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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Itävallan liittoneuvoston perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Liittoneuvoston EU-valiokunta käsitteli 1. helmikuuta 2012 pitämässään kokouksessa 
asiakirjaa

COM(2011) 897 lop.
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi käyttöoikeussopimusten tekemisestä
(67819/EU XXIV.GP)

ja antoi oheisen perustellun lausunnon Itävallan liittovaltion perustuslain 23 g artiklan 
1 kohdan sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa 
N:o 2 olevan 6 artiklan mukaisesti.

Liite
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PERUSTELTU LAUSUNTO

Liittovaltion EU-valiokunta

annettu 1. helmikuuta 2012

Itävallan liittovaltion perustuslain 23 g artiklan 1 kohdan sekä toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan 

mukaisesti

COM(2011) 897 lop.
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi käyttöoikeussopimusten tekemisestä

A. Lausunto

Kyseinen ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.

B. Perustelu

Komissio julkaisi 20. joulukuuta 2011, sen jälkeen kun julkaisupäivämäärää oli useita kertoja 
muutettu, ehdotuksen direktiiviksi käyttöoikeussopimusten tekemisestä (COM(2011)897). 
Ehdotus kattaa palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten ja käyttöoikeusurakoiden 
myöntämisen, ja se esitettiin samanaikaisesti julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun 
direktiivin 2004/18 ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2004/17 
muuttamista koskevien ehdotusten kanssa. Käyttöoikeussopimukset eroavat julkisista 
hankinnoista olennaisesti siten, että palvelujen tarjoajien palkkioita ei makseta julkisista 
varoista vaan että käyttäjät rahoittavat ne.

Komissio ylittää tässä direktiiviehdotuksessa selkeästi unionin tuomioistuimen tähänastisen 
oikeuskäytännön rajat, kun on kyse käyttöoikeussopimusten myöntämistä koskevista 
säännöistä. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy jo nyt selvästi ilmi, että 
käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan EU:n primaarioikeuden periaatteita (syrjimättömyys, 
avoimuus, sisämarkkinat, kilpailu). Unionin tuomioistuin on jo aikaisemmin konkretisoinut 
riittävästi palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten myöntämistä ja euroopanlaajuisia 
käsitteitä, joten komission mainitsemaa oikeudellista tyhjiötä ei ole olemassa. Tämän vuoksi 
myös Euroopan parlamentti vastusti 18. toukokuuta 2011 suurella enemmistöllä hyväksytyssä 
julkisia hankintoja koskevassa mietinnössään EU-säädöksen antamista palveluja koskevista 
käyttöoikeussopimuksista.

Periaatteessa viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaan, jonka mukaan 
Euroopan unioni voi toimia ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi 
keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa 
suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka myös sisältyvät direktiiviehdotukseen, liittyvät yleensä yleisten 
taloudellista etua koskevien palvelujen tarjoamiseen. Lissabonin sopimuksessa (SEU:n 
3 artikla, SEUT:n 14 ja 108 artikla, pöytäkirjat 26 ja 27) painotettiin yleisten taloudellista etua 
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koskevien palvelujen merkitystä sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiselle ja 
vahvistettiin jäsenvaltioiden harkintavallan rajat. Tätä alaa koskevia uusia säännöksiä on siksi 
tarkasteltava kriittisesti. Näin on tehtävä ennen kaikkea myös siksi, että SEU:n 4 artiklan 
2 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan "Unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden tasa-arvoa 
perussopimuksia sovellettaessa sekä niiden kansallista identiteettiä, joka on olennainen osa 
niiden poliittisia ja valtiosäännön rakenteita, myös alueellisen ja paikallisen itsehallinnon 
osalta." Siteerattujen primaarioikeuden säännösten mukaan jäsenvaltioilta ei saa ottaa pois 
liikkumavaraa tavoitetta pitemmälle menevällä sekundaarisäädöksellä. Myös Lissabonin 
sopimuksessa määrätään jäsenvaltioiden vastuusta huolehtia toimivaltansa mukaisesti yleistä 
etua koskevien taloudellisten palvelujen toiminnasta (SEUT:n 14 artikla). Samalla 
sopimuksessa painotetaan kunnallisen ja paikallisen itsehallinnon periaatetta ja tunnustetaan 
se osaksi kansallista identiteettiä (SEUT:n pöytäkirja n:o 9).

Alaa, jota käyttöoikeussopimusten tekeminen ja julkis-yksityiset kumppanuudet koskevat, ei 
yleensä voi verrata elinkeinoelämän muihin aloihin. Nämä sopimukset ovat periaatteessa 
luonteenomaisia oligopolistisille tai monopolistisille markkinoille, jotka syystä ovat valtion 
demokraattisen valvonnan alaisia. Yksityistäminen tai kilpailunomaisten rakenteiden käyttöön 
ottaminen edellyttäisi tällä alalla laajaa sääntelyä. Sellaisten tehtävien siirtäminen, joihin 
usein sisältyy yleisen edun mukaisia palveluja, on ongelmallista myös siksi, että niihin ei 
nimenomaan tulisi soveltaa yleisiä liiketaloudellisia sääntöjä. Tämä koskee toisaalta palveluja, 
joita olisi oltava kaikkien käytettävissä kohtuuhintaan ja joita kilpailulle alttiina oleva yritys ei 
kustannusten kattamisessa olevien puutteiden takia tarjoaisi. Toisaalta se koskee aloja, joille 
ovat tunnusomaisia verkkoon liittyvät ongelmat. Verkkojen välinen kilpailu ei olisi 
kansantaloudellisesti järkevää, vaan olisi resurssien tuhlausta. 

Ehdotuksen täytäntöönpano voisi vaikuttaa merkittävästi kuntien 
palvelujentarjontarakenteisiin ja erityisesti kunnan vesihuoltoon. Tällä alalla on erityisesti 
Itävallassa yleistä suorittaa nämä tehtävät kuntien yhteistyönä, ennen kaikkea kuntaliittojen 
avulla. Tällä direktiiviehdotuksella komissio jatkaa pyrkimyksiään vapauttaa vesiala ainakin 
osittain. Markkinoiden suoranaiseen avaamiseen ei kuitenkaan edelleenkään olo poliittista 
tahtoa jäsenvaltioissa eikä Euroopan parlamentissa. Välineenä käytetään siksi kilpailuoikeutta 
ja erityisesti julkisten hankintojen tekemistä koskevaa lainsäädäntöä.

Komissio mainitsee perusteluissa "vakavat sisämarkkinoiden vääristymät" sekä 
"oikeusvarmuuden puutteen ja markkinoiden sulkeutumisen", mutta ei osoita näitä väitteitä 
tosiksi. On myös syytä huomauttaa, että palveluja koskevia käyttöoikeussopimuksia tehtäessä 
ei yleensä käytetä julkisia varoja, koska palveluista ei maksa julkinen sektori vaan palvelun 
vastaanottaja suoraan. Komissio ei näin ollen voi ymmärrettävästi perustella, miksi sääntelyä 
tarvittaisiin. On käsittämätöntä, että säädös on yksipuolisesti markkinataloudellisesti 
suuntautunut, ja että suunniteltu sääntely on hyvin yksityiskohtaista. Teknisiä eritelmiä, 
valintaperusteita ja julkaisuvaatimuksia koskevista lisämääräyksistä aiheutuisi kohtuuttomasti 
byrokratiaa.


