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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 Saksan liittoneuvoston perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Liittoneuvosto Asiakirja     874/11 (päätös)

2.3.2012

Liittoneuvoston
päätös

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi käyttöoikeussopimusten tekemisestä

COM(2011)0897 lopullinen; neuvoston asiakirja 18960/11

Liittoneuvosto on 2. maaliskuuta 2012 pitämässään 893. istunnossa päättänyt antaa 
SEU:n 12 artiklan b alakohdan nojalla seuraavan lausunnon:

1. Liittoneuvosto katsoo, että ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. 
SEU-sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaan unioni voi toimia aloilla, jotka eivät 
kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, 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.

2. Liittoneuvosto katsoo, että sen 11. helmikuuta 2011 sisämarkkinoista annetussa 
lausunnossa (Liittoneuvoston asiakirja 698/10 (päätös)) esittämät epäilykset eivät tämän 
direktiiviehdotuksen myötä ole poistuneet ja vastustaa siksi ehdotusta.

3. Palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset eivät tällä hetkellä kuulu julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2004/18/EY 17 artiklan ja 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2004/17/EY 18 artiklan 
mukaisesti, EU:n lainsäätäjän tietoisella päätöksellä, julkisten hankintojen tekemistä 
koskevan lainsäädännön soveltamisalaan. Tähän on päädytty erityisesti, jotta palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten erityspiirteet eri jäsenvaltioissa voidaan ottaa 
huomioon ja jotta hankintaviranomaiset ja toimeksisaajat voivat toimia joustavasti.

4. Komissio ei osoita riittävällä tavalla, että palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin 
sovellettava Euroopan tason johdetun oikeuden säädös on tarpeen. Vakavista kilpailun 
vääristymistä tai markkinoiden sulkeutumisesta, joilla komissio perustelee 
direktiiviehdotuksensa, ei ole tähän mennessä kertynyt riittävästi näyttöä. Komissio ei 
esitä mitään todisteita siitä, että palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten osuus 
julkis-yksityisissä kumppanuuksissa olisi viime vuosina pienentynyt ja että tällainen 
kehitys johtuisi komission väittämistä puutteista.

5. Myös Euroopan parlamentti on päätöslauselmissaan nimenomaisesti todennut, viimeksi 
25. lokakuuta 2011 (2011/2048(INI)), että vakavia kilpailun vääristymiä tai 
markkinoiden sulkeutumista ei ole tähän mennessä ollut havaittavissa. Tästä syystä 
parlamentti ei ole katsonut palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin sovellettavaa 
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säädöstä välttämättömäksi.

6. Palveluja koskevia käyttöoikeussopimuksia ei tehdä tälläkään hetkellä oikeudellisessa 
tyhjiössä. Käyttöoikeussopimuksiin sovellettavia, primaarilainsäädännössä 
vahvistetuista perusvapauksista johdettuja periaatteita on selkeytetty ja konkretisoitu 
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja komission tiedonannoissa. 
Hankintaviranomaisille on näin ollen tehty tiettäväksi palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemisessä noudatettavat olennaiset periaatteet. Sopimuksia 
tehtäessä on noudatettava yhdenvertaisuuden, syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita. Euroopan tason sääntely olisi lisäksi ristiriidassa EU:n pyrkimysten kanssa 
yksinkertaistaa eurooppalaisia hankintasääntöjä, vähentää byrokratiaa ja keventää 
hallinnollista taakkaa.

7. Primaarioikeuden oikeussäännöistä johdetut periaatteet koskevat tasapuolisesti kaikkia 
jäsenvaltioita. Periaatteiden toteutumisen vahvistaa unionin tuomioistuin, jolla on SEU-
sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan toisen lauseen mukaisesti velvollisuus huolehtia siitä, 
että perussopimusten tulkinnassa ja soveltamisessa noudatetaan lakia.

8. 1. joulukuuta 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen myötä on jälleen kavennettu 
EU:n mahdollisuuksia luoda yleinen käyttöoikeussopimusten tekemistä koskeva 
säännöstö, joka koskee myös paikallistasoa. EU:n tulee SEU-sopimuksen 4 artiklan 
2 kohdan ensimmäisen lauseen mukaisesti ottaa huomioon jäsenvaltioiden kansallinen 
identiteetti, joka on olennainen osa niiden poliittisia ja valtiosäännön rakenteita, myös 
alueellisen ja paikallisen itsehallinnon osalta. Sen lisäksi SEUT-sopimuksen 
14 artiklassa ja Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa N:o 26 vahvistetaan erityisesti 
paikallisviranomaisten keskeinen asema ja laaja harkintavalta tarjota, tilata ja järjestää 
yleistä taloudellista etua koskevia palveluja siten, että ne vastaavat mahdollisimman 
hyvin käyttäjien tarpeita. Tämä kunnallisen itsehallinnon erityissuoja täytyy ottaa 
huomioon palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten kohdalla, jotta paikallinen 
liikkuma- ja neuvotteluvara säilytetään ja kunnallisten peruspalvelujen arvo 
huomioidaan erityisesti.

9. Vaikka komission tavoin, sääntelypoliittisista syistä, puhuisi käyttöoikeussopimusten 
tekemistä koskevan sääntelykehyksen puolesta, on silti vaikea ymmärtää, miksi 
direktiiviehdotuksessa esitetty sääntely menee nykyistä käyttöoikeusurakoita koskevaa 
säännöstöä huomattavasti pidemmälle. Komission ehdottamat säännökset teknisiin 
eritelmiin, valintaperusteisiin, käyttöoikeussopimusten tekoperusteisiin ja 
julkaisemisvaatimuksiin johtavat kohtuuttomiin erityistoimiin. Ne ovat haitallisia myös 
komission tavoitteelle edistää julkis-yksityisiä kumppanuuksia. Kansallisen tai 
paikallisen tason säännöstö on SEU-sopimuksen 5 artiklan 2 kohdan perusteella riittävä.

10. Pelastuspalvelu kuuluu osavaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. 
Liittovaltiojärjestelmässä se on perinteisesti hyvin vaihtelevasti säännelty. Joissakin 
osavaltioissa eri pelastuspalvelujen välillä on looginen ja käsitteellisesti 
samanmerkityksinen suhde, jota ei järjestelmän kannalta voida purkaa. Sisäisen 
turvallisuuden takaamiseksi tällaisen verkoston säilyttäminen on välttämätöntä. Tämä 
voidaan taata kuitenkin vain, jos sellaiset palveluja koskevat käyttöoikeussopimukset, 
joista ei tähän asti ole tarvinnut järjestää tarjouskilpailua, voidaan jättää pois 
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pelastuspalvelusta järjestettävästä yleisestä tarjouskilpailusta.

Sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen pelastuspalvelun avulla on keskeinen osa 
peruspalveluja. Kustannustehokkuuden ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön 
näkökulmasta laadittu avoin tarjouskilpailu johtaisi siihen, että eri pelastuspalveluiden 
välinen liittymäkohta kaupallistettaisiin. Tuloksena olisi merkittävä laadun 
heikkeneminen. Lisäksi kyseenalaistettaisiin luottamustehtävät, jotka ovat Saksassa 
erittäin merkittävä osa väestönsuojelun verkostoa.

Siksi pyydetään vaikuttamaan siihen, että pelastuspalvelu sisällytettäisiin ehdotetun 
direktiivin 8 artiklan 5 kohdassa olevaan luetteloon poikkeuksista.


