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Tarkistus 56
Adina-Ioana Vălean

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.

Or. en

Tarkistus 57
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä annetaan 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
noudattamia hankintamenettelyjä koskevat 
säännöt sellaisten käyttöoikeussopimusten 
osalta, joiden ennakoitu arvo ei alita 5 
artiklassa säädettyjä kynnysarvoja.

1. Tässä direktiivissä annetaan 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen 
noudattamia sopimuksen tekomenettelyjä
koskevat säännöt sellaisten 
käyttöoikeussopimusten osalta, joiden 
ennakoitu arvo ei alita 5 artiklassa 
säädettyjä kynnysarvoja.

Or. pl

Tarkistus 58
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Arvoltaan alle kynnysarvon 
käyttöoikeussopimuksia voidaan tehdä
yhteisestä sopimuksesta.

Or. en

Perustelu

Direktiivin on koskettava ainoastaan käyttöoikeussopimuksia, joilla on vaikutusta 
sisämarkkinoihin.

Tarkistus 59
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ’palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella’ rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 

(7) ’palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella’ rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 
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useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintaviranomaisen tai -
yksikön välillä ja jonka tarkoituksena on 
muiden kuin 2 ja 4 alakohdassa 
tarkoitettujen palvelujen suorittaminen, 
jos suoritettavien palvelujen vastikkeena 
on joko yksinomaan sopimuksen kohteena 
olevien palvelujen käyttöoikeus tai 
tällainen oikeus ja maksu yhdessä;

useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintaviranomaisen tai -
yksikön välillä ja jonka tarkoituksena on 
muiden palvelujen kuin 5 alakohdan 
mukaisten käyttöoikeusurakoiden 
suorittaminen, jos suoritettavien palvelujen 
vastikkeena on joko yksinomaan 
sopimuksen kohteena olevien palvelujen 
käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu 
yhdessä;

Or. pl

Tarkistus 60
Jolanta Emilia Hibner

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 osallistumaan 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyyn;

Or. pl

Tarkistus 61
Jolanta Emilia Hibner

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 

Käyttöoikeussopimuksen teko merkitsee 
olennaisen toiminnallisen riskin siirtymistä 
käyttöoikeussopimuksen saajalle. 
Käyttöoikeussopimuksen saajan katsotaan 
vastaavan olennaisesta toiminnallisesta 
riskistä silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
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riskistä silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei ole varmuutta.

tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei ole varmuutta.

Or. pl

Tarkistus 62
Alejo Vidal-Quadras

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.

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, lukuun 
ottamatta tilannetta, jossa tuoton 
puuttuminen johtuu suoraan 
hankintaviranomaisesta.

Or. en

Tarkistus 63
Jolanta Emilia Hibner

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

Tällainen taloudellinen riski voi olla 
jompikumpi seuraavista:

Tällainen taloudellinen riski voi erityisesti 
olla jompikumpi seuraavista:

Or. pl

Tarkistus 64
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

b) sen infrastruktuurin saatavuuteen 
liittyvä riski, jonka 
käyttöoikeussopimuksen saaja tarjoaa tai 
jota käytetään palvelujen tarjoamiseen
käyttäjille.

b) palvelujen tai rakennettavan kohteen 
käyttäjien liiketoimintariski.

Or. pl

Tarkistus 65
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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 
korkeintaan viisi vuotta:

Or. en

Perustelu

Käyttöoikeussopimusten voimassaoloajat voivat vaihdella. Pitkäaikaisten 
käyttöoikeussopimusten osalta 5 000 000 euron kynnysarvo ei kenties riitä 
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sisämarkkinavaikutuksiin. Tämän vuoksi edellytyksiin on lisättävä kestoa koskeva osatekijä.

Tarkistus 66
Hermann Winkler

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 8 000 000 euroa:

Or. de

Perustelu

Kynnysarvoa täytyisi nostaa, sillä jo sopimusten pitkien voimassaoloaikojen takia kynnysarvo 
usein ylittyy eikä sillä ole mitään merkitystä sisämarkkinoihin.

Tarkistus 67
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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 
enemmän kuin viisi vuotta:
a) käyttöoikeussopimukset, jotka 
hankintayksiköt tekevät jonkin liitteessä 
III tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseksi;
b) hankintaviranomaisten tekemät 
käyttöoikeussopimukset.

Or. en
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Tarkistus 68
Hermann Winkler

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.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 69
Jolanta Emilia Hibner

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 4 000 000 euroa mutta 
vähemmän kuin 5 000 000 euroa, on 
sovellettava velvollisuutta julkaista 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus 27 ja 28 artiklan 
mukaisesti.

Or. pl

Tarkistus 70
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean
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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 
vähintään 5 000 000 euroa mutta 
vähemmän kuin 10 000 000 euroa ja kesto 
enemmän kuin viisi vuotta, on 
sovellettava velvollisuutta julkaista 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus 27 ja 28 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 71
Jolanta Emilia Hibner

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

Tarkistus 72
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käyttöoikeussopimuksen ennakoitu arvo
on laskettava urakoiden tai palvelujen 
muodostaman kokonaisuuden arvona, 
vaikka ne olisi hankittu eri sopimuksilla, 
jos sopimukset kuuluvat yhteen 
hankkeeseen. Yksittäisen hankkeen 
olemassaolosta on osoituksena se, että 
hankintaviranomainen tai -yksikkö
suorittaa yleisen ennakkosuunnittelun ja 
varsinaisen suunnittelun, että erilaiset 
hankitut osatekijät palvelevat yhtä 
taloudellista ja teknistä tarkoitusta tai että 
ne liittyvät muulla tavoin loogisesti 
toisiinsa.

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

Or. pl

Tarkistus 73
Jolanta Emilia Hibner

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 

3. Käyttöoikeussopimuksen ennakoitu 
arvo on laskettava urakoiden tai 
palvelujen muodostaman kokonaisuuden
arvona, vaikka ne olisi hankittu eri 
sopimuksilla, jos sopimukset kuuluvat 
yhteen hankkeeseen. Yksittäisen 
hankkeen olemassaolosta on osoituksena 
se, että hankintaviranomainen tai 
-yksikkö suorittaa yleisen 
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puolueettomia perusteita. ennakkosuunnittelun ja varsinaisen 
suunnittelun, että erilaiset hankitut 
osatekijät palvelevat yhtä taloudellista ja 
teknistä tarkoitusta tai että ne liittyvät 
muulla tavoin loogisesti toisiinsa.
Jos hankintaviranomaisen tai -yksikön on 
määrä suorittaa ehdokkaille tai tarjoajille 
palkintoja tai maksuja, se ottaa ne 
huomioon laskettaessa 
käyttöoikeussopimuksen ennakoitua 
arvoa.

Or. pl

Tarkistus 74
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvion on pädettävä silloin, kun 
käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus 
lähetetään, tai, jos tällaista ilmoitusta ei 
aiota lähettää, kun 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
aloittaa käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyn erityisesti määrittelemällä 
suunnitellun käyttöoikeussopimuksen 
olennaiset ominaisuudet.

4.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.

Or. pl

Tarkistus 75
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Julkisten käyttöoikeusurakoiden ja 5. Arvion on pädettävä silloin, kun 
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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.

käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus 
lähetetään, tai, jos tällaista ilmoitusta ei 
aiota lähettää, kun 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
aloittaa käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyn erityisesti määrittelemällä 
suunnitellun käyttöoikeussopimuksen 
olennaiset ominaisuudet.

Or. pl

Tarkistus 76
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

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 laskennassa 
käyttöoikeussopimuksen ennakoitu arvo 
on sama kuin arvioitu liikevaihto ilman 
sopimuksen keston aikana kertynyt
veroton liikevaihto.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 77
Jolanta Emilia Hibner
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos suunniteltu rakennusurakka tai 
suunniteltu palveluhankinta voi johtaa 
siihen, että käyttöoikeussopimuksia 
tehdään samanaikaisesti erillisinä osina, 
on otettava huomioon kaikkien näiden
osien ennakoitu kokonaisarvo.

6. 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.

Or. pl

Tarkistus 78
Jolanta Emilia Hibner

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 suunniteltu rakennusurakka tai 
suunniteltu palveluhankinta voi johtaa 
siihen, että käyttöoikeussopimuksia 
tehdään samanaikaisesti erillisinä osina, 
on otettava huomioon kaikkien näiden 
osien ennakoitu kokonaisarvo.

Or. pl

Tarkistus 79
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 80
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl
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Tarkistus 81
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 82
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Ehdotuksen 8 artiklan 1 kohdassa ja liitteessä esitetään sellaisten toimien jättämistä 
soveltamisalan ulkopuolelle, joista jo säädetään muissa alakohtaisissa direktiiveissä. 
Ehdotetussa tekstissä kuitenkin edellytetään, että talouden toimijan olisi oltava 
hankintaviranomainen, mikä ei ole totta kaikkien toimintaa harjoittavien toimijoiden osalta. 
Ehdotetulla tarkistuksella laaditaan ehdotuksen perustavoitteen mukainen teksti.

Tarkistus 83
Adina-Ioana Vălean

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 sellaisen talouden toimijan kanssa, 
joka on hankintayksikkö taikka 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
yhteenliittymä, sellaisen yksinoikeuden 
perusteella, jonka talouden toimija on 
saanut sovellettavan julkaistun kansallisen 
lain tai asetuksen mukaisesti ja joka on 
myönnetty perussopimuksen ja liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa koskevan 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 84
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) siten, että kansainvälinen järjestö tai 
kansainvälinen finanssilaitos rahoittaa 
käyttöoikeussopimukset kokonaan.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 85
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 86
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 87
Hermann Winkler

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

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 
perustamissopimuksen mukaisia.
Tätä direktiiviä ei myöskään sovelleta 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka koskevat

Or. de

Perustelu

Muutetaan vastaamaan nykyisen direktiivin 2004/18/EY 18 artiklan muotoilua ja todetaan, 
että jäsenvaltiot voivat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti edelleen antaa 
kyseisiä yksinoikeuksia.

Tarkistus 88
Jolanta Emilia Hibner

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

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 89
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 90
Jolanta Emilia Hibner
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja; Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 91
Jolanta Emilia Hibner

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;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 92
Hermann Winkler

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, hankintaviranomaisen 
liiketoimia varojen kartuttamiseksi tai 
pääoman kasvattamiseksi,
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keskuspankkipalveluja ja Euroopan 
rahoitusvakausvälineellä (ERVV) 
toteutettuja toimia;

Or. de

Perustelu

Ehdotus, jolla estetään luotonottoa olemasta liian helppoa myöskään kunnille, on oikea. 
Kuitenkin siihen on jo olemassa riittävästi suojakeinoja, eli Euroopan tasolla ei tarvita 
sääntelyä. Tietty joustavuus kuntien lainansaannissa täytyy edelleen säilyttää. Siksi 
liiketoimet varojen kartuttamiseksi tai pääoman kasvattamiseksi tulee edelleen jättää tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 93
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

e) työsopimuksia; Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 94
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

g a) vedenjakeluun, 
vesirakennushankkeisiin sekä jäteveden 
poistoon ja käsittelyyn liittyviä palveluja;

Or. de

Tarkistus 95
Hermann Winkler
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) hätäpalvelua ja pelastuspalvelua;

Or. de

Perustelu

Ensinnäkään ei ole tarvetta säännellä tätä alaa tässä direktiivissä, sillä 
primaarilainsäädäntöä vastaavia avoimia menettelyjä on jo olemassa. Toiseksi on olemassa 
laadunheikkenemisvaara, jos hätä- ja pelastuspalveluiden välinen liittymäkohta 
kaupallistetaan. Eri pelastuspalvelut toimivat joillakin alueilla tiiviissä yhteistyössä ja 
kuuluvat vaarojen torjunnan alaisuuteen.

Tarkistus 96
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

g c) kansalaisten osallistumista 
energiahuoltoon.

Or. de

Perustelu

On tarpeen selventää, että kunnalliset uusiutuvan energian kehittämishankkeet, joihin 
kansalaiset osallistuvat ja sijoittavat omaa pääomaa, eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 97
Jolanta Emilia Hibner

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

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 98
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 99
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) 100 prosenttia kyseisen oikeushenkilön 
toiminnoista suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai -
yksikölle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;
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Or. en

Tarkistus 100
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 101
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 102
Adina-Ioana Vălean

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

Or. en

Tarkistus 103
Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 104
Hermann Winkler

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

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole aktiivisia yksityisiä 
osakkuuksia.

Or. de

Tarkistus 105
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. de

Tarkistus 106
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 107
Hermann Winkler

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 tarkoitus on yleisen 
edun mukaisen julkisiin palveluihin 
liittyvän tehtävän, joka on annettu 
paikallisille julkisyhteisöille, hoitaminen 
tai 2 artiklan 17 kohdassa tarkoitetun 
hankintojen tukitoiminnon, joka on 
tarpeen julkisen edun mukaisen julkisiin 
palveluihin liittyvän tehtävän 
hoitamiseksi, suorittaminen. Tehtävien 
yhdistämisestä on kyse myös silloin, kun 
kunta on ainoastaan velvollinen 



AM\911538FI.doc 29/49 PE494.715v01-00

FI

maksamaan, edellyttäen, että kunta voi 
yhteistyön ansiosta hoitaa omat 
velvoitteensa taloudellisemmin tai 
tehokkaammin;

Or. de

Tarkistus 108
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 109
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

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

Or. de

Tarkistus 110
Jolanta Emilia Hibner

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

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 111
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 112
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 113
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 114
Hermann Winkler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. de

Tarkistus 115
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 116
Alejo Vidal-Quadras

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

Or. en

Tarkistus 117
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sekamuotoiset käyttöoikeussopimukset Sekamuotoiset sopimukset

Or. pl
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Tarkistus 118
Jolanta Emilia Hibner

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 
käyttöoikeussopimuksista.

1. Sopimuksiin, joiden kohteena on sekä 
palveluja että tavaroita, sovelletaan tätä 
direktiiviä, jos kyseisen sopimuksen 
pääkohteena ovat palvelut ja jos on kyse 2 
artiklan ensimmäisen kohdan 1 
alakohdassa tarkoitetuista 
käyttöoikeussopimuksista.

Or. pl

Tarkistus 119
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Tarkistus 120
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos on kyse sopimuksista, jotka koskevat 
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
käyttöoikeuksia ja sellaisia hankintoja tai 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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muita osatekijöitä, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin eivätkä [direktiivit 2004/17/EY 
ja 2004/18/EY korvaavien] direktiivien tai 
direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan, se 
osuus sopimuksesta, joka muodostaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvan 
käyttöoikeuden, on tehtävä tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti. Jos eri 
osuudet sopimuksesta ovat objektiivisesti 
erottamattomat, tämän direktiivin 
soveltamisesta päätetään kyseisen 
sopimuksen pääkohteen perusteella.

Or. pl

Tarkistus 121
Adina-Ioana Vălean

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.)

Or. en

Tarkistus 122
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

21 artikla Poistetaan.
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Tutkimus- ja kehittämispalvelut
1. Tätä direktiiviä sovelletaan niitä 
tutkimus- ja kehittämispalveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden CPV-
viitenumerot ovat 73000000-2 –
73436000-7, lukuun ottamatta 
viitenumeroa 73200000-4, 73210000-7 tai 
73220000-0, seuraavien edellytysten 
täyttyessä:
a) saatavat hyödyt koituvat yksinomaan 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
käytettäviksi tämän toiminnassa,
b) hankintaviranomainen tai -yksikkö 
korvaa suoritetun palvelun kokonaan.
2. Tätä direktiiviä ei sovelleta niitä 
tutkimus- ja kehittämispalveluja koskeviin 
julkisia palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joiden CPV-
viitenumerot ovat 73000000-2 –
73436000-7, lukuun ottamatta 
viitenumeroa 73200000-4, 73210000-7 tai 
73220000-0, jos jokin edellä mainituista 
edellytyksiä ei täyty.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 46 artiklan 
mukaisesti tässä artiklassa mainituista 
viitenumeroista, kun CPV-nimikkeistöön 
tehtävät muutokset on otettava huomioon 
tässä direktiivissä eivätkä ne aiheuta 
muutoksia tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. pl

Tarkistus 123
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

– se on käyttöoikeussopimuksen kannalta 
tarpeeton eikä täytä 

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

käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa määriteltyjä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 124
Hermann Winkler

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.

Or. de

Tarkistus 125
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

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 

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 
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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.

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, sopeuttaa 
vähimmäisvaatimuksia ja sopimuksen 
tekoperusteita ilman oikaisua yleisellä 
ilmoituksella, mikäli kyseinen muutos ei 
vaikuta tarjoajiin. Hankintaviranomaisten 
on ilmoitettava tästä asianomaisille 
tarjoajille ja pidennettävä asianmukaisesti 
tarjousten jättöaikaa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 126
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käyttöoikeussopimusta tehtäessä 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
varmistettava kaikkien tarjoajien
yhdenvertainen kohtelu. Ne eivät erityisesti 
saa antaa syrjivällä tavalla tietoja, jotka 
saattavat asettaa jotkut tarjoajat muita 
edullisempaan asemaan.

2. Käyttöoikeussopimusta tehtäessä 
hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
varmistettava kaikkien talouden 
toimijoiden yhdenvertainen kohtelu. Ne 
eivät erityisesti saa antaa syrjivällä tavalla 
tietoja, jotka saattavat asettaa jotkut 
talouden toimijat muita edullisempaan 
asemaan.

Or. pl

Tarkistus 127
Jolanta Emilia Hibner
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Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos hankintaviranomainen tai -yksikkö 
rajoittaa hakijoiden määrän sopivalle 
tasolle, tämä on tehtävä avoimesti ja 
kaikkien asianomaisten talouden 
toimijoiden saatavilla olevien 
objektiivisten perusteiden mukaan.

3. Jos hankintaviranomainen tai -yksikkö 
rajoittaa talouden toimijoiden määrän 
sopivalle tasolle, tämä on tehtävä avoimesti 
ja kaikkien asianomaisten talouden 
toimijoiden saatavilla olevien 
objektiivisten perusteiden mukaan.

Or. pl

Tarkistus 128
Adina-Ioana Vălean

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 varmistaakseen kaikin 
asianmukaisin tavoin neuvotteluiden 
jäljitettävyyden.

Or. en

Tarkistus 129
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vahvistaessaan 
käyttöoikeussopimukseen liittyvien 

1. Vahvistaessaan 
käyttöoikeussopimukseen liittyvien 
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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.

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. pl

Tarkistus 130
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 131
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 132
Adina-Ioana Vălean

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 133
Gaston Franco

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 
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suotavaksi.

Or. fr

Perustelu

Painotus ei sellaisenaan mitenkään takaa menettelyn puolueettomuutta, vaan pelkästään 
rajoittaa hankintaviranomaista. Muutoksen vaikutus käynnistettäviin uusintamenettelyihin on 
epävarma. Painotus tai perusteiden luokittelu tärkeysjärjestyksessä voi johtaa siihen, että 
suositaan tarjouksen taloudellisen korvauksen kriteeriä energiaa ja ympäristöä koskevien 
ulottuvuuksien sijaan vesivoiman käyttöoikeussopimuksissa.

Tarkistus 134
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankintaviranomainen tai -yksikkö 
sulkee pois käyttöoikeussopimusta 
koskevasta menettelystä kaikki talouden 
toimijat, jotka ovat sijoittautuneet 
valtioon, joka ei ole Euroopan unionin 
jäsenvaltio, jos sijoittautumismaan 
lainsäädännössä kielletään Euroopan 
unioniin sijoittunutta talouden toimijaa 
osallistumasta ehdokkaana vastaavaan 
käyttöoikeussopimukseen tai rajoitetaan 
sitä; 

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella ehdotetaan vastavuoroisuusperiaatteen soveltamista kansainvälisen 
kaupan sääntöjen puitteissa käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyihin osallistumisen osalta. 
Tarkistuksella suljetaan pois menettelystä kaikki sellaisen EU:n ulkopuolisen valtion talouden 
toimijat, jossa kielletään eurooppalaisten talouden toimijoiden pääsy menettelyihin tai 
rajoitetaan sitä.

Tarkistus 135
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Hankintaviranomainen tai -yksikkö 
voi sulkea pois käyttöoikeussopimusta 
koskevasta menettelystä talouden 
toimijan, joka on sijoittautunut valtioon, 
joka ei ole Euroopan unionin jäsenvaltio, 
jos sijoittautumismaan lainsäädännössä 
kielletään Euroopan unioniin 
sijoittunutta talouden toimijaa 
osallistumasta ehdokkaana vastaavaan 
käyttöoikeussopimukseen tai rajoitetaan 
sitä, sillä edellytyksellä, että tästä 
ilmoitetaan käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa tai siihen 
liittyvissä asiakirjoissa;

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella ehdotetaan vastavuoroisuusperiaatteen soveltamista kansainvälisen 
kaupan sääntöjen puitteissa käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyihin osallistumisen osalta. 
Tarkistuksella annetaan mahdollisuus sulkea pois menettelystä kaikki sellaisen EU:n 
ulkopuolisen valtion talouden toimijat, jossa kielletään eurooppalaisten talouden toimijoiden 
pääsy menettelyihin tai rajoitetaan sitä.

Tarkistus 136
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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, 
sosiaaliset perusteet, ympäristönäkökohdat 
ja innovatiivisen luonteen;
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Or. en

Tarkistus 137
Gaston Franco

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.

Or. fr

Tarkistus 138
Jolanta Emilia Hibner

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.
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Or. pl

Tarkistus 139
Silvia-Adriana Ţicău

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, sekä 
ehdotetut alihankkijat. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, ettei alihankkijoiden 
palveluksessa olevien henkilöiden ja 
tarjoajien palveluksessa olevien 
henkilöiden välillä esiinny työoloja ja 
palkkoja koskevaa syrjintää.

Or. ro

Tarkistus 140
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

42 artikla Poistetaan.
Käyttöoikeussopimusten muuttaminen 
niiden voimassaoloaikana
1. Jos käyttöoikeussopimusta muutetaan 
sen voimassaoloaikana merkittävästi, 
tämä katsomaan tätä direktiiviä 
sovellettaessa uuden sopimuksen 
tekemiseksi, joka edellyttää tämän 
direktiivin mukaista uutta 
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käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyä.
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:
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.
3. Käyttöoikeussopimuksen saajan 
vaihtamista pidetään 1 alakohdassa 
tarkoitettuna merkittävänä muutoksena.
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 
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soveltamista.
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.
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.
6. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, merkittävä muutos ei edellytä 
uutta käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyä, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) muutoksen tarve johtuu olosuhteista, 
joita huolellinen hankintaviranomainen 
tai -yksikkö ei olisi voinut ennakoida;
b) muutos ei vaikuta 
käyttöoikeussopimuksen yleiseen 
luonteeseen;
c) hankintaviranomaisten tekemien 
käyttöoikeussopimusten tapauksessa 
mahdollinen hinnankorotus on enintään 
50 prosenttia alkuperäisen 
käyttöoikeussopimuksen arvosta.
Hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
julkaistava Euroopan unionin virallisessa 
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lehdessä ilmoitus tällaisista muutoksista. 
Tällaisissa ilmoituksissa on oltava 
liitteessä VII vahvistetut tiedot, ja ne on 
julkaistava 28 artiklan säännösten 
mukaisesti.
7. Hankintaviranomaiset ja -yksiköt eivät 
saa hakea muutoksia 
käyttöoikeussopimukseen seuraavissa 
tapauksissa:
a) jos muutoksen tarkoituksena on korjata 
käyttöoikeussopimuksen saajan 
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. pl

Tarkistus 141
Alejo Vidal-Quadras

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;

Or. en
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Tarkistus 142
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

43 artikla Poistetaan.
Käyttöoikeussopimusten irtisanominen
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hankintaviranomaisilla ja -yksiköillä on 
sovellettavan kansallisen 
sopimuslainsäädännön mukaisin ehdoin 
mahdollisuus irtisanoa 
käyttöoikeussopimus sen 
voimassaoloaikana, jos jokin seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:
a) edellä 15 artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia ei enää sovelleta, koska 
oikeushenkilössä, jonka kanssa sopimus 
on tehty, on 15 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti yksityistä osakkuutta;
b) käyttöoikeussopimuksen muutos 
katsotaan 42 artiklassa tarkoitetuksi 
uuden sopimuksen tekemiseksi;
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.

Or. pl

Tarkistus 143
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) käyttöoikeussopimuksesta johtuvia 
velvoitteita ei täytetä; 

Or. ro

Tarkistus 144
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr


