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Tarkistus 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Poistetaan, jotta teksti olisi johdonmukainen julkisia hankintoja koskevan direktiivin 30 
artiklan kanssa.

Tarkistus 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Komission teksti Tarkistus

b) kun rakennusurakat tai palvelut 
voidaan antaa ainoastaan tietyn talouden 
toimijan tehtäväksi, teknisistä syistä 
johtuvaan kilpailun puuttumiseen, 
patenttien, tekijänoikeuksien tai muiden 
immateriaalioikeuksien suojaamiseen tai 

Poistetaan.
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muiden yksinoikeuksien suojaamiseen 
liittyvistä syistä eikä vaihtoehtoista tai 
korvaavaa ratkaisua ole ja kilpailun 
puuttuminen ei johdu 
käyttöoikeussopimuksen tekemiseen 
liittyvien parametrien keinotekoisesta 
kaventamisesta;

Or. de

Perustelu

Mukauttaminen koko kohdan uuteen muotoiluun.

Tarkistus 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

b) kun rakennusurakat tai palvelut 
voidaan antaa ainoastaan tietyn talouden 
toimijan tehtäväksi, teknisistä syistä 
johtuvaan kilpailun puuttumiseen, 
patenttien, tekijänoikeuksien tai muiden 
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;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Poistetaan, jotta teksti olisi johdonmukainen julkisia hankintoja koskevan direktiivin 30 
artiklan kanssa.
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Tarkistus 745
Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus

b) kun rakennusurakat tai palvelut voidaan 
antaa ainoastaan tietyn talouden toimijan 
tehtäväksi, teknisistä syistä johtuvaan 
kilpailun puuttumiseen, patenttien, 
tekijänoikeuksien tai muiden 
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;

b) kun rakennusurakat tai palvelut voidaan 
antaa ainoastaan tietyn talouden toimijan 
tehtäväksi, teknisistä syistä johtuvaan 
kilpailun puuttumiseen, patenttien, 
tekijänoikeuksien tai muiden 
immateriaalioikeuksien suojaamiseen tai 
muiden yksinoikeuksien suojaamiseen 
liittyvistä syistä tai sellaisiin 
yksinoikeuksiin liittyvistä syistä, jotka 
takaavat talouden toimijalle maaperän ja 
käyttöoikeussopimuksen kohteen 
toteutuksen kannalta muiden olennaisten 
ja tarpeellisten ei korvattavissa olevien 
määrärahojen saatavuuden, eikä 
vaihtoehtoista tai korvaavaa ratkaisua ole 
ja kilpailun puuttuminen ei johdu 
käyttöoikeussopimuksen tekemiseen 
liittyvien parametrien keinotekoisesta 
kaventamisesta;

Or. it

Perustelu

Tarkistus perustuu tarpeeseen suojella omistusoikeuden kaltaisia todellisia oikeuksia tai 
luoda vuokraussopimusten yhteydessä saavutettuja oikeuksia koskeva sitoumus. Ne voivat 
koskea taloudellista toimijaa sellaisten määrättyjen ja erityisten maa-alueiden tapauksessa, 
joita hän tarvitsee käyttöoikeussopimuksen kohteena olevan urakan ja/tai palvelun 
toteuttamiseen. Tähän sisältyy myös jo alkuperäisessä asiakirjassa mainittu muiden 
"yksinoikeuksien" joukko.

Tarkistus 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Mukauttaminen koko kohdan uuteen muotoiluun.

Tarkistus 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

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 

Poistetaan.
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alkuperäinen käyttöoikeussopimus on 
tehty. Perushankkeessa on ilmoitettava 
mahdollisten lisäurakoiden tai -palvelujen
laajuudesta sekä edellytyksistä, joilla niitä 
koskeva käyttöoikeussopimus voidaan 
tehdä.

Or. de

Perustelu

Poistetaan, jotta teksti olisi johdonmukainen julkisia hankintoja koskevan direktiivin 30 
artiklan kanssa.

Tarkistus 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

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

Komission teksti Tarkistus

c a) rantalomapalvelujen tarjoamiseen 
tarkoitettuja julkishyödykkeitä koskeva 
käyttöoikeussopimus, joka on tehty 
talouden toimijan aloitteesta ja pyynnöstä 
ja josta on tullut hänen yritystoimintansa 
edellytys siinä määrin, että ilman 
käyttöoikeussopimusta talouden toimija 
menettäisi yrityksensä omistusoikeuden.

Or. it

Tarkistus 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Komission teksti Tarkistus

c a) palvelujen tarjoamiseen tarkoitettuja 
julkishyödykkeitä koskeva 
käyttöoikeussopimus, joka on tehty 
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sellaisen talouden toimijan pyynnöstä, 
jonka kanssa samat hankintaviranomaiset 
tai -yksiköt ovat tehneet alkuperäisen 
käyttöoikeussopimuksen; kyseiseen 
käyttöoikeussopimukseen sovelletaan 
1 kohdassa tarkoitettua velvollisuutta, 
mikäli sen puuttuminen johtaisi 
tosiasiassa toiminnan keskeytymiseen.

Or. it

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on suojella esimerkiksi matkailu- ja rantalomapalvelujen 
alalla toimvia usein perheomistuksessa olevia mikroyrityksiä sellaisissa tapauksissa, joissa 
käyttöoikeussopimuksen menettäminen johtaisi tällaisten yritysten toiminnan keskeytymiseen.

Tarkistus 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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

Komission teksti Tarkistus

c a) rantalomapalvelujen tarjoamiseen 
tarkoitettuja julkishyödykkeitä koskeva 
käyttöoikeussopimus, joka on tehty 
talouden toimijan aloitteesta ja pyynnöstä 
ja josta on muodostunut hänen 
yritystoimintansa edellytys siinä määrin, 
että ilman käyttöoikeussopimusta 
talouden toimija menettäisi yrityksensä 
omistusoikeuden.

Or. it

Tarkistus 751
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
otettava heti ensimmäisen hankkeen 
tarjouskilpailun yhteydessä huomioon 
myöhempien rakennusurakoiden tai 
-palvelujen arvioidut 
kokonaiskustannukset soveltaessaan 
5artiklan säännöksiä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
otettava heti ensimmäisen hankkeen 
tarjouskilpailun yhteydessä huomioon 
myöhempien rakennusurakoiden tai 
-palvelujen arvioidut 
kokonaiskustannukset soveltaessaan 5 
artiklan säännöksiä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Poistetaan, jotta teksti olisi johdonmukainen julkisia hankintoja koskevan direktiivin 30 
artiklan kanssa.

Tarkistus 753
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Ensimmäisen alakohdan a alakohdan 
soveltamiseksi tarjousta ei pidetä sopivana 
silloin, kun

Poistetaan.

– se ei vastaa tarjouspyyntöä tai sitä ei 
voida hyväksyä, ja
– se on käyttöoikeussopimuksen kannalta 
tarpeeton eikä täytä 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa määriteltyjä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
tarpeita.
Tarjouksia pidetään tarjouspyyntöä 
vastaamattomina silloin, kun ne eivät 
noudata käyttöoikeussopimuksiin liittyviä 
asiakirjoja tai tarjotut hinnat on suojattu 
tavanomaisilta kilpailuvoimilta.
Tarjouksia ei voida pitää hyväksyttävinä 
seuraavissa tapauksissa:
a) ne on saatu myöhässä;
b) niiden tekijä ei täytä vaadittuja 
pätevyysvaatimuksia;
c) niiden hinta ylittää 
hankintaviranomaisen tai -yksikön ennen 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskevan menettelyn aloittamista 
laatiman talousarvion, joka on esitetty 
kirjallisesti;
d) ne on todettu poikkeuksellisen 
alhaisiksi.

Or. en

Perustelu

Kohta on aivan liian yksityiskohtainen ja lisää siksi virheiden todennäköisyyttä 
käyttöoikeussopimuksia tehtäessä. Velvollisuus julkaista käyttöoikeussopimusta koskeva 
ilmoitus asianmukaista lomaketta käyttäen on riittävä.

Tarkistus 754
Philippe Juvin
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Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan
soveltamiseksi tarjousta ei pidetä sopivana 
silloin, kun

Edellä olevan 5 a kohdan soveltamiseksi 
tarjousta ei pidetä sopivana silloin, kun se 
on käyttöoikeussopimuksen kannalta 
tarpeeton, koska se ei täytä 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa määriteltyjä 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjän 
tarpeita.

Or. fr

Perustelu

Selvennetään ja rajataan tapausta, jossa käyttöoikeussopimuksen myöntäjä ei voi julkaista 
(26 artiklan 5 a kohdassa / esittelijän tarkistuksessa 145 tarkoitettua) käyttöoikeussopimusta 
koskevaa uutta ilmoitusta. Tämä on mahdollista vain, kun tarjous on käyttöoikeussopimuksen 
kannalta tarpeeton. Tällöin vaikuttaa tarpeettomalta täsmentää yksityiskohtaisemmin sitä, 
kuinka tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä tai sitä ei voida hyväksyä.

Tarkistus 755
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– se ei vastaa tarjouspyyntöä tai sitä ei 
voida hyväksyä, ja

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Selvennetään ja rajataan tapausta, jossa käyttöoikeussopimuksen myöntäjä ei voi julkaista 
(26 artiklan 5 a kohdassa / esittelijän tarkistuksessa 145 tarkoitettua) käyttöoikeussopimusta 
koskevaa uutta ilmoitusta. Tämä on mahdollista vain, kun tarjous on käyttöoikeussopimuksen 
kannalta tarpeeton. Tällöin vaikuttaa tarpeettomalta täsmentää yksityiskohtaisemmin sitä, 
kuinka tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä tai sitä ei voida hyväksyä. Ks. 26 artiklan 6 kohdan 
ensimmäiseen alakohtaan esitetty tarkistus.
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Tarkistus 756
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– se on käyttöoikeussopimuksen kannalta 
tarpeeton eikä täytä 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa määriteltyjä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
tarpeita.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Selvennetään ja rajataan tapausta, jossa käyttöoikeussopimuksen myöntäjä ei voi julkaista 
(26 artiklan 5 a kohdassa / esittelijän tarkistuksessa 145 tarkoitettua) käyttöoikeussopimusta 
koskevaa uutta ilmoitusta. Tämä on mahdollista vain, kun tarjous on käyttöoikeussopimuksen 
kannalta tarpeeton. Tällöin vaikuttaa tarpeettomalta täsmentää yksityiskohtaisemmin sitä, 
kuinka tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä tai sitä ei voida hyväksyä. Ks. 26 artiklan 6 kohdan 
ensimmäiseen alakohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 757
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarjouksia pidetään tarjouspyyntöä 
vastaamattomina silloin, kun ne eivät 
noudata käyttöoikeussopimuksiin liittyviä 
asiakirjoja tai tarjotut hinnat on suojattu 
tavanomaisilta kilpailuvoimilta.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Selvennetään ja rajataan tapausta, jossa käyttöoikeussopimuksen myöntäjä ei voi julkaista 
(26 artiklan 5 a kohdassa / esittelijän tarkistuksessa 145 tarkoitettua) käyttöoikeussopimusta 
koskevaa uutta ilmoitusta. Tämä on mahdollista vain, kun tarjous on käyttöoikeussopimuksen 
kannalta tarpeeton. Tällöin vaikuttaa tarpeettomalta täsmentää yksityiskohtaisemmin sitä, 
kuinka tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä tai sitä ei voida hyväksyä. Ks. 26 artiklan 6 kohdan 
ensimmäiseen alakohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 758
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarjouksia ei voida pitää hyväksyttävinä 
seuraavissa tapauksissa:

Poistetaan.

a) ne on saatu myöhässä;
b) niiden tekijä ei täytä vaadittuja 
pätevyysvaatimuksia;
c) niiden hinta ylittää 
hankintaviranomaisen tai -yksikön ennen 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskevan menettelyn aloittamista 
laatiman talousarvion, joka on esitetty 
kirjallisesti;
d) ne on todettu poikkeuksellisen 
alhaisiksi.

Or. fr

Perustelu

Selvennetään ja rajataan tapausta, jossa käyttöoikeussopimuksen myöntäjä ei voi julkaista 
(26 artiklan 5 a kohdassa / esittelijän tarkistuksessa 145 tarkoitettua) käyttöoikeussopimusta 
koskevaa uutta ilmoitusta. Tämä on mahdollista vain, kun tarjous on käyttöoikeussopimuksen 
kannalta tarpeeton. Tällöin vaikuttaa tarpeettomalta täsmentää yksityiskohtaisemmin sitä, 
kuinka tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä tai sitä ei voida hyväksyä. Ks. 26 artiklan 6 kohdan 
ensimmäiseen alakohtaan esitetty tarkistus.
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Tarkistus 759
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Yleiset periaatteet

1. 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, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä tai 
käyttöoikeussopimuksen tekemiseen 
liittyvissä asiakirjoissa esitettyjen 
vaatimusten, edellytysten ja perusteiden 
mukainen;
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 hankintaviranomaisen tai 
-yksikön 36 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti vahvistamat valintaperusteet
iii) täyttää sovellettavat työehdot, 
rakennusurakan, palvelun tai 
tavarahankinnan suorituspaikalla 
sovellettavissa unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määritellyt 
ympäristö-, terveys-, turvallisuus-, 
sosiaali- ja työoikeuden säännöt ja 
standardit mukaan luettuina;
2. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjän on 
sopimuksentekomenettelyn kuluessa 
kohdeltava talouden toimijoita 
yhdenvertaisesti sekä toimittava avoimesti 
ja oikeasuhteisella tavalla. Se ei erityisesti 
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saa antaa syrjivällä tavalla tietoja, jotka 
saattavat asettaa jotkut ehdokkaat tai 
tarjoajat muita edullisempaan asemaan. 
Käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
suunnittelussa ei saa pyrkiä sen 
jättämiseen tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle tai kilpailun 
keinotekoiseen rajoittamiseen.
3. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjän ja 
talouden toimijan on noudatettava 
terveys- ja turvallisuusvaatimuksia sekä 
sosiaalisia seikkoja koskevia 
velvollisuuksia ja työehtoja, joita 
sovelletaan sopimuksen toteutuspaikalla, 
sellaisina kuin ne on esitetty 
työehtosopimuksissa, kansallisessa ja 
unionin lainsäädännössä ja 
kansainvälisen työoikeuden säännöksissä.
Käyttöoikeussopimuksen myöntäjä voi 
vapaasti asettaa tarjousasiakirjoissa näitä 
velvoitteita pidemmälle meneviä 
sosiaalisia ja ympäristöä koskevia 
perusteita. Tähän sisältyy ILOn 
yleissopimuksen nro 94 noudattaminen, 
vaikka sitä ei olisi pantu täytäntöön 
kansallisessa lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 760
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
velvollisuutta on sovellettava myös niihin 
palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden 
ennakoitu arvo 6 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun menetelmän mukaan 
laskettuna on vähintään 2 500 000 euroa, 
lukuun ottamatta ainoastaan 

Poistetaan.
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sosiaalipalveluja ja muita 17 artiklassa 
tarkoitettuja erityisiä palveluja.

Or. en

Tarkistus 761
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tällaisissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä V tai sosiaalipalveluja ja muita 
erityisiä palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten osalta liitteessä 
VI esitetyt tiedot, ja ne on julkaistava 28 
artiklan säännösten mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 762
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
[...]

Or. en

Tarkistus 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla
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Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
[...]

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 764
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Julkaiseminen kansallisella tasolla
1. Edellä 26 ja 27 artiklassa tarkoitettuja 
ilmoituksia ja niiden sisältämiä tietoja ei 
saa julkaista kansallisella tasolla ennen 
28 artiklan mukaista julkaisemista.
2. Kansallisella tasolla julkaistuissa 
ilmoituksissa ei saa olla muita tietoja kuin 
ne, jotka ovat komissiolle lähetetyissä 
ilmoituksissa, mutta niissä on mainittava 
päivä, jona ilmoitus on lähetetty 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla
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Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Julkaiseminen kansallisella tasolla
1. Edellä 26 ja 27 artiklassa tarkoitettuja 
ilmoituksia ja niiden sisältämiä tietoja ei 
saa julkaista kansallisella tasolla ennen 
28 artiklan mukaista julkaisemista.
2. Kansallisella tasolla julkaistuissa 
ilmoituksissa ei saa olla muita tietoja kuin 
ne, jotka ovat komissiolle lähetetyissä 
ilmoituksissa, mutta niissä on mainittava 
päivä, jona ilmoitus on lähetetty 
komissiolle.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Käyttöoikeussopimuksiin liittyvien 
asiakirjojen saatavuus sähköisessä 
muodossa
1. Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
on asetettava käyttöoikeussopimuksiin 
liittyvät asiakirjat ilmaiseksi, rajoituksetta, 
suoraan ja kokonaan kaikkien saataville 
sähköisessä muodossa siitä päivästä, jona 
ilmoitus on julkaistu 28 artiklan 
mukaisesti tai jona tarjouspyyntö 
lähetetään. Ilmoituksessa tai pyynnöissä 
on mainittava internetosoite, jossa 
asiakirja-aineisto on saatavilla.
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2. Jos eritelmiä ja niitä täydentäviä 
asiakirjoja koskevia lisätietoja on pyydetty 
ajoissa, hankintaviranomaisten ja -
yksikköjen tai toimivaltaisten yksikköjen 
on toimitettava ne viimeistään kuusi 
päivää ennen tarjousten 
vastaanottamiselle asetetun määräajan 
päättymistä.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
Ilmiantajien suojelu

Hankintaviranomaisilla ja -yksiköillä on 
oltava henkilöstöään varten sisäiset 
ilmiantomenettelyt, jotta varmistetaan, 
että
a) kaikkia henkilöstön jäseniä (mukaan 
lukien tilapäiset työntekijät, 
vuokratyöntekijät, harjoittelijat ja 
konsultit), jotka tekevät vilpittömässä 
mielessä ilmoituksen mistä tahansa 
merkittävästä rikkomuksesta, suojellaan 
kaikenlaisilta kostotoimilta, häirinnältä ja 
haitallisilta toimilta;
b) ilmiantajat pidetään salassa, paitsi jos 
he nimenomaan luopuvat salassapidosta;
c) ilmoitusten tekemistä varten tarjotaan 
asianmukaisia mekanismeja, kuten 
neuvontapuhelimia ja verkkolomakkeita;
d) ilmiantajalla, jota kohtaan on 
suoritettu kostotoimenpiteitä, on oikeus 
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oikeudenmukaiseen kuulemiseen 
puolueettomalla foorumilla, ja hänelle 
myönnetään täysimääräinen korvaus; 
kostotoimiin ryhtyneitä on rangaistava 
asianmukaisesti;
e) ilmoitukset tutkitaan asianmukaisesti ja 
tarvittaessa ryhdytään korjaaviin 
toimenpiteisiin, ja ilmiantajat voivat 
halutessaan osallistua näihin 
menettelyihin;
f) johtajien on osoitettava, että kaikki 
ilmiantajaa vastaan toteutetut 
toimenpiteet johtuivat muista syistä kuin 
ilmiantamisesta;
g) vilpittömässä mielessä tehtyjä 
virheellisiä ilmoituksia suojellaan; 
ilmoituksia, jotka voidaan osoittaa 
vilpillisessä mielessä tehdyksi, ei suojella;
h) johdolle ja henkilöstölle olisi annettava 
asianmukainen koulutus ilmiantajien 
oikeuksista, menettelytavoista ja 
menettelyistä;
i) riippumattomien elinten olisi valvottava 
ja arvioitava ilmiantajaa koskevia 
menettelytapoja säännöllisesti;
j) valittujen virkailijoiden, 
kansalaisjärjestöjen, tiedotusvälineiden ja 
muiden asiaankuuluvien osapuolten 
ulkopuolista ilmiantamista suojellaan, jos 
sisäiset kanavat eivät toimi tai niitä ei ole 
olemassa.

Or. en

Tarkistus 768
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
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Korruption torjunta ja 
eturistiriitatilanteiden välttäminen

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt, 
joilla ehkäistään petokset, suosinta ja 
korruptio sekä vältetään eturistiriidat ja 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
sopimuksentekomenettelyn avoimuus ja 
kaikkien ehdokkaiden ja tarjoajien 
yhdenvertainen kohtelu.
Toteutettavilla toimenpiteillä on otettava 
käyttöön ja sovellettava kattavia ja 
tehokkaita indikaattori- ja seuranta 
järjestelmiä, joiden tarkoituksena on 
ehkäistä, havaita ja poistaa hankintoihin 
liittyviä petos-, lahjonta- ja 
eturistiriitatapauksia sekä muita vakavia 
sääntöjenvastaisuuksia. Niiden on 
erityisesti mahdollistettava tarjoajan tai 
ehdokkaan sulkeminen menettelyn 
ulkopuolelle vain silloin, kun 
eturistiriitoja ei voida poistaa tehokkaasti 
muulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 769
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
[...]

Or. en

Perustelu

Kohta on tarpeeton, sillä yhdenvertaisen kohtelun, syrjimättömyyden, avoimuuden ja 
oikeasuhtaisuuden periaatteet sisältyvät jo direktiivin 7 artiklaan.
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Tarkistus 770
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
[...]

Or. en

Tarkistus 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa 
määritellyt tekniset eritelmät on 
vahvistettava käyttöoikeussopimuksiin 
liittyvissä asiakirjoissa. Teknisissä 
eritelmissä on määriteltävä 
rakennusurakoilta, palveluilta tai 
tavaroilta, vaadittavat ominaisuudet.

Tekniset eritelmät ja/tai toiminnalliset 
vaatimukset on vahvistettava 
käyttöoikeussopimuksiin liittyvissä 
asiakirjoissa ja niillä on varmistettava 
talouden toimijoille yhtäläinen pääsy 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskevaan menettelyyn, eivätkä ne saa 
haitata perusteettomasti 
käyttöoikeussopimusten tekemisen 
avaamista kilpailulle.

Teknisissä eritelmissä ja/tai 
toiminnallisissa vaatimuksissa ei 
etenkään saa mainita tiettyä valmistajaa 
tai tiettyä alkuperää olevia tuotteita tai 
erityistä menetelmää eikä viitata 
tavaramerkkiin, patenttiin tai tyyppiin tai 
tiettyyn tuotantoon siten, että maininta 
suosisi tai sulkisi menettelystä pois tiettyjä 
yrityksiä tai tiettyjä tuotteita, paitsi jos 
tämä on perusteltua hankintasopimuksen 
kohteen vuoksi. Maininta tai viittaus on 
poikkeuksellisesti sallittu siinä 
tapauksessa, että hankintasopimuksen 
kohdetta ei ole mahdollista riittävän 
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täsmällisesti ja täysin selvästi kuvata; 
tällaiseen viittaukseen on liitettävä 
ilmaisu "tai vastaava".

Or. en

Perustelu

Alkuperäisessä ehdotuksessa vain toistetaan päädirektiivin teknisiä eritelmiä koskevat 
säännökset, jotka eivät sovellu täysin käyttöoikeussopimuksiin. Esittelijä ehdottaa kevyempää 
viittausta teknisiin eritelmiin uudessa 38 b artiklassa, mutta olisi luultavasti parempi, että 
säännös pysyisi 32 artiklassa. Ei olisi viisasta poista kaikkia viittauksia teknisiin eritelmiin, 
koska tämä saattaisi rohkaista protektionistisia toimintatapoja. Tarkistus perustuu esittelijän 
omaan ehdotukseen.

Tarkistus 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata 
myös tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 14 
alakohdassa tarkoitetun elinkaaren 
vaiheessa. Tätä alakohtaa on sovellettava 
direktiivin 96/71/EY mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto liittyy tarkistukseen, jolla korvataan 32 artikla.

Tarkistus 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Teknisissä eritelmissä on myös 
mainittava, edellytetäänkö 
immateriaalioikeuksien siirtoa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto liittyy tarkistukseen, jolla korvataan 32 artikla.

Tarkistus 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa käyttöoikeussopimuksissa, joiden 
kohde on tarkoitettu henkilöiden 
käyttöön, olipa kyse yleisöstä taikka 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
henkilöstöstä, tekniset eritelmät on 
asianmukaisesti perusteltuja tapauksia 
lukuun ottamatta laadittava siten, että 
voidaan ottaa huomioon vammaiskäytön 
edellytykset tai kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävä suunnittelu.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto liittyy tarkistukseen, jolla korvataan 32 artikla.

Tarkistus 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos pakolliset esteettömyysstandardit 
vahvistetaan unionin säädöksellä, tekniset 
eritelmät on määriteltävä 
esteettömyysnäkökohtien osalta 
viittaamalla kyseiseen säädökseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto liittyy tarkistukseen, jolla korvataan 32 artikla.

Tarkistus 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Teknisillä eritelmillä on varmistettava 
talouden toimijoille yhtäläinen pääsy 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskevaan menettelyyn, eivätkä ne saa 
haitata perusteettomasti 
käyttöoikeussopimusten tekemisen 
avaamista kilpailulle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto liittyy tarkistukseen, jolla korvataan 32 artikla.

Tarkistus 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Rajoittamatta pakollisten kansallisten 
teknisten sääntöjen soveltamista siltä osin 
kuin ne ovat unionin oikeuden mukaisia, 
tekniset eritelmät on laadittava jollakin 
seuraavista tavoista:

Poistetaan.

a) suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
mukaan lukien ympäristöominaisuudet, 
edellyttäen että parametrit ovat riittävän 
tarkat, jotta tarjoajat pystyvät 
määrittämään sopimuksen kohteen ja 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt pystyvät 
tekemään sopimuksen;
b) viittaamalla joko liitteessä VIII 
määriteltyihin eritelmiin ja seuraavassa 
luetellussa tärkeysjärjestyksessä: 
kansallisiin standardeihin, joilla 
saatetaan voimaan eurooppalaisia 
standardeja, eurooppalaisiin teknisiin 
hyväksyntöihin, yhteisiin teknisiin 
eritelmiin, kansainvälisiin standardeihin, 
muihin eurooppalaisten 
standardointielinten laatimiin teknisiin 
viitejärjestelmiin tai, jos näitä ei ole, 
kansallisiin standardeihin tai kansallisiin 
teknisiin hyväksyntöihin tai kansallisiin 
rakennusurakoiden suunnitteluun, 
laskentaan ja toteuttamiseen sekä 
tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin 
eritelmiin. Jokaiseen viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu ”tai vastaava”;
c) a alakohdassa tarkoitettujen 
suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella ja 
viittaamalla suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten mukaisuutta 
koskevana olettamana b alakohdassa 
tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin;
d) viittaamalla b alakohdassa 
tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin 
tiettyjen ominaisuuksien osalta ja a 
alakohdassa mainittuihin suorituskykyä 
koskeviin tai toiminnallisiin vaatimuksiin 
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muiden ominaisuuksien osalta.

Or. en

Perustelu

Poisto liittyy tarkistukseen, jolla korvataan 32 artikla.

Tarkistus 778
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. viittaamalla sosiaalisiin näkökohtiin 
sellaisten ulkoisten sosiaalisten 
kustannusten yhteydessä, jotka liittyvät 
suoraan elinkaareen ja joihin kuuluvat 
esimerkiksi tuotannon vaikutukset 
ympäristöön ja ympärillä oleviin 
yhteisöihin; sosiaalisiin seikkoihin ja 
työehtoihin, terveyteen ja turvallisuuteen 
työpaikoilla, sosiaaliturvaan ja 
työolosuhteisiin, sellaisina kuin ne on 
määritelty EU:n lainsäädännössä, 
kansallisissa laeissa, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä, 
välitystuomioissa, työehtosopimuksissa 
sekä kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä, jotka ovat voimassa 
suorituspaikassa; nämä velvollisuudet on 
täytettävä myös rajatylittävissä 
tapauksissa, joissa jostakin jäsenvaltiosta 
olevat työntekijät suorittavat palveluja 
toisessa jäsenvaltiossa.

Or. de

Perustelu

Kannatan lähtökohtaisesti Philippe Juvinin ehdotusta poistaa tässä yhteydessä tekniset 
eritelmät. Siltä varalta, että ehdotus ei saa enemmistön kannatusta, ehdotan tätä tarkistusta.
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Tarkistus 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Teknisissä eritelmissä ei saa viitata 
tiettyyn valmistajaan tai tiettyä alkuperää 
oleviin tuotteisiin tai erityiseen 
menetelmään eikä tavaramerkkeihin, 
patentteihin, tyyppeihin tai tiettyyn 
alkuperään tai tuotantoon siten, että 
maininta suosisi tai sulkisi menettelystä 
pois tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotteita, 
paitsi jos tämä on perusteltua sopimuksen 
kohteen vuoksi. Tällainen viittaus on 
poikkeuksellisesti sallittu siinä 
tapauksessa, että sopimuksen kohdetta ei 
ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja 
täysin selvästi kuvata 3 kohdan 
mukaisesti; tällaiseen viittaukseen on 
liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto liittyy tarkistukseen, jolla korvataan 32 artikla.

Tarkistus 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos hankintaviranomainen tai -yksikkö 
käyttää mahdollisuutta viitata 3 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettuihin eritelmiin, 
se ei saa hylätä tarjousta sillä perusteella, 
että tarjotut rakennusurakat, tavarat ja 
palvelut eivät ole niiden eritelmien 
mukaisia, joihin se on viitannut, jos 

Poistetaan.
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tarjoaja osoittaa tarjouksessaan millä 
tahansa asianmukaisella tavalla, mukaan 
lukien 33 artiklassa tarkoitettu näyttö, että 
sen ehdottamat ratkaisut täyttävät 
teknisissä eritelmissä määritellyt 
vaatimukset vastaavalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Poisto liittyy tarkistukseen, jolla korvataan 32 artikla.

Tarkistus 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos hankintaviranomainen tai -yksikkö 
käyttää 3 kohdan a alakohdassa säädettyä 
mahdollisuutta laatia tekniset eritelmät 
suorituskykyä koskevien tai 
toiminnallisten vaatimusten perusteella, 
se ei saa hylätä tarjousta tavaroista, 
palveluista tai rakennusurakoista, jotka 
ovat kansallisesti voimaan saatetun 
eurooppalaisen standardin, 
eurooppalaisen teknisen hyväksynnän, 
yhteisen teknisen eritelmän, 
kansainvälisen standardin tai 
eurooppalaisen standardointielimen 
laatiman teknisen viitejärjestelmän 
mukaisia, jos nämä eritelmät koskevat 
suorituskykyä koskevia tai toiminnallisia 
vaatimuksia, jotka se on asettanut.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto liittyy tarkistukseen, jolla korvataan 32 artikla.
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Tarkistus 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarjoajan on osoitettava tarjouksessaan 
millä tahansa asianmukaisella tavalla, 
mukaan lukien 33 artiklassa tarkoitetut 
todistuskeinot, että standardin mukainen 
rakennusurakka, tavara tai palvelu 
täyttää hankintaviranomaisen tai -yksikön 
suorituskykyä koskevat tai toiminnalliset 
vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poisto liittyy tarkistukseen, jolla korvataan 32 artikla.

Tarkistus 783
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Testausraportit, sertifiointi ja muut 
todistuskeinot
1. Hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
voivat vaatia, että talouden toimijat 
esittävät tunnustetun laitoksen laatiman 
testausraportin tai tällaisen laitoksen 
antaman todistuksen näyttönä teknisten 
eritelmien mukaisuudesta.
Jos hankintaviranomaiset vaativat 
tunnustettujen laitosten antamien 
sellaisten todistusten esittämistä, joissa 
todistetaan tietyn teknisen eritelmän 
mukaisuus, hankintaviranomaisten on 
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myös hyväksyttävä vastaavien muiden 
tunnustettujen laitosten antamat 
todistukset.
2. Hankintaviranomaisten tai yksikköjen 
on hyväksyttävä muu asianmukainen 
näyttö, kuten valmistajan tekniset 
asiakirjat, jos 1 kohdassa tarkoitetut 
todistukset tai testausraportit eivät ole 
asianomaisen talouden toimijan 
käytettävissä tai toimijalla ei ole 
mahdollisuutta saada niitä asetettujen 
määräaikojen kuluessa.
3. Tässä artiklassa tarkoitetut tunnustetut 
laitokset ovat testaus- ja 
kalibrointilaboratorioita sekä sertifiointi-
ja tarkastuselimiä, jotka on akkreditoitu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 765/200829

mukaisesti.
4. Jäsenvaltioiden on asetettava pyynnöstä 
muiden jäsenvaltioiden saataville tiedot, 
jotka liittyvät 32 artiklan ja tämän 
artiklan mukaisesti esitettyihin näyttöön 
ja asiakirjoihin, joilla osoitetaan teknisten 
vaatimusten mukaisuus. 
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava nämä tiedot 
(direktiivin 2004/18/EY korvaavan 
direktiivin) 88 artiklassa tarkoitettua 
hallintoa koskevien säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 784
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
Yleiset periaatteet
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Käyttöoikeussopimukset on tehtävä 
perustein, jotka hankintaviranomainen tai 
-yksikkö vahvistaa 39 artiklan mukaisesti, 
edellyttäen, että seuraavat kumulatiiviset 
edellytykset täyttyvät:
a) tarjous on käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa, kiinnostuksen 
vahvistamista koskevassa pyynnössä ja 
käyttöoikeussopimuksen tekemiseen 
liittyvissä asiakirjoissa esitettyjen 
vaatimusten, edellytysten ja perusteiden 
mukainen;
b) tarjouksen tekee tarjoaja,
i) jota ei ole estetty osallistumasta 
sopimuksentekomenettelyyn 36 artiklan 
4–8 kohdan mukaisesti ja
ii) joka täyttää hankintaviranomaisen tai 
-yksikön 36 artiklan 1–3 kohdan 
mukaisesti vahvistamat valintaperusteet.

Or. en

Tarkistus 785
Pier Antonio Panzeri

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) joka täyttää sovellettavat työehdot, 
rakennusurakan, palvelun tai 
tavarahankinnan suorituspaikalla 
sovellettavissa unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määritellyt 
ympäristö-, terveys-, turvallisuus-, 
sosiaali- ja työoikeuden säännöt ja 
standardit mukaan luettuina;

Or. en
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Tarkistus 786
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

35 artikla Poistetaan.
[...]

Or. en

Perustelu

Kohta on aivan liian yksityiskohtainen ja lisää siksi virheiden todennäköisyyttä 
käyttöoikeussopimuksia tehtäessä. Yhdenvertaista kohtelua, syrjimättömyyttä, avoimuutta ja 
oikeasuhtaisuutta koskevat perustavanlaatuiset säännöt ovat riittävät ja sisältyvät jo 
direktiivin 7 artiklaan.

Tarkistus 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos käyttöoikeussopimukseen 
tekemiseen liittyy neuvotteluja, 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
noudatettava seuraavia sääntöjä:

Poistetaan.

a) jos neuvottelut käydään tarjousten 
tekemisen jälkeen, niiden on neuvoteltava 
tarjoajien kanssa näiden tekemistä 
tarjouksista tarjousten mukauttamiseksi 
1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin 
perusteisiin ja vaatimuksiin;
b) ne eivät saa paljastaa muille 
osallistujille jonkin ehdokkaan 
ehdottamia ratkaisuja tai muita kyseisen 
ehdokkaan neuvottelun kuluessa antamia 
luottamuksellisia tietoja ilman tämän 
suostumusta. Tätä suostumusta ei anneta 
yleisen oikeudesta luopumisen muodossa, 
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vaan se on annettava viitaten erityisten 
ratkaisujen tai muiden luottamuksellisten 
tietojen antamista koskevan aikomuksen 
muodossa;
c) ne voivat käydä neuvottelut vaiheittain 
neuvoteltavien tarjousten määrän 
pienentämiseksi soveltamalla 
hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä 
tai käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa ilmoitettuja sopimuksen 
tekoperusteita. Hankintaviranomaisen on 
ilmoitettava hankintailmoituksessa, 
tarjouspyynnössä tai 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa, onko se käyttänyt tätä 
mahdollisuutta;
d) niiden on arvioitava tarjoukset 
sellaisina kuin ne on neuvoteltu alun 
perin ilmoitettujen tekoperusteiden 
mukaan;
e) niiden on pidettävä kirjallista rekisteriä 
muodollisista keskusteluista ja 
mahdollisista muista 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
kannalta merkityksellisistä vaiheista ja 
tapahtumista. Niiden on erityisesti 
huolehdittava kaikilla asianmukaisilla 
tavoilla neuvotteluiden jäljitettävyydestä.

Or. de

Perustelu

Kaikkien menettelyjen olisi oltava samanarvoisia, eikä mitään niistä pitäisi näin ollen 
korostaa.

Tarkistus 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Hankintaviranomaisen on 
asianomaisen osapuolen pyynnöstä 
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 
15 päivän kuluessa kirjallisen pyynnön 
vastaanottamisesta ilmoitettava

Poistetaan.

a) kaikille hylätyille ehdokkaille seikat, 
joiden perusteella niiden hakemus on 
hylätty,
b) kaikille hylätyille tarjoajille seikat, 
joiden perusteella niiden tarjous on 
hylätty, sekä 32 artiklan 5 ja 6 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa seikat, joiden 
perusteella hankintaviranomainen on 
päättänyt, ettei vastaavuutta ole tai 
etteivät rakennusurakat, tavarat tai 
palvelut täytä suorituskykyä koskevia tai 
toiminnallisia vaatimuksia;
c) kaikille hyväksyttävän tarjouksen 
tehneille tarjoajille valitun tarjouksen 
ominaisuudet ja suhteelliset edut sekä 
valitun tarjoajan nimi tai puitejärjestelyn 
osapuolet,
d) kaikille hyväksyttävän tarjouksen 
tehneille tarjoajille tarjoajien kanssa 
käytävistä neuvotteluista ja 
vuoropuhelusta sekä niiden etenemisestä.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen. Lisäksi 
käyttöoikeussopimusta koskeva päätös julkaistaan joka tapauksessa, joten nämä 
ilmoitusvelvollisuudet ovat tarpeettomia.

Tarkistus 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Hankintaviranomaiset voivat kuitenkin 
päättää, että tiettyjä 6 kohdassa 
tarkoitettuja sopimusta koskevia tietoja ei 
anneta, jos niiden paljastaminen olisi 
esteenä lainsäädännön soveltamiselle tai 
olisi muulla tavoin yleisen edun vastaista 
tai vaarantaisi julkisten tai yksityisten 
talouden toimijoiden oikeutetut 
kaupalliset edut taikka voisi haitata niiden 
välistä rehellistä kilpailua.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 790
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdokkaiden valinta ja laadullinen 
arviointi

Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta ja 
laadullinen arviointi ja 
poissulkemisperusteet

Or. en

Tarkistus 791
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdokkaiden valinta ja laadullinen 
arviointi

Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta ja 
laadullinen arviointi sekä 
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poissulkemisperusteet

Or. fr

Perustelu

Selvennys esittelijän esittämään tarkistukseen 169.

Tarkistus 792
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – -1 kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

-1. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjä 
esittää:
a) käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa kuvauksen 
käyttöoikeussopimuksesta ja 
osallistumisedellytyksistä;
b) käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa, tarjouspyynnössä tai 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa kuvauksen sopimuksen 
tekoperusteista.

Or. fr

Perustelu

Selvennys esittelijän esittämään tarkistukseen 169. Käyttöoikeussopimuksen ja 
osallistumisedellytysten kuvauksen on ehdottomasti sisällyttävä käyttöoikeussopimusta 
koskevaan ilmoitukseen, jotta voidaan varmistaa avoimuutta, syrjimättömyyttä sekä 
ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertaista kohtelua koskevien periaatteiden noudattaminen.

Tarkistus 793
Heide Rühle

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

Hankintaviranomaisten on määritettävä
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa osallistumisedellytykset, 
jotka liittyvät

Hankintaviranomaisten on tarkistettava 
ehdokkaiden tai tarjoajien ammatilliseen 
ja tekniseen pätevyyteen ja 
rahoitukselliseen tilanteeseen liittyvät
osallistumisedellytykset sekä näyttönä 
esitettävät viitetiedot, joita edellytetään 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa. Näiden edellytysten on 
liityttävä käyttöoikeussopimuksen 
kohteeseen ja oltava syrjimättömiä, ja 
niiden lisäksi voidaan tarvittaessa asettaa 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 794
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on määritettävä 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa osallistumisedellytykset, 
jotka liittyvät

Hankintaviranomaisten on määritettävä 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa osallistumisedellytykset, 
jotka liittyvät etenkin

Or. de

Tarkistus 795
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

a) kelpoisuuteen harjoittaa 
ammattitoimintaa;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 796
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

b) taloudelliseen ja rahoitukselliseen 
tilanteeseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 797
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

c) tekniseen ja ammatilliseen pätevyyteen. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 798
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on rajattava 
osallistumisedellytykset niihin, joiden 
perusteella voidaan asianmukaisesti 
varmistaa, että ehdokkaan tai tarjoajan 
taloudellinen ja rahoituksellinen 
kapasiteetti sekä sen tekninen ja 
ammatillinen pätevyys mahdollistavat 

Poistetaan.
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tehtävän käyttöoikeussopimuksen 
toteutuksen. Kaikkien vaatimusten on 
liityttävä ja oltava ehdottomasti oikeassa 
suhteessa sopimuksen kohteeseen, kun 
otetaan huomioon tarve varmistaa 
todellinen kilpailu.

Or. en

Tarkistus 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on rajattava 
osallistumisedellytykset niihin, joiden 
perusteella voidaan asianmukaisesti 
varmistaa, että ehdokkaan tai tarjoajan 
taloudellinen ja rahoituksellinen 
kapasiteetti sekä sen tekninen ja 
ammatillinen pätevyys mahdollistavat 
tehtävän käyttöoikeussopimuksen 
toteutuksen. Kaikkien vaatimusten on 
liityttävä ja oltava ehdottomasti oikeassa 
suhteessa sopimuksen kohteeseen, kun 
otetaan huomioon tarve varmistaa 
todellinen kilpailu.

Hankintaviranomaisten on rajattava 
osallistumisedellytykset niihin, joiden 
perusteella voidaan asianmukaisesti 
varmistaa, että ehdokkaan tai tarjoajan 
taloudellinen ja rahoituksellinen 
kapasiteetti sekä sen tekninen ja 
ammatillinen pätevyys mahdollistavat 
tehtävän käyttöoikeussopimuksen 
toteutuksen. Kaikkien vaatimusten on 
liityttävä ja oltava oikeassa suhteessa 
sopimuksen kohteeseen, ja niissä on 
otettava huomioon tarve varmistaa 
todellinen kilpailu.

Or. de

Perustelu

Sana "ehdottomasti" on tarpeeton, sillä ilmausta "oikeassa suhteessa" ei tässä yhteydessä voi 
mielekkäästi vahvistaa.

Tarkistus 800
Josef Weidenholzer

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

Hankintaviranomaisten on rajattava 
osallistumisedellytykset niihin, joiden 
perusteella voidaan asianmukaisesti 
varmistaa, että ehdokkaan tai tarjoajan 
taloudellinen ja rahoituksellinen 
kapasiteetti sekä sen tekninen ja 
ammatillinen pätevyys mahdollistavat 
tehtävän käyttöoikeussopimuksen 
toteutuksen. Kaikkien vaatimusten on 
liityttävä ja oltava ehdottomasti oikeassa 
suhteessa sopimuksen kohteeseen, kun 
otetaan huomioon tarve varmistaa 
todellinen kilpailu.

Hankintaviranomaisten on rajattava 
osallistumisedellytykset niihin, joiden 
perusteella voidaan asianmukaisesti 
varmistaa, että ehdokkaan tai tarjoajan 
taloudellinen ja rahoituksellinen 
kapasiteetti sekä sen tekninen ja 
ammatillinen pätevyys mahdollistavat 
tehtävän käyttöoikeussopimuksen 
toteutuksen.

Or. de

Tarkistus 801
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
ilmoitettava käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa myös viitetiedot, 
jotka on esitettävä näyttönä talouden 
toimijan kapasiteetista. Kyseisiin 
viitetietoihin liittyvien vaatimusten on 
oltava syrjimättömiä ja oikeassa suhteessa 
käyttöoikeussopimuksen kohteeseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 802
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
ilmoitettava käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa myös viitetiedot, 
jotka on esitettävä näyttönä talouden 
toimijan kapasiteetista. Kyseisiin 
viitetietoihin liittyvien vaatimusten on 
oltava syrjimättömiä ja oikeassa suhteessa 
käyttöoikeussopimuksen kohteeseen.

Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
ilmoitettava käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa myös viitetiedot, 
jotka on esitettävä näyttönä talouden 
toimijan kapasiteetista. Kyseisiin 
viitetietoihin liittyvien vaatimusten on 
oltava syrjimättömiä.

Or. de

Tarkistus 803
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjän 
on sisällytettävä hankintailmoitukseen, 
tarjouspyyntöön tai 
käyttöoikeussopimukseen liittyviin 
asiakirjoihin käyttöoikeussopimuksen 
kuvaus, osallistumisedellytykset ja 
sopimuksen tekoperusteet.
Käyttöoikeussopimuksen myöntäjän on 
tarkistettava osallistumisedellytykset, jotka 
liittyvät
a) kelpoisuuteen harjoittaa 
ammattitoimintaa;
b) taloudelliseen ja rahoitukselliseen
tilanteeseen;
c) tekniseen ja ammatilliseen pätevyyteen.
d) rakennusurakan, palvelun tai 
tavarahankinnan suorituspaikalla 
sovellettavissa unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määriteltyihin 
ympäristö-, terveys-, turvallisuus-, 
sosiaali- ja työoikeuden sääntöihin ja 
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standardeihin.
Käyttöoikeussopimuksen myöntäjän on 
tarkistettava ehdokkaiden tai tarjoajien 
ammatilliseen ja tekniseen pätevyyteen ja 
rahoitukselliseen tilanteeseen liittyvät 
osallistumisedellytykset sekä näyttönä 
esitettävät viitetiedot, joita edellytetään 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa. Näiden edellytysten on 
liityttävä käyttöoikeussopimuksen 
kohteeseen ja oltava siihen nähden 
oikeasuhtaisia sekä syrjimättömiä, ja 
niiden lisäksi voidaan tarvittaessa asettaa 
vähimmäisvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
perusteiden osalta talouden toimija voi 
tiettyä käyttöoikeussopimusta varten 
tarvittaessa käyttää muiden yksikköjen 
voimavaroja riippumatta sen ja näiden 
yksikköjen välisten yhteyksien 
oikeudellisesta luonteesta. Tällöin sen on 
osoitettava hankintaviranomaisille tai 
-yksikölle, että sillä on 
käyttöoikeussopimuksen koko 
voimassaoloajan käytettävissään 
tarvittavat voimavarat, esittämällä 
esimerkiksi näiden yksikköjen tätä 
tarkoitusta varten antaman sitoumuksen. 
Taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen 
osalta hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
voivat vaatia, että talouden toimija ja 
kyseiset muut yksiköt ovat yhdessä 
vastuussa sopimuksen täytäntöönpanosta.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimuksen saajan ja mahdollisten alihankkijoiden suhteita ei pitäisi säännellä 
EU:n lainsäädännössä vaan jäsenvaltioiden siviilioikeudessa.

Tarkistus 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
perusteiden osalta talouden toimija voi 
tiettyä käyttöoikeussopimusta varten 
tarvittaessa käyttää muiden yksikköjen 
voimavaroja riippumatta sen ja näiden 
yksikköjen välisten yhteyksien 
oikeudellisesta luonteesta. Tällöin sen on 
osoitettava hankintaviranomaisille tai -
yksikölle, että sillä on 
käyttöoikeussopimuksen koko 
voimassaoloajan käytettävissään 
tarvittavat voimavarat, esittämällä 
esimerkiksi näiden yksikköjen tätä 
tarkoitusta varten antaman sitoumuksen. 
Taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen 
osalta hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
voivat vaatia, että talouden toimija ja 
kyseiset muut yksiköt ovat yhdessä 
vastuussa sopimuksen täytäntöönpanosta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen. Lisäksi 
vastuuta koskevat säännökset kuuluvat siviilioikeuteen, eikä asiaa pitäisi säännellä julkisia 
hankintoja koskevassa lainsäädännössä.

Tarkistus 806
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
perusteiden osalta talouden toimija voi 
tiettyä käyttöoikeussopimusta varten 
tarvittaessa käyttää muiden yksikköjen 
voimavaroja riippumatta sen ja näiden 
yksikköjen välisten yhteyksien 
oikeudellisesta luonteesta. Tällöin sen on 
osoitettava hankintaviranomaisille tai 
-yksikölle, että sillä on 
käyttöoikeussopimuksen koko 
voimassaoloajan käytettävissään tarvittavat 
voimavarat, esittämällä esimerkiksi näiden 
yksikköjen tätä tarkoitusta varten antaman 
sitoumuksen. Taloudellisen ja 
rahoituksellisen tilanteen osalta 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt voivat 
vaatia, että talouden toimija ja kyseiset 
muut yksiköt ovat yhdessä vastuussa 
sopimuksen täytäntöönpanosta.

2. Täyttääkseen 1 kohdassa asetetut 
osallistumisedellytykset talouden toimija 
voi tiettyä käyttöoikeussopimusta varten 
tarvittaessa käyttää muiden yksikköjen 
voimavaroja riippumatta sen ja näiden 
yksikköjen välisten yhteyksien 
oikeudellisesta luonteesta. Tällöin sen on 
osoitettava hankintaviranomaisille tai -
yksikölle, että sillä on 
käyttöoikeussopimuksen koko 
voimassaoloajan käytettävissään tarvittavat 
voimavarat, esittämällä esimerkiksi näiden 
yksikköjen tätä tarkoitusta varten antaman 
sitoumuksen. Taloudellisen ja 
rahoituksellisen tilanteen osalta 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt voivat 
vaatia, että talouden toimija ja kyseiset 
muut yksiköt ovat yhdessä vastuussa 
sopimuksen täytäntöönpanosta.

Or. en

Perustelu

Esittelijän ehdotus on paljon parempi.

Tarkistus 807
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
perusteiden osalta talouden toimija voi 
tiettyä käyttöoikeussopimusta varten 
tarvittaessa käyttää muiden yksikköjen 
voimavaroja riippumatta sen ja näiden 
yksikköjen välisten yhteyksien 

2. Alihankkijoita käytettäessä talouden
toimijan on osoitettava 
hankintaviranomaisille tai -yksikölle, että 
sillä on käyttöoikeussopimuksen koko 
voimassaoloajan käytettävissään tarvittavat 
voimavarat, esittämällä näiden yksikköjen 
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oikeudellisesta luonteesta. Tällöin sen on 
osoitettava hankintaviranomaisille tai 
-yksikölle, että sillä on 
käyttöoikeussopimuksen koko 
voimassaoloajan käytettävissään tarvittavat 
voimavarat, esittämällä esimerkiksi näiden 
yksikköjen tätä tarkoitusta varten antaman 
sitoumuksen. Taloudellisen ja 
rahoituksellisen tilanteen osalta 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt voivat 
vaatia, että talouden toimija ja kyseiset 
muut yksiköt ovat yhdessä vastuussa 
sopimuksen täytäntöönpanosta.

tätä tarkoitusta varten antaman 
sitoumuksen. Myös alihankkijoiden on 
täytettävä tämän artiklan 5–7 kohdassa 
vahvistetut oikeudelliset edellytykset. 
Talouden toimijan on osoitettava, että 
poissulkemisperusteita ei ole.
Taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen 
osalta talouden toimija on vastuussa 
kaikista käyttämistään 
alihankintayrityksistä riippumatta siitä, 
millaiset oikeudelliset suhteet sen ja 
näiden yritysten välillä vallitsevat.

Or. de

Tarkistus 808
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 22 artiklassa tarkoitettu 
talouden toimijoiden ryhmittymä voi 
samoin edellytyksin käyttää hyväksi 
ryhmittymään osallistuvien toimijoiden tai 
muiden yksikköjen voimavaroja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 809
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjä 
voi avoimesti ja objektiivisin perustein 
rajoittaa ehdokkaiden tai tarjoajien 
määrän sopivalle tasolle. Ehdokkaiden tai 
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tarjoajien määrän on oltava riittävä, jotta 
se takaa todellisen kilpailun.

Or. fr

Perustelu

Selvennys esittelijän esittämään tarkistukseen 173 todellisen kilpailun takaamiseksi.

Tarkistus 810
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjä 
voi 38 a artiklan mukaisesti vapaasti 
neuvotella ehdokkaiden ja tarjoajien 
kanssa. Käyttöoikeuksien myöntäjä kirjaa 
menettelyn päävaiheiden asianmukaisen 
toteutuksen sopivaksi katsomallaan 
tavalla, noudattaen kuitenkin tämän 
direktiivin 24 artiklan 1 kohdan 
säännöksiä.

Or. fr

Perustelu

Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden laajan harkintavallan vastapainoksi on 
noudatettava avoimuusperiaatetta. Käyttöoikeuksien myöntäjä kirjaa menettelyn 
päävaiheiden toteutuksen mielivaltaisten päätösten torjumiseksi.

Tarkistus 811
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt, 
joilla ehkäistään suosinta ja korruptio 

Poistetaan.
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sekä vältetään eturistiriidat ja joiden 
tarkoituksena on varmistaa 
sopimuksentekomenettelyn avoimuus ja 
kaikkien tarjoajien yhdenvertainen 
kohtelu.

Or. en

Tarkistus 812
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eturistiriitoja koskevat toimenpiteet eivät 
saa ylittää sitä, mikä on ehdottoman 
välttämätöntä havaitun ristiriidan 
ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Niiden 
on erityisesti mahdollistettava tarjoajan 
tai ehdokkaan sulkeminen menettelyn 
ulkopuolelle vain silloin, kun 
eturistiriitoja ei voida poistaa tehokkaasti 
muulla tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 813
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käyttöoikeussopimusta koskevasta 
menettelystä on suljettava pois kaikki 
ehdokkaat tai tarjoajat, joiden osalta on 
lainvoimaisella päätöksellä annettu 
tuomio yhdestä tai useammasta 
seuraavassa luetellusta syystä:

Poistetaan.

a) osallistuminen neuvoston 
puitepäätöksen 2008/841/YOS 2 artiklan 
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1 kohdassa määritellyn rikollisjärjestön 
toimintaan;
b) sellaisen lahjonnan torjumista, jossa 
on osallisena Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiä tai Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden virkamiehiä, koskevan 
yleissopimuksen 3 artiklassa ja neuvoston 
puitepäätöksen 2003/568/YOS 2 artiklassa 
määritelty korruptio ja 
hankintaviranomaisen tai talouden 
toimijan kansallisessa laissa määritelty 
korruptio;
c) Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamista koskevan 
yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitetut 
petokset;
d) puitepäätöksen 2002/475/YOS 
1 artiklassa määritellyt terrorismirikokset 
tai 3 artiklassa määritellyt 
terroritoimintaan liittyvät rikokset taikka 
mainitun puitepäätöksen 4 artiklassa 
tarkoitettu yllyttäminen, avunanto tai 
yritys;
e) neuvoston direktiivin 91/308/ETY 
1 artiklassa määritelty rahanpesu.

Or. en

Tarkistus 814
Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

Käyttöoikeussopimusta koskevasta 
menettelystä on suljettava pois kaikki 
ehdokkaat tai tarjoajat, joiden osalta on 
lainvoimaisella päätöksellä annettu tuomio 
yhdestä tai useammasta seuraavassa 
luetellusta syystä:

Käyttöoikeussopimusta koskevasta 
menettelystä on suljettava pois kaikki 
ehdokkaat tai tarjoajat, joiden osalta on 
lainvoimaisella päätöksellä annettu tuomio 
jostakin julkisista hankinnoista annetun 
direktiivin [aiemmin 31. maaliskuuta 
2004 annettu direktiivi 2004/18/EY] 
55 artiklan 1 kohdassa säädetystä, 
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vastaavasti sovellettavasta syystä.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen ja 
johdonmukaisuus julkisista hankinnoista annetun direktiivin säännösten kanssa.

Tarkistus 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

a) osallistuminen neuvoston 
puitepäätöksen 2008/841/YOS 2 artiklan 
1 kohdassa määritellyn rikollisjärjestön 
toimintaan;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen ja 
johdonmukaisuus julkisista hankinnoista annetun direktiivin säännösten kanssa.

Tarkistus 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa 
on osallisena Euroopan yhteisöjen 
virkamiehiä tai Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden virkamiehiä, koskevan 
yleissopimuksen 3 artiklassa ja neuvoston 
puitepäätöksen 2003/568/YOS 2 artiklassa 
määritelty korruptio sekä 
hankintaviranomaisen tai talouden 

Poistetaan.
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toimijan kansallisessa lainsäädännössä 
määritelty korruptio;

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen ja 
johdonmukaisuus julkisista hankinnoista annetun direktiivin säännösten kanssa.

Tarkistus 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamista koskevan 
yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitetut 
petokset;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen ja 
johdonmukaisuus julkisista hankinnoista annetun direktiivin säännösten kanssa.

Tarkistus 818
Josef Weidenholzer

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

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamista koskevan 
yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitetut 
petokset;

c) Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamista koskevan 
yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitetut 
petokset sekä kansallisessa 
lainsäädännössä tarkoitetut petokset;
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Or. de

Tarkistus 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

d) puitepäätöksen 2002/475/YOS 1 
artiklassa määritellyt terrorismirikokset 
tai 3 artiklassa määritellyt 
terroritoimintaan liittyvät rikokset taikka 
mainitun puitepäätöksen 4 artiklassa 
tarkoitettu yllyttäminen, avunanto tai 
yritys;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen ja 
johdonmukaisuus julkisista hankinnoista annetun direktiivin säännösten kanssa.

Tarkistus 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Komission teksti Tarkistus

e) neuvoston direktiivin 91/308/ETY 
1 artiklassa määritelty rahanpesu.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen ja 
johdonmukaisuus julkisista hankinnoista annetun direktiivin säännösten kanssa.
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Tarkistus 821
Pier Antonio Panzeri

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

Komission teksti Tarkistus

e a) osallistuminen ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 
ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 5 
päivänä huhtikuuta 2011 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2011/36/EU tarkoitettuun 
ihmiskaupan ja lapsityövoiman 
hyödyntämiseen.

Or. en

Tarkistus 822
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Velvollisuutta sulkea ehdokas tai tarjoaja 
pois käyttöoikeussopimusta koskevasta 
menettelystä on sovellettava myös, jos 
lainvoimaisella päätöksellä annettu 
tuomio on annettu yritysjohtajille tai 
muille henkilöille, joilla on ehdokasta tai 
tarjoajaa koskeva edustus-, päätös- tai 
valvontavalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Velvollisuutta sulkea ehdokas tai tarjoaja 
pois käyttöoikeussopimusta koskevasta 
menettelystä on sovellettava myös, jos 
lainvoimaisella päätöksellä annettu 
tuomio on annettu yritysjohtajille tai 
muille henkilöille, joilla on ehdokasta tai 
tarjoajaa koskeva edustus-, päätös- tai 
valvontavalta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen ja 
johdonmukaisuus julkisista hankinnoista annetun direktiivin säännösten kanssa.

Tarkistus 824
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 825
Andreas Schwab
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Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Talouden toimija on suljettava pois 
käyttöoikeussopimusta koskevasta 
menettelystä julkista hankinnoista 
annetun direktiivin [aiemmin 31. 
maaliskuuta 2004 annettu direktiivi 
2004/18/EY] 55 artiklan 2 kohdan 
perusteita vastaavasti soveltaen.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen ja 
johdonmukaisuus julkisista hankinnoista annetun direktiivin säännösten kanssa.

Tarkistus 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Talouden toimija on suljettava pois 
käyttöoikeussopimusta koskevasta 
menettelystä, jos hankintaviranomainen tai 
-yksikkö on tietoinen lainvoimaisesta 
päätöksestä tai viranomaisen tekemästä 
oikeusvoimaisesta päätöksestä, jossa 
todetaan, että toimija on laiminlyönyt 
velvollisuutensa maksaa veroja tai 
sosiaaliturvamaksuja tai muita sosiaalisia 
olosuhteita ja työehtoja kuten työterveyttä 
ja -turvallisuutta, sosiaalista suojelua ja 
työoloja koskevia velvoitteita, jotka 
annetaan EU:n ja kansallisessa 
lainsäädännössä, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä, 
välitystuomioissa, työehtosopimuksissa ja 
sopimuksissa sekä liitteessä XI 
luetelluissa kansainvälisen työoikeuden 
säännöksissä ja joita sovelletaan paikassa, 
jossa urakka, palvelu tai tavara 
toteutetaan; kyseisiä velvoitteita 
sovelletaan myös rajat ylittävissä 
tapauksissa, joissa yhden jäsenvaltion 
työntekijät tarjoavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa tai joissa toimivaltaiset 
viranomaiset ovat tietoisia 
dokumentoiduista ja osoitetuista 
rikkomuksista. 

Or. en
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Tarkistus 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Talouden toimija on suljettava pois 
käyttöoikeussopimusta koskevasta 
menettelystä, jos hankintaviranomainen tai 
-yksikkö on tietoinen lainvoimaisesta tai 
hallinnollisesta päätöksestä, jossa 
todetaan, että toimija on laiminlyönyt 
velvollisuutensa maksaa 
sijoittautumismaansa tai 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisia veroja 
tai sosiaaliturvamaksuja, tai jos toimija on 
saanut useita työoikeudellisia tuomioita. 
Jos toimija on saanut vähintään viisi 
työoikeudellista tuomiota, sillä katsotaan 
olevan useita työoikeudellisia tuomioita.

Or. de

Tarkistus 829
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Eräissä jäsenvaltioissa hallintoviranomaiset tekevät tällaiset päätökset, ja niihin voidaan 
hakea muutosta.

Tarkistus 830
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Hankintaviranomainen tai -yksikkö voi 
sulkea talouden toimijan pois 
käyttöoikeussopimusta koskevasta 
menettelystä, jos se on tietoinen 
lainvoimaisesta päätöksestä, jossa todetaan, 
että toimija on laiminlyönyt 
velvollisuutensa maksaa paikassa, jossa 
urakat tai palvelut tarjotaan, 
sovellettavassa unionin lainsäädännössä 
tai kansallisissa lainsäädännöissä, myös 
työehtosopimuksissa, säädettyjä tai 
määrättyjä veroja tai sosiaaliturvamaksuja 
tai laiminlyönyt muita työ- ja 
sosiaalioloja, kuten työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa ja työehtoja 
koskevia velvoitteitaan.

Or. fr

Perustelu

Toimija on voitava verovelvoitteiden laiminlyömisen lisäksi sulkea pois menettelystä myös 
sosiaalisten velvoitteiden laiminlyömisen vuoksi, ja vastuun menettelystä pois sulkemisesta on 
oltava käyttöoikeussopimuksen myöntäjällä.

Tarkistus 831
Heide Rühle

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

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

Poistetaan.

a) ne ovat tietoisia muista vakavista 
tapauksista, joissa on rikottu 
perussopimusten mukaisten yleisten 
etujen suojaamista koskevaa unionin tai 
kansallista lainsäädäntöä;
b) talouden toimijan osalta on 
käynnistetty maksukyvyttömyys- tai 
likvidaatiomenettelyjä, toimijan varoja 
hallinnoi selvitysmies tai tuomioistuin, 
toimija on sopinut järjestelystä velkojien 
kanssa, toimija on keskeyttänyt 
liiketoimintansa tai toimija on muun 
vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja 
kansallisiin määräyksiin perustuvan 
menettelyn alainen;
c) talouden toimijan toimintaan on 
liittynyt merkittäviä tai toistuvia puutteita 
saman hankintaviranomaisen tai -yksikön 
kanssa tehdyn yhden tai useamman 
samankaltaisen aikaisemman 
käyttöoikeussopimuksen mukaisen 
olennaisen vaatimuksen täyttämisessä.

Or. en

Tarkistus 832
Josef Weidenholzer

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat määrätä, että 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt voivat 
sulkea talouden toimijan pois 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelystä, 

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

Or. de

Tarkistus 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 834
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ne ovat tietoisia muista vakavista 
tapauksista, joissa on rikottu 
perussopimusten mukaisten yleisten etujen 
suojaamista koskevaa unionin tai 
kansallista lainsäädäntöä;

a) ne ovat tietoisia vakavista tapauksista, 
joissa on rikottu perussopimusten 
mukaisten yleisten etujen suojaamista 
koskevaa unionin tai kansallista 
lainsäädäntöä, edellyttäen, että tällainen 
rikkominen on näytetty toteen 
tuomioistuimessa;

Or. en

Perustelu

Selvennetään poissulkemisperusteita, jotta varmistetaan oikeasuhtaisuus ja mahdollisuus 
osallistua käyttöoikeussopimuksiin.
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Tarkistus 835
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ne ovat tietoisia muista vakavista
tapauksista, joissa on rikottu 
perussopimusten mukaisten yleisten etujen 
suojaamista koskevaa unionin tai 
kansallista lainsäädäntöä;

a) ne ovat tietoisia muista tapauksista, 
joissa on rikottu perussopimusten 
mukaisten yleisten etujen suojaamista 
koskevaa unionin tai kansallista 
lainsäädäntöä; niihin kuuluvat varsinkin 
sosiaali-, työ- ja ympäristöoikeuden alan 
rikkomukset;

Or. de

Tarkistus 836
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) talouden toimijan toimintaan on liittynyt 
merkittäviä tai toistuvia puutteita saman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön kanssa 
tehdyn yhden tai useamman 
samankaltaisen aikaisemman 
käyttöoikeussopimuksen mukaisen 
olennaisen vaatimuksen täyttämisessä.

c) talouden toimijan toimintaan on liittynyt 
merkittäviä tai toistuvia puutteita yhden tai 
useamman samankaltaisen aikaisemman 
käyttöoikeussopimuksen mukaisen 
olennaisen vaatimuksen täyttämisessä.

Or. en

Perustelu

Olisi oltava mahdollista sulkea toimija pois myös silloin, kun hankintaviranomainen tai -
yksikkö on tietoinen tällaisista toistuvista puutteista jonkin toisen hankintaviranomaisen tai -
yksikön kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamisessa.

Tarkistus 837
Pier Antonio Panzeri
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Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ne ovat tietoisia rakennusurakan, 
palvelun tai tavarahankinnan 
suorituspaikalla sovellettavissa unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määriteltyjen 
ympäristö-, terveys-, turvallisuus-, 
sosiaali- ja työoikeuden sääntöjen ja 
standardien vakavista rikkomuksista.

Or. en

Tarkistus 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 839
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

c a) talouden toimija tai sen emoyhtiö on 
sijoittautunut kolmanteen maahan, joka 
soveltaa rajoittavia toimenpiteitä 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyissä 
Euroopan unioniin sijoittautuneisiin 
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talouden toimijoihin, ja nämä 
toimenpiteet johtavat Euroopan unioniin 
sijoittautuneiden talouden toimijoiden 
merkittävään ja toistuvaan syrjimiseen

Or. fr

Perustelu

Vastavuoroisuusperiaatteen soveltaminen käyttöoikeussopimusten tekomenettelyissä. 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyssä ehdokkaana oleva 
talouden toimija voidaan sulkea menettelyn ulkopuolelle, jos toimija on sijoittautunut 
kolmanteen maahan, joka puolestaan soveltaa markkinoihinsa toimenpiteitä, joilla 
eurooppalaiset toimijat suljetaan käyttöoikeussopimusten ulkopuolelle.

Tarkistus 840
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pystyäkseen soveltamaan ensimmäisen 
alakohdan c alakohdassa tarkoitettua 
poissulkemisperustetta 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
vahvistettava sopimuksen toteuttamista 
koskeva arviointimenetelmä, joka 
perustuu puolueettomiin ja mitattavissa 
oleviin perusteisiin ja jota sovelletaan 
järjestelmällisesti, yhdenmukaisesti ja 
avoimesti. Kaikista sopimuksen 
toteuttamista koskevista arvioinneista on 
ilmoitettava asianomaiselle talouden 
toimijalle, jolle on annettava tilaisuus 
vastustaa päätelmiä ja hankkia 
oikeussuojaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 841
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 
5–7 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, voi 
esittää hankintaviranomaiselle tai 
-yksikölle näyttöä luotettavuudestaan siitä 
huolimatta, että asianmukainen 
poissulkemisperuste on olemassa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 842
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 5–
7 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, voi 
esittää hankintaviranomaiselle tai 
-yksikölle näyttöä luotettavuudestaan siitä 
huolimatta, että asianmukainen 
poissulkemisperuste on olemassa.

8. Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 5–
7 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, voi 
julkista hankinnoista annetun direktiivin 
[aiemmin 31. maaliskuuta 2004 annettu 
direktiivi 2004/18/EY] 55 artiklan 
4 kohtaa vastaavasti soveltaen esittää 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
näyttöä luotettavuudestaan siitä huolimatta, 
että asianmukainen poissulkemisperuste on 
olemassa.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen ja 
johdonmukaisuus julkisista hankinnoista annetun direktiivin säännösten kanssa.

Tarkistus 843
Josef Weidenholzer
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Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 5–
7 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, voi 
esittää hankintaviranomaiselle tai 
-yksikölle näyttöä luotettavuudestaan siitä 
huolimatta, että asianmukainen 
poissulkemisperuste on olemassa.

8. Ehdokas tai tarjoaja, joka on 7 kohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa, voi erityisen 
huomionarvoisista syistä esittää 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
näyttöä luotettavuudestaan siitä huolimatta, 
että asianmukainen poissulkemisperuste on 
olemassa. Erityisen huomionarvoinen syy 
on esimerkiksi se, että tuomiosta on 
kauan aikaa.

Or. de

Tarkistus 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 5–
7 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, voi 
esittää hankintaviranomaiselle tai -
yksikölle näyttöä luotettavuudestaan siitä
huolimatta, että asianmukainen 
poissulkemisperuste on olemassa.

8. Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin 
7 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, voi 
esittää hankintaviranomaiselle tai -
yksikölle näyttöä luotettavuudestaan siitä 
huolimatta, että asianmukainen 
poissulkemisperuste on olemassa.

Or. fr

Tarkistus 845
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jäsenvaltioiden on määritettävä tämän 
artiklan täytäntöönpanoedellytykset. 

Poistetaan.
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Niiden on annettava pyynnöstä muiden 
jäsenvaltioiden käyttöön kaikki tiedot, 
jotka liittyvät tässä artiklassa lueteltuihin 
poissulkemisperusteisiin. koskevat tiedot. 
Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava nämä tiedot 
[direktiivin 2004/18/EY] korvaavan 
direktiivin 88 artiklan säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Käyttöoikeussopimusten toteuttamisehdot
1. Hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
on sovellettava palvelujen tai 
rakennusurakoiden toteuttamiseen 
täydentäviä sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä perusteita, jotka esitetään 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa.
2. Käyttöoikeussopimuksen toteuttamiseen 
käytettävien työntekijöiden palkkojen 
(lisät mukaan luettuina), työajan ja 
muiden työehtojen osalta 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
asetettava vaatimuksia, jotka ovat 
vähintään samantasoisia kuin kyseisessä 
ammatissa tai kyseisellä alalla vastaavaan 
työhön sovellettavat ehdot, jotka 
perustuvat
a) työehtosopimukseen tai muun 
sellaisten työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöjen tunnustetun 
neuvottelumenettelyn tuloksiin, joihin 
kuuluu oleellinen osa kyseisen ammatin 
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tai alan työnantajista ja työntekijöistä,
b) välitystuomioon (jos siitä on säädetty 
kansallisessa lainsäädännössä,) tai
c) kansalliseen lainsäädäntöön.
Jos työoloja sillä alalla, jolla työ 
suoritetaan, ei ole säännelty jollain edellä 
mainitulla tavalla, hankintaviranomaisten 
ja -yksikköjen asettamille ehdoilla on 
taattava toteuttamiseen osallistuville 
työntekijöille sellaiset palkat (lisät 
mukaan luettuina), työaika ja muut 
työehdot, jotka ovat vähintään 
samantasoiset kuin lähimmän 
vastaavanlaisen alueen tai 
sopimuspuolten ammattia tai alaa 
edustavien ja vastaavassa tilanteessa 
olevien työnantajien hyväksymät ehdot.

Or. de

Tarkistus 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
36 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
1. Hankintaviranomaisten ja -yksiköiden 
on vahvistettava palveluja koskevan 
käyttöoikeussopimuksen tai 
käyttöoikeusurakan toteuttamista 
koskevia erityisehtoja, jotka koskevat 
etenkin sosiaali- ja ympäristönäkökohtia, 
ja niistä on ilmoitettava 
tarjouskilpailukutsussa. 
2. Asianomaisten työntekijöiden 
palkkojen (lisät mukaan luettuina), 
työajan ja muiden työehtojen osalta 
hankintaviranomaisten on asetettava 
vaatimuksia, joilla työntekijöille taataan 
vähintään samantasoinen suojelu kuin 
sopimuksen toteutuspaikassa kyseisellä 
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alalla vastaavaan työhön sovellettavilla 
ehdoilla, jotka perustuvat
a) työehtosopimukseen tai muuhun 
sellaisten työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöjen tunnustettuun 
neuvottelumenettelyyn, joihin kuuluu 
oleellinen osa kyseisen ammatin tai alan 
työnantajista ja työntekijöistä, tai
b) välitystuomioon (jos siitä on säädetty 
kansallisessa lainsäädännössä,) tai
c) kansallisiin lakeihin tai asetuksiin. 
Jos edellisessä alakohdassa tarkoitettuja 
työoloja sillä alueella, jolla sopimus 
toteutetaan, ei ole säännelty jollain edellä 
mainitulla tavalla, sopimuksen 
toteuttamista koskevat edellytykset 
määritellään lähimmän asianmukaisen 
alueen vastaavien välineiden mukaan tai 
sen yleisen tason perusteella, jota 
noudatetaan ammatissa tai alalla, jolla 
vastaavassa tilanteessa olevat työnantajat 
käyttävät käyttöoikeussopimuksen saajan 
palveluksia.

Or. en

Tarkistus 848
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

37 artikla Poistetaan.
Määräaikojen asettaminen
1. Vahvistaessaan 
käyttöoikeussopimukseen liittyvien 
hakemusten jättämistä ja tarjousten 
tekemistä koskevia määräaikoja 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
otettava erityisesti huomioon 
käyttöoikeussopimuksen monimutkaisuus 



AM\916835FI.doc 69/155 PE497.783v03-00

FI

ja tarjousten laatimiseen tarvittava aika, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 37 
artiklassa vahvistettujen 
vähimmäismääräaikojen noudattamista.
2. Jos hakemusten tai tarjousten 
tekeminen edellyttää toteutuspaikkaan 
tutustumista tai käyttöoikeussopimuksen 
liittyviä hankinta-asiakirjoja tukevien 
asiakirjojen tarkastelua paikalla, 
käyttöoikeussopimusta koskevien 
hakemusten jättämiselle asetettuja 
määräaikoja on vastaavasti pidennettävä 
niin, että kaikki asianomaiset talouden 
toimijat saavat kaikki hakemusten tai 
tarjousten laatimiseksi tarvitsemansa 
tiedot.

Or. en

Perustelu

Artikla on tarpeeton, sillä vähimmäismääräaikaa säännellään 38 artiklassa.

Tarkistus 849
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vahvistaessaan 
käyttöoikeussopimukseen liittyvien 
hakemusten jättämistä ja tarjousten 
tekemistä koskevia määräaikoja 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
otettava erityisesti huomioon 
käyttöoikeussopimuksen monimutkaisuus 
ja tarjousten laatimiseen tarvittava aika, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
37 artiklassa vahvistettujen 
vähimmäismääräaikojen noudattamista.

1. Vahvistaessaan 
käyttöoikeussopimukseen liittyvien 
hakemusten jättämistä ja tarjousten 
tekemistä koskevia määräaikoja 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
otettava erityisesti huomioon 
käyttöoikeussopimuksen monimutkaisuus 
ja tarjousten laatimiseen tarvittava aika, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
38 artiklassa vahvistettujen 
vähimmäismääräaikojen noudattamista.

Or. es
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Tarkistus 850
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Määräajan osallistumishakemusten 
jättämiselle tai tarjousten tekemiselle on 
oltava vähintään 52 päivää alkaen 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen lähettämispäivästä tai 
tarjousten tapauksessa päivästä, jona 
ehdokkaat ovat voineet saada 
tarjouspyynnön tietoonsa.

Or. fr

Perustelu

Esittelijän ehdottama 30 päivän määräaika on liian lyhyt käyttöoikeussopimuksia koskevan 
tarjouksen tekemiselle, koska ne ovat luonteeltaan hyvin monimutkaisia. Sitä vastoin 
52 päivän määräaika on riittävä ja antaa mahdollisuuden kilpailun säilyttämiseen sekä sen 
välttämiseen, että suosittaisiin ehdokkaita uusien tulokkaiden kustannuksella.

Tarkistus 851
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
päättävät tehdä käyttöoikeussopimuksen, 
määräajan käyttöoikeussopimusta 
koskevien hakemusten esittämiselle on 
oltava vähintään 52 päivää alkaen 
käyttöoikeussopimusta koskevan
ilmoituksen lähettämispäivästä.

1. Kun hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
päättävät tehdä käyttöoikeussopimuksen, 
määräajan käyttöoikeussopimusta 
koskevien hakemusten esittämiselle on 
oltava vähintään 30 päivää alkaen 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen lähettämispäivästä.

Or. en
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Tarkistus 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
päättävät tehdä käyttöoikeussopimuksen, 
määräajan käyttöoikeussopimusta 
koskevien hakemusten esittämiselle on 
oltava vähintään 52 päivää alkaen 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen lähettämispäivästä.

1. Kun hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
päättävät tehdä käyttöoikeussopimuksen, 
määräajan käyttöoikeussopimusta 
koskevien hakemusten esittämiselle on 
oltava vähintään 52 kalenteripäivää alkaen 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen lähettämispäivästä.

Or. de

Perustelu

Sana "kalenteripäivää" täsmentää säännöksen tarkoitusta.

Tarkistus 853
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
päättävät tehdä käyttöoikeussopimuksen, 
määräajan käyttöoikeussopimusta 
koskevien hakemusten esittämiselle on 
oltava vähintään 52 päivää alkaen 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen lähettämispäivästä.

1. Kun hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
päättävät tehdä käyttöoikeussopimuksen, 
määräajan käyttöoikeussopimusta 
koskevien hakemusten esittämiselle on 
oltava vähintään 30 päivää alkaen 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen lähettämispäivästä.

Or. en

Tarkistus 854
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarjousten vastaanottamista koskevaa 
määräaikaa voidaan lyhentää viidellä 
päivällä, jos hankintayksikkö hyväksyy 
tarjousten toimittamisen sähköisessä 
muodossa 25 artiklan mukaisesti.

2. Tarjousten vastaanottamista koskevaa 
määräaikaa voidaan lyhentää viidellä 
päivällä, jos hankintayksikkö hyväksyy 
tarjousten toimittamisen sähköisessä 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 855
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarjousten vastaanottamista koskevaa 
määräaikaa voidaan lyhentää viidellä 
päivällä, jos hankintayksikkö hyväksyy 
tarjousten toimittamisen sähköisessä 
muodossa 25 artiklan mukaisesti.

2. Tarjousten vastaanottamista koskevaa 
määräaikaa voidaan lyhentää viidellä 
päivällä, jos hankintayksikkö hyväksyy 
tarjousten toimittamisen sähköisessä 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Ehdotus direktiiviksi
38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 a artikla
Käyttöoikeussopimuksen tekoperusteet

1. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjä voi 
neuvotella ehdokkaiden ja tarjoajien 
kanssa. Käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjän on tehtävä 
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käyttöoikeussopimus puolueettomin 
perustein, joissa noudatetaan -26 a 
artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuja 
periaatteita.
2. Käyttöoikeussopimuksen kohdetta, 
sopimuksen tekoperusteita ja 
vähimmäisvaatimuksia ei saa muuttaa 
mielivaltaisella tai syrjivällä tavalla 
neuvottelujen kuluessa. Kaikki muutokset 
on saatettava viipymättä kiinnostuneiden 
ehdokkaiden ja tarjoajien tietoon.
3. Käyttöoikeussopimuksen 
tekoperusteiden on liityttävä 
käyttöoikeussopimuksen kohteeseen. 
Niihin voidaan sisällyttää ympäristöön, 
sukupuolten tasa-arvoon tai innovointiin 
liittyviä taikka sosiaalisia perusteita. 
Käyttöoikeussopimuksen myöntäjän on 
tarkistettava, täyttävätkö tarjoukset 
tosiasiallisesti sopimuksen tekoperusteet. 
4. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjän on 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa tai tarjouspyynnössä 
ilmoitettava mahdollinen tärkeysjärjestys, 
johon se asettaa 1 kohdassa tarkoitetut 
perusteet.

Or. en

Tarkistus 857
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 a artikla
Toiminnalliset vaatimukset

1. Toiminnallisissa vaatimuksissa 
määritetään käyttöoikeussopimuksen 
kattamien urakoiden ja/tai palvelujen 
odotusten mukaiset tavoitteet. Ne on 
esitettävä käyttöoikeussopimukseen 
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liittyvissä asiakirjoissa.
2. Toiminnallisissa vaatimuksissa on 
noudatettava periaatetta, jonka mukaan 
talouden toimijoille on turvattava 
yhtäläinen osallistumismahdollisuus 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskevaan menettelyyn, eivätkä ne saa 
perusteettomasti haitata 
käyttöoikeussopimusten avaamista 
kilpailulle.
Toiminnallisissa vaatimuksissa ei
etenkään saa viitata tiettyyn valmistajaan 
tai tiettyä alkuperää oleviin tuotteisiin tai 
erityiseen menetelmään eikä 
tavaramerkkeihin, patentteihin, 
tyyppeihin tai tuotantoon siten, että 
maininta suosisi tai sulkisi menettelystä 
pois tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotteita, 
paitsi jos tämä on perusteltua sopimuksen 
kohteen vuoksi. Tällainen maininta tai 
viittaus on poikkeuksellisesti sallittu, jos 
sopimuksen kohdetta ei ole mahdollista 
riittävän täsmällisesti ja täysin selvästi 
kuvata. Tällaiseen mainintaan tai 
viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai 
vastaava".

Or. fr

Perustelu

Uusi artikla vastapainoksi sille, että esittelijä ehdottaa 32 artiklan poistamista. 
Käyttöoikeussopimuksen saajiin olisi sovellettava keinoihin liittyvien velvoitteiden sijaan 
keinoihin liittyviä velvoitteita. Vaikuttaa siltä, että termissä "tekniset ja/tai toiminnalliset 
vaatimukset" ei oteta riittävästi huomioon käyttöoikeussopimusten erityisluonnetta.

Tarkistus 858
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 a artikla
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Käyttöoikeussopimuksen tekoperusteet
1. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjä voi 
vapaasti neuvotella ehdokkaiden ja 
tarjoajien kanssa. 
Käyttöoikeussopimuksen myöntäjän on 
tehtävä käyttöoikeussopimus 
puolueettomin perustein, joissa 
noudatetaan -26 artiklan toisessa 
kohdassa tarkoitettuja periaatteita.
2. Käyttöoikeussopimuksen kohdetta, 
sopimuksen tekoperusteita ja 
vähimmäisvaatimuksia, jotka on 
määritelty käyttöoikeussopimukseen 
liittyvissä asiakirjoissa, ei saa muuttaa 
mielivaltaisella tai syrjivällä tavalla 
neuvottelujen kuluessa. Kaikki muutokset 
on saatettava viipymättä kiinnostuneiden 
ehdokkaiden ja tarjoajien tietoon.
3. Sopimuksen tekoperusteisiin voi 
sisältyä ympäristöä koskevia, sosiaalisia, 
koheesioon tai innovointiin liittyviä 
perusteita. Käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjän on tarkistettava, täyttävätkö 
tarjoukset tosiasiallisesti sopimuksen 
tekoperusteet.

Or. fr

Perustelu

Toistetaan esittelijän esittämä uusi 38 a artikla poistaen siitä sosiaalisten ja ympäristöä 
koskevien perusteiden yhteys käyttöoikeussopimuksen kohteeseen sekä perusteiden hierarkia, 
koska nämä voivat aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja ovat suhteettomia suhteessa 
avoimuuden tavoitteeseen.

Tarkistus 859
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 a artikla
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Tekniset ja/tai toiminnalliset vaatimukset
1. Tekniset ja/tai toiminnalliset 
vaatimukset on esitettävä 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa.
Niissä on määriteltävä rakennusurakoilta, 
palveluilta tai tavaroilta vaadittavat 
ominaisuudet.
Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata 
myös tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 14 
alakohdassa tarkoitetun elinkaaren 
vaiheessa.
2. Teknisillä ja/tai toiminnallisilla 
vaatimuksilla määritellään 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevilta 
urakoilta ja/tai palveluilta edellytettävät 
ominaisuudet. 
3. Teknisissä ja/tai toiminnallisissa 
vaatimuksissa on noudatettava 
periaatetta, jonka mukaan talouden 
toimijoille on turvattava yhtäläinen 
osallistumismahdollisuus 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskevaan menettelyyn, eivätkä ne saa 
perusteettomasti haitata 
käyttöoikeussopimusten avaamista 
kilpailulle.
Teknisten ja/tai toiminnallisten 
vaatimusten on oltava rakennusurakan, 
palvelun tai tavarahankinnan 
suorituspaikalla sovellettavissa unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määriteltyjä 
ympäristö-, terveys-, turvallisuus-, 
sosiaali- ja työoikeuden sääntöjen ja 
standardien mukaisia;
Teknisissä ja/tai toiminnallisissa 
vaatimuksissa ei etenkään saa viitata 
tiettyyn valmistajaan tai tiettyä alkuperää 
oleviin tuotteisiin tai erityiseen 
menetelmään eikä tavaramerkkeihin, 
patentteihin, tyyppeihin tai tuotantoon 
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siten, että maininta suosisi tai sulkisi 
menettelystä pois tiettyjä yrityksiä tai 
tiettyjä tuotteita, paitsi jos tämä on 
perusteltua sopimuksen kohteen vuoksi. 
Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti 
sallittu siinä tapauksessa, että 
hankintasopimuksen kohdetta ei ole 
mahdollista riittävän täsmällisesti ja 
täysin selvästi kuvata; tällaiseen 
viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai 
vastaava".
Hankintaviranomaiset tai -yksiköt voivat 
vaatia, että talouden toimijat esittävät 
tunnustetun laitoksen antaman 
todistuksen näyttönä 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa asetettujen teknisten ja/tai 
toiminnallisten vaatimusten 
mukaisuudesta.

Or. en

Tarkistus 860
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

39 artikla Poistetaan.
[...]

Or. en

Perustelu

Säännös on tarpeeton eikä lisää oikeudellista selvyyttä. Yhdenvertaisen kohtelun, 
syrjimättömyyden, avoimuuden ja oikeasuhtaisuuden periaatteet sisältyvät jo direktiivin 7 
artiklaan, ja riittää, että ne mainitaan kerran. Selvä yhteys sopimuksen kohteeseen on tosin 
tärkeä seikka, mutta se sisältyy jo 36 artiklaan.
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Tarkistus 861
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käyttöoikeussopimukset on tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen sekä 
se, että tarjoukset arvioidaan todellisen 
kilpailun olosuhteissa, joissa 
hankintaviranomaisen tai -yksikön saama 
taloudellinen kokonaishyöty on 
yksilöitävissä.

1. Käyttöoikeussopimukset on tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen.

Or. de

Tarkistus 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käyttöoikeussopimukset on tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen sekä 
se, että tarjoukset arvioidaan todellisen 
kilpailun olosuhteissa, joissa 
hankintaviranomaisen tai -yksikön saama 
taloudellinen kokonaishyöty on 
yksilöitävissä.

1. Käyttöoikeussopimukset on tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden, yhdenvertaisen 
kohtelun ja taloudellisuuden periaatteiden 
noudattaminen sekä se, että tarjoukset 
arvioidaan todellisen kilpailun 
olosuhteissa, joissa hankintaviranomaisen 
tai -yksikön saama taloudellinen 
kokonaishyöty on yksilöitävissä.

Or. de

Tarkistus 863
Josef Weidenholzer
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Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näiden tekoperusteiden on liityttävä 
käyttöoikeussopimuksen kohteeseen, 
eivätkä ne saa antaa 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
rajatonta valinnanvapautta.

Nämä tekoperusteet eivät saa antaa 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
rajatonta valinnanvapautta.

Or. de

Tarkistus 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perusteilla on varmistettava todellisen 
kilpailun mahdollisuus, ja niitä on 
täydennettävä vaatimuksilla, jotka 
mahdollistavat tarjoajien esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen. 
Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
tarjoajien toimittamien tietojen ja näytön 
perusteella tarkistettava tosiasiallisesti, 
täyttävätkö tarjoukset
käyttöoikeussopimuksen tekoperusteet.

Perusteilla on varmistettava todellisen 
kilpailun mahdollisuus, ja niitä on 
täydennettävä vaatimuksilla, jotka 
mahdollistavat tarjoajien esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen. 
Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
tarkistettava sopivaksi katsomallaan 
tavalla, täyttävätkö tarjoajien toimittamat 
tiedot käyttöoikeussopimuksen 
tekoperusteet. Tässä yhteydessä ne 
varmistavat, että avoimuuden ja tarjoajien 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteita 
noudatetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään tekstiin Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa Wienstrom 
antamassa päätöksessä vahvistetut periaatteet, jotka koskevat hankintayksiköiden suorittamaa 
sopimuksentekoperusteiden täyttymisen tarkistamista.
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Tarkistus 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat ja innovatiivisen 
luonteen;
b) palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja 
rakennusurakoiden suunnittelun 
kattavien käyttöoikeussopimusten osalta 
voidaan ottaa huomioon kyseisen 
käyttöoikeussopimuksen toteutukseen 
osoitetun henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus, jolloin kyseistä 
henkilöstöä ei käyttöoikeussopimuksen 
tekemisen jälkeen saa vaihtaa ilman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
suostumusta, koska 
hankintaviranomaisen tai -yksikön on 
varmistettava, että organisointi ja laatu 
säilyvät vastaavina vaihdoksista 
huolimatta;
c) huolto ja tekninen tuki, toimituspäivä 
sekä toimitus- tai toteutusaika;
d) rakennusurakan, toimitusten tai 
palvelujen tuotannossa tai suorittamisessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 1 kohdan 14 
alakohdassa tarkoitetun elinkaaren 
vaiheessa käytetty prosessi siinä määrin, 
kun nämä perusteet koskevat tekijöitä, 
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jotka liittyvät suoraan näihin 
prosesseihin, ja ovat luonteenomaisia tälle 
tietylle tuotantoprosessille taikka kyseisten 
rakennusurakoiden, toimitusten tai 
palvelujen suorittamiselle.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 866
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 867
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat määrätä, että 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
tehtävä käyttöoikeussopimukset käyttäen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perustetta, joka on 2 kohdan 

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

mukainen. Näitä perusteita voivat olla 
seuraavat:

Or. de

Tarkistus 868
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, 
esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
esteettömyyden, kaikkien käyttäjien 
vaatimukset täyttävän suunnittelun, 
ympäristönäkökohdat ja innovatiivisen 
luonteen; sosiaaliset ja työllisyyspoliittiset 
perusteet, kuten naisten ja miesten 
tasa-arvon edistäminen, erityisen 
epäedullisessa asemassa olevien ryhmien, 
varsinkin nuorten ja 
oppisopimustyöntekijöiden, 
pitkäaikaistyöttömien, 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 
ja vammaisten, integroiminen 
työmarkkinoille sekä tarjoajan ja 
alihankkijoiden alihankintaketjussa 
noudattamat korkeatasoiset työehdot;

Or. de

Tarkistus 869
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja 

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

pätevyys ja kokemus sekä
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
mahdollisuus pidättää itsellään oikeus 
hyväksyä toteutukseen osoitetun 
henkilöstön vaihdokset;

Or. de

Tarkistus 870
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten ja 
rakennusurakoiden suunnittelun kattavien 
käyttöoikeussopimusten osalta voidaan 
ottaa huomioon kyseisen 
käyttöoikeussopimuksen toteutukseen 
osoitetun henkilöstön organisointi, 
pätevyys ja kokemus, jolloin 
käyttösoikeussopimuksen saaja ei saa 
käyttöoikeussopimuksen tekemisen jälkeen 
vaihtaa kyseistä henkilöstöä sellaiseen, 
jonka pätevyys tai taidot eivät vastaa 
vaatimuksia, eikä tätä vaihdosta saa tehdä 
ilman hankintaviranomaisen tai -yksikön 
uutta suostumusta, koska 
hankintaviranomaisen tai -yksikön on 
varmistettava, että organisointi ja laatu 
säilyvät vastaavina vaihdoksista 
huolimatta;

Or. es
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Tarkistus 871
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) huolto ja tekninen tuki, toimituspäivä 
sekä toimitus- tai toteutusaika;

c) huolto ja tekninen tuki, toimituspäivä 
sekä toimitus- tai toteutusaika sekä 
palvelun käyttäjien laadulliset perusteet;

Or. de

Tarkistus 872
Josef Weidenholzer

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rakennusurakan, toimitusten tai 
palvelujen tuotannossa tai suorittamisessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 1 kohdan 14 
alakohdassa tarkoitetun elinkaaren 
vaiheessa käytetty prosessi siinä määrin, 
kun nämä perusteet koskevat tekijöitä, 
jotka liittyvät suoraan näihin 
prosesseihin, ja ovat luonteenomaisia tälle 
tietylle tuotantoprosessille taikka kyseisten 
rakennusurakoiden, toimitusten tai 
palvelujen suorittamiselle.

d) rakennusurakan, toimitusten tai 
palvelujen tuotannossa tai suorittamisessa 
tai missä tahansa 2 artiklan 1 kohdan 14 
alakohdassa tarkoitetun elinkaaren 
vaiheessa käytetty prosessi sekä 
tuotantoprosessin kestävyys ja 
oikeudenmukaisen kaupan kriteerit;

e) ulkoiset kustannukset, kuten 
ympäristökustannukset, jotka johtuvat 
esimerkiksi pitkistä automatkoista 
palvelun suorittamispaikalle ja joita 
voidaan pienentää valitsemalla 
rautateiden kaltaisia ympäristöä säästäviä 
liikennemuotoja.

Or. de
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Tarkistus 873
Lara Comi

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

Komission teksti Tarkistus

d a) turvallisuus, tarjoajan tekniset ja 
rahataloudelliset resurssit;

Or. it

Tarkistus 874
Josef Weidenholzer

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

Komission teksti Tarkistus

d a) hinta ja kustannukset.

Or. de

Tarkistus 875
Evelyne Gebhardt

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

Komission teksti Tarkistus

d a) sosiaaliset näkökohdat sellaisten 
ulkoisten sosiaalisten kustannusten 
yhteydessä, jotka liittyvät suoraan 
elinkaareen ja joihin kuuluvat esimerkiksi 
tuotannon vaikutukset ympäristöön ja 
ympärillä oleviin yhteisöihin; sosiaaliset 
seikat ja työehdot, terveys ja turvallisuus 
työpaikoilla, sosiaaliturva ja työolosuhteet 
sellaisina kuin ne on määritelty EU:n 
lainsäädännössä, kansallisissa laeissa, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
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määräyksissä, välitystuomioissa, 
työehtosopimuksissa sekä kansainvälisen 
työoikeuden säännöksissä, jotka ovat 
voimassa suorituspaikassa; nämä 
velvollisuudet on täytettävä myös 
rajatylittävissä tapauksissa, joissa jostakin 
jäsenvaltiosta olevat työntekijät 
suorittavat palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. de

Perustelu

Kannatan lähtökohtaisesti Philippe Juvinin ehdotusta poistaa tässä yhteydessä 
sopimuksentekoperusteet. Siltä varalta, että ehdotus ei saa enemmistön kannatusta, ehdotan 
tätä tarkistusta.

Tarkistus 876
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suoraan elinkaareen liittyvät ulkoiset 
ympäristökustannukset edellyttäen, että 
niiden rahallinen arvo voidaan määrittää ja 
tarkistaa; näihin voivat kuulua 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
epäpuhtauspäästöjen kustannukset sekä 
muut ilmastonmuutoksen lieventämisen 
kustannukset.

b) suoraan elinkaareen liittyvät ulkoiset 
kustannukset edellyttäen, että niiden 
rahallinen arvo voidaan määrittää ja 
tarkistaa; näihin voivat kuulua sosiaaliset 
ja ympäristökustannukset, kuten 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
epäpuhtauspäästöjen kustannukset sekä 
muut ilmastonmuutoksen lieventämisen 
kustannukset.

Or. en

Tarkistus 877
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Jos hankintaviranomaiset arvioivat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, niiden on 
ilmoitettava käyttöoikeussopimuksen 
tekemiseen liittyvissä asiakirjoissa 
elinkaarikustannusten laskennassa
käytettävä menetelmä. Käytettävän
menetelmän on täytettävä kaikki seuraavat 
edellytykset:

Jos hankintaviranomaiset arvioivat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, niiden on 
ilmoitettava käyttöoikeussopimuksen 
tekemiseen liittyvissä asiakirjoissa tiedot, 
jotka tarjoajien on toimitettava, ja 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
elinkaarikustannusten laskennassa 
käyttämä menetelmä. 
Elinkaarikustannusten arvioinnissa 
käytettävän menetelmän on täytettävä 
kaikki seuraavat edellytykset:

Or. en

Tarkistus 878
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on laadittu tieteellisen tiedon 
pohjalta tai se perustuu muihin
puolueettomasti todennettavissa oleviin ja 
syrjimättömiin perusteisiin;

a) se perustuu puolueettomasti 
todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin 
perusteisiin;

Or. en

Tarkistus 879
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on laadittu toistuvaa tai jatkuvaa 
soveltamista varten;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 880
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se on kaikkien asianomaisten 
osapuolten saatavilla ja käytettävissä.

c) kohtuullisen huolellisesti toimivat 
talouden toimijat, myös kolmansien 
maiden toimijat, pystyvät toimittamaan 
vaaditut tiedot kohtuullisin ponnistuksin.

Or. en

Tarkistus 881
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
annettava talouden toimijoiden soveltaa 
erilaista menetelmää tarjouksensa 
elinkaarikustannusten määrittämiseksi 
edellyttäen, että ne osoittavat tämän 
menetelmän olevan a, b ja c alakohdassa 
vahvistettujen vaatimusten mukainen ja 
vastaavan hankintaviranomaisen tai 
-yksikön ilmoittamaa menetelmää.

Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
annettava talouden toimijoiden soveltaa 
erilaista menetelmää tarjouksensa 
elinkaarikustannusten määrittämiseksi 
edellyttäen, että ne osoittavat tämän 
menetelmän olevan a, b ja c alakohdassa 
vahvistettujen vaatimusten mukainen ja 
vastaavan hankintaviranomaisen tai 
-yksikön ilmoittamaa menetelmää. Jotta ei 
kuitenkaan syrjitä niitä tarjoajia, jotka 
sijoittavat aikaa ja rahaa noudattaakseen 
hankintaviranomaisen ilmoittamaa 
menetelmää, hankintaviranomaiset voivat 
pyytää kolmannen osapuolen oikeaksi 
todistamaa asiakirjaa näytöksi 
vastaavuuden täyttymisestä.

Or. en
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Tarkistus 882
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siinä tapauksessa, että 
elinkaarikustannusten laskemiseen 
hyväksytään yhteinen menetelmä unionin 
säädöksellä, mukaan lukien alakohtaisen 
lainsäädännön nojalla annettavat 
delegoidut säännökset, sitä on sovellettava 
silloin, kun elinkaarikustannukset 
sisältyvät 39 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuihin käyttöoikeussopimuksen 
tekoperusteisiin.

Poistetaan.

Liitteessä II on luettelo tällaisista 
säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 46 artiklan 
mukaisesti tämän luettelon 
päivittämiseksi, kun tällaiset muutokset 
osoittautuvat tarpeellisiksi uuden 
lainsäädännön antamisen tai edellä 
tarkoitetun lainsäädännön kumoamisen 
tai muuttamisen perusteella.

Or. en

Tarkistus 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siinä tapauksessa, että 
elinkaarikustannusten laskemiseen 
hyväksytään yhteinen menetelmä unionin 
säädöksellä, mukaan lukien alakohtaisen 
lainsäädännön nojalla annettavat 

Poistetaan.
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delegoidut säännökset, sitä on sovellettava 
silloin, kun elinkaarikustannukset 
sisältyvät 39 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuihin käyttöoikeussopimuksen 
tekoperusteisiin.
Liitteessä II on luettelo tällaisista 
säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 46 artiklan 
mukaisesti kyseisen luettelon 
päivittämiseksi, kun tällaiset muutokset 
osoittautuvat tarpeellisiksi uuden 
lainsäädännön antamisen tai edellä 
tarkoitetun lainsäädännön kumoamisen 
tai muuttamisen perusteella.

Or. de

Perustelu

Pyyntö elinkaarikustannusten sisällyttämisestä käyttöoikeussopimusten tekemiseen on 
myönteinen asia. Oikeudellisessa velvoitteessa vedotaan kuitenkin tulevaan, vielä 
vakiintumattomaan laskentamenetelmään, ja pyyntö on sen ennakoimattoman luonteen vuoksi 
siksi tässä vaiheessa hylättävä.

Tarkistus 884
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

41 artikla Poistetaan.
Alihankinta
1. Hankintaviranomainen tai -yksikkö voi 
pyytää tai jäsenvaltio voi velvoittaa sen 
pyytämään käyttöoikeussopimukseen 
liittyvissä asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
sopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille, 
sekä ehdotetut alihankkijat.
2. Edellä oleva 1 kohta ei rajoita 
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pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

Or. en

Tarkistus 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

41 artikla Poistetaan.
Alihankinta
1. Hankintaviranomainen tai -yksikkö voi 
pyytää tai jäsenvaltio voi velvoittaa sen 
pyytämään käyttöoikeussopimukseen 
liittyvissä asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
sopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille, 
sekä ehdotetut alihankkijat.
2. Edellä oleva 1 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta.

Or. de

Perustelu

Tarjoajan ja alihankkijan välinen suhde kuuluu kansallisen sopimusoikeuden piiriin, johon ei 
tällä direktiivillä pitäisi puuttua. Lisäksi tämä säännös aiheuttaa epäselvän oikeudellisen 
tilanteen, sillä alihankkija ei sen perusteella ole enää alihankkija vaan muuttuu 
toimeksisaajaksi. Lisäksi säännös voisi poistaa hankintaviranomaiselta mahdollisuuden 
pidättää maksu odottaessaan hankintasopimuksen asianmukaista toteuttamista.

Tarkistus 886
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjä voi 
pyytää tai jäsenvaltio voi velvoittaa sen 
pyytämään käyttöoikeussopimukseen 
liittyvissä asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
sopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille, sekä 
ehdotetut alihankkijat. Jäsenvaltioiden on 
rajoitettava tarjoajan mahdollisuus antaa 
suoritettavien rakennusurakoiden tai 
palvelujen tai toteutettavien 
tavarahankintojen osia alihankkijoille 
enintään kolmeen alihankintatasoon.

Or. en

Tarkistus 887
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Alihankkijoiden luetteloa päivitetään 
käyttöoikeussopimuksen aikana 
toteutettujen vaihtojen tai muutosten 
mukaan.

Or. it

Tarkistus 888
Josef Weidenholzer
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Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
on pyydettävä, että tarjoaja ilmoittaa 
tarjouksessaan, minkä osan sopimuksesta 
tämä saattaa antaa alihankintana 
kolmansille osapuolille, sekä ehdotetut 
alihankkijat.

Or. de

Tarkistus 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Käyttöoikeussopimuksen myöntäjä voi 
pyytää tai jäsenvaltio voi velvoittaa sen 
pyytämään käyttöoikeussopimukseen 
liittyvissä asiakirjoissa, että tarjoaja 
ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan 
sopimuksesta tämä saattaa antaa 
alihankintana kolmansille osapuolille, sekä 
ehdotetut alihankkijat. 
Käyttöoikeussopimuksen myöntäjä voi 
ilmoittaa, mitä rakennusurakoiden tai 
palvelujen osia ei saa antaa 
alihankkijoiden suoritettaviksi. Jos 
rakennusurakoiden tai palvelujen osia 
annetaan alihankkijoiden suoritettaviksi, 
tarjoajan on ilmoitettava tästä 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjälle. 
Jäsenvaltioiden on rajoitettava tarjoajan 
mahdollisuus antaa suoritettavien 
rakennusurakoiden tai palvelujen osia 
alihankkijoille enintään kolmeen 
alihankintatasoon. Alihankkijoiden 
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käyttäminen ei saa heikentää työoloja 
eikä ympäristövaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 890
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 891
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä oleva 1 kohta ei rajoita 
pääasiallisen talouden toimijan vastuuta. 
Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
alihankintaketjun 
yhteisvastuujärjestelmä. Niiden on 
varmistettava, että pääasiallista 
toimeksisaajaa ja alihankintaketjun 
mahdollisia muita alihankkijoita, jotka 
ovat rikkoneet perusoikeuksia, terveys- ja 
turvallisuusvaatimuksia sekä sosiaalisia 
seikkoja koskevia sääntöjä ja normeja ja 
työlainsäädäntöä sellaisina kuin ne on 
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esitetty unionin ja kansallisessa 
lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa, 
joita sovelletaan rakennusurakan, 
palvelun tai tavarahankinnan 
toteutuspaikalla, voidaan vaatia 
maksamaan tällaisista rikkomuksista 
johtuvat maksut, kuten maksamattomat 
palkat, verot tai sosiaalimaksut 
työnantajana toimivan alihankkijan 
ohella tai sijasta tai sen toimeksisaajan 
sijasta, jonka välitön alihankkija 
työnantaja on.

Or. en

Tarkistus 892
Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Jäsenvaltioiden on luotava 
alihankintaketjuun 
yhteisvastuujärjestelmä. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että pääasiallista 
käyttöoikeuksien saajaa ja 
alihankintaketjun mahdollisia muita 
alihankkijoita, jotka ovat rikkoneet 
unionin lainsäädännössä ja kansallisessa 
lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa määritettyjä työn 
suorituspaikassa tai palvelun 
tarjoamispaikassa sovellettavia 
perusoikeuksia, terveys- ja 
turvallisuusvaatimuksia tai sosiaali- ja 
työlainsäädännön sääntöjä ja normeja, 
voidaan pitää velvollisina maksamaan 
näistä rikkomisista seuraavat maksut 
alihankkijana toimivan työnantajan tai 
tarjoajan, jonka alihankkija työnantaja 
suoraan on, lisäksi tai sijaan.
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Jäsenvaltiot voivat säätää tiukempia 
vastuuvelvoitteita kansallisessa 
lainsäädännössä.

Or. fr

Tarkistus 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjä saa 
hylätä talouden toimijan ehdottaman 
alihankkijan, jos alihankkija ei
i) täytä hankinnan taloudelliselta 
toimijalta vaadittuja osallistumisen 
edellytyksiä
ii) kykene asianmukaisesti täyttämään 
sopimuksen osuuksia.

Menettelyn osallistumisedellytykset ja 
alihankkijan kyky suoriutua sopimuksesta 
arvioidaan suhteessa toteutettuun 
sopimuksen osuuteen 36 artiklassa 
ilmoitettujen valintaperusteiden 
mukaisesti.

Or. pl

Tarkistus 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla
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Komission teksti Tarkistus

42 artikla Poistetaan.
[...]

Or. de

Perustelu

Voimassa olevat direktiivit sisältävät riittävät menettelysäännöt käyttöoikeussopimusten 
tekemiseksi. Poistettavat säännökset aiheuttavat tarpeettomia hallintorasitteita 
hankintaviranomaisille ja rajoittavat käyttösopimusten tekomenettelyjen joustavuutta.

Tarkistus 895
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Käyttöoikeussopimusten muuttaminen 
niiden voimassaoloaikana

Tämän direktiivin voimaantulon jälkeen 
tehtyjen käyttöoikeussopimusten 
muuttaminen.

Or. it

Tarkistus 896
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos käyttöoikeussopimusta muutetaan 
sen voimassaoloaikana merkittävästi, 
tämä katsomaan tätä direktiiviä 
sovellettaessa uuden sopimuksen 
tekemiseksi, joka edellyttää tämän 
direktiivin mukaista uutta 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyä.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 897
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos käyttöoikeussopimusta muutetaan 
sen voimassaoloaikana merkittävästi, tämä
katsomaan tätä direktiiviä sovellettaessa 
uuden sopimuksen tekemiseksi, joka 
edellyttää tämän direktiivin mukaista uutta 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyä.

1. Jos käyttöoikeussopimusta, joka on 
tehty tämän direktiivin voimaantulon 
jälkeen, muutetaan sen voimassaoloaikana 
merkittävästi, tämä katsotaan tätä 
direktiiviä sovellettaessa uuden 
sopimuksen tekemiseksi, joka edellyttää 
tämän direktiivin mukaista uutta 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyä.

Or. it

Tarkistus 898
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos käyttöoikeussopimusta muutetaan 
sen voimassaoloaikana merkittävästi, tämä 
katsomaan tätä direktiiviä sovellettaessa 
uuden sopimuksen tekemiseksi, joka
edellyttää tämän direktiivin mukaista uutta 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyä.

1. Käyttöoikeussopimusta voidaan 
muuttaa sen voimassaoloaikana
täydentävällä sopimuksella, paitsi jos on 
kyse merkittävistä muutoksista. 
Voimassaolevan käyttöoikeussopimuksen 
sopimusehtojen merkittävä muuttaminen 
edellyttää tämän direktiivin mukaista uutta 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyä, 
jollei 6 kohdan säännöksistä muuta 
johdu.

Or. fr
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Perustelu

On selvennettävä käyttöoikeussopimusten muuttamista koskevia säännöksiä lisäjouston 
aikaansaamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon käyttöoikeussopimusten luonne, koska ne 
ovat pitkäaikaisia sopimuksia.

Tarkistus 899
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttöoikeussopimukseen sen 
voimassaoloaikana tehtyä muutosta 
pidetään 1 kohdassa tarkoitettuna 
merkittävänä muutoksena, jos 
käyttöoikeussopimus on sen seurauksena 
huomattavasti erilainen alun perin 
tehtyyn sopimukseen verrattuna. 
Rajoittamatta 3 ja 4 kohdan säännösten 
soveltamista, muutosta pidetään joka 
tapauksessa merkittävänä, jos yksi 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Poistetaan.

a) muutoksella otetaan käyttöön ehtoja, 
jotka olisivat mahdollistaneet muiden 
kuin alun perin valittujen hakijoiden 
valinnan tai käyttöoikeussopimuksen 
tekemisen toisen hakijan tai tarjoajan 
kanssa, jos ehdot olisivat sisältyneet 
tarjoukseen alkuperäisessä 
käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyssä;
b) muutoksella muutetaan 
käyttöoikeussopimuksen taloudellista 
tasapainoa käyttöoikeussopimuksen 
saajan eduksi;
c) muutos laajentaa 
käyttöoikeussopimusta siten, että se kattaa 
huomattavasti enemmän tavaroita, 
palveluja tai rakennusurakoita kuin alun 
perin.

Or. en
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Tarkistus 900
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttöoikeussopimukseen sen 
voimassaoloaikana tehtyä muutosta 
pidetään 1 kohdassa tarkoitettuna
merkittävänä muutoksena, jos 
käyttöoikeussopimus on sen seurauksena 
huomattavasti erilainen alun perin 
tehtyyn sopimukseen verrattuna. 
Rajoittamatta 3 ja 4 kohdan säännösten 
soveltamista, muutosta pidetään joka 
tapauksessa merkittävänä, jos yksi 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

2. Käyttöoikeussopimukseen sen 
voimassaoloaikana tehtyä muutosta 
pidetään merkittävänä muutoksena, jos yksi 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

- a) muutoksella muutetaan 
käyttöoikeussopimuksen luonnetta;
- a a) muutos merkitsee 
käyttöoikeussopimuksen saajan 
vaihtamista; 
Tämä säännös ei koske tapausta, jossa 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
kokonaan tai osittain toiselle toimijalle 
jonkin seuraavista perusteella:
i) yhtiön rakenneuudistusjärjestely,
ii) pääoman tai varallisuuden siirto 
yritysten välillä,

iii) alkuperäisen toimeksisaajan asema 
siirtyy maksukyvyttömyyden seurauksena 
tai sopimuslausekkeen perusteella 
kokonaan tai osittain toiselle talouden 
toimijalle, joka täyttää alun perin 
vahvistetut laatua koskevat 
valintaperusteet edellyttäen, ettei tästä 
aiheudu muita suuria muutoksia 
käyttöoikeussopimukseen eikä tällä pyritä 
kiertämään tämän direktiivin 
soveltamista.

Or. fr
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Perustelu

Selvennetään "merkittävän muuttamisen" käsitettä.

Tarkistus 901
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muutoksella muutetaan 
käyttöoikeussopimuksen taloudellista 
tasapainoa käyttöoikeussopimuksen 
saajan eduksi; 

b) muutoksella muutetaan merkittävästi
käyttöoikeussopimuksen taloudellista 
tasapainoa;

Or. fr

Tarkistus 902
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos käyttöoikeussopimuksen muutos 
ei vaikuta sopimuksen yleiseen 
luonteeseen, sitä ei seuraavissa 
tapauksissa pidetä merkittävänä: 
a) siihen on varauduttu sisällyttämällä 
alkuperäiseen käyttöoikeussopimukseen 
selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset 
tarkistuslausekkeet tai -vaihtoehdot, joissa 
ilmoitetaan mahdollisten muutosten 
soveltamisala ja luonne sekä olosuhteet, 
joissa niitä voidaan käyttää;
b) sen arvo ei ylitä 6 artiklassa 
vahvistettua kynnysarvoa ja on 
vähemmän kuin 15 prosenttia 
käyttöoikeussopimuksen arvosta sinä 
päivänä, jona tämä direktiivi on määrä 
viimeistään saattaa osaksi kansallista 
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lainsäädäntöä.
Edellisen kohdan soveltamiseksi:
i) jos muutoksia tehdään peräkkäin 
useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten 
muutosten kumulatiivisen nykyarvon 
perusteella. Sinä päivänä voimassaolevien 
käyttöoikeussopimusten, jona tämä 
direktiivi on määrä viimeistään saattaa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, arvo 
arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen nykyarvon perusteella siitä 
päivästä alkaen, jona tämä direktiivi on 
määrä viimeistään saattaa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä.
ii) arvo lasketaan 6 artiklassa määritetyn 
menetelmän mukaisesti;
iii) arvo esitetään tapauksen mukaan 
ottamatta inflaatiota huomioon päivänä, 
jona tämä direktiivi on määrä viimeistään 
saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
tai suunnitellun muutoksen päivänä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella lisätään joustoa käyttöoikeussopimusten muutoksiin.

Tarkistus 903
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos käyttöoikeussopimuksen muutos 
ei vaikuta sopimuksen yleiseen 
luonteeseen, sitä ei seuraavissa 
tapauksissa pidetä merkittävänä:
a) siihen on varauduttu sisällyttämällä 
alkuperäiseen käyttöoikeussopimukseen 
selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset 
tarkistuslausekkeet tai -vaihtoehdot, joissa 
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ilmoitetaan mahdollisten muutosten 
soveltamisala ja luonne sekä olosuhteet, 
joissa niitä voidaan käyttää;
b) sen arvo ei ylitä 6 artiklassa 
vahvistettua kynnysarvoa ja on 
vähemmän kuin 10 prosenttia 
alkuperäisen sopimuksen nykyarvosta.
Jos muutoksia tehdään peräkkäin 
useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten 
muutosten kumulatiivisen nykyarvon 
perusteella.

Or. fr

Perustelu

Esitetään uudelleen esittelijän ajatus (mietintöluonnoksen tarkistus 191), ja korotetaan 
kynnysarvoa 5 prosentista 10 prosenttiin joustavuuden lisäämiseksi.

Tarkistus 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos käyttöoikeussopimuksen muutos 
ei vaikuta sopimuksen yleiseen 
luonteeseen, sitä ei seuraavissa 
tapauksissa pidetä merkittävänä:
a) siihen on varauduttu sisällyttämällä 
alkuperäiseen käyttöoikeussopimukseen 
selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset 
tarkistuslausekkeet tai -vaihtoehdot, joissa 
ilmoitetaan mahdollisten muutosten 
soveltamisala ja luonne sekä olosuhteet, 
joissa niitä voidaan käyttää; tai
b) sen arvo ei ylitä 6 artiklassa 
vahvistettua kynnysarvoa ja on 
vähemmän kuin 5 prosenttia alkuperäisen 
sopimuksen nykyarvosta.
Jos muutoksia tehdään peräkkäin 
useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten 
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muutosten kumulatiivisen nykyarvon 
perusteella.

Or. fr

Perustelu

Selvennys esittelijän esittämään tarkistukseen 191: uudessa kohdassa esitetyt vaatimukset 
eivät ole kumulatiivisia (lisätään 'tai').)

Tarkistus 905
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käyttöoikeussopimuksen saajan 
vaihtamista pidetään 1 alakohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena.

Poistetaan.

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen tai 
maksukyvyttömyyden seurauksena taikka 
sopimuslausekkeen perusteella kokonaan 
tai osittain toiselle talouden toimijalle, 
joka täyttää alun perin vahvistetut laatua 
koskevat valintaperusteet edellyttäen, ettei 
tästä aiheudu muita suuria muutoksia 
käyttöoikeussopimukseen eikä tällä pyritä 
kiertämään tämän direktiivin 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 906
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Käyttöoikeussopimuksen saajan 
vaihtamista pidetään 1 alakohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena.

Poistetaan.

Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta siinä tapauksessa, että 
alkuperäisen toimeksisaajan asema siirtyy 
yhtiön rakenneuudistusjärjestelyjen tai 
maksukyvyttömyyden seurauksena taikka 
sopimuslausekkeen perusteella kokonaan 
tai osittain toiselle talouden toimijalle, 
joka täyttää alun perin vahvistetut laatua 
koskevat valintaperusteet edellyttäen, ettei 
tästä aiheudu muita suuria muutoksia 
käyttöoikeussopimukseen eikä tällä pyritä 
kiertämään tämän direktiivin 
soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Teksti sisällytetty 2 kohtaan.

Tarkistus 907
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 
kohdassa tarkoitettuna merkittävänä 
muutoksena, jos sen arvo ei ylitä 5 
artiklassa vahvistettuja kynnysarvoja ja 
arvo on vähemmän kuin 5 prosenttia 
alkuperäisen sopimuksen hinnasta, 
edellyttäen ettei muutos vaikuta 
sopimuksen yleiseen luonteeseen. Jos 
muutoksia tehdään peräkkäin useampia, 
arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten 

Poistetaan.
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kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. en

Tarkistus 908
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 
kohdassa tarkoitettuna merkittävänä 
muutoksena, jos sen arvo ei ylitä 5 
artiklassa vahvistettuja kynnysarvoja ja 
arvo on vähemmän kuin 5 prosenttia 
alkuperäisen sopimuksen hinnasta, 
edellyttäen ettei muutos vaikuta 
sopimuksen yleiseen luonteeseen. Jos 
muutoksia tehdään peräkkäin useampia, 
arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tekninen tarkistus (tarkasteltava yhdessä esittelijän esittämän tarkistuksen 191 kanssa: 
sisällytetään 42 artiklan 4 kohta uuteen 42 artiklan 2 a kohtaan).

Tarkistus 909
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 
kohdassa tarkoitettuna merkittävänä 
muutoksena, jos sen arvo ei ylitä 5 

Poistetaan.
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artiklassa vahvistettuja kynnysarvoja ja 
arvo on vähemmän kuin 5 prosenttia 
alkuperäisen sopimuksen hinnasta, 
edellyttäen ettei muutos vaikuta 
sopimuksen yleiseen luonteeseen. Jos 
muutoksia tehdään peräkkäin useampia, 
arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

Or. fr

Perustelu

Teksti sisällytetty 2 a kohtaan.

Tarkistus 910
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 5 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
5 prosenttia alkuperäisen sopimuksen 
hinnasta, edellyttäen ettei muutos vaikuta 
sopimuksen yleiseen luonteeseen. Jos 
muutoksia tehdään peräkkäin useampia, 
arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 5 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja/tai arvo on vähemmän 
kuin 20 prosenttia alkuperäisen 
sopimuksen hinnasta, edellyttäen ettei 
muutos vaikuta sopimuksen yleiseen 
luonteeseen. Jos muutoksia tehdään 
peräkkäin useampia, arvo arvioidaan 
peräkkäisten muutosten kumulatiivisen 
arvon perusteella.

Or. it

Tarkistus 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 5 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 5 
prosenttia alkuperäisen sopimuksen 
hinnasta, edellyttäen ettei muutos vaikuta 
sopimuksen yleiseen luonteeseen. Jos 
muutoksia tehdään peräkkäin useampia, 
arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella.

4. Jos muutoksen arvo voidaan ilmaista 
rahallisena, muutosta ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena, jos 
sen arvo ei ylitä 5 artiklassa vahvistettuja 
kynnysarvoja ja arvo on vähemmän kuin 
20 prosenttia alkuperäisen sopimuksen 
hinnasta, edellyttäen ettei muutos vaikuta 
sopimuksen yleiseen luonteeseen. Jos 
muutoksia tehdään peräkkäin useampia, 
arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten 
kumulatiivisen arvon perusteella. 
Käyttöoikeussopimuksen saajan 
kolmansilta osapuolilta saamien 
tosiasiallisten rahamäärien kasvu 
verrattuna hankintaviranomaisen tai 
-yksikön hankintaprosessin alussa 
arvioimiin rahamääriin verrattuna ei 
muodosta sopimuksen muutosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen päädirektiivin Euroopan unionin tuomioistuimen
oikeuskäytäntöön perustuvan lähestymistavan kanssa. Sallittu oletusarvo, jonka ylittyessä 
käyttöoikeussopimuksen muutosta pidetään 42 artiklan 4 kohdan nojalla "merkittävänä", olisi 
korotettava 5 prosentista vähintään 20 prosenttiin. Lisäksi on syytä todeta selväsanaisesti, 
että jos käyttöoikeussopimuksen saajan on kannettava toiminnallinen riski, sen olisi myös 
voitava pitää voitto.

Tarkistus 912
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Käyttöoikeussopimusten muutoksia ei 
pidetä 1 kohdassa tarkoitettuina 
merkittävinä muutoksina, jos 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa on niitä koskevat selkeät, 

Poistetaan.
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täsmälliset ja yksiselitteiset 
tarkistuslausekkeet tai -vaihtoehdot. 
Näissä lausekkeissa on ilmoitettava 
mahdollisten muutosten tai vaihtoehtojen 
soveltamislaajuus ja luonne sekä 
olosuhteet, joissa lausekkeita voidaan 
käyttää. Ne eivät saa koskea muutoksia tai 
vaihtoehtoja, jotka muuttaisivat 
käyttöoikeussopimuksen yleistä luonnetta.

Or. en

Tarkistus 913
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Käyttöoikeussopimusten muutoksia ei 
pidetä 1 kohdassa tarkoitettuina 
merkittävinä muutoksina, jos 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa on niitä koskevat selkeät, 
täsmälliset ja yksiselitteiset 
tarkistuslausekkeet tai -vaihtoehdot. 
Näissä lausekkeissa on ilmoitettava 
mahdollisten muutosten tai vaihtoehtojen 
soveltamislaajuus ja luonne sekä 
olosuhteet, joissa lausekkeita voidaan 
käyttää. Ne eivät saa koskea muutoksia tai 
vaihtoehtoja, jotka muuttaisivat 
käyttöoikeussopimuksen yleistä luonnetta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Teksti sisällytetty 2 a kohtaan.

Tarkistus 914
Lara Comi
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Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Käyttöoikeussopimusten muutoksia ei 
pidetä 1 kohdassa tarkoitettuina 
merkittävinä muutoksina, jos 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa on niitä koskevat selkeät, 
täsmälliset ja yksiselitteiset 
tarkistuslausekkeet tai -vaihtoehdot. Näissä 
lausekkeissa on ilmoitettava mahdollisten 
muutosten tai vaihtoehtojen 
soveltamislaajuus ja luonne sekä 
olosuhteet, joissa lausekkeita voidaan 
käyttää. Ne eivät saa koskea muutoksia tai 
vaihtoehtoja, jotka muuttaisivat 
käyttöoikeussopimuksen yleistä luonnetta.

5. Käyttöoikeussopimusten muutoksia ei 
pidetä 1 kohdassa tarkoitettuina 
merkittävinä muutoksina, jos 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa on niitä koskevat selkeät, 
täsmälliset ja yksiselitteiset 
tarkistuslausekkeet tai -vaihtoehdot, jos ne 
toteutetaan lain säännösten mukaisesti. 
Näissä lausekkeissa on ilmoitettava 
mahdollisten muutosten tai vaihtoehtojen 
soveltamislaajuus ja luonne sekä 
olosuhteet, joissa lausekkeita voidaan 
käyttää. Ne eivät saa koskea muutoksia tai 
vaihtoehtoja, jotka muuttaisivat 
käyttöoikeussopimuksen yleistä luonnetta.

Or. it

Tarkistus 915
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
merkittävä muutos ei edellytä uutta 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyä, 
jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Merkittävä muutos ei edellytä uutta 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyä, 
jos muutos koskee vain 
käyttöoikeussopimuksen keston 
pidentämistä, joka on välttämätön 
direktiivin soveltamisalaan koskevan 
toiminnan tehokkuuden ja suorittamisen 
säilyttämiseksi ja parantamiseksi, tai jos 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en
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Tarkistus 916
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) muutoksen tarve johtuu olosuhteista, 
joita huolellinen hankintaviranomainen tai 
-yksikkö ei olisi voinut ennakoida;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 917
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) muutoksen tarve johtuu olosuhteista, 
joita huolellinen hankintaviranomainen 
tai -yksikkö ei olisi voinut ennakoida;

a) muutoksen tarve johtuu erityisesti 
luonteeltaan teknisistä ja/tai 
taloudellisista olosuhteista, joita 
huolellinen käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjä ei olisi voinut ennakoida;

Or. en

Tarkistus 918
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muutos ei vaikuta 
käyttöoikeussopimuksen yleiseen 
luonteeseen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 919
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankintaviranomaisten tekemien 
käyttöoikeussopimusten tapauksessa 
mahdollinen hinnankorotus on enintään 
50 prosenttia alkuperäisen 
käyttöoikeussopimuksen arvosta.

c) suunnitellun muutoksen arvo on 
enintään 50 prosenttia 
käyttöoikeussopimuksen alkuperäisestä 
arvosta nykyhetkellä. Nykyarvoon 
muuttaminen toteutetaan 2 a kohdassa 
esitettyjen säännösten mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankintaviranomaisten tekemien 
käyttöoikeussopimusten tapauksessa 
mahdollinen hinnankorotus on enintään 
50 prosenttia alkuperäisen
käyttöoikeussopimuksen arvosta.

c) hankintaviranomaisten tekemien 
käyttöoikeussopimusten tapauksessa 
suunnitellun muutoksen arvo on enintään 
50 prosenttia käyttöoikeussopimuksen 
alkuperäisestä arvosta nykyhetkellä.

Or. fr

Perustelu

Tekninen tarkistus esittelijän esittämään tarkistukseen 194 (neuvottelu unohdettu tarkistuksen 
alkuperäisessä versiossa).

Tarkistus 921
Heide Rühle
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Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankintaviranomaisten tekemien 
käyttöoikeussopimusten tapauksessa 
mahdollinen hinnankorotus on enintään
50 prosenttia alkuperäisen
käyttöoikeussopimuksen arvosta.

c) aiotun muutoksen arvo on enemmän 
kuin 50 prosenttia käyttöoikeussopimuksen 
päivitetystä alkuperäisestä arvosta.

Or. en

Tarkistus 922
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
julkaistava Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ilmoitus tällaisista muutoksista. 
Tällaisissa ilmoituksissa on oltava liitteessä 
VII vahvistetut tiedot, ja ne on julkaistava 
28 artiklan säännösten mukaisesti.

Käyttöoikeussopimuksen myöntäjän on 
julkaistava Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ilmoitus tällaisista muutoksista. 
Tällaisissa ilmoituksissa on oltava liitteessä 
VII vahvistetut tiedot, ja ne on julkaistava 
28 artiklan säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 923
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Hankintaviranomaiset ja -yksiköt eivät 
saa hakea muutoksia 
käyttöoikeussopimukseen seuraavissa 
tapauksissa:

Poistetaan.

a) jos muutoksen tarkoituksena on korjata 
käyttöoikeussopimuksen saajan 
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suorituksessa esiintyneitä puutteita tai 
niiden seurauksia, jotka voidaan korjata 
panemalla sopimusvelvoitteet täytäntöön;
b) jos muutoksen tarkoituksena on 
korvata hinnankorotuksiin liittyviä 
riskejä, jotka johtuvat hinnanvaihteluista, 
jotka voisivat vaikuttaa olennaisesti 
sopimuksen toteutukseen ja joiden varalta 
käyttöoikeussopimuksen saaja on 
suojautunut.

Or. en

Tarkistus 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 7 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jos muutos koskee vain 
käyttöoikeussopimuksen keston 
pidentämistä, joka on välttämätön, jotta 
käyttöoikeussopimuksen saaja voi saada 
takaisin käyttöoikeussopimuksen 
kohteena olevan toiminnan tehokkuuden 
ja suorittamisen säilyttämiseksi ja 
parantamiseksi tehdyt lisäinvestoinnit. 
Tällaisia investointeja ei pidetä edellä 2 
kohdassa tarkoitettuina 
käyttöoikeussopimuksen merkittävinä 
muutoksina.

Or. en

Perustelu

Varsinkin käyttöoikeussopimuksissa, jotka edellyttävät tilojen ja laitteiston käyttöä palvelujen 
tarjoamiseksi, käyttöoikeussopimuksen saaja jatkaa investointien (joita ei voitu ennakoida 
käyttöoikeussopimuksen alussa) tekemistä tilojen ja laitteiston ajanmukaistamiseksi 
markkinoiden kehityksen ja asiakkaidensa kysynnän mukaiseksi. Jos näitä investointeja ei 
tehtäisi, käyttöoikeussopimuksen saajan yleinen tehokkuus heikkenisi yleisen edun 
kustannuksella.



AM\916835FI.doc 115/155 PE497.783v03-00

FI

Tarkistus 925
Lara Comi

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Euroopan unionin tuomioistuin toteaa 
perussopimuksen 258 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, ettei jäsenvaltio ole täyttänyt 
sille perussopimusten mukaan kuuluvia 
velvoitteita sen vuoksi, että kyseiselle 
jäsenvaltiolle kuuluva 
hankintaviranomainen tai -yksikkö on 
tehnyt kyseisen käyttöoikeussopimuksen 
noudattamatta perussopimusten ja tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, 
että kun käyttöoikeussopimuksen 
voimassaolo päättyy ja 
käyttöoikeussopimuksen saajan 
toimittamia palveluja on edelleen 
toimitettava, seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) nykyisellä käyttöoikeussopimuksen 
saajalla on joka tapauksessa oikeus 
osallistua uuden käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyn valintamenettelyyn;
b) jos käyttöoikeussopimus tehdään 
uuden käyttöoikeussopimuksen saajan 
kanssa, toteutetaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
palvelun toimittaminen jatkuu 
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keskeytyksettä sinä aikana, kun nykyinen 
käyttöoikeuden saaja korvataan uudella;
c) uudella käyttöoikeuden saajalla tai 
hankintaviranomaisella on velvollisuus 
korvata nykyiselle 
käyttöoikeussopimuksen saajalle ne 
investoinnit, joita se ei 
käyttöoikeussopimuksen voimassaolon 
päättyessä vielä ole saanut takaisin. 
Tarvittaessa, ja edellyttäen, että tämä 
tapahtuu puolueettomin, avoimin ja 
ennakoitavin perustein, jäsenvaltiot voivat 
lisäksi määrätä, että korvaus voi myös 
sisältää viittauksen nykyisen 
käyttöoikeussopimuksen saajan 
käyttöoikeussopimuksen hyödyntämisen 
aikana luomaan liikearvoon, jonka uusi 
tulokas perii.

Or. en

Perustelu

The proposed directive establishes the principle of selective procedures to tender for the 
market of a concession, but says nothing in respect of the potential negative effects of the 
replacement of a new entrant in lieu of the previous incumbent concessionaire. When the 
existing concessionaire has actually developed a market which was not existing (e.g. the 
development of an infrastructure which has attracted many clients), it seems appropriate to 
consider the possibility to acknowledge an indemnification for intangible goodwill that has 
been created and would be otherwise inherited for free by the newcomer.

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

Tarkistus 927
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
5 osasto

Komission teksti Tarkistus

V osasto Poistetaan.
Muutokset direktiiveihin 89/665/ETY ja 
98/13/EY
[...]
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Or. en

Perustelu

Komissio ei valitettavasti ole tarkastellut uudelleen muutoksenhakua koskevia direktiivejä 
89/665/ETY ja 92/13/ETY, kuten Euroopan parlamentti on pyytänyt. Nykyisellään ne 
aiheuttavat suhteettoman suuren hallintorasitteen palveluja koskeville 
käyttöoikeussopimuksille, jotka ovat luonnostaan joustavia välineitä.

Tarkistus 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
[...]

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 929
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
[...]

Or. de
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Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuin on asiassa C-324/98 antamassaan tuomiossa todennut, että 
jäsenvaltioilla on velvollisuus sallia vain sen tutkiminen, onko menettely suoritettu 
puolueettomasti.

Tarkistus 930
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
[...]

Or. en

Tarkistus 931
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
44 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

44 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on 
olemassa asianmukaiset menettelyt sen 
tutkimiseksi, että käyttöoikeussopimus on 
tehty puolueettomasti.

Or. de

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuin on asiassa C-324/98 antamassaan tuomiossa todennut, että 
jäsenvaltioilla on velvollisuus sallia vain sen tutkiminen, onko menettely suoritettu 
puolueettomasti.
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Tarkistus 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla

Komission teksti Tarkistus

45 artikla Poistetaan.
[...]

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 933
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla

Komission teksti Tarkistus

45 artikla Poistetaan.
[...]

Or. de

Tarkistus 934
Mikael Gustafsson

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla

Komission teksti Tarkistus

45 artikla Poistetaan.
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[...]

Or. en

Tarkistus 935
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 21 
artiklan 3 kohdassa, 23 artiklan 2 
kohdassa, 25 artiklan 3 kohdassa, 40 
artiklan 3 kohdassa ja 52 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettu valta antaa
delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi … päivästä 
…kuuta …. [tämän direktiivin 
voimaantulopäivä].

2. Siirretään valta antaa 23 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi … päivästä …kuuta … [tämän 
direktiivin voimaantulopäivä].

Or. en

Tarkistus 936
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
3 kohdassa, 21 artiklan 3 kohdassa, 23 
artiklan 2 kohdassa, 25 artiklan 3 
kohdassa, 40 artiklan 3 kohdassa ja 52 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 23 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
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jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 937
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 
2014. Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kyseiset säädöstekstit.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 
2014. Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset. 
Tämä direktiivi ei vaikuta 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka on tehty 
ennen [...]1.
__________________
1 Kansallisen lainsäädännön osaksi 
saattamista koskeva määräaika. 

Or. en

Tarkistus 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014. Niiden on viipymättä 

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2015. Jäsenvaltioiden on 
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toimitettava komissiolle kyseiset 
säädöstekstit.

varmistettava, että nämä säädökset eivät 
koske tähän päivämäärään mennessä 
tehtyjä käyttöoikeussopimuksia. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kyseiset säädöstekstit.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään oikeudellista epävarmuutta voimassa olevien 
käyttöoikeussopimusten osalta.

Tarkistus 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viittauksia direktiivin 2004/17/EY 1 
artiklan 3 kohdan a ja b alakohtaan sekä 
direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 3 ja 4 
kohtaan sekä III osastoon on katsottava 
viittauksiksi tähän direktiiviin.

1. Viittauksia direktiivin 2004/17/EY 1 
artiklan 3 kohdan a ja b alakohtaan sekä 
direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 3 ja 4 
kohtaan sekä III osastoon on katsottava 
viittauksiksi tähän direktiiviin.

Or. en

Perustelu

Tällä uudella säännöksellä otetaan käyttöön siirtymäaika sellaisia vesialalla ja muilla aloilla 
toimivia sidosyrityksiä varten, joiden toimintaa ei voida eriyttää laskettaessa kokonaisliike-
vaihtoa 11 artiklassa asetettuja ehtoja varten. Tämän avulla nämä toimijat voivat sopeutua 
nykyisiin sääntöihin ilman, että niiden kokonaisrakenne vaarantuu.

Tarkistus 940
Françoise Castex

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

Jäsenvaltioiden on säädettävä laeissaan, 
asetuksissaan ja hallinnollisissa 
määräyksissään 5–10 vuoden mittaisesta 
siirtymäkaudesta, joka koskee tämän 
direktiivin säännösten soveltamista uusiin 
käyttöoikeussopimuksiin.

Or. en

Tarkistus 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä III olevassa 3 kohdassa 
tarkoitettujen, 11 artiklassa määritettyjen 
sidosyritysten tällä hetkellä suorittamien 
toimintojen harjoittamiseksi tehtyjä 
palveluja koskevia 
käyttöoikeussopimuksia voidaan pidentää 
ilman, että tämän direktiivin säännöksiä 
sovelletaan, edellyttäen, että 100 
prosenttia sidosyrityksen liitteessä III 
olevassa 3 kohdassa tarkoitettua 
toimintaa koskevien palvelujen alalla 
kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana 
saavuttamasta kokonaisliikevaihdosta 
muodostuu palvelujen suorittamisesta 
yrityksille, joihin se on sidoksissa. 
Tällaisia pidentämisiä voidaan tehdä 
kolmen vuoden kuluessa 49 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä. 
Tästä seuraavat sopimukset ovat voimassa 
niin kauan kuin edellä mainitut 
edellytykset täyttyvät, ja niiden 
voimassaolo päättyy viimeistään viisi 
vuotta 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
päivämäärän jälkeen.
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Or. en

Perustelu

Tällä uudella säännöksellä otetaan käyttöön siirtymäaika sellaisia vesialalla ja muilla aloilla 
toimivia sidosyrityksiä varten, joiden toimintaa ei voida eriyttää laskettaessa 
kokonaisliikevaihtoa 11 artiklassa asetettuja ehtoja varten. Tämän avulla nämä toimijat 
voivat sopeutua nykyisiin sääntöihin ilman, että niiden kokonaisrakenne vaarantuu.

Tarkistus 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 1, 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun ja lämmön osalta: Poistetaan.
a) sellaisten kiinteiden verkkojen 
antaminen saataville tai ylläpito, joiden 
tarkoituksena on tarjota yleisölle kaasun 
tai lämmön tuotantoon, siirtoon tai 
jakeluun liittyviä palveluja; 
b) kaasun tai lämmön toimittaminen 
näihin verkkoihin.
Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 2 ja 
3 alakohdassa tarkoitetun 
hankintayksikön suorittamaa kaasun tai 
lämmön toimittamista julkisen palvelun 
verkkoihin ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna toimintana, jos kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
c) kyseisen yksikön suorittama kaasun tai 
lämmön tuottaminen on välttämätön 
seuraus muusta kuin tässä kohdassa tai 
tämän liitteen 2–4 kohdassa tarkoitetusta 
toiminnasta; 
d) yleiseen verkkoon toimittamisen 
yksinomaisena tavoitteena on tällaisen 
tuotannon hyödyntäminen taloudellisesti 
ja tämän toiminnan osuus on enintään 
20 prosenttia yksikön liikevaihdosta 
laskettuna viimeksi kuluneiden kolmen 
vuoden keskimääräisen liikevaihdon 
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perusteella, kuluva vuosi mukaan 
luettuna. 
2. Sähkön osalta:
a) sellaisten kiinteiden verkkojen 
antaminen saataville tai ylläpito, joiden 
tarkoituksena on tarjota yleisölle sähkön 
tuotantoon, siirtoon tai jakeluun liittyviä 
palveluja; 
b) sähkön toimittaminen näihin 
verkkoihin. 
Tätä direktiiviä sovellettaessa sähkön 
toimittamiseen sisältyy sähkön tuotanto ja 
tukkumyynti. 
Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 2 ja 
3 alakohdassa tarkoitetun 
hankintayksikön suorittamaa sähkön 
toimittamista julkisen palvelun verkkoihin 
ei pidetä 1 kohdassa tarkoitettuna 
toimintana, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät: 
a) kyseinen yksikkö tuottaa sähköä, koska 
sen kulutus on välttämätöntä muun kuin 
tässä kohdassa tai tämän liitteen 1, 3 ja 
4 kohdassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamista varten; 
b) toimittaminen yleiseen verkkoon 
riippuu ainoastaan yksikön omasta 
kulutuksesta eikä se ole ylittänyt 30:tä 
prosenttia yksikön energian 
kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi 
kuluneiden kolmen vuoden 
keskimääräisen tuotannon perusteella, 
kuluva vuosi mukaan luettuna. 
3. Veden osalta:
a) sellaisten kiinteiden verkkojen 
antaminen saataville tai ylläpito, joiden 
tarkoituksena on tarjota yleisölle 
juomaveden tuotantoon, siirtoon tai 
jakeluun liittyviä palveluja;
b) juomaveden toimittaminen näihin 
verkkoihin.
Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka edellä 
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tarkoitettua toimintaa harjoittavat yksiköt 
tekevät tai järjestävät ja jotka liittyvät 
johonkin seuraavista: 
a) vesirakennushankkeet, maan kastelu 
tai kuivatus, jos juomavedeksi 
hankittavan veden osuus on yli 20 
prosenttia näissä hankkeissa tai kastelu-
tai kuivatusjärjestelmissä saataville 
annettavan veden koko määrästä, tai 
b) jäteveden poisto tai käsittely.
Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 
2 alakohdassa tarkoitetun 
hankintayksikön suorittamaa juomaveden 
toimittamista julkisen palvelun verkkoihin 
ei pidetä 1 alakohdassa tarkoitettuna 
toimintana, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) kyseinen yksikkö tuottaa juomavettä, 
koska sen kulutus on välttämätöntä muun 
kuin tämän liitteen 1–4 kohdassa 
tarkoitetun toiminnan harjoittamista 
varten; 
b) toimittaminen yleiseen verkkoon 
riippuu ainoastaan yksikön omasta 
kulutuksesta eikä ole ylittänyt 30:tä 
prosenttia yksikön juomaveden 
kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi 
kuluneiden kolmen vuoden 
keskimääräisen tuotannon perusteella, 
kuluva vuosi mukaan luettuna.

Or. de

Perustelu

8 artiklaan ehdotettuja tarkistuksia vastaava mukautus.

Tarkistus 943
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kaasun ja lämmön osalta: Poistetaan.
(a) sellaisten kiinteiden verkkojen 
antaminen saataville tai ylläpito, joiden 
tarkoituksena on tarjota yleisölle kaasun 
tai lämmön tuotantoon, siirtoon tai 
jakeluun liittyviä palveluja;
(b) kaasun tai lämmön toimittaminen 
näihin verkkoihin.
Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 2 ja 
3 alakohdassa tarkoitetun 
hankintayksikön suorittamaa kaasun tai 
lämmön toimittamista julkisen palvelun 
verkkoihin ei pidetä 1 kohdassa 
tarkoitettuna toimintana, jos kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
c) kyseisen yksikön suorittama kaasun tai 
lämmön tuottaminen on välttämätön 
seuraus muusta kuin tässä kohdassa tai 
tämän liitteen 2–4 kohdassa tarkoitetusta 
toiminnasta;
d) yleiseen verkkoon toimittamisen 
yksinomaisena tavoitteena on tällaisen 
tuotannon hyödyntäminen taloudellisesti 
ja tämän toiminnan osuus on enintään
20 prosenttia yksikön liikevaihdosta 
laskettuna viimeksi kuluneiden kolmen 
vuoden keskimääräisen liikevaihdon 
perusteella, kuluva vuosi mukaan 
luettuna.

Or. en

Tarkistus 944
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Sähkön osalta: Poistetaan.
(a) sellaisten kiinteiden verkkojen 
antaminen saataville tai ylläpito, joiden 
tarkoituksena on tarjota yleisölle sähkön 
tuotantoon, siirtoon tai jakeluun liittyviä 
palveluja;
(b) sähkön toimittaminen näihin 
verkkoihin.
Tätä direktiiviä sovellettaessa sähkön 
toimittamiseen sisältyy sähkön tuotanto ja 
tukkumyynti.
Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 2 ja 
3 alakohdassa tarkoitetun 
hankintayksikön suorittamaa sähkön 
toimittamista julkisen palvelun verkkoihin 
ei pidetä 1 kohdassa tarkoitettuna 
toimintana, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) kyseinen yksikkö tuottaa sähköä, koska 
sen kulutus on välttämätöntä muun kuin 
tässä kohdassa tai tämän liitteen 1, 3 ja 
4 kohdassa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamista varten;
b) toimittaminen yleiseen verkkoon 
riippuu ainoastaan yksikön omasta 
kulutuksesta eikä se ole ylittänyt 30:tä 
prosenttia yksikön energian 
kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi 
kuluneiden kolmen vuoden 
keskimääräisen tuotannon perusteella, 
kuluva vuosi mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 945
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 2 alakohta – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovellettaessa sähkön 
toimittamiseen sisältyy sähkön tuotanto ja 
tukkumyynti.

Tätä direktiiviä sovellettaessa sähkön 
toimittamiseen sisältyy tuotanto ja toimitus 
(tukkumyynti sekä vähittäismyynti 
loppukäyttäjille).

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaistetaan alakohtaisen direktiivin säännösten kanssa.

Tarkistus 946
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Veden osalta: Poistetaan.
a) sellaisten kiinteiden verkkojen 
antaminen saataville tai ylläpito, joiden 
tarkoituksena on tarjota yleisölle 
juomaveden tuotantoon, siirtoon tai 
jakeluun liittyviä palveluja;
b) juomaveden toimittaminen näihin 
verkkoihin.
Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka edellä 
tarkoitettua toimintaa harjoittavat yksiköt 
tekevät tai järjestävät ja jotka liittyvät 
johonkin seuraavista:
a) vesirakennushankkeet, maan kastelu 
tai kuivatus, jos juomavedeksi 
hankittavan veden osuus on yli 20 
prosenttia näissä hankkeissa tai kastelu-
tai kuivatusjärjestelmissä saataville 
annettavan veden koko määrästä, tai
b) jäteveden poisto tai käsittely.
Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 
2 alakohdassa tarkoitetun 
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hankintayksikön suorittamaa juomaveden 
toimittamista julkisen palvelun verkkoihin 
ei pidetä 1 alakohdassa tarkoitettuna 
toimintana, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) kyseinen yksikkö tuottaa juomavettä, 
koska sen kulutus on välttämätöntä muun 
kuin tämän liitteen 1–4 kohdassa 
tarkoitetun toiminnan harjoittamista 
varten;
b) toimittaminen yleiseen verkkoon 
riippuu ainoastaan yksikön omasta 
kulutuksesta eikä ole ylittänyt 30:tä 
prosenttia yksikön juomaveden 
kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi 
kuluneiden kolmen vuoden 
keskimääräisen tuotannon perusteella, 
kuluva vuosi mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 947
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Veden osalta: Poistetaan.
a) sellaisten kiinteiden verkkojen 
antaminen saataville tai ylläpito, joiden 
tarkoituksena on tarjota yleisölle 
juomaveden tuotantoon, siirtoon tai 
jakeluun liittyviä palveluja;
b) juomaveden toimittaminen näihin 
verkkoihin.
Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka edellä 
tarkoitettua toimintaa harjoittavat yksiköt 
tekevät tai järjestävät ja jotka liittyvät 
johonkin seuraavista:
a) vesirakennushankkeet, maan kastelu 
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tai kuivatus, jos juomavedeksi 
hankittavan veden osuus on yli 20 
prosenttia näissä hankkeissa tai kastelu-
tai kuivatusjärjestelmissä saataville 
annettavan veden koko määrästä, tai
b) jäteveden poisto tai käsittely.
Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 
2 alakohdassa tarkoitetun 
hankintayksikön suorittamaa juomaveden 
toimittamista julkisen palvelun verkkoihin 
ei pidetä 1 alakohdassa tarkoitettuna 
toimintana, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) kyseinen yksikkö tuottaa juomavettä, 
koska sen kulutus on välttämätöntä muun 
kuin tämän liitteen 1–4 kohdassa 
tarkoitetun toiminnan harjoittamista 
varten;
b) toimittaminen yleiseen verkkoon 
riippuu ainoastaan yksikön omasta 
kulutuksesta eikä ole ylittänyt 30:tä 
prosenttia yksikön juomaveden 
kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi 
kuluneiden kolmen vuoden 
keskimääräisen tuotannon perusteella, 
kuluva vuosi mukaan luettuna.

Or. de

Tarkistus 948
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Veden osalta: Poistetaan.
a) sellaisten kiinteiden verkkojen 
antaminen saataville tai ylläpito, joiden 
tarkoituksena on tarjota yleisölle 
juomaveden tuotantoon, siirtoon tai 
jakeluun liittyviä palveluja;
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b) juomaveden toimittaminen näihin 
verkkoihin.
Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka edellä 
tarkoitettua toimintaa harjoittavat yksiköt 
tekevät tai järjestävät ja jotka liittyvät 
johonkin seuraavista:
a) vesirakennushankkeet, maan kastelu 
tai kuivatus, jos juomavedeksi 
hankittavan veden osuus on yli 20 
prosenttia näissä hankkeissa tai kastelu-
tai kuivatusjärjestelmissä saataville 
annettavan veden koko määrästä, tai
b) jäteveden poisto tai käsittely.
Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 1 ja 
2 alakohdassa tarkoitetun 
hankintayksikön suorittamaa juomaveden 
toimittamista julkisen palvelun verkkoihin 
ei pidetä 1 alakohdassa tarkoitettuna 
toimintana, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) kyseinen yksikkö tuottaa juomavettä, 
koska sen kulutus on välttämätöntä muun 
kuin tämän liitteen 1–4 kohdassa 
tarkoitetun toiminnan harjoittamista 
varten;
b) toimittaminen yleiseen verkkoon 
riippuu ainoastaan yksikön omasta 
kulutuksesta eikä ole ylittänyt 30:tä 
prosenttia yksikön juomaveden 
kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi 
kuluneiden kolmen vuoden 
keskimääräisen tuotannon perusteella, 
kuluva vuosi mukaan luettuna.

Or. de

Tarkistus 949
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4. Toiminnot, jotka liittyvät sellaisten 
verkkojen antamiseen saataville tai 
ylläpitoon, joiden tarkoituksena on tarjota 
yleisölle kuljetuspalveluja rautateitse, 
automatisoiduin järjestelmin, raitioteitse, 
johdinautoilla, linja-autoilla tai 
kaapeliradoilla.

4. Toiminnot, jotka liittyvät sellaisten 
verkkojen antamiseen saataville tai 
ylläpitoon, joiden tarkoituksena on tarjota 
yleisölle kuljetuspalveluja rautateitse, 
automatisoiduin järjestelmin, raitioteitse, 
johdinautoilla, linja-autoilla tai 
kaapeliradoilla sikäli kuin niitä ei 
säännellä muilla yhteisön säädöksillä.

Or. en

Tarkistus 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 4 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

4. Toiminnot, jotka liittyvät sellaisten 
verkkojen antamiseen saataville tai 
ylläpitoon, joiden tarkoituksena on tarjota 
yleisölle kuljetuspalveluja rautateitse, 
automatisoiduin järjestelmin, raitioteitse, 
johdinautoilla, linja-autoilla tai 
kaapeliradoilla.

4. Toiminnot, jotka liittyvät sellaisten 
verkkojen antamiseen saataville tai 
ylläpitoon, joiden tarkoituksena on tarjota 
yleisölle kuljetuspalveluja rautateitse, 
automatisoiduin järjestelmin, raitioteitse, 
johdinautoilla, linja-autoilla tai 
kaapeliradoilla väestön yleisten 
kuljetuksiin liittyvien tarpeiden 
täyttämiseksi.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan mahdottomuutta liittää julkisten kuljetuspalvelujen verkon 
käsitteeseen sellaisten kuljetuspalvelujen toteutus ja hallinta, joita tarjoavat yritykset eivät 
keskity väestön yleisten liikenteeseen liittyvien tarpeiden täyttämiseen, vaan ne harjoittavat 
vuoriston hyödyntämiseen liittyvää matkailu-, virkistys-, vapaa-ajan tai urheilutoimintaa. 
Tämä koskee esimerkiksi köysiratalaitteistoilla toteuttavia palveluja, sillä ne ovat pelkästään 
tällaisten yritysten toiminnan välineitä.
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Tarkistus 951
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuljetuspalvelujen verkosta katsotaan 
olevan kyse, kun palvelua tarjotaan 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
asettamin edellytyksin, jotka voivat koskea 
liikennöitäviä linjoja, käytettävissä olevaa 
kuljetuskapasiteettia tai vuorotiheyttä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 4 alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kuljetuspalvelujen verkosta katsotaan 
olevan kyse, kun palvelua tarjotaan 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
asettamin edellytyksin, jotka voivat koskea 
liikennöitäviä linjoja, käytettävissä olevaa 
kuljetuskapasiteettia tai vuorotiheyttä.

Kuljetuspalvelujen verkosta katsotaan 
olevan kyse, kun palvelua tarjotaan 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
asettamin edellytyksin, jotka voivat koskea 
liikennöitäviä linjoja, käytettävissä olevaa 
kuljetuskapasiteettia tai vuorotiheyttä. 
Joka tapauksessa soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävät sellaisiin 
kuljetusjärjestelmiin liittyvät toiminnot, 
jotka ovat rakenteellisten tai 
toiminnallisten ominaisuuksiensa vuoksi 
tarkoitettu yksinomaan matkailu-, 
virkistys- tai urheilupalvelujen 
tarjoamiseen keskittyvän liiketoiminnan 
harjoittamiseen, eikä niiden 
harjoittaminen lukeudu 
hankintaviranomaisten tehtäviin tai 
hankintayksiköiden toimintaan.

Or. it
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Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan mahdottomuutta liittää julkisten kuljetuspalvelujen verkon 
käsitteeseen sellaisten kuljetuspalvelujen toteutus ja hallinta, joita tarjoavat yritykset eivät 
keskity väestön yleisten liikenteeseen liittyvien tarpeiden täyttämiseen, vaan ne harjoittavat 
vuoriston hyödyntämiseen liittyvää matkailu-, virkistys-, vapaa-ajan tai urheilutoimintaa. 
Tämä koskee esimerkiksi köysiratalaitteistoilla toteuttavia palveluja, sillä ne ovat pelkästään 
tällaisten yritysten toiminnan välineitä.

Tarkistus 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toiminnot, jotka liittyvät 
maantieteellisen alueen hyödyntämiseen 
lentoasemien, meri- tai sisävesisatamien tai 
terminaalipalvelujen saattamiseksi lento-, 
meri- tai sisävesiliikenteen harjoittajien 
käyttöön.

5. Toiminnot, jotka liittyvät 
maantieteellisen alueen hyödyntämiseen 
lentoasemien, meri- tai sisävesisatamien tai 
terminaalipalvelujen saattamiseksi lento-, 
meri- tai sisävesiliikenteen harjoittajien 
käyttöön tai kyseisten 
terminaalipalvelujen operaattorien 
käyttöön, joille annetaan 
terminaalipalvelujen käyttöoikeus niiden 
valmistuttua.

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä pyritään poistamaan epäselvyyttä tilanteessa, jossa terminaalipalvelun rakentava 
talouden toimija ei käytä sitä suorasti operaattorina vaan vuokraa sen kolmannelle 
osapuolelle tiettyä vastiketta vastaan. Tässä tapauksessa vuokranantajan ja vuokralaisen 
suhdetta ei voida katsoa palveluja koskevaksi käyttöoikeussopimukseksi.

Tarkistus 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Toiminnot, jotka liittyvät 
maantieteellisen alueen hyödyntämiseen 
lentoasemien, meri- tai sisävesisatamien tai 
terminaalipalvelujen saattamiseksi lento-, 
meri- tai sisävesiliikenteen harjoittajien 
käyttöön.

5. Toiminnot, jotka liittyvät 
maantieteellisen alueen hyödyntämiseen 
lentoasemien, meri- tai sisävesisatamien tai 
yleisen infrastruktuurin saattamiseksi 
lento-, meri- tai sisävesiliikenteen 
harjoittajien käyttöön.

Or. de

Perustelu

Terminaalipalveluissa ei ole kyse yleisestä infrastruktuurista hankintayksikköjen toimintana, 
vaan suprastruktuurista, josta vastaavat yksityiset yritykset.

Tarkistus 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen tai -yksikön 
tyyppi ja pääasiallinen toiminta-ala.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Nämä tiedot eivät ole käyttöoikeussopimuksen toteuttamisen kannalta merkittäviä, ja ne 
voidaan näin ollen poistaa. Liitteen 1 kohdassa vaaditaan riittävästi tietoja 
hankintayksiköstä.

Tarkistus 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Hankintaviranomaisen tai -yksikön 
tyyppi ja pääasiallinen toiminta-ala.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Käyttöoikeussopimuksen tai 
-sopimusten arvioitu kokonaisarvo; jos 
käyttöoikeussopimus on jaettu osiin, 
nämä tiedot on esitettävä kustakin osasta 
yhdessä käyttöoikeussopimuksen 
ennakoidun kokonaisarvon 
yksityiskohtaisen laskentamenetelmän 
kanssa 6 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tapauksen mukaan maininta siitä, onko 
käyttöoikeussopimus varattu 

Poistetaan.
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suojatyökeskuksille tai onko sen 
toteuttaminen varattu suojatyöohjelmien 
yhteyteen,

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 10 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tapauksen mukaan maininta siitä, onko 
palvelun suorittaminen lakien, asetusten 
tai hallinnollisten määräysten nojalla 
varattu tietylle ammattikunnalle; viittaus 
kyseiseen lakiin, asetukseen tai 
hallinnolliseen määräykseen,

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. Käyttöoikeussopimuksen 
täytäntöönpanolle asetetut mahdolliset 
erityiset edellytykset.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

18. Tarvittaessa tiedot vaatimuksista ja 
edellytyksistä, jotka koskevat sähköisten 
viestintävälineiden käyttöä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

19. Tieto siitä, liittyykö 
käyttöoikeussopimus Euroopan unionin 
varoilla rahoitettuun hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimuksia koskevien ilmoitusten olisi sisällettävä vain sellaisia tietoja, joita 
mahdolliset tarjoajat tarvitsevat tarjouksen tekemiseksi. On epäselvää, miten tämä tieto olisi 
tätä varten tarpeen.



PE497.783v03-00 140/155 AM\916835FI.doc

FI

Tarkistus 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

19. Tieto siitä, liittyykö 
käyttöoikeussopimus Euroopan unionin 
varoilla rahoitettuun hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 964
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hankinnan kuvaus: rakennusurakan 
luonne ja laajuus, tavaratoimitusten luonne 
ja määrä tai arvo, palveluiden luonne ja 
laajuus. Jos käyttöoikeussopimus on jaettu 
osiin, nämä tiedot on esitettävä kustakin 
osasta. Tapauksen mukaan mahdollisten 
vaihtoehtojen kuvaus.

5. Sopimuksen kuvaus: rakennusurakan 
luonne ja laajuus, tavaratoimitusten luonne 
ja määrä tai arvo, palveluiden luonne ja 
laajuus.

Or. en

Tarkistus 965
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Direktiivin 39 artiklassa tarkoitetut 
käyttöoikeussopimuksen tai -sopimusten 
tekoperusteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 966
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kutakin sopimusta tehtäessä 
vastaanotettujen tarjousten määrä, myös 
seuraavat tiedot:

Poistetaan.

a) kuinka monta tarjousta saatiin 
talouden toimijoilta, jotka ovat pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä,
b) ulkomailta vastaanotettujen tarjousten 
lukumäärä,
c) sähköisesti vastaanotettujen tarjousten 
lukumäärä.

Or. en

Tarkistus 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. Kunkin tehdyn sopimuksen osalta 
kunkin valitun tarjoajan nimi, osoite, 
myös NUTS-koodi, puhelin- ja 
faksinumero sekä sähköposti- ja 

Poistetaan.
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internetosoite, mukaan lukien seuraavat:
a) tieto siitä, kuuluuko valittu tarjoaja 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin,
b) tieto siitä, tehtiinkö 
käyttöoikeussopimus yritysryhmittymän 
kanssa.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 968
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 10 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

10. Kunkin tehdyn sopimuksen osalta 
kunkin valitun tarjoajan nimi, osoite, myös 
NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä 
sähköposti- ja internetosoite, mukaan 
lukien seuraavat:

10. Kunkin tehdyn hankintasopimuksen 
osalta kunkin valitun tarjoajan nimi, osoite, 
myös NUTS-koodi, puhelin- ja 
faksinumero sekä sähköposti- ja 
internetosoite.

Or. en

Tarkistus 969
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 10 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tieto siitä, kuuluuko valittu tarjoaja 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 970
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 10 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tieto siitä, tehtiinkö 
käyttöoikeussopimus yritysryhmittymän 
kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11. Tehdyn sopimuksen arvo ja 
tärkeimmät rahoitusehdot, mukaan lukien 
maksut ja hinnat.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen; lisäksi tämä 
säännös on ristiriidassa talouden toimijan taloudellisen edun kanssa.

Tarkistus 972
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11. Tehdyn käyttöoikeussopimuksen arvo 
ja tärkeimmät rahoitusehdot, mukaan 
lukien maksut ja hinnat.

11. Tehdyn käyttöoikeussopimuksen arvo 
ja tärkeimmät rahoitusehdot.
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Or. en

Tarkistus 973
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12. Kunkin tehdyn 
käyttöoikeussopimuksen osalta 
todennäköisesti alihankintana 
kolmansille osapuolille annettava 
sopimuksen arvo ja sopimusosuus.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13. Tieto siitä, liittyykö 
käyttöoikeussopimus Euroopan unionin 
varoilla rahoitettuun hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 975
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 14 alakohta



AM\916835FI.doc 145/155 PE497.783v03-00

FI

Komission teksti Tarkistus

14. Valvontaelimen, 
muutoksenhakuelimen ja mahdollisen 
välityselimen nimi ja osoite. 
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat 
tarkat tiedot tai tarvittaessa sen yksikön 
nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä 
sähköpostiosoite, josta nämä tiedot voi 
saada.

14. Muutoksenhakuelimen ja mahdollisen 
välityselimen nimi ja osoite. 
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat 
tarkat tiedot tai tarvittaessa sen yksikön 
nimi, osoite, puhelinnumero, faksinumero 
ja sähköpostiosoite, josta nämä tiedot voi 
saada.

Or. en

Tarkistus 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17. Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
kokonaisarvon yksityiskohtainen 
laskentamenetelmä 6 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen; lisäksi tämä 
säännös saattaisi aiheuttaa oikeusriitoja pienille hankintaviranomaisille.

Tarkistus 977
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – I kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17. Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
kokonaisarvon yksityiskohtainen
laskentamenetelmä 6 artiklan mukaisesti.

17. Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
kokonaisarvon laskentamenetelmä 
6 artiklan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 978
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – II kohta

Komission teksti Tarkistus

II. 27 ARTIKLAN 2 KOHDAN 
MUKAISESTI JULKAISTAVIIN 
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA 
KOSKEVIIN JÄLKI-ILMOITUKSIIN 
SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

Poistetaan.

1. Hankintaviranomaisen tai -yksikön 
nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä), osoite, 
myös NUTS-koodi, puhelin- ja 
faksinumero sekä sähköposti- ja 
internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin 
toinen yksikkö, tämän yksikön vastaavat 
tiedot.
2. Hankinnan kuvaus: rakennusurakan 
luonne ja laajuus, tavarantoimitusten 
luonne ja määrä tai arvo, palveluiden 
luonne ja laajuus; jos 
käyttöoikeussopimus on jaettu osiin, 
nämä tiedot on esitettävä kustakin osasta. 
Tapauksen mukaan mahdollisten 
vaihtoehtojen kuvaus.
3. CPV-nimikkeistön viitenumero(t).
4. Hankintaviranomaisen tai -yksikön 
tyyppi ja pääasiallinen toiminta-ala.
5. Päivä, jona käyttöoikeussopimuksen tai 
-sopimusten tekemistä koskeva päätös on 
tehty.
6. Kunkin tehdyn käyttöoikeussopimuksen 
osalta niiden talouden toimijoiden nimi, 
osoite, myös NUTS-koodi, puhelin- ja 
faksinumero sekä sähköposti- ja 
internetosoite, joiden kanssa 
käyttöoikeussopimus on tehty.
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7. Tehdyn sopimuksen arvo ja tärkeimmät 
rahoitusehdot, mukaan lukien maksut ja 
hinnat.
8. Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
kokonaisarvon yksityiskohtainen 
laskentamenetelmä 6 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tehdyn sopimuksen arvo ja tärkeimmät 
rahoitusehdot, mukaan lukien maksut ja 
hinnat.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen; lisäksi tämä 
säännös on ristiriidassa liikesalaisuuksien suojelun kanssa.

Tarkistus 980
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII

Komission teksti Tarkistus

Liite VII Poistetaan.
[...]

Or. en
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Tarkistus 981
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII

Komission teksti Tarkistus

Liite VIII Poistetaan.
[...]

Or. en

Tarkistus 982
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite IX – 1 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionin julkaisutoimisto lähettää 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
28 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
julkaisemista koskevan vahvistuksen.

Euroopan unionin julkaisutoimisto lähettää 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
julkaisemista koskevan vahvistuksen.

Or. en

Tarkistus 983
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite IX – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Täydentävien tai lisätietojen 
julkaiseminen

Poistetaan.

Hankintaviranomaisten ja -yksiköiden on 
julkaistava eritelmät ja täydentävät 
asiakirjat kokonaisuudessaan 
internetissä.
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Or. en

Tarkistus 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite IX – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Täydentävien tai lisätietojen 
julkaiseminen

Poistetaan.

Hankintaviranomaisten ja -yksiköiden on 
julkaistava eritelmät ja täydentävät 
asiakirjat kokonaisuudessaan 
internetissä.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.

Tarkistus 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Liite IX – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lähetysmuodot ja menettelytavat, kun 
ilmoitukset lähetetään sähköisesti

Poistetaan.

Ilmoitusten sähköisessä lähettämisessä 
sovellettavat komission vahvistamat 
lähetysmuodot ja menettelytavat ovat 
saatavilla internetosoitteessa 
’http://simap.europa.eu’.

Or. de

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen.
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Tarkistus 986
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite X

Komission teksti Tarkistus

Liite X Poistetaan.
[...]

Or. en

Tarkistus 987
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite X a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite X a
17 ARTIKLASSA TARKOITETUT 

PALVELUT
CPV-koodi Kuvaus
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; 85000000-9–85323000-9 
(paitsi 85321000-5 ja 85322000-2); 
98133100-5 ja 98200000-5 / 
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ja 
niihin liittyvät palvelut
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 
79995000-5–79995200-7; 80100000-5–
80660000-8 (paitsi 80533000-9, 
80533100-0, 80533200-1); 92000000-1–
92700000-8 (paitsi 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-6) / Koulutuksen, 
terveydenhuollon ja kulttuurin 
hallintopalvelut
75300000-9 / Pakolliset 
sosiaalivakuutuspalvelut
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75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Sosiaalietuuspalvelut
98000000-3; 55521100-9 / Muut 
yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelut
98120000-0 / Ammattiyhdistysten palvelut
98131000-0 / Uskontoon liittyvät palvelut
61000000-5–61530000-9; 63370000-3–
63372000-7 / Vesikuljetuspalvelut
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; 63000000-9–63600000-5 
(paitsi 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7 / 
Tuki- ja avustavat kuljetuspalvelut
74500000-4–74540000-6 (paitsi 
74511000-4); 95000000-2–95140000-5 / 
Työnvälitys- ja 
henkilöstönhankintapalvelut
74600000-5–74620000-1 / Tutkinta- ja 
turvallisuuspalvelut paitsi 
panssariautopalvelut
74875000-3–74875200-5 ja 92000000-1–
92622000-7 (paitsi 92230000-2) / 
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut

Or. en

Tarkistus 988
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite XI

Komission teksti Tarkistus

Liite XI Poistetaan.
LUETTELO 4 ARTIKLAN 3 
KOHDASSA TARKOITETUSTA 
EUROOPAN UNIONIN 
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
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Jos oikeudet on myönnetty riittävän 
julkisuuden varmistavassa menettelyssä, 
jossa oikeuksien myöntäminen perustui 
puolueettomiin perusteisiin, ne eivät 
muodosta tässä direktiivissä tarkoitettuja 
erityis- tai yksinoikeuksia. Seuraavassa 
luetellaan riittävän avoimuuden 
ennakolta varmistavat menettelyt 
sellaisten muihin Euroopan unionin 
säädöksiin perustuvien lupien 
myöntämiseksi, jotka eivät muodosta tässä 
direktiivissä tarkoitettuja "erityis- tai 
yksinoikeuksia":
a) Maakaasulaitosten hoitamiseen 
tarkoitettujen lupien myöntäminen 
direktiivin 98/30/EY 4 artiklassa 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
b) Direktiivin 96/92/EY säännösten 
mukaiset uusien sähköntuotantolaitosten 
rakennusluvat tai rakentamista koskevat 
tarjouspyynnöt.
c) Postipalveluun, jota ei ole varattu eikä 
saa varata, liittyvien lupien myöntäminen 
direktiivin 97/67/EY 9 artiklassa 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
d) Hiilivetyjen hyödyntämistä sisältävään 
toimintaan liittyvien lupien myöntäminen 
direktiivissä 94/22/EY säädetyn 
menettelyn mukaisesti.
e) Asetuksen (EY) N:o 1370/2007 
mukaiset julkisia palveluhankintoja 
koskevat sopimukset, jotka on tehty 
tarjouskilpailussa noudatettavan 
menettelyn perusteella mainitun 
asetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 989
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite XII
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Komission teksti Tarkistus

Liite XII Poistetaan.
TARJOUSTEN JA HAKEMUSTEN 
SÄHKÖISIÄ 
VASTAANOTTOLAITTEITA 
KOSKEVAT VAATIMUKSET
1. Tarjousten ja hakemusten sähköisillä 
vastaanottomenetelmillä on 
tarkoituksenmukaisia teknisiä keinoja ja 
menettelytapoja käyttäen varmistettava 
ainakin, että
a) tarjousten ja hakemusten täsmällinen 
vastaanottopäivämäärä ja -aika ovat 
tarkasti määritettävissä;
a) voidaan kohtuudella varmistaa, että 
näiden vaatimusten nojalla toimitettuihin 
tietoihin ei ole pääsyä ennen vahvistettuja 
määräaikoja;
b) jos tätä pääsyn estämistä koskevaa 
kieltoa rikotaan, voidaan kohtuudella 
varmistaa, että rikkominen on selkeästi 
havaittavissa;
c) ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat 
vahvistaa tai muuttaa toimitettujen 
tietojen avaamista koskevia päivämääriä;
d) valtuutetut henkilöt voivat ainoastaan 
samanaikaisesti toimimalla sallia pääsyn 
kaikkiin toimitettuihin tietoihin tai osaan 
niistä käyttöoikeussopimukseen liittyvän 
hankintamenettelyn eri vaiheissa;
e) valtuutetut henkilöt voivat 
samanaikaisesti toimimalla sallia pääsyn 
toimitettuihin tietoihin vasta määrätyn 
päivämäärän jälkeen;
f) näiden vaatimusten mukaisesti 
vastaanotettuihin ja avattuihin tietoihin 
on pääsy ainoastaan niihin perehtymiseen 
valtuutetuilla henkilöillä ja
g) tarjousten todentamisen on 
tapahduttava tässä liitteessä vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 990
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Liite XIII

Komission teksti Tarkistus

Liite XIII Poistetaan.
SOSIAALIPALVELUISTA JA MUISTA 
ERITYISISTÄ PALVELUISTA 
TEHTÄVIÄ 
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA 
KOSKEVIIN 
ENNAKKOILMOITUKSIIN 
SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT
(26 artiklan 3 kohta)
1. Hankintaviranomaisen tai -yksikön 
nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä), osoite, 
myös NUTS-koodi, puhelin- ja 
faksinumero sekä sähköposti- ja 
internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin 
toinen yksikkö, tämän yksikön vastaavat 
tiedot.
2. Soveltuvissa tapauksissa sähköposti- tai 
internetosoite, josta eritelmät ja niitä 
täydentävät asiakirjat ovat saatavilla.
3. Hankintaviranomaisen tai -yksikön 
tyyppi ja pääasiallinen toiminta-ala.
4. CPV-nimikkeistön viitenumero(t); jos 
käyttöoikeussopimus on jaettu osiin, 
nämä tiedot on esitettävä kustakin osasta.
5. Palveluita koskevien 
käyttöoikeussopimusten pääasiallisen 
suorituspaikan NUTS-koodi.
6. Palvelujen kuvaus ja mahdolliset 
ohessa hankittavat rakennustyöt ja 
tavarat
7. Käyttöoikeussopimuksen tai -
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sopimusten arvioitu kokonaisarvo; jos 
käyttöoikeussopimus on jaettu osiin, 
nämä tiedot on esitettävä kustakin osasta.
8. Osallistumisedellytykset.
9. Soveltuvissa tapauksissa määräaika/-
ajat yhteyden ottamiseksi 
hankintaviranomaiseen tai -yksikköön.
10. Soveltuvissa tapauksissa lyhyt kuvaus 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
keskeisistä ominaisuuksista.
11. Mahdolliset muut tiedot.

Or. en


