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PERUSTELUT

Käyttöoikeussopimukset ovat merkittävä osa taloudellista toimintaa EU:n jäsenvaltioissa. 
Tarkkoja laskelmia on nykyisessä oikeudellisessa tilanteessa vaikea tehdä, mutta tutkimukset 
osoittavat, että käyttöoikeussopimusten osuus kaikista julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksista EU:ssa on yli 60 prosenttia.

Käyttöoikeusurakoiden myöntämiseen sovelletaan tällä hetkellä harvoja johdetun oikeuden 
säännöksiä ja palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin ainoastaan SEUT-sopimuksen 
yleisiä periaatteita. Tämä oikeudellinen tyhjiö on tarkoitus täyttää ehdotetulla direktiivillä.

Nykyinen tilanne ei ole tyydyttävä, koska se heikentää yritysten ja hankintayksiköiden 
oikeusvarmuutta ja rajoittaa eurooppalaisten yritysten – etenkin pk-yritysten –
mahdollisuuksia hyödyntää käyttöoikeussopimusten tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Useimpien EU:n jäsenvaltioiden vaikean taloustilanteen vuoksi julkisten varojen tehokas 
käyttö on erittäin tärkeää, ja tätä voidaan edistää merkittävästi kilpailuttamalla 
käyttöoikeussopimukset tehokkaimman ja edullisimman ratkaisun löytämiseksi. 

EU:n tason sääntely ei millään tavoin rajoita hankintaviranomaisten vapautta suorittaa 
tehtävänsä itsenäisesti ja omin resurssein. Jos hankintaviranomainen kuitenkin päättää siirtää 
näitä tehtäviä kolmansille osapuolille, kaikille asiaankuuluville yrityksille on taattava 
tosiasiallinen pääsy markkinoille, jotta löydettäisiin tehokkain ja edullisin ratkaisu 
kilpailutuksen avulla ja torjuttaisiin korruption mahdollisuus. 

Valmistelija on samaa mieltä sisämarkkinavaliokunnan työasiakirjassa esitetyistä 
käyttöoikeussopimuksia koskevan direktiivin eduista, jotka liittyvät erityisesti nykyisen 
lainsäädäntökehyksen selventämiseen, kilpailua lisäävien kannustimien luomiseen ja 
ehdotettujen perusteiden erityispiirteitä koskeviin muutoksiin.

Valmistelija pääosin kannattaa komission ehdotusta. 

Kynnysarvojen osalta ehdotetaan palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten kynnysarvon 
alentamista 2,5 miljoonaan euroon, jolloin komission ehdottama ylimääräinen 
ilmoitusvelvollisuus raukeaa. 

Ehdotetuilla muutoksilla pitäisi myös voida estää liiallinen sääntely elinkaariajattelun ja 
elinkaarikustannusten osalta, koska näihin liittyy väärinkäytösten riski. Samalla on kuitenkin 
tarkoitus antaa hankintayksiköille mahdollisuus sisällyttää sopimuksentekoperusteisiin 
työoloja koskevia ominaisuuksia ja sulkea pois ehdokkaita, joiden tiedetään vakavasti 
rikkoneen sosiaali-, työ- ja ympäristölainsäädäntöä. Tämän direktiivin ja julkisia hankintoja 
koskevan direktiivin kynnysarvojen välisten suurten erojen vuoksi on myös tarpeen estää 
kynnysarvojen kiertäminen tekemällä julkisia hankintoja koskevia sopimuksia 
käyttöoikeussopimuksina. Sähköisen sopimuksentekomenettelyn käyttöönoton osalta 
täytäntöönpanon jälkeinen viiden vuoden määräaika vaikuttaa liian pitkältä etenkin, jos sitä 
verrataan julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä säädettyyn paljon lyhyempään 
määräaikaan. Poikkeuksellisesti olisi sallittava enintään 10 prosentin yksityiset 
omistusosuudet julkisista yrityksistä.
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tämän lainsäädäntökehyksen 
säännösten olisi oltava selkeitä ja 
yksinkertaisia, eikä niillä saisi luoda 
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liiallista byrokratiaa.

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Käyttöoikeussopimusten luonteesta 
seuraa, ettei niiden tekemiseen 
sovellettavia säännöksiä voida 
sellaisenaan rinnastaa julkisia hankintoja 
koskevien sopimusten tekemiseen 
sovellettaviin säännöksiin.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt viittaavat 
teknisissä eritelmissä ja 
käyttöoikeussopimusten tekoperusteissa 
tiettyyn tuotantoprosessiin, tiettyyn 
palvelujen tarjontamuotoon tai tiettyyn 
prosessiin, joka koskee jotain muuta 
tuotteen tai palvelun elinkaaren vaihetta,
jos nämä liittyvät käyttöoikeussopimuksen 
kohteeseen. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
käyttöoikeussopimusten teossa, 
hankkijoiden olisi myös voitava sisällyttää 
sopimuksentekoperusteisiin ominaisuuksia, 
jotka koskevat työoloja. Jos 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt käyttävät 
kokonaistaloudellisesti edullisinta 
tarjousta, tällaiset perusteet voivat 
kuitenkin liittyä vain tuotantoprosessiin tai 
palvelujen suorittamiseen suoraan 
osallistuvien henkilöiden työoloihin.
Tällaiset ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 

(29) Olisi sallittava, että 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt viittaavat 
teknisissä eritelmissä ja 
käyttöoikeussopimusten tekoperusteissa 
tiettyyn tuotantoprosessiin tai tiettyyn 
palvelujen tarjontamuotoon, jos nämä 
liittyvät käyttöoikeussopimuksen 
kohteeseen. Jotta sosiaaliset näkökohdat 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
käyttöoikeussopimusten teossa, 
hankkijoiden olisi voitava sisällyttää 
sopimuksentekoperusteisiin ominaisuuksia, 
jotka koskevat työoloja. Jos 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt käyttävät 
kokonaistaloudellisesti edullisinta 
tarjousta, tällaiset perusteet voivat 
kuitenkin liittyä vain tuotantoprosessiin tai 
palvelujen suorittamiseen suoraan 
osallistuvien henkilöiden työoloihin.
Tällaiset ominaisuudet voivat koskea vain 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua tai 
sopimuksen toteuttamiseen osallistuvien 
vähäosaisten henkilöiden tai heikossa 
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sopimuksen toteuttamiseen osallistuvien 
vähäosaisten henkilöiden tai heikossa 
asemassa olevien ryhmien jäsenten 
parempaa integroitumista yhteiskuntaan, 
mukaan lukien vammaiskäytön 
edellytykset. Sopimuksentekoperusteet, 
joissa tällaiset ominaisuudet otetaan 
huomioon, olisi joka tapauksessa rajattava 
koskemaan niitä ominaisuuksia, joista 
aiheutuu välittömiä seurauksia henkilöstön 
jäsenille heidän työympäristössään.
Perusteita olisi sovellettava palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
96/71/EY mukaisesti siten, että niiden 
soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena. Jos 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt käyttävät 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perustetta, niiden olisi voitava 
käyttää sopimuksentekoperusteena 
kyseisen käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamisen 
laatuun ja sen vuoksi myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

asemassa olevien ryhmien jäsenten 
parempaa integroitumista yhteiskuntaan, 
mukaan lukien vammaiskäytön 
edellytykset. Sopimuksentekoperusteet, 
joissa tällaiset ominaisuudet otetaan 
huomioon, olisi rajattava koskemaan niitä 
ominaisuuksia, joista aiheutuu välittömiä 
seurauksia henkilöstön jäsenille heidän 
työympäristössään. Perusteita olisi 
sovellettava palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 96/71/EY mukaisesti siten, että 
niiden soveltamisella ei syrjitä suoraan tai 
välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat 
muista jäsenvaltioista tai sellaisista 
kolmansista maista, jotka ovat 
sopimuspuolina GPA-sopimuksessa tai 
sellaisissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena. Jos 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt käyttävät 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perustetta, niiden olisi voitava 
käyttää sopimuksentekoperusteena 
kyseisen käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen nimettävän henkilöstön 
organisointia, pätevyyttä ja kokemusta, 
koska nämä voivat vaikuttaa 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamisen 
laatuun ja sen vuoksi myös tarjouksen 
taloudelliseen arvoon.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) tämän direktiivin 3 artiklan mukaiset
hankintaviranomaiset riippumatta siitä, 
onko rakennusurakat tai palvelut, mukaan 
lukien niihin liittyvät tavarat, aiottu 



AD\917760FI.doc 7/35 PE492.572v03-00

FI

julkiseen tarkoitukseen; julkiseen tarkoitukseen;

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yhteisestä sopimuksesta voidaan 
tehdä käyttöoikeussopimuksia, joiden 
arvo jää alle kynnysarvon.

Perustelu

Direktiiviä pitäisi soveltaa vain niihin käyttöoikeussopimuksiin, joilla on vaikutusta 
sisämarkkinoihin.

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) tämän direktiivin 4 artiklan mukaiset
hankintayksiköt edellyttäen, että 
rakennusurakat tai palvelut, mukaan lukien 
niihin liittyvät tavarat, on aiottu jonkin 
liitteessä III tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) 'ehdokkaalla' talouden toimijaa, joka on 
pyytänyt kutsua tai joka on kutsuttu 
osallistumaan käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyyn;

8) 'ehdokkaalla' talouden toimijaa, joka on 
pyytänyt kutsua käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyyn tai joka on kutsuttu 
osallistumaan siihen;
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Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä olevan 1 kohdan 2, 4 ja 
7 alakohdassa tarkoitettujen 
rakennusurakoiden tai palvelujen 
käyttöoikeus merkitsee olennaisen 
toiminnallisen riskin siirtymistä 
käyttöoikeussopimuksen saajalle.
Käyttöoikeussopimuksen saajan katsotaan 
vastaavan olennaisesta toiminnallisesta 
riskistä silloin, kun
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei ole varmuutta, paitsi jos 
tuoton puuttuminen johtuu suoraan 
hankintaviranomaisesta.

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tällainen taloudellinen riski voi olla 
jompikumpi seuraavista:

Tällainen taloudellinen riski voi erityisesti
olla jompikumpi seuraavista:

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 5 000 000 euroa, kun 
käyttöoikeussopimuksen kesto on 
enintään viisi vuotta:
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Perustelu

Käyttöoikeussopimusten voimassaoloajat voivat vaihdella. Pitkäaikaisten 
käyttöoikeussopimusten osalta 5 000 000 euron kynnysarvo ei kenties ole riittävä, jotta sillä 
olisi vaikutuksia sisämarkkinoihin. Tämän vuoksi edellytyksiin on lisättävä kesto.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tätä direktiiviä sovelletaan 
seuraaviin käyttöoikeussopimuksiin, 
joiden arvo on vähintään 
10 000 000 euroa, kun 
käyttöoikeussopimuksen kesto on yli viisi 
vuotta:
a) käyttöoikeussopimukset, jotka 
hankintayksiköt tekevät jonkin liitteessä 
III tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseksi;
b) hankintaviranomaisten tekemät 
käyttöoikeussopimukset.

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Muita palveluja kuin sosiaalipalveluja 
tai muita erityisiä palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
vähintään 2 500 000 euroa mutta 
vähemmän kuin 5 000 000 euroa ja kesto 
enintään viisi vuotta, on sovellettava 
velvollisuutta julkaista 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus 27 ja 28 artiklan 
mukaisesti. Muita palveluja kuin 
sosiaalipalveluja tai muita erityisiä 
palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden arvo on 
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vähintään 5 000 000 euroa mutta 
vähemmän kuin 10 000 000 euroa ja kesto 
yli viisi vuotta, on sovellettava 
velvollisuutta julkaista 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus 27 ja 28 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
arvon laskentaperusteena käytetään 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
arvioimaa maksettavaa kokonaismäärää 
ilman arvonlisäveroa.

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

5. Kynnysarvon määrityksessä 
käyttöoikeussopimuksen ennakoitu arvo 
on sama kuin sopimuksen keston aikana 
kertyvä ennakoitu veroton liikevaihto.

Perustelu

Käyttöoikeussopimukseen sisältyy hyvin usein sekä urakoita että palveluja. 
Käyttöoikeusurakka voi sisältää palvelujen ylläpidon ja tarjoamisen. Palveluja koskeva 
käyttöoikeussopimus voi edellyttää sopimuksen keston aikana urakoiden toteuttamista. 
Käyttöoikeussopimuksen arvon laskentatavan on oltava sama käyttöoikeusurakoiden ja 
palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten osalta, ja sen on vastattava paremmin 
käyttöoikeussopimuksesta saatavaa korvausta (liikevaihto).

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Hankintaviranomaiset tai -yksiköt voivat 
tehdä yksittäisiä osia koskevia 
käyttöoikeussopimuksia soveltamatta tässä 
direktiivissä olevia sopimuksen tekemistä 
koskevia säännöksiä, jos kyseisen osan 

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

ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on 
alle 500 000 euroa. Niiden osien 
yhteenlaskettu arvo, joita koskevat 
käyttöoikeussopimukset on tehty tällä 
tavoin soveltamatta tätä direktiiviä, saa 
kuitenkin olla enintään 20 prosenttia 
kaikkien niiden osien yhteenlasketusta 
arvosta, johon ehdotettu rakennusurakka tai 
ehdotettu palveluhankinta on jaettu.

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siinä ei myöskään saa pyrkiä sen 
jättämiseen julkisia hankintoja koskevan 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Perustelu

Tämän direktiivin ja julkisia hankintoja koskevan direktiivin kynnysarvojen välisistä suurista 
eroista aiheutuu se vaara, että sopimuksia tehdään käyttöoikeussopimuksina, jotta ne jäisivät 
julkisia hankintoja koskevan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
noudatettava Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
sisältyviä yhdenvertaisen kohtelun, 
syrjimättömyyden ja avoimuuden 
periaatteita tehdessään 
käyttöoikeussopimuksia, jotka eivät 
arvonsa perusteella kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan.
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Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Ehdotetun direktiivin 8 artiklan 1 kohdan ja liitteen V mukaan direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi jätettävä toiminnot, joista jo säädetään muissa alakohtaisissa direktiiveissä. 
Ehdotuksen sanamuodon perusteella talouden toimijan olisi kuitenkin oltava hankintayksikkö, 
mikä ei pidä paikkaansa kaikkien tällaista toimintaa harjoittavien toimijoiden osalta. 
Tarkistuksessa ehdotetaan sanamuotoa, joka vastaa ehdotuksen perustavoitetta.

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) perussopimuksen mukaisesti jonkin 
jäsenvaltion ja yhden tai useamman 
kolmannen maan välillä tehdyssä 
kansainvälisessä sopimuksessa, joka 
koskee allekirjoittajavaltioiden yhteisen 
hankkeen toteuttamiseen tai 
hyödyntämiseen tarkoitettuja 
rakennusurakoita, tavaroita tai palveluja,
paitsi jos tätä varten myönnetään 
Euroopan unionin rahoitusta,
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Perustelu

EU:n varoja käytettäessä on noudatettava tämän direktiivin periaatteita.

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
sopimuksiin, joilla valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
myöntää talouden toimijalle oikeuden 
käyttää tiettyjä julkisia alueita tai varoja, 
jolloin valtio tai hankintaviranomainen 
tai -yksikkö vahvistaa vain yleiset ehdot 
alueiden tai varojen käytölle ilman, että 
siitä tulee kyseisten talouden toimijan 
suorittamien urakoiden tai palvelujen 
saaja.

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
koskevat

Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluja 
koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, jotka 
hankintaviranomainen tekee toisen 
hankintaviranomaisen tai 
hankintaviranomaisten yhteenliittymän 
kanssa ja jotka perustuvat näille 
viranomaisille julkaistujen lakien, 
asetusten tai hallinnollisten määräysten 
nojalla annettuun yksinoikeuteen 
edellyttäen, että nämä määräykset ovat 
perussopimuksen mukaisia.
Tätä direktiiviä ei myöskään sovelleta 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka koskevat

Perustelu

Tarkistuksella teksti muutetaan vastaamaan nykyisen direktiivin 2004/18/EY 18 artiklan 
sanamuotoa ja todetaan, että jäsenvaltiot voivat perussopimuksen mukaisesti edelleen 
myöntää kyseisiä yksinoikeuksia.

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen 
arvopapereiden tai muiden 
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, 
ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä 
finanssipalveluja, hankintaviranomaisten 
varojen tai pääoman hankkimiseksi 
toteuttamia liiketoimia,
keskuspankkipalveluja ja Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä (ERVV) sekä 
Euroopan vakausmekanismilla (EVM) 
toteutettuja toimia;

Perustelu

On järkevää varmistaa, ettei luotonotosta tehdä esimerkiksi kunnille liian helppoa. Tätä 
varten on kuitenkin jo olemassa riittävästi suojakeinoja, joten uutta sääntelyä ei Euroopan 
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tasolla tarvita. Tietty joustavuus kuntien luotonotossa täytyy säilyttää, ja siksi liiketoimet 
varojen tai pääoman hankkimiseksi pitäisi jättää tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) työsopimuksia; Poistetaan.

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Radio- ja televisiotoiminnan käsite määritellään jo 5 kohdan ensimmäisen alakohdan b 
alakohdassa.

Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hankintayksikköjen on ilmoitettava 
komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle näiden pyynnöstä kaikista 
toiminnoista, joita ne pitävät 
soveltamisalaan kuulumattomina.
Komissio voi julkaista Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä määräajoin tiedoksi 
luettelot niistä toimintojen luokista, joita se 
pitää tähän poikkeukseen kuuluvina.

2. Hankintayksikköjen on ilmoitettava 
komissiolle tai kansalliselle 
valvontaelimelle näiden pyynnöstä kaikista 
toiminnoista, joita ne pitävät 
soveltamisalaan kuulumattomina.
Komissio julkaisee Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä joka kuudes kuukausi 
1 päivästä heinäkuuta 2013 alkaen
tiedoksi luettelot niistä toimintojen 



AD\917760FI.doc 17/35 PE492.572v03-00

FI

Tällöin komissio ottaa huomioon tietojen 
kaupallisen arkaluonteisuuden, jos 
hankintayksiköt ovat tietoja antaessaan 
tästä huomauttaneet.

luokista, joita se pitää tähän poikkeukseen 
kuuluvina. Tällöin komissio ottaa 
huomioon tietojen kaupallisen 
arkaluonteisuuden, jos hankintayksiköt 
ovat tietoja antaessaan tästä huomauttaneet.

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 

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

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

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole 10:tä prosenttia 
ylittäviä yksityisiä osakkuuksia.

Perustelu

Täsmennys on tarpeen Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa Altmark antaman tuomion 
vuoksi.

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole 10:tä prosenttia 
ylittäviä yksityisiä osakkuuksia.
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Perustelu

Täsmennys on tarpeen Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa Altmark antaman tuomion 
vuoksi.

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kumppanuuden tarkoituksena on 
viranomaisille annetun yleisen edun 
mukaisen julkisiin palveluihin liittyvän 
tehtävän hoitaminen tai 2 artiklan 
17 alakohdassa tarkoitetun, yleisen edun 
mukaisen julkisiin palveluihin liittyvän 
tehtävän hoitamiseksi välttämättömän 
hankintojen tukitoiminnon suorittaminen. 
Tehtävien yhdistämisestä on kyse myös 
silloin, kun kunta on ainoastaan 
maksuvelvollinen, edellyttäen, että kunta 
voi yhteistyön ansiosta hoitaa omat 
velvoitteensa entistä taloudellisemmin tai 
tehokkaammin;

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) tehtävää hoitavat yksinomaan 
asianomaiset viranomaiset ilman, että 
siihen liittyy aktiivista yksityistä pääomaa;

Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
harjoittavat avoimilla markkinoilla 

Poistetaan.
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enintään 10:tä prosenttia sopimuksen 
kannalta merkityksellisistä toiminnoista 
liikevaihdon perusteella mitattuna;

Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Kielellinen tarkistus.

Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sopimukset, joiden kohteena on sekä 
palveluja että tavaroita, on tehtävä tämän 
direktiivin mukaisesti, jos kyseisen 
sopimuksen pääkohteena ovat palvelut ja 
jos on kyse 2 artiklan ensimmäisen kohdan
1 alakohdassa tarkoitetuista 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan sekä 
palveluja että tavaroita koskeviin 
sopimuksiin, jos kyseisen sopimuksen 
pääkohteena ovat palvelut ja jos on kyse 
2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
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käyttöoikeussopimuksista. tarkoitetuista käyttöoikeussopimuksista.

Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden 
osallistua käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyihin sellaisille 
suojatyökeskuksille ja talouden toimijoille, 
joiden päätarkoituksena on vammaisten ja 
heikommassa asemassa olevien 
työntekijöiden integroiminen yhteiskuntaan 
ja työelämään, tai rajata 
käyttöoikeussopimusten toteuttamisen 
suojatyöohjelmiin, jos yli 50 prosenttia
kyseisten suojatyökeskusten, talouden 
toimijoiden tai suojatyöohjelmien 
työntekijöistä on vammaisia tai 
heikommassa asemassa olevia 
työntekijöitä.

Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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viimeistään viiden vuoden kuluttua 
49 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset käyttöoikeussopimusten 
tekemistä koskevat menettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
49 artiklan 1 kohdassa säädetystä 
päivämäärästä kaikki tämän direktiivin 
mukaiset käyttöoikeussopimusten 
tekemistä koskevat menettelyt suoritetaan 
käyttämällä sähköisiä viestintämuotoja, 
erityisesti tarjousten ja hakemusten 
sähköistä toimittamista, tämän artiklan 
vaatimusten mukaisesti.

Perustelu

Viiden vuoden määräaika vaikuttaa liian pitkältä etenkin, jos sitä verrataan julkisia 
hankintoja koskevassa direktiivissä säädettyyn paljon lyhyempään määräaikaan.

Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Hankintaviranomaiset voivat käyttää 
tietoja, jotka on käsitelty sähköisesti 
julkista hankintaa koskevia menettelyjä 
varten, estääkseen, havaitakseen ja 
korjatakseen kussakin vaiheessa tehtävät 
virheet kehittämällä asianmukaisia 
välineitä.

Poistetaan.

Tarkistus 46
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.

– se on käyttöoikeussopimuksen kannalta 
tarpeeton eikä täytä 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa määriteltyjä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön
vaatimuksia.
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Tarkistus 47
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.

Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tarjouksia ei voida pitää hyväksyttävinä 
seuraavissa tapauksissa:

Tarjouksia ei pidetä hyväksyttävinä 
seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niiden tekijä ei täytä vaadittuja 
pätevyysvaatimuksia;

b) niiden tekijä ei asiakirjoin osoita 
täyttävänsä vaadittuja 
pätevyysvaatimuksia;

Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) niiden hinta ylittää 
hankintaviranomaisen tai -yksikön ennen 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskevan menettelyn aloittamista laatiman 
talousarvion, joka on esitetty kirjallisesti;

c) niiden hinta ylittää yli 20 prosentilla
hankintaviranomaisen tai -yksikön ennen 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskevan menettelyn aloittamista laatiman 
talousarvion, joka on esitetty kirjallisesti;
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Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ne on todettu poikkeuksellisen 
alhaisiksi.

d) niiden hinta alittaa yli 20 prosentilla 
muiden tarjousten tai kirjallisesti esitetyn 
talousarvion keskiarvon.

Tarkistus 52
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 
sosiaalipalveluja ja muita 17 artiklassa 
tarkoitettuja erityisiä palveluja.

Poistetaan.

Tarkistus 53
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 1 kohdan
14 alakohdassa tarkoitetun elinkaaren 
vaiheessa.

Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata 
myös tiettyyn prosessiin pyydettyjen 
rakennusurakoiden, tavaroiden tai 
palvelujen tuotannossa tai toteutuksessa.

Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
on sisällytettävä hankintailmoitukseen, 
tarjouspyyntöön tai 
käyttöoikeussopimukseen liittyviin 
asiakirjoihin käyttöoikeussopimuksen 
kuvaus, sopimuksen tekoperusteet ja 
vähimmäisvaatimukset, jotka on täytettävä.
Näiden tietojen on mahdollistettava 
käyttöoikeussopimuksen luonteen ja 
soveltamisalan yksilöinti, jotta talouden 
toimijat voivat tehdä päätöksen siitä, 
pyytävätkö ne saada osallistua 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyyn.
Kuvausta, sopimuksen tekoperusteita ja 
vähimmäisvaatimuksia ei saa muuttaa 
neuvottelujen aikana.

1. Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
on sisällytettävä hankintailmoitukseen, 
tarjouspyyntöön tai 
käyttöoikeussopimukseen liittyviin 
asiakirjoihin käyttöoikeussopimuksen 
kuvaus, sopimuksen tekoperusteet ja 
vähimmäisvaatimukset, jotka on täytettävä. 
Näiden tietojen on mahdollistettava 
käyttöoikeussopimuksen luonteen ja 
soveltamisalan yksilöinti, jotta talouden 
toimijat voivat tehdä päätöksen siitä, 
pyytävätkö ne saada osallistua 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyyn.
Hankintaviranomaiset voivat menettelyn 
aikana mutta ennen tarjousten 
vastaanottamista mukauttaa 
vähimmäisvaatimuksia ja sopimuksen 
tekoperusteita ilman oikaisua yleisellä 
ilmoituksella, jos kyseinen muutos ei 
vaikuta tarjoajiin. Hankintaviranomaisten 
on ilmoitettava tästä asianomaisille 
tarjoajille ja pidennettävä kohtuullisesti 
tarjousten jättöaikaa.

Perustelu

Käyttöoikeussopimuksia koskevien sääntöjen on oltava joustavia. Tarjoukseen on siis voitava 
tehdä lisäyksiä menettelyn aikana.

Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 5 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

e) niiden on pidettävä rekisteriä 
muodollisista keskusteluista ja 
mahdollisista muista 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
kannalta merkityksellisistä vaiheista ja 
tapahtumista huolehtiakseen kaikilla 
asianmukaisilla tavoilla neuvotteluiden 
jäljitettävyydestä.
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Tarkistus 56
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 ja hankintaviranomaiseen tai 
-yksikköön sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaiset petokset;

Tarkistus 57
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, jossa todetaan, että toimija on 
laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa 
sijoittautumismaansa tai 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisia veroja 
tai sosiaaliturvamaksuja, tai saa tietoonsa 
työtuomioistuimen antaman tuomion tai 
oikeudellisesti sitovan hallinnollisen 
päätöksen.

Tarkistus 58
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 vakavista 
tapauksista, joissa on rikottu unionin 
lainsäädäntöä tai perussopimusten 
mukaisten yleisten etujen suojaamista 
koskevaa kansallista lainsäädäntöä, tai 
sosiaali-, työ- ja ympäristölainsäädännön 
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vakavasta rikkomisesta;

Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankintaviranomaisen tai -yksikön on 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa tai käyttöoikeussopimukseen 
liittyvissä asiakirjoissa ilmoitettava kunkin 
1 kohdassa vahvistetun perusteen 
suhteellinen painotus tai luettelo 
perusteista alenevassa 
tärkeysjärjestyksessä.

3. Hankintaviranomaisen tai -yksikön on 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa tai käyttöoikeussopimukseen 
liittyvissä asiakirjoissa ilmoitettava kunkin 
1 kohdassa vahvistetun perusteen 
suhteellinen painotus tai luettelo 
perusteista alenevassa 
tärkeysjärjestyksessä, jos se katsoo tämän 
tarpeelliseksi.

Perustelu

Painotus ei sellaisenaan mitenkään takaa menettelyn puolueettomuutta vaan pelkästään 
rajoittaa hankintaviranomaista. Muutoksen vaikutus vaadittaviin uusimismenettelyihin on 
epävarma. Painotus tai perusteiden luokittelu tärkeysjärjestyksessä voi johtaa siihen, että 
vesivoiman käyttöoikeussopimuksissa hankintaviranomaisen taloudellisen korvauksen peruste 
menee tarjousten arvioinnissa energiaa ja ympäristöä koskevien näkökohtien edelle.

Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankintaviranomainen tai -yksikkö 
sulkee pois käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelystä talouden toimijan, joka 
ei ole sijoittautunut unionin 
jäsenvaltioon, jos sijoittautumisvaltion 
lainsäädännössä kielletään unioniin 
sijoittautunutta talouden toimijaa 
osallistumasta vastaavaan menettelyyn tai 
rajoitetaan tätä. 

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan vastavuoroisuusperiaatteen soveltamista kansainvälisen kaupan 
sääntöjen nojalla käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyssä. Tarkistuksella suljetaan pois 
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menettelystä sellaisen EU:n ulkopuolisen maan talouden toimijat, jossa kielletään unionin 
talouden toimijoiden osallistuminen menettelyyn tai rajoitetaan tätä.

Tarkistus 61
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. Jäsenvaltioiden on määrättävä, 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:

Tarkistus 62
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, sosiaaliset perusteet, 
ympäristönäkökohdat ja innovatiivisen 
luonteen;

Tarkistus 63
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 

d) rakennusurakan, toimitusten tai 
palvelujen tuotannossa tai suorittamisessa 
käytetty prosessi.
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rakennusurakoiden, toimitusten tai 
palvelujen suorittamiselle.

Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 4 kohdan mukaisessa 
tapauksessa hankintaviranomaisen tai
-yksikön on täsmennettävä 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen määrittämiseksi valitsemansa 
kunkin perusteen suhteellinen painotus 
hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä 
taikka käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa.

Edellä olevan 4 kohdan mukaisessa 
tapauksessa hankintaviranomaisen tai
-yksikön on tarvittaessa täsmennettävä 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen määrittämiseksi valitsemansa 
kunkin perusteen suhteellinen painotus 
hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä 
taikka käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa.

Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sisäiset kustannukset, mukaan lukien 
hankinnoista aiheutuvat kustannukset,
kuten tuotantokustannukset,
energiankulutuksen ja huoltokustannusten 
kaltaiset käyttökustannukset ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset elinkaaren 
lopun kustannukset, sekä

a) sisäiset kustannukset, mukaan lukien 
hankinnoista aiheutuvat kustannukset, 
energiankulutuksen ja huoltokustannusten 
kaltaiset käyttökustannukset ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset elinkaaren 
lopun kustannukset, sekä

Perustelu

Elinkaarikustannusten laskennassa olisi otettava huomioon vain käyttöoikeussopimuksen 
käyttäjälle aiheutuvat kustannukset sekä lakisääteisiin vaatimuksiin perustuvat ulkoiset 
ympäristökustannukset.

Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – b alakohta
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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 
ympäristökustannukset edellyttäen, että 
niiden rahallinen arvo voidaan määrittää ja 
tarkistaa; näihin voivat kuulua 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
epäpuhtauspäästöjen kustannukset.

Tarkistus 67
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 käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa, että tarjoaja ilmoittaa 
tarjouksessaan, minkä osan sopimuksesta 
tämä saattaa antaa alihankintana 
kolmansille osapuolille, sekä ehdotetut 
alihankkijat. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei alihankkijoiden 
palveluksessa olevien henkilöiden ja 
tarjoajien palveluksessa olevien 
henkilöiden välillä esiinny työoloja ja 
palkkoja koskevaa syrjintää.

Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat määrätä 1 kohdan 
mukaisen velvoitteen pakolliseksi ja 
rajoittaa alihankkijoiden määrää 
sopimuksen laajuuden ja 
monimutkaisuuden mukaan.
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Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muutoksella muutetaan 
käyttöoikeussopimuksen taloudellista 
tasapainoa käyttöoikeussopimuksen saajan 
eduksi;

b) muutoksella muutetaan 
käyttöoikeussopimuksen taloudellista 
tasapainoa käyttöoikeussopimuksen saajan 
eduksi, paitsi jos tämä on seurausta 
käyttöoikeussopimuksen taloudellisen ja 
rahoitusta koskevan tasapainon 
palauttamisesta sen jälkeen, kun 
hankintaviranomaisen toimet ovat 
muuttaneet tasapainoa;

Tarkistus 70
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.

Poistetaan.

Perustelu

On tuskin aiheellista ilmoittaa muutoksista, jotka eivät johda uuteen 
sopimuksentekomenettelyyn.

Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Käyttöoikeussopimusten irtisanominen Käyttöoikeussopimusten irtisanominen ja 
uuden tarjouspyynnön julkaiseminen
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Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) käyttöoikeussopimuksesta johtuvia 
velvoitteita ei täytetä; 

Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 15 artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta, koska 
oikeushenkilössä, jonka kanssa sopimus on 
tehty, on 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
yksityistä osakkuutta;

a) edellä 15 artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta, koska 
oikeushenkilössä, jonka kanssa sopimus on 
tehty, on 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti
yli 10 prosenttia yksityistä osakkuutta;

Perustelu

Tekninen tarkistus.

Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 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.

c) tapauksissa, joissa Euroopan unionin 
tuomioistuin katsoo 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, 
käyttöoikeussopimuksesta on järjestettävä 
uusi tarjouspyyntö kuuden kuukauden 
kuluessa. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tätä varten tarvittavista oikeudellisista 
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edellytyksistä.

Perustelu

Tekninen tarkistus, artiklan rakenne on muuttunut.

Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiiveihin 89/665/ETY ja 92/13/ETY 
tehdyt muutokset sisällytetään kyseisiin 
säädöksiin viimeistään tämän direktiivin 
tullessa voimaan.

Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkista käyttöoikeusurakkaa tai 
käyttöoikeusurakkaa koskevien sopimusten 
osalta kaikkia teknisiä määräyksiä, jotka 
sisältyvät erityisesti 
käyttöoikeussopimukseen liittyviin 
hankinta-asiakirjoihin ja joissa määritellään 
materiaalilta, tuotteelta tai hankinnalta 
vaadittavat ominaisuudet, jotta kyseinen 
materiaali, tuote tai hankinta täyttää 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
tarkoittaman käytön vaatimukset. Näihin 
ominaisuuksiin on sisällyttävä ympäristö-
ja ilmastomyötäisyyden taso, kaikki 
vaatimukset täyttävä suunnittelu (mukaan 
luettuna vammaiskäyttö),
vaatimustenmukaisuuden arviointi,
suorituskyky, turvallisuus tai mitat, 
mukaan lukien menettelyt, jotka koskevat 
laadunvarmistusta, termistöä, tunnuksia, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, 
merkitsemistä, etiketöintiä ja käyttöohjeita
sekä tuotantoprosesseja ja -menetelmiä 
kaikissa rakennustyön elinkaaren 

a) julkista käyttöoikeusurakkaa tai 
käyttöoikeusurakkaa koskevien sopimusten 
osalta kaikkia teknisiä määräyksiä, jotka 
sisältyvät erityisesti 
käyttöoikeussopimukseen liittyviin 
hankinta-asiakirjoihin ja joissa määritellään 
materiaalilta, tuotteelta tai hankinnalta 
vaadittavat ominaisuudet, jotta kyseinen 
materiaali, tuote tai hankinta täyttää 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
tarkoittaman käytön vaatimukset. Näihin 
ominaisuuksiin on sisällyttävä ympäristö-
ja ilmastomyötäisyyden taso,
vammaiskäytön takaaminen, unionin 
lainsäädännön noudattaminen,
suorituskyky, turvallisuus tai mitat, 
mukaan lukien menettelyt, jotka koskevat 
laadunvarmistusta, termistöä, tunnuksia, 
testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, 
merkitsemistä, etiketöintiä ja käyttöohjeita;
näiden ominaisuuksien on sisällettävä 
myös säännöt, jotka liittyvät suunnitteluun 
ja kustannuslaskentaan, testaukseen ja 
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vaiheissa; näiden ominaisuuksien on 
sisällettävä myös säännöt, jotka liittyvät 
suunnitteluun ja kustannuslaskentaan, 
testaukseen ja tarkastukseen, sekä työn 
hyväksymisehdot, rakennusmenetelmät ja -
tekniikat sekä kaikki muut tekniset 
edellytykset, jotka hankintaviranomaisen 
tai -yksikön on mahdollista määrätä yleisen 
tai erityisen sääntelyn puitteissa ja jotka 
liittyvät valmiiseen työhön ja 
materiaaleihin tai näiden osiin;

tarkastukseen, sekä työn hyväksymisehdot, 
rakennusmenetelmät ja -tekniikat sekä 
kaikki muut tekniset edellytykset, jotka 
hankintaviranomaisen tai -yksikön on 
mahdollista määrätä yleisen tai erityisen 
sääntelyn puitteissa ja jotka liittyvät 
valmiiseen työhön ja materiaaleihin tai 
näiden osiin;

Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) palveluita koskevien 
käyttöoikeussopimusten osalta palvelulta 
edellytetyt ominaisuudet määrittelevässä 
asiakirjassa olevaa eritelmää. Näihin 
ominaisuuksiin kuuluvat laadun taso, 
ympäristö- ja ilmastomyötäisyyden taso,
kaikki vaatimukset täyttävä suunnittelu 
(mukaan luettuna vammaiskäyttö),
vaatimustenmukaisuuden arviointi,
suorituskyky, tuotteen käyttö, turvallisuus 
tai mitat, mukaan lukien tuotteeseen 
kohdistuvat vaatimukset 
myyntinimityksen, termistön, tunnusten, 
testauksen ja testausmenetelmien, 
pakkauksen, merkitsemisen, etiketöinnin,
käyttöohjeiden sekä tuotantoprosessien ja 
-menetelmien osalta kaikissa tavara- tai 
palveluhankinnan elinkaaren vaiheissa 
sekä vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenetelmät;

b) palveluita koskevien 
käyttöoikeussopimusten osalta palvelulta 
edellytetyt ominaisuudet määrittelevässä 
asiakirjassa olevaa kirjallista eritelmää. 
Näihin ominaisuuksiin kuuluvat laadun 
taso, ympäristö- ja ilmastomyötäisyyden 
taso, vammaiskäytön takaaminen, unionin 
lainsäädännön noudattaminen,
suorituskyky, tuotteen käyttö, turvallisuus 
tai mitat, mukaan lukien tuotteeseen 
kohdistuvat vaatimukset 
myyntinimityksen, termistön, tunnusten, 
testauksen ja testausmenetelmien, 
pakkauksen, merkitsemisen, etiketöinnin
sekä käyttöohjeiden osalta;
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