla sopimusten 
jättäminen tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 705
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jokin toiminnoista, joiden 
toteuttamiseksi tämän direktiivin 
säännösten soveltamisalaan kuuluva 
käyttöoikeussopimus tehdään, mainitaan 
liitteessä III ja toista ei mainita kyseisessä 
liitteessä ja jos on objektiivisesti 
mahdotonta määrittää, minkä toiminnan 
toteuttamiseksi käyttöoikeussopimus 
ensisijaisesti tehdään, 
käyttöoikeussopimus on tehtävä niiden 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti, 
joita sovelletaan hankintaviranomaisten 
tekemiin käyttöoikeussopimuksiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 706
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jokin toiminnoista, joiden 
toteuttamiseksi tämän direktiivin 
säännösten soveltamisalaan kuuluva 
käyttöoikeussopimus tehdään, mainitaan 
liitteessä III ja toista ei mainita kyseisessä 
liitteessä ja jos on objektiivisesti 
mahdotonta määrittää, minkä toiminnan 
toteuttamiseksi käyttöoikeussopimus 
ensisijaisesti tehdään, käyttöoikeussopimus 
on tehtävä niiden tämän direktiivin 

2. Jos jokin toiminnoista, joiden 
toteuttamiseksi tämän direktiivin 
säännösten soveltamisalaan kuuluva 
käyttöoikeussopimus tehdään, mainitaan 
liitteessä III ja toista ei mainita kyseisessä 
liitteessä ja jos on objektiivisesti 
mahdotonta määrittää, minkä toiminnan 
toteuttamiseksi käyttöoikeussopimus 
ensisijaisesti tehdään, käyttöoikeussopimus 
on tehtävä niiden tämän direktiivin 
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säännösten mukaisesti, joita sovelletaan 
hankintaviranomaisten tekemiin 
käyttöoikeussopimuksiin.

säännösten mukaisesti, joita sovelletaan 
hankintaviranomaisten tekemiin
käyttöoikeussopimuksiin, rajoittamatta 
unionin lainsäädännön soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Otetaan huomioon alakohtainen lainsäädäntö.

Tarkistus 707
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jokin toiminnoista, joiden 
toteuttamiseksi sopimus tai 
käyttöoikeussopimus tehdään, kuuluu 
tämän direktiivin soveltamisalaan ja 
toinen ei kuulu tämän direktiivin, 
[direktiivien 2004/18/EY tai 2004/17/EY] 
tai direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan 
ja jos on objektiivisesti mahdotonta 
määrittää, minkä toiminnan 
toteuttamiseksi sopimus tai 
käyttöoikeussopimus ensisijaisesti 
tehdään, sopimus tai käyttöoikeussopimus 
on tehtävä tämän direktiivin mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 708
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

osallistua käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyihin sellaisille 
suojatyökeskuksille ja talouden toimijoille, 
joiden päätarkoituksena on vammaisten ja 
heikommassa asemassa olevien 
työntekijöiden integroiminen yhteiskuntaan 
ja työelämään, tai rajata 
käyttöoikeussopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos yli 30 prosenttia 
kyseisten suojatyökeskusten, talouden 
toimijoiden tai suojatyöohjelmien 
työntekijöistä on vammaisia ja/tai
heikommassa asemassa olevia henkilöitä.
'Heikommassa asemassa olevat henkilöt' 
sisältää muun muassa seuraavat ryhmät: 
työttömät, erityisistä 
työllistymisvaikeuksista kärsivät henkilöt, 
syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, 
suojattomien ryhmien ja heikommassa 
asemassa olevien vähemmistöjen jäsenet. 
Käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa on oltava viittaus tähän 
säännökseen.

Or. en

Tarkistus 709
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyihin sellaisille 
suojatyökeskuksille ja talouden toimijoille, 
joiden päätarkoituksena on vammaisten ja 
heikommassa asemassa olevien 
työntekijöiden integroiminen yhteiskuntaan 
ja työelämään, tai rajata 
käyttöoikeussopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos kyseiset 
suojatyökeskukset, talouden toimijat tai 
suojatyöohjelmat työllistävät vammaisia 
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työntekijöistä on vammaisia tai
heikommassa asemassa olevia 
työntekijöitä.

ja/tai heikommassa asemassa olevia 
henkilöitä. 'Heikommassa asemassa 
olevat henkilöt' sisältää muun muassa 
seuraavat ryhmät: työttömät, 
maahanmuuttotaustaiset henkilöt, 
syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, 
suojattomien ryhmien jäsenet, 
pitkäaikaissairaat ja heikommassa 
asemassa olevien vähemmistöjen jäsenet.

Or. en

Tarkistus 710
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa on oltava viittaus tähän 
säännökseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 711
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan niitä 
tutkimus- ja kehittämispalveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden CPV-
viitenumerot ovat 73000000-2 –
73436000-7, lukuun ottamatta 
viitenumeroa 73200000-4, 73210000-7 tai 
73220000-0, seuraavien edellytysten 
täyttyessä:

1. Tätä direktiiviä sovelletaan niitä 
tutkimus- ja kehittämispalveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden CPV-
viitenumerot ovat 73000000-2 –
73436000-7, lukuun ottamatta 
viitenumeroa 73200000-4, 73210000-7 tai 
73220000-0.

Or. en
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Tarkistus 712
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) saatavat hyödyt koituvat yksinomaan 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
käytettäviksi tämän toiminnassa,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 713
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankintaviranomainen tai -yksikkö 
korvaa suoritetun palvelun kokonaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 714
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 46 artiklan 
mukaisesti tässä artiklassa mainituista 
viitenumeroista, kun CPV-nimikkeistöön 
tehtävät muutokset on otettava huomioon 
tässä direktiivissä eivätkä ne aiheuta 
muutoksia tämän direktiivin 

Poistetaan.
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soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 715
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 46 artiklan 
mukaisesti tässä artiklassa mainituista 
viitenumeroista, kun CPV-nimikkeistöön 
tehtävät muutokset on otettava huomioon 
tässä direktiivissä eivätkä ne aiheuta 
muutoksia tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 716
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talouden toimijoita, jotka sen 
jäsenvaltion lain mukaan, johon ne ovat 
sijoittautuneet, saavat tarjota kyseistä 
palvelua, ei saa hylätä pelkästään sillä 
perusteella, että sen jäsenvaltion lain 
mukaan, jossa käyttöoikeussopimus 
tehdään, niiden olisi oltava joko 
luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 717
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talouden toimijoita, jotka sen 
jäsenvaltion lain mukaan, johon ne ovat 
sijoittautuneet, saavat tarjota kyseistä 
palvelua, ei saa hylätä pelkästään sillä 
perusteella, että sen jäsenvaltion lain 
mukaan, jossa käyttöoikeussopimus 
tehdään, niiden olisi oltava joko 
luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 718
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Käyttöoikeussopimusten 
myöntämisessä on taattava pienten ja 
keskisuurten yritysten osallistumiseen 
liittyvät menettelyt.

Or. it

Tarkistus 719
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Talouden toimijat saavat tehdä 3. Taloudelliset toimijat, yritysyhtymät 
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tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaiksi 
ryhmittyminä.

mukaan luettuina, saavat tehdä tarjouksia 
tai ilmoittautua ehdokkaiksi ryhmittyminä.

Or. it

Tarkistus 720
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset ja -yksiköt eivät 
saa asettaa ryhmittymien osallistumiselle 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyihin 
sellaisia erityisedellytyksiä, joita ei aseteta 
yksittäisille ehdokkaille. 
Hankintaviranomaiset tai -yksiköt eivät 
saa myöskään edellyttää, että talouden 
toimijoiden ryhmittymillä on oltava tietty 
oikeudellinen muoto tarjouksen tai 
hakemuksen tekemiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 721
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaiset ja -yksiköt eivät 
saa asettaa ryhmittymien osallistumiselle 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyihin 
sellaisia erityisedellytyksiä, joita ei aseteta 
yksittäisille ehdokkaille. 
Hankintaviranomaiset tai -yksiköt eivät 
saa myöskään edellyttää, että talouden 
toimijoiden ryhmittymillä on oltava tietty 
oikeudellinen muoto tarjouksen tai 

Poistetaan.
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hakemuksen tekemiseksi.

Or. de

Perustelu

Tällä alakohdalla rajoitetaan tarpeettomasti hankintayksikköjen joustavuutta. Näin ollen on 
vaikea nähdä, mitä lisäarvoa tällainen säännös tuottaisi.

Tarkistus 722
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 
hankintaviranomainen ei saa paljastaa 
talouden toimijoiden sille toimittamia 
tietoja, jotka nämä ovat määritelleet 
luottamuksellisiksi, mukaan lukien muttei 
yksinomaan tekniset salaisuudet tai 
liikesalaisuudet ja tarjouksiin liittyvät 
luottamukselliset näkökohdat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 27 
artiklassa säädettyihin jälki-ilmoituksiin ja 
35 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja 
tarjoajille ilmoittamiseen.

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 
käyttöoikeuden myöntäjä ei saa paljastaa 
talouden toimijoiden sille toimittamia 
tietoja, jotka nämä ovat määritelleet 
luottamuksellisiksi, ja varsinkaan teknisiä 
salaisuuksia tai liikesalaisuuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 27 
artiklassa säädettyihin jälki-ilmoituksiin ja 
35 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja 
tarjoajille ilmoittamiseen.

Käyttöoikeuden myöntäjä on velvollinen 
korvaamaan tämän vaatimuksen 
noudattamatta jättämisestä.

Or. en

Tarkistus 723
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 
hankintaviranomainen ei saa paljastaa 
talouden toimijoiden sille toimittamia 
tietoja, jotka nämä ovat määritelleet 
luottamuksellisiksi, mukaan lukien muttei 
yksinomaan tekniset salaisuudet tai 
liikesalaisuudet ja tarjouksiin liittyvät 
luottamukselliset näkökohdat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 27 
artiklassa säädettyihin jälki-ilmoituksiin ja 
35 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja 
tarjoajille ilmoittamiseen.

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
lainsäädännöstä muuta johdu, 
valvontaelimen on kansallisen ja EU:n 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti 
annettava kirjallisesta pyynnöstä 
rajoituksetta, maksutta, suoraan ja 
kokonaan kaikkien saataville tehdyt 
hankintasopimukset, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta velvollisuuksia, jotka liittyvät 
tämän direktiivin 27 artiklassa säädettyihin 
jälki-ilmoituksiin ja 35 artiklassa 
säädettyyn ehdokkaille ja tarjoajille 
ilmoittamiseen. Joidenkin 
hankintasopimuksen osien saanti voidaan 
evätä, jos niiden paljastaminen estäisi lain 
soveltamista tai olisi muuten yleisen edun 
vastaista, haittaisi julkisten tai yksityisten 
talouden toimijoiden oikeutettuja 
kaupallisia etuja taikka voisi haitata 
niiden välistä rehellistä kilpailua.
Ne osat, jotka voidaan paljastaa, on 
annettava saataville kohtuullisessa 
määräajassa.
Tietyn hankintasopimuksen saamista 
pyytävien ei tarvitse osoittaa 
minkäänlaista suoraa tai välillistä 
yhteyttä kyseiseen hankkeeseen. 
Tiedonsaajille on annettava mahdollisuus 
julkistaa tiedot.

Or. de

Tarkistus 724
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 

1. Jollei tämän direktiivin säännöksistä ja 
tiedonsaantia koskevasta kansallisesta 
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lainsäädännöstä muuta johdu, 
hankintaviranomainen ei saa paljastaa 
talouden toimijoiden sille toimittamia 
tietoja, jotka nämä ovat määritelleet 
luottamuksellisiksi, mukaan lukien muttei 
yksinomaan tekniset salaisuudet tai 
liikesalaisuudet ja tarjouksiin liittyvät 
luottamukselliset näkökohdat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 27 
artiklassa säädettyihin jälki-ilmoituksiin ja 
35 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja 
tarjoajille ilmoittamiseen.

lainsäädännöstä muuta johdu, 
käyttöoikeuden myöntäjä ei saa paljastaa 
talouden toimijoiden sille toimittamia 
tietoja, jotka nämä ovat määritelleet 
luottamuksellisiksi, mukaan lukien muttei 
yksinomaan tekniset salaisuudet tai 
liikesalaisuudet ja tarjouksiin liittyvät 
luottamukselliset näkökohdat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 27 
artiklassa säädettyihin jälki-ilmoituksiin ja 
35 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja 
tarjoajille ilmoittamiseen.

Käyttöoikeuden myöntäjä on velvollinen 
korvaamaan tämän vaatimuksen 
noudattamatta jättämisestä.
Tämä artikla ei estä tehtyjen sopimusten 
julkaisemista sopimuksiin mahdollisesti 
myöhemmin tehtävät muutokset mukaan 
luettuina.

Or. en

Tarkistus 725
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
voivat asettaa talouden toimijoille 
vaatimuksia, joiden tarkoituksena on 
suojata niiden tietojen 
luottamuksellisuutta, joita 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt antavat 
saataville käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyn kuluessa.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 726
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
voivat asettaa talouden toimijoille 
vaatimuksia, joiden tarkoituksena on 
suojata niiden tietojen luottamuksellisuutta, 
joita hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
antavat saataville 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
kuluessa.

2. Käyttöoikeuden myöntäjä voi asettaa 
talouden toimijoille vaatimuksia, joiden 
tarkoituksena on suojata niiden tietojen 
luottamuksellisuutta, joita se antaa 
saataville koko käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyn kuluessa.

Talouden toimija on velvollinen 
korvaamaan tämän vaatimuksen 
noudattamatta jättämisestä.

Or. en

Tarkistus 727
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Tarkistus 728
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sähköisessä viestinnässä käytettävien 
välineiden ja näiden välineiden teknisten 

Poistetaan.
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ominaisuuksien on oltava syrjimättömiä, 
yleisesti saatavilla ja yhteentoimivia 
yleisesti käytössä olevien tieto- ja 
viestintäteknologisten tuotteiden kanssa, 
eivätkä ne saa rajoittaa talouden 
toimijoiden mahdollisuuksia osallistua 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyyn. 
Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan 
mukaisiksi katsottavien sähköisten 
vastaanottolaitteiden tekniset 
yksityiskohdat ja ominaisuudet 
vahvistetaan liitteessä XII.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 46 artiklan 
mukaisesti liitteessä XII vahvistettujen 
teknisten yksityiskohtien ja 
ominaisuuksien muuttamisesta teknisen 
kehityksen vuoksi tai hallinnollisista 
syistä.
Teknisten formaattien, prosessien ja 
sanomastandardien yhteentoimivuuden 
varmistamiseksi erityisesti rajatylittävässä 
kontekstissä komissiolle siirretään valta 
antaa delegoituja säädöksiä 46 artiklan 
mukaisesti tiettyjen teknisten standardien 
käytön tekemisestä pakolliseksi ainakin 
tarjousten tai hakemusten sähköisen 
esittämisen, sähköisten luetteloiden ja 
sähköisten todentamismuotojen käytön 
osalta.

Or. en

Tarkistus 729
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hankintaviranomaiset ja -yksiköt voivat 
tarvittaessa edellyttää sellaisten välineiden 
käyttöä, jotka eivät ole yleisesti saatavissa, 
edellyttäen, että nämä välineet tarjoavat 

Poistetaan.
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vaihtoehtoisia käyttömuotoja.
Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
katsotaan tarjoavan sopivia vaihtoehtoisia 
käyttömuotoja missä tahansa seuraavista 
tilanteista:
a) ne antavat kyseiset välineet vapaasti, 
suoraan ja kokonaan saataville 
sähköisessä muodossa liitteen IX 
mukaisen ilmoituksen julkaisupäivästä tai 
siitä päivästä, jona kiinnostuksen 
vahvistamista koskeva pyyntö lähetetään. 
Ilmoituksessa tai kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä on 
mainittava internetosoite, josta kyseiset 
välineet ovat saatavilla;
b) ne varmistavat, että muihin 
jäsenvaltioihin kuin 
hankintaviranomaisen kotijäsenvaltioon 
sijoittautuneet tarjoajat voivat päästä 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyyn 
käyttämällä väliaikaisia tunnistevälineitä, 
jotka annetaan verkossa saataville ilman 
lisäkustannuksia;
c) ne tarjoavat vaihtoehtoisen kanavan 
tarjousten sähköistä jättämistä varten.

Or. en

Tarkistus 730
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tarjousten sähköiseen toimittamiseen 
ja vastaanottamiseen käytettäviin 
laitteisiin sekä hakemusten sähköiseen 
toimittamiseen ja vastaanottamiseen 
sovelletaan seuraavia sääntöjä:

Poistetaan.

a) tarjousten ja osallistumispyyntöjen 
sähköiseen toimittamiseen tarvittavia 
eritelmiä, myös salausta ja aikaleimausta, 
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koskevien tietojen on oltava 
kiinnostuneiden osapuolten käytettävissä;
b) laitteiden, todentamismenetelmien ja 
sähköisten allekirjoitusten on oltava 
liitteen XII vaatimusten mukaisia;
c) hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
on määritettävä turvataso, joka 
sähköisiltä viestintämuodoilta vaaditaan 
yksittäisen käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyn eri vaiheissa. Turvatason 
on oltava oikeassa suhteessa kuhunkin 
vaiheeseen liittyviin riskeihin;
d) jos edellytetään Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivissä 1999/93/EY 
määriteltyjä kehittyneitä sähköisiä 
allekirjoituksia, hankintaviranomaisten ja 
-yksikköjen on, jos allekirjoitus on 
kelvollinen, hyväksyttävä allekirjoitukset, 
jotka perustuvat komission päätöksessä 
2009/767/EY säädetyssä luotettavassa 
luettelossa tarkoitettuihin hyväksyttyihin 
sähköisiin varmenteisiin ja jotka on luotu 
turvallisilla allekirjoitusten 
luomismenetelmillä tai ilman niitä, 
seuraavien edellytysten täyttyessä:
i) niiden on vahvistettava vaadittu 
kehittyneen allekirjoituksen muoto 
komission päätöksessä 2011/130/EU 
säädettyjen muotojen perusteella ja 
otettava käyttöön tarvittavat toimenpiteet, 
jotta näitä allekirjoitusmuotoja pystytään 
käsittelemään teknisesti;
ii) jos tarjous allekirjoitetaan luotettavaan 
luetteloon sisältyvän hyväksytyn 
varmenteen perusteella, ne eivät saa 
soveltaa lisävaatimuksia, jotka voivat 
estää tarjoajia käyttämästä kyseisiä 
allekirjoituksia.

Or. en

Tarkistus 731
Liisa Jaakonsaari
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Ehdotus direktiiviksi
II osasto – -I luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-I luku
Yleiset periaatteet
-26 artikla
Käyttöoikeuden myöntäjän vapaus 
menettelyn järjestämisessä
Käyttöoikeuden myöntäjällä on vapaus 
järjestää menettely, joka johtaa 
käyttöoikeuden saajan valintaan, 
edellyttäen että tämän direktiivin 
säännöksiä noudatetaan, ja ainoat kaksi 
pakollista vaihetta ovat 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen julkaiseminen menettelyn 
alussa lukuun ottamatta 17 artiklassa ja 
26 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
tapauksia sekä käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyn tuloksia koskevan jälki-
ilmoituksen julkaiseminen menettelyn 
päätteeksi.
Käyttöoikeuden myöntäjä voi toteuttaa 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
aikana välitoimia, kuten lähettää 
tarjouspyynnön ehdokkaille, jotka ovat 
asianmukaisesti vastanneet 
käyttöoikeussopimusta koskevaan 
ilmoitukseen.
-26 a artikla
Yleiset periaatteet
1. Käyttöoikeussopimukset on tehtävä 
perustein, jotka käyttöoikeuden myöntäjä 
vahvistaa 38 a artiklan mukaisesti, 
edellyttäen, että seuraavat kumulatiiviset 
edellytykset täyttyvät:
a) tarjous on käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa tai 
tarjouspyynnössä ja 
käyttöoikeussopimuksen tekemiseen 
liittyvissä asiakirjoissa esitettyjen 
vaatimusten, edellytysten ja perusteiden 
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mukainen;
b) tarjouksen tekee tarjoaja,
i) jota ei ole estetty osallistumasta 
sopimuksentekomenettelyyn 36 artiklan 
5–8 kohdan mukaisesti ja 39 artiklan 
8 kohdan edellytysten täyttyessä ja
ii) joka täyttää käyttöoikeuden myöntäjän 
36 artiklan 2–3 kohdan mukaisesti 
vahvistamat valintaperusteet.
2. Käyttöoikeuden myöntäjän on 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
aikana kohdeltava talouden toimijoita 
yhdenvertaisesti sekä toimittava avoimesti 
ja oikeasuhteisella tavalla. Se ei erityisesti 
saa antaa syrjivällä tavalla tietoja, jotka 
saattavat asettaa yhden ehdokkaan tai 
tarjoajan muita edullisempaan asemaan. 
Käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
suunnittelussa ei saa pyrkiä sen 
jättämiseen tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle tai kilpailun 
keinotekoiseen kaventamiseen.
3. Käyttöoikeuden myöntäjä ja talouden 
toimija noudattavat sosiaali- ja 
työsuhdeturvaan sekä työehtoihin liittyviä 
velvoitteita siellä missä 
käyttöoikeussopimus toteutetaan 
työehtosopimusten, kansallisen 
lainsäädännön sekä kansainvälisen 
työoikeuden säännösten ja määräysten 
mukaisesti.
Käyttöoikeuden myöntäjä voi vapaasti 
eritellä käyttöoikeussopimusta koskevissa 
asiakirjoissa nämä velvoitteet ylittäviä 
sosiaalisia ja ympäristöä koskevia 
vaatimuksia. Tämä käsittää ILO:n 
yleissopimuksen nro 94 noudattamisen 
myös siellä, missä sitä ei ole sisällytetty 
kansalliseen lainsäädäntöön.

Or. en
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Tarkistus 732
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
-26 artikla ja -26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-26 artikla
Käyttöoikeussopimuksen myöntäjän 

vapaus määrittää menettely
Käyttöoikeussopimuksen myöntäjä on 
vapaa määrittämään menettelyn, jolla 
käyttöoikeussopimuksen saaja valitaan, 
edellyttäen että tämän direktiivin 
säännöksiä noudatetaan, ja menettelyssä 
on vain kaksi pakollista vaihetta nimittäin 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen julkaiseminen menettelyn 
aluksi, lukuun ottamatta 17 artiklassa ja 
26 artiklan 5 kohdassa säädettyjä 
tapauksia, ja käyttöoikeussopimusta 
koskevan jälki-ilmoituksen julkaiseminen 
menettelyn lopuksi.
Käyttöoikeussopimuksen myöntäjä voi 
sopimuksentekomenettelyn kuluessa lisätä 
menettelyyn välivaiheita, kuten 
tarjouspyynnön lähettäminen ehdokkaille, 
jotka ovat vastanneet 
käyttöoikeussopimusta koskevaan 
ilmoitukseen.

-26 a artikla
Yleiset periaatteet

1. Käyttöoikeussopimukset on tehtävä 
perustein, jotka käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjä vahvistaa 38 a artiklan 
mukaisesti, edellyttäen että seuraavat 
kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:
a) tarjous on käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa tai 
tarjouspyynnössä ja 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten, 
edellytysten ja perusteiden mukainen;
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b) tarjouksen tekee tarjoaja,
i) jota ei ole suljettu pois 
sopimuksentekomenettelystä 36 artiklan 
5 ja 7 kohdan nojalla, ja jollei 39 artiklan 
8 kohdasta muuta johdu;
ii) joka täyttää käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjän 36 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti vahvistamat valintaperusteet.
2. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjän on 
sopimuksentekomenettelyn kuluessa 
kohdeltava talouden toimijoita 
yhdenvertaisesti sekä toimittava avoimesti 
ja oikeasuhteisella tavalla. Se ei erityisesti 
saa antaa syrjivällä tavalla tietoja, jotka 
saattavat asettaa jotkut ehdokkaat tai 
tarjoajat muita edullisempaan asemaan. 
Käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
suunnittelussa ei saa pyrkiä sopimuksen 
jättämiseen tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle tai kilpailun 
keinotekoiseen rajoittamiseen.
3. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjän on 
varmistettava, että talouden toimija 
noudattaa paikassa, jossa urakat tai 
palvelut tarjotaan, sovellettavassa 
lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa 
säädettyjä tai määrättyjä sosiaaliturvaa ja 
työehtoja koskevia velvoitteitaan, ja sillä 
on mahdollisuus esittää täydentäviä 
sosiaalisia ja ympäristöä koskevia 
perusteita.

Or. fr

Perustelu

Lisätään esittelijän esittämässä tekstin uudessa rakenteessa olevaan -26 artiklaan alakohta.

Tarkistus 733
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Käyttöoikeussopimuksia koskevissa 
ilmoituksissa on oltava liitteessä IV 
olevassa osassa tarkoitetut tiedot sekä 
tarvittaessa muut hankintaviranomaisen tai 
-yksikön tarpeellisiksi katsomat tiedot 
vakiolomakkeiden mukaisesti.

2. Käyttöoikeussopimuksia koskevissa 
ilmoituksissa on oltava liitteessä IV 
olevassa osassa tarkoitetut tiedot sekä 
tarvittaessa muut hankintaviranomaisen tai 
-yksikön tarpeellisiksi katsomat tiedot.

Or. en

Tarkistus 734
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Käyttöoikeuden myöntäjä ja talouden 
toimija noudattavat sosiaali- ja 
työsuhdeturvaan sekä työehtoihin liittyviä 
velvoitteita siellä missä 
käyttöoikeussopimus toteutetaan 
työehtosopimusten, kansallisen 
lainsäädännön sekä kansainvälisen 
työoikeuden säännösten ja määräysten 
mukaisesti.
Käyttöoikeuden myöntäjä voi vapaasti 
eritellä käyttöoikeussopimusta koskevissa 
asiakirjoissa nämä velvoitteet ylittäviä 
sosiaalisia ja ympäristöä koskevia 
vaatimuksia. Tämä käsittää ILO:n 
yleissopimuksen nro 94 noudattamisen 
myös siellä, missä sitä ei ole sisällytetty 
kansalliseen lainsäädäntöön.

Or. en

Tarkistus 735
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen, 
jotka haluavat tehdä sosiaalipalveluja ja 
muita erityisiä palveluja koskevan 
käyttöoikeussopimuksen, on ilmoitettava 
aikomuksestaan tehdä 
käyttöoikeussopimus julkaisemalla 
ennakkoilmoitus mahdollisimman pian 
varainhoitovuoden alkamisen jälkeen. 
Kyseisissä ilmoituksissa on oltava liitteen 
XIII mukaiset tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 736
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen, 
jotka haluavat tehdä sosiaalipalveluja ja
muita erityisiä palveluja koskevan 
käyttöoikeussopimuksen, on ilmoitettava 
aikomuksestaan tehdä 
käyttöoikeussopimus julkaisemalla 
ennakkoilmoitus mahdollisimman pian 
varainhoitovuoden alkamisen jälkeen. 
Kyseisissä ilmoituksissa on oltava liitteen 
XIII mukaiset tiedot.

3. Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen, 
jotka haluavat tehdä liitteessä X lueteltuja
sosiaalipalveluja ja muita erityisiä 
palveluja koskevan 
käyttöoikeussopimuksen, on ilmoitettava 
aikomuksestaan tehdä 
käyttöoikeussopimus julkaisemalla 
ennakkoilmoitus mahdollisimman pian 
varainhoitovuoden alkamisen jälkeen. 
Kyseisissä ilmoituksissa on oltava liitteen 
XIII mukaiset tiedot.

Or. en

Perustelu

Viittaus puuttui.
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Tarkistus 737
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa kyseiset 
vakiolomakkeet. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
48 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 738
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, hankintaviranomaisia ja -
yksikköjä ei saa vaatia julkaisemaan 
käyttöoikeussopimusta koskevaa 
hankintailmoitusta seuraavissa 
tapauksissa:

Poistetaan.

a) käyttöoikeussopimusmenettelyllä ei ole 
saatu lainkaan tarjouksia tai ei ole saatu 
sopivia tarjouksia edellyttäen, että 
käyttöoikeussopimuksen alkuperäisiä 
ehtoja ei olennaisesti muuteta ja 
komissiolle tai [direktiivin 2004/18/EY 
korvaavan] direktiivin 84 artiklan 
mukaisesti nimetylle kansalliselle 
valvontaelimelle toimitetaan sen 
pyynnöstä selostus asiasta;
b) kun rakennusurakat tai palvelut 
voidaan antaa ainoastaan tietyn talouden 
toimijan tehtäväksi, teknisistä syistä 
johtuvaan kilpailun puuttumiseen, 
patenttien, tekijänoikeuksien tai muiden 
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immateriaalioikeuksien suojaamiseen tai 
muiden yksinoikeuksien suojaamiseen 
liittyvistä syistä eikä vaihtoehtoista tai 
korvaavaa ratkaisua ole ja kilpailun 
puuttuminen ei johdu 
käyttöoikeussopimuksen tekemiseen 
liittyvien parametrien keinotekoisesta 
kaventamisesta;
c) kyseessä ovat uudet rakennusurakat tai 
-palvelut, jotka ovat sille talouden 
toimijalle annetun rakennusurakan tai 
palvelun toistamista, jonka kanssa samat 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt ovat 
tehneet alkuperäisen 
käyttöoikeussopimuksen, johon 
sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua 
velvollisuutta, jos nämä uudet 
rakennusurakat tai palvelut ovat sen 
perushankkeen mukaisia, josta 
alkuperäinen käyttöoikeussopimus on 
tehty. Perushankkeessa on ilmoitettava 
mahdollisten lisäurakoiden tai -palvelujen 
laajuudesta sekä edellytyksistä, joilla niitä 
koskeva käyttöoikeussopimus voidaan 
tehdä.

Or. en

Perustelu

Alakohta on aivan liian yksityiskohtainen ja lisää näin ollen virheiden todennäköisyyttä 
käyttöoikeussopimusten tekemisessä. Velvoite käyttöoikeussopimusta koskevan ilmoituksen 
julkaisemisesta asianmukaisessa muodossa on riittävä.

Tarkistus 739
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
hankintaviranomaisia ja -yksikköjä ei saa 
vaatia julkaisemaan käyttöoikeussopimusta 
koskevaa hankintailmoitusta seuraavissa 

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
hankintaviranomaisia ja -yksikköjä ei saa 
vaatia julkaisemaan käyttöoikeussopimusta 
koskevaa hankintailmoitusta julkisia 
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tapauksissa: hankintoja koskevan direktiivin [aiemmin 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annettu 
direktiivi 2004/18/EY] 30 artiklassa 
tarkoitetuissa tapauksissa.

Or. de

Tarkistus 740
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
hankintaviranomaisia ja -yksikköjä ei saa 
vaatia julkaisemaan käyttöoikeussopimusta 
koskevaa hankintailmoitusta seuraavissa 
tapauksissa:

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
hankintaviranomaisia ja -yksikköjä ei saa 
vaatia julkaisemaan käyttöoikeussopimusta 
koskevaa hankintailmoitusta julkisia 
hankintoja koskevan direktiivin [aiemmin 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annettu 
direktiivi 2004/18/EY] 30 artiklassa 
tarkoitetuissa tapauksissa:

Or. de

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan julkisia hankintoja koskevaan direktiiviin, sillä tässä tapauksessa se 
on järkevää, kun käyttöoikeuksien ja julkisten hankintasopimusten tekemiseen sovelletaan 
samoja poikkeuksia.

Tarkistus 741
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käyttöoikeussopimusmenettelyllä ei ole 
saatu lainkaan tarjouksia tai ei ole saatu 
sopivia tarjouksia edellyttäen, että 
käyttöoikeussopimuksen alkuperäisiä 

Poistetaan.
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ehtoja ei olennaisesti muuteta ja 
komissiolle tai [direktiivin 2004/18/EY 
korvaavan] direktiivin 84 artiklan 
mukaisesti nimetylle kansalliselle 
valvontaelimelle toimitetaan sen 
pyynnöstä selostus asiasta;

Or. de

Perustelu

Tarpeellinen mukautus koko alakohdan uuteen muotoiluun.


