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LYHYET PERUSTELUT

1. Johdanto

Julkisten toimeksiantojen suuresta merkityksestä huolimatta unionin lainsäädännössä ei 
säädetä käyttöoikeussopimusten tekemiseen sovellettavasta oikeudellisesta järjestelystä1. 
Yhteisten normien puute aiheuttaa huomattavaa taloudellista tehottomuutta ja haittaa 
asianomaisia osapuolia, mukaan luettuina hankintaviranomaisia ja -yksiköitä, talouden 
toimijoita ja käyttäjiä2. Talouden toimijoiden toimintaedellytykset eivät ole tasapuolisia, mikä 
johtaa usein väärinkäytöksiin tai jopa korruptioon3.

Direktiiviehdotuksella pyritään siis kahteen tärkeään tavoitteeseen: lisäämään 
oikeusvarmuutta ja parantamaan eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksia päästä 
käyttöoikeussopimusten markkinoille. Direktiivillä selvennetään sovellettavaa oikeudellista 
kehystä ja otetaan käyttöön menettelyjen avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta lisääviä 
säännöksiä. 

2. Valmistelijan kanta

Alustavia huomioita ja painopisteet

Valmistelija kannattaa samoja tavoitteita, joihin komissio on direktiiviehdotuksessa pyrkinyt, 
ja katsoo, toisin kuin eräät muut tahot4, että unionin on syytä antaa lainsäädäntöä sääntelyn 

                                               
1 Käyttöoikeusurakoiden tekemiseen sovelletaan tällä hetkellä ainoastaan julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 
2004/18/EY perussäännöksiä. Palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan sen sijaan ainoastaan 
perussopimuksen yleisiä periaatteita taloudellisista vapauksista, syrjimättömyydestä, avoimuudesta, 
yhdenvertaisesta kohtelusta, suhteellisuudesta ja vastavuoroisesta tunnustamisesta.
2 Komission vaikutustenarvioinnin mukaan oikeudellista epävarmuutta liittyy sekä käyttöoikeussopimusten 
määritelmään että näihin sopimuksiin sovellettavaan oikeudelliseen järjestelyyn. Vaikka Euroopan unionin 
tuomioistuin on selventänyt, että rakennuskohteen tai palvelun käyttöoikeuteen sisältyvä ja käyttöoikeuden 
haltijan kannettavaksi lankeava riski on käyttöoikeussopimuksen keskeinen piirre, määritelmän oleelliset tekijät, 
kuten riskin aste ja tyypit, ovat edelleen määrittelemättä. Myös perussopimuksesta johtuvien avoimuutta ja 
syrjimättömyyttä koskevien velvoitteiden sisältö ja soveltamisala on epäselvä. Vaikutustenarvioinnin koko teksti 
on saatavissa seuraavasta osoitteesta: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.
pdf. Markkinoiden sulkeutumisesta aiheutuvia kielteisiä taloudellisia vaikutuksia on puolestaan käsitelty 
asiakirjassa Saussier, S. (2012): "An Economic Analysis of the Closure of Markets and other Dysfunctions in the 
Awarding of Concession Contracts". Parlamentin teettämä tutkimus on saatavissa seuraavasta osoitteesta:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
3 Ks. Soreide, Tina (2012): "Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts".
Parlamentin teettämä tutkimus on saatavissa seuraavasta osoitteesta:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
4 Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan 
mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi antaa perustellun lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että 
kyseessä oleva esitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.  Euroopan parlamentti on saanut tähän mennessä 
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yhdenmukaistamiseksi ja yhdenvertaisen unionin käyttöoikeussopimusmarkkinoille pääsyn 
takaamiseksi.

Valmistelija katsoo, että tarvitaan selviä sääntöjä etenkin seuraavista asioista:

– täsmällisempi käyttöoikeussopimusten määritelmä, jossa viitataan erityisesti 
toiminnallisen riskin käsitteeseen1;

– käyttöoikeussopimuksen tekemiseen sovellettavat konkreettiset ja asianmukaiset 
vaatimukset2;

– voimassa olevien käyttöoikeussopimusten muuttamista koskevat erityissäännöt3; sekä
– asianmukaiset säännökset menettelyjen avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden 

lisäämisestä.

Valmistelija katsoo, että on syytä kaikin tavoin välttää ylisääntelyä, jotta säännöksiä voidaan 
soveltaa tehokkaasti ja yhtenäisesti. Valmistelija pyrkii tämän vuoksi samanaikaisesti kahteen 
tavoitteeseen:

– yksinkertaistamaan direktiivin säännöksiä, jotta niiden saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi helpompaa ja yhtenäisempää, ja

– takaamaan, että vaatimus yhdenvertaisen pääsyn ja kohtelun varmistamisesta sekä tarve 
säilyttää riittävä joustovara hankintayksiköiden ja hankintaviranomaisten kannalta ovat 
asianmukaisessa tasapainossa keskenään4 (ks. tarkistukset 5 ja 13).

Ehdotetut tarkistukset 

Valmistelijan mielestä ehdotuksessa säännellään joiltakin osin riittämättömästi 
käyttöoikeussopimusten myöntämistä ja sovelletaan näihin sopimuksiin samoja perusteita 
kuin julkisiin hankintoihin. Koska käyttöoikeussopimukset ovat luonteeltaan erilaisia, 
valmistelija ehdottaa seuraavia muutoksia säännöksiin: 

– poistetaan 5 artiklassa säädetyt kynnysarvot, joista ei synny lainkaan lisäarvoa ja jotka 
ovat omiaan vaikeuttamaan turhaan direktiivin soveltamisalan määrittämistä (ks. 
tarkistukset 17 ja 30);

                                                                                                                                                  
käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevasta direktiivistä kolme perusteltua lausuntoa, joista yhden on 
toimittanut Itävallan liittoneuvosto, yhden Saksan liittoneuvosto ja yhden Espanjan kuningaskunnan parlamentti.
1 Tuomioistuimen antamista käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevista 25 tuomiosta jopa 13 on koskenut 
käyttöoikeussopimuksen käsitteen selventämistä. 
2 Huolimatta siitä, että tuomioistuin asiassa "Teleaustria" (C-324/98) antamassaan tuomiossa vahvisti 
toimivaltaisten viranomaisten velvollisuuden noudattaa perussopimuksen periaatteita käyttöoikeussopimusten 
tekovaiheessa, tuomioistuin ei ilmoittanut riittävän selkeästi näiden perusperiaatteiden sisältöä. 
3 Kuten komission vaikutustenarvioinnissa (op.cit. s. 13) tuotiin ilmi, sopimusten muuttamiseen sovellettaviin 
vaatimuksiin liittyy voimakasta oikeudellista epävarmuutta toimijoiden keskuudessa. 
4 Käyttöoikeussopimuksen haltijan kannettavaksi lankeaa erilainen riski kuin hankkijoiden. Tämä riski ei rajoitu 
tavarahankinnan tai palvelun toteutukseen määrättyjen määrällisten ja laadullisten perusteiden mukaisesti, vaan 
se ulottuu urakan ja/tai palvelun varsinaiseen kannattavuuteen. Käyttöoikeussopimuksen haltijan kannettavaksi 
lankeaa siis yrittäjäriski, joka liittyy viime kädessä eri osapuolelle – eli käyttäjälle – kuin hankintayksikölle 
tarjottuun palveluun . Käyttäjien käyttäytyminen on vain osittain ennustettavissa, mikä aiheuttaa erityisen 
markkinariskin, joka juontaa juurensa käyttöoikeussopimuksen kolmenvälisyydestä (käyttöoikeussopimuksen 
haltija – hankintayksikkö – käyttäjä) (ks. Goisis: "Concessioni di costruzione e gestione di lavori e concessioni 
di servizi", IUS Publicum, kesäkuu 2011, s. 2–9)..
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– yksinkertaistetaan laskentamenetelmää ja poistetaan jako käyttösopimusurakoihin ja 
palveluita koskeviin käyttöoikeussopimuksiin, koska monet käyttöoikeussopimukset ovat 
luonteeltaan näiden sekoituksia, ja otetaan käyttöön yhteinen periaate, jota sovelletaan 
ennakoituun arvoon, jonka on tarkoitus vastata sopimuksen kokonaiskeston aikana 
kertynyttä liikevaihtoa ennen veroja (ks. tarkistukset 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 ja 23);

– rajoitetaan yksiselitteisesti käyttöoikeussopimusten kestoa ja säädetään, että niiden kesto 
ei saa olla pidempi kuin aika, jonka käyttöoikeussopimuksen saaja tarvitsee saadakseen 
takaisin tehdyt investoinnit ja saadakseen kohtuullisen tuoton (ks. tarkistukset 10 ja 24);

– mukautetaan sopimuksentekoperusteita käyttöoikeussopimusten ominaispiirteisiin ja 
varmistetaan jonkinasteinen joustavuus, joka ei kuitenkaan tarkoita rajoittamattoman 
valinnanvapauden myöntämistä hankintayksikölle tai -viranomaiselle (ks. tarkistukset 11, 
12, 16, 35, 44, 46, 47 ja 48).

Valmistelijan tarkoituksena on yksinkertaistaa direktiivin säännöksiä ja välttää ylisääntelyä, 
minkä vuoksi lausunnossa ehdotetaan turhiksi katsottujen säännösten poistamista ja joidenkin 
säännösten sisällyttämistä mahdollisuuksien mukaan yhteen ainoaan artiklaan (ks. tarkistukset 
26, 27, 28, 41 ja 43). Valmistelija ehdottaa, että sovellettavien säännösten ja lainsäädännön 
valinta on pakollista, kun on kyse eri jäsenvaltioiden hankintaviranomaisten tai -yksiköiden 
yhdessä tekemistä käyttöoikeussopimuksista, jotta vältetään oikeudellinen epävarmuus ja 
tarpeeton riita-asioiden käsittely (ks. tarkistukset 31, 32 ja 33).

Valmistelijan mielestä käsiteltävänä oleva direktiivi voi konkreettisesti edistää korkean 
työllisyystason saavuttamiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen ja korkeaan 
koulutus- ja terveydenhuollon tasoon tähtäävien toimintalinjojen täytäntöönpanoa 
(ks.tarkistukset 1 ja 3). Valmistelija ehdottaa sen vuoksi, että käyttöoikeussopimuksen 
myöntäjälle annetaan mahdollisuus sisällyttää sopimuksentekoperusteisiin ympäristöön 
liittyviä, sosiaalisia tai innovointiin liittyviä perusteita sekä tarvittaessa perusteita, jotka 
koskevat kestävän talouskasvun tai sosiaalisten yhteenkuuluvuuden edistämiseksi 
tarkoitettujen toimintalinjojen toteutusta (ks. tarkistukset 4, 14 ja 15).

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan sekä 

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 14 artiklan, 53 artiklan 
1 kohdan sekä 62 ja 114 artiklan sekä 
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62 ja 114 artiklan, siihen liitetyn pöytäkirjan N:o 26,

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö.
Käyttöoikeusurakoiden myöntämiseen 
sovelletaan nykyisin julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/18/EY perussääntöjä, kun 
taas sellaisten palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen, joilla 
on rajatylittävä ulottuvuus, sovelletaan 
perussopimuksen periaatteita ja erityisesti 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta, sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta ja niistä 
johtuvia periaatteita, kuten
yhdenvertaisen kohtelun, 
syrjimättömyyden ja vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteita sekä 
suhteellisuus- ja avoimuusperiaatteita. 
Kansallisten lainsäätäjien erilaisiin 
tapoihin tulkita perussopimuksen 
periaatteita sekä eri jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöjen välisiin suuriin eroihin 
liittyy oikeudellisen epävarmuuden riski. 
Tämä riski on todettu myös Euroopan 
unionin tuomioistuimen laajassa 
oikeuskäytännössä, jossa on kuitenkin 
käsitelty vain osittain joitakin 
käyttöoikeussopimusten tekoon liittyviä 
näkökohtia. Tämän vuoksi on tarpeen 

(2) Julkisilla hankinnoilla on olennainen 
merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa 
yhtenä niistä markkinapohjaisista 
ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan 
saavuttaa älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu ja varmistaa samalla julkisten 
varojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
Käyttöoikeussopimukset ovat tärkeitä 
infrastruktuurien ja strategisesti tärkeiden 
palvelujen rakenteellisen pitkäaikaisen 
kehittämisen välineitä. Ne tasoittavat 
kilpailun kehittymistä sisämarkkinoilla, 
edistävät yksityisen sektorin 
asiantuntemusta, parantavat tehokkuutta 
ja synnyttävät innovaatioita.
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soveltaa perussopimuksen periaatteita 
yhtenäisesti käytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa ja poistaa periaatteiden 
tulkintaerot unionin tasolla 
sisämarkkinoita vielä nykyään haittaavien 
vääristymien poistamiseksi.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Käyttöoikeusurakoiden 
myöntämiseen sovelletaan nykyisin 
julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/18/EY1 perussääntöjä, kun taas 
sellaisten palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen, joilla 
on rajatylittävä ulottuvuus, sovelletaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen periaatteita ja erityisesti 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatetta, sijoittautumisvapautta ja 
palvelujen tarjoamisen vapautta ja niistä 
johtuvia periaatteita, kuten 
yhdenvertaisen kohtelun, 
syrjimättömyyden ja vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteita sekä 
suhteellisuus- ja avoimuusperiaatteita. 
Kansallisten lainsäätäjien erilaisiin 
tapoihin tulkita Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
periaatteita sekä eri jäsenvaltioiden 
lainsäädännön välisiin suuriin eroihin 
liittyy oikeudellisen epävarmuuden riski. 
Tämä riski on todettu myös Euroopan 
unionin tuomioistuimen laajassa 
oikeuskäytännössä, jossa on kuitenkin 
käsitelty vain osittain joitakin 
käyttöoikeussopimusten tekoon liittyviä 
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näkökohtia. 
_______________
1 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Direktiivin tarkoituksena on sen 
vuoksi huolehtia siitä, että 
perussopimuksen periaatteita sovelletaan 
yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa, jotta 
varmistetaan oikeusvarmuus, poistetaan 
sisämarkkinoita vielä nykyään haittaavat 
vääristymät, tehostetaan julkisten varojen 
käyttöä, helpotetaan pienten ja 
keskisuurten yritysten yhdenvertaista 
pääsyä ja oikeudenmukaista 
osallistumista käyttöoikeussopimusten 
tekemiseen sekä paikallistasolla että 
unionin tasolla ja tuetaan kestävien 
julkisen politiikan tavoitteiden 
saavuttamista.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Lisäksi direktiivillä pyritään 
tukemaan korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen 
suojelun takaamiseen, sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun 
liittyvien toimintalinjojen 
täytäntöönpanoa. Direktiivillä edistetään 
näiden tavoitteiden saavuttamista siten, 
että siinä varmistetaan, että työoloihin, 
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sosiaaliseen suojeluun ja 
kansanterveyteen liittyvät sosiaaliset 
perusteet otetaan huomioon 
hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
millään tavalla jäsenvaltioiden tai 
viranomaisten vapauteen päättää urakoiden 
tai palvelujen suorasta tarjoamisesta 
yleisölle tai niiden tarjoamisen 
ulkoistamisesta kolmansille osapuolille.
Jäsenvaltioiden tai viranomaisten olisi 
voitava edelleen määritellä vapaasti 
tarjottavan palvelun ominaisuudet, mukaan 
lukien palvelujen laatua tai hintaa koskevat 
edellytykset, pyrkiessään julkisen 
politiikkansa mukaisiin tavoitteisiin.

(3) Tällä direktiivillä olisi taattava
jäsenvaltioiden tai viranomaisten vapaus
päättää urakoiden tai palvelujen suorasta 
tarjoamisesta yleisölle tai niiden 
tarjoamisen ulkoistamisesta kolmansille 
osapuolille. Jäsenvaltioiden tai 
viranomaisten olisi voitava edelleen 
määritellä vapaasti tarjottavan palvelun 
ominaisuudet ja päättää, haluavatko ne 
hoitaa itse julkiset tehtävät sekä miten ja 
missä määrin ne haluavat tehtävät hoitaa, 
mukaan lukien palvelujen laatua tai hintaa 
koskevat edellytykset, pyrkiessään julkisen 
politiikkansa mukaisiin tavoitteisiin. 
Tämän direktiivin ei näin ollen pitäisi 
vaikuttaa jäsenvaltioiden vapauteen 
määritellä SEUT:n 14 artiklan ja 
sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan 
N:o 26 mukaisesti, mitä palveluja ne 
pitävät yleistä taloudellista etua koskevina 
palveluina, miten nämä palvelut olisi 
järjestettävä ja rahoitettava 
valtiontukisääntöjen mukaisesti ja mitä 
erityisiä velvoitteita niihin olisi 
sovellettava.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tietyn arvon ylittävien (4) Tietyn arvon ylittävien 
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käyttöoikeussopimusten osalta on 
aiheellista säätää kyseisten sopimusten 
kansallisten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisen vähimmäistasosta, jotta 
voidaan turvata käyttöoikeussopimusten 
avaaminen kilpailulle ja riittävä 
oikeusvarmuus. Yhteensovittamista 
koskevat säännökset eivät saisi ylittää sitä, 
mikä on tarpeen edellä mainittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 
täydentää ja kehittää edelleen kyseisiä 
säännöksiä, jos ne katsovat sen 
aiheelliseksi, jotta voidaan paremmin 
varmistaa, että edellä mainittuja periaatteita 
noudatetaan.

käyttöoikeussopimusten osalta on 
aiheellista säätää kyseisten sopimusten 
kansallisten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisen vähimmäistasosta, jotta 
voidaan turvata käyttöoikeussopimusten 
avaaminen kilpailulle ja riittävä 
oikeusvarmuus. Yhteensovittamista 
koskevat säännökset eivät saisi ylittää sitä, 
mikä on tarpeen edellä mainittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ja niiden olisi 
taattava tietynasteinen joustavuus. 
Jäsenvaltioiden olisi täten voitava 
täydentää ja kehittää edelleen kyseisiä 
säännöksiä, jos ne katsovat sen 
aiheelliseksi, jotta voidaan paremmin 
varmistaa, että edellä mainittuja periaatteita 
noudatetaan.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Käyttöoikeussopimuksen ja julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
käsitteiden tulkintaan liittyvät vaikeudet 
ovat aiheuttaneet sidosryhmille jatkuvaa 
oikeudellista epävarmuutta, ja niitä on 
käsitelty useissa Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomioissa. Tämän vuoksi 
käyttöoikeussopimuksen määritelmää 
olisi selvennettävä, erityisesti viittaamalla 
olennaisen toiminnallisen riskin 
käsitteeseen. Käyttöoikeussopimuksen 
tärkein piirre – rakennettavan kohteen tai 
palvelun käyttöoikeus – edellyttää aina 
käyttöoikeussopimuksen saajalle siirtyvää 
taloudellista riskiä, johon sisältyy se 
mahdollisuus, ettei urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseksi tehtyjä investointeja ja 
niistä aiheutuneita kustannuksia saada 
takaisin. Käyttöoikeussopimusten 
tekemistä sääntelevien erityisten sääntöjen 
soveltaminen ei olisi perusteltua, jos 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 

(7) Käyttöoikeussopimuksen ja julkista 
hankintaa koskevan sopimuksen 
käsitteiden tulkintaan liittyvät vaikeudet 
ovat aiheuttaneet jatkuvaa oikeudellista 
epävarmuutta, ja niitä on käsitelty useissa 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
tuomioissa. Kun otetaan huomioon, että
rakennettavan kohteen tai palvelun 
käyttöoikeus merkitsee aina 
käyttöoikeussopimuksen saajalle siirtyvää 
taloudellista riskiä, johon sisältyy se 
mahdollisuus, ettei urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseksi tehtyjä investointeja ja 
niistä aiheutuneita kustannuksia saada 
takaisin, käyttöoikeussopimuksen 
määritelmän olisi liityttävä olennaisen 
taloudellisen riskin käsitteeseen. 
Käyttöoikeussopimusten tekemistä 
sääntelevien erityisten sääntöjen 
soveltaminen ei olisi perusteltua, jos 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vapauttaisi toimeksisaajan mahdollisista 
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vapauttaisi toimeksisaajan mahdollisista 
tappioista takaamalla tälle vähimmäistulon, 
joka olisi yhtä suuri tai suurempi kuin 
kustannukset, joita toimeksisaajalle 
aiheutuu sopimusvelvoitteiden 
täyttämisestä. Samalla olisi tehtävä 
selväksi, että tietyt järjestelyt, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
maksaa kokonaisuudessaan, olisi 
katsottava käyttöoikeussopimuksiksi, jos 
se, saako kyseinen toimija urakan tai 
palvelun toteuttamiseksi tehtyjä 
investointeja ja niistä aiheutuneita 
kustannuksia takaisin, riippuu palvelun 
tai omaisuuserän tosiasiallisesta 
kysynnästä tai saatavillaolosta.

tappioista takaamalla tälle vähimmäistulon, 
joka olisi yhtä suuri tai suurempi kuin 
kustannukset, joita toimeksisaajalle 
aiheutuu sopimusvelvoitteiden 
täyttämisestä.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kun puhutaan olennaisesta 
toiminnallisesta riskistä, olisi tehtävä 
selväksi, että tietyt järjestelyt, jotka 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
maksaa kokonaisuudessaan, olisi 
katsottava käyttöoikeussopimuksiksi, jos 
se, saako kyseinen toimija urakan tai 
palvelun toteuttamiseksi tehtyjä 
investointeja ja niistä aiheutuneita 
kustannuksia takaisin, riippuu palvelun 
tai omaisuuserän tosiasiallisesta 
kysynnästä tai saatavillaolosta.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Käyttöoikeussopimuksen ennakoitu 
arvo on ratkaiseva tekijä 
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käyttöoikeussopimuksen tekemisessä. 
Jotta vältetään epävarmuutta 
sopimuspuolten välillä, on syytä vahvistaa 
yhteinen periaate, jonka mukaan tämä 
arvo lasketaan. Käyttöoikeussopimuksen 
ennakoidun arvon olisi perustuttava 
vuotuiseen lisäliikevaihtoon 
käyttöoikeussopimuksen alusta sen 
loppuun asti laskettuna.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta varmistettaisiin markkinoiden 
todellinen avaaminen ja 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen tasapuolinen 
soveltaminen vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla, 
asianomaiset yksiköt olisi määritettävä 
muulla tavoin kuin niiden oikeudellisen 
aseman perusteella. Sen vuoksi olisi 
varmistettava, että julkisella sektorilla ja 
yksityisellä sektorilla toimivien 
hankintayksikköjen yhdenvertaista 
kohtelua ei vaaranneta. Lisäksi olisi 
varmistettava perussopimuksen 
345 artiklan mukaisesti, ettei 
jäsenvaltioissa voimassa oleviin 
omistusoikeusjärjestelmiin puututa.

(11) Jotta varmistettaisiin markkinoiden 
todellinen avaaminen ja 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskevien sääntöjen tasapuolinen 
soveltaminen vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla, 
asianomaiset yksiköt olisi määritettävä 
selvästi viranomaisten määrittämien niille 
kuuluvien tehtävien perusteella. Lisäksi 
olisi varmistettava perussopimuksen 
345 artiklan mukaisesti, ettei 
jäsenvaltioissa voimassa oleviin 
omistusoikeusjärjestelmiin puututa.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
hankintayksikköjen ja -viranomaisten 
tekemistä tietyn arvon ylittävistä 
käyttöoikeusurakoista ja palveluja 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 
hankintayksikköjen ja -viranomaisten 
tekemistä tietyn arvon ylittävistä 
käyttöoikeusurakoista ja palveluja 
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koskevista käyttöoikeussopimuksista 
tiedotetaan riittävästi, 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen julkaisemisen Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä pitäisi olla 
pakollista ennen tällaisten 
hankintasopimusten tekemistä. 
Kynnysarvoissa olisi otettava huomioon 
käyttöoikeussopimuksiin liittyvä ilmeinen 
rajatylittävä etu, joka koituu muihin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille talouden 
toimijoille. Palveluja koskevan 
käyttöoikeussopimuksen arvon 
laskemiseksi on otettava huomioon 
kaikkien käyttöoikeussopimuksen saajan 
tarjoamien palvelujen ennakoitu arvo 
mahdollisen tarjoajan kannalta.

koskevista käyttöoikeussopimuksista 
tiedotetaan riittävästi, 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen julkaisemisen Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä pitäisi olla 
pakollista ennen tällaisten 
hankintasopimusten tekemistä. 
Kynnysarvoissa olisi otettava huomioon 
käyttöoikeussopimuksiin liittyvä ilmeinen 
rajatylittävä etu, joka koituu muihin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille talouden 
toimijoille.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Pitkäaikaiset 
käyttöoikeussopimukset johtavat 
todennäköisesti markkinoiden 
sulkeutumiseen, mikä estää palvelujen 
vapaata liikkuvuutta ja 
sijoittautumisvapautta. Pitkä kesto voi 
kuitenkin olla perusteltu, jos sitä 
tarvitaan, jotta käyttöoikeussopimuksen 
saaja voi saada takaisin 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamiseksi 
tehdyt investoinnit, alkukustannukset 
mukaan luettuina, sekä saada sijoitetulle 
pääomalle tuottoa, jonka pitäisi vastata 
tavanomaisissa markkinaolosuhteissa 
odotettua tuottoa.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Näiden palvelujen 
kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
olisi annettava runsaasti harkintavaltaa 
järjestää palvelujen suorittajien valinta 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän 
direktiivin säännöt eivät estä jäsenvaltioita 
soveltamasta palvelujen suorittajien 
valintaan erityisiä laadullisia perusteita, 
kuten niitä, jotka on vahvistettu Euroopan 
unionin neuvoston sosiaalisen suojelun 
komitean vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut tavalla, johon ei 
liity käyttöoikeussopimusten tekoa, kuten 
pelkästään rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
ennakolta vahvistamat edellytykset, ilman 
rajoituksia tai kiintiöitä, jos tällaisella 
järjestelmällä varmistetaan riittävä 
mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.

(22) Näiden palvelujen 
kulttuurisidonnaisuuden ja 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioille 
annetaan runsaasti harkintavaltaa järjestää 
palvelujen suorittajien valinta parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Tämän direktiivin 
säännöt eivät estä jäsenvaltioita 
soveltamasta palvelujen suorittajien 
valintaan erityisiä laadullisia perusteita, 
kuten niitä, jotka on vahvistettu Euroopan 
unionin neuvoston sosiaalisen suojelun 
komitean vapaaehtoisessa eurooppalaisessa 
sosiaalipalvelujen laatukehyksessä. 
Jäsenvaltiot ja/tai viranomaiset voivat yhä 
vapaasti tarjota näitä palveluja itse tai 
järjestää sosiaalipalvelut, esimerkiksi 
kaikki yleistä taloudellista etua koskevat 
palvelut, tavalla, johon ei liity 
käyttöoikeussopimusten tekoa, kuten 
pelkästään rahoittamalla näitä palveluja tai 
myöntämällä toimilupia tai muita lupia 
kaikille talouden toimijoille, jotka täyttävät 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
ennakolta vahvistamat edellytykset, ilman
rajoituksia tai kiintiöitä, jos tällaisella 
järjestelmällä varmistetaan riittävä 
mainostaminen ja siinä noudatetaan 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita.
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Oikeasuhteisten, syrjimättömien ja 
tasapuolisten valintaperusteiden valinta ja 
soveltaminen talouden toimijoihin on 
ensiarvoisen tärkeää, jotta toimijoilla olisi 
tosiasiallinen mahdollisuus hyödyntää 
käyttöoikeussopimuksiin liittyviä 
liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti 
ehdokkaan mahdollisuudella käyttää 
hyväksi muiden yksikköjen voimavaroja 
voi olla ratkaiseva merkitys sille, että 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
mahdollisuus osallistua valintaan. Sen 
vuoksi on aiheellista säätää, että 
valintaperusteet koskevat yksinomaan
toimijoiden teknisiä, rahoitukseen liittyviä 
ja taloudellisia voimavaroja, että ne 
ilmoitetaan käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa ja ettei niissä 
voida kieltää talouden toimijaa käyttämästä 
hyväksi muiden yksikköjen voimavaroja 
riippumatta sen ja näiden yksikköjen 
välisistä oikeudellisista yhteyksistä, jos 
toimija osoittaa hankintaviranomaiselle tai 
-yksikölle, että sillä on käytettävissään 
tarvittavat voimavarat.

(24) Oikeasuhteisten, syrjimättömien ja 
tasapuolisten valintaperusteiden valinta ja 
soveltaminen talouden toimijoihin on 
ensiarvoisen tärkeää, jotta toimijoilla olisi 
tosiasiallinen mahdollisuus hyödyntää 
käyttöoikeussopimuksiin liittyviä 
liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti 
ehdokkaan mahdollisuudella käyttää 
hyväksi muiden yksikköjen voimavaroja 
voi olla ratkaiseva merkitys sille, että 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
mahdollisuus osallistua valintaan. Sen 
vuoksi on aiheellista säätää, että 
valintaperusteet koskevat toimijoiden 
teknisiä, rahoitukseen liittyviä ja 
taloudellisia voimavaroja sekä yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen 
osalta myös toimijoiden velvollisuutta 
noudattaa ympäristö-, sosiaalisia ja 
yhteenkuuluvuussäännöksiä.
Valintaperusteiden on koskettava myös 
tavoitteita, jotka liittyvät laadun ja 
turvallisuuden korkeaan tasoon sekä 
kohtuuhintaisuuteen, yhdenvertaiseen 
kohteluun sekä yleisen saatavuuden ja 
käyttäjien oikeuksien edistämiseen.
Lisäksi on aiheellista säätää, että
valintaperusteet ilmoitetaan 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa ja ettei niissä voida kieltää 
talouden toimijaa käyttämästä hyväksi 
muiden yksikköjen voimavaroja 
riippumatta sen ja näiden yksikköjen 
välisistä oikeudellisista yhteyksistä, jos 
toimija osoittaa hankintaviranomaiselle tai 
-yksikölle, että sillä on käytettävissään 
tarvittavat voimavarat.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Avoimuuden ja yhdenvertaisen 
kohtelun varmistamiseksi 
käyttöoikeussopimusten tekoperusteiden 
olisi aina oltava eräiden yleisten 
vaatimusten mukaisia. Perusteet olisi 
ilmoitettava ennakolta mahdollisille 
tarjoajille, niiden olisi liityttävä 
sopimuksen kohteeseen ja ne eivät saisi 
antaa hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
rajoittamatonta valinnanvapautta. Niillä 
olisi varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus, ja niihin olisi liitettävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittäminen tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen. Noudattaakseen kyseisiä 
vaatimuksia ja parantaakseen samalla 
oikeusvarmuutta jäsenvaltiot voivat 
säätää kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen perusteen 
käyttämisestä.

(25) Avoimuuden ja yhdenvertaisen 
kohtelun varmistamiseksi 
käyttöoikeussopimusten tekoperusteiden 
olisi aina oltava eräiden yleisten 
vaatimusten mukaisia. Perusteet olisi 
ilmoitettava ennakolta mahdollisille 
tarjoajille, niiden olisi liityttävä 
sopimuksen kohteeseen ja ne eivät saisi 
antaa hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
rajoittamatonta valinnanvapautta. Niillä 
olisi varmistettava todellisen kilpailun 
mahdollisuus, ja niihin olisi liitettävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat tarjoajan 
esittäminen tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jos hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
päättävät tehdä käyttöoikeussopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella, niiden olisi 
määritettävä taloudelliset ja laadulliset 
perusteet, joilla ne arvioivat tarjoukset 
hinta-laatusuhteeltaan parhaan 
tarjouksen löytämiseksi. Nämä perusteet 
määritetään käyttöoikeussopimuksen 
kohteen mukaisesti, koska niillä olisi 
voitava arvioida kunkin tarjouksen 
suoritustaso suhteessa teknisissä 

Poistetaan.
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eritelmissä määritettyyn 
käyttöoikeussopimuksen kohteeseen sekä 
kunkin tarjouksen hinta-laatusuhde.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Käyttöoikeussopimukset ovat yleensä 
pitkäkestoisia, monimutkaisia järjestelyjä, 
joissa toimeksisaaja ottaa kantaakseen 
vastuita ja riskejä, jotka ovat perinteisesti 
olleet hankintaviranomaisten ja 
-yksikköjen kannettavina ja kuuluneet 
näiden toimivaltaan. Tästä syystä 
hankintaviranomaisille tai -yksiköille 
pitäisi jäädä joustovaraa hankintaprosessin 
järjestämisessä, kuten mahdollisuus 
neuvotella sopimuksen sisällöstä 
ehdokkaiden kanssa. Yhdenvertaisen 
kohtelun ja avoimuuden varmistamiseksi 
kaikissa hankintamenettelyn vaiheissa on 
kuitenkin syytä säätää tietyistä 
hankintaprosessin rakennetta koskevista 
edellytyksistä, kuten neuvotteluista, tiedon 
levittämisestä ja kirjallisten rekisterien 
saatavuudesta. On myös tarpeen säätää, 
ettei käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen alkuperäisistä ehdoista pitäisi 
poiketa, jotta mahdollisia ehdokkaita ei 
kohdeltaisi epäoikeudenmukaisesti.

(27) Käyttöoikeussopimukset ovat yleensä 
pitkäkestoisia, monimutkaisia järjestelyjä, 
joissa toimeksisaaja ottaa kantaakseen 
vastuita ja riskejä, jotka ovat perinteisesti 
olleet hankintaviranomaisten ja 
-yksikköjen kannettavina ja kuuluneet 
näiden toimivaltaan. Tästä syystä 
hankintaviranomaisille tai -yksiköille 
pitäisi jäädä joustovaraa hankintaprosessin 
järjestämisessä. Tämä tarkoittaa, että 
sopimusten tekoperusteita on voitava 
käyttää joustavasti, jotta 
hankintaviranomainen voi tehdä 
tarjouksesta taloudellisen ja laadullisen 
kokonaisarvion, ja että on oltava
mahdollisuus neuvotella sopimuksen 
sisällöstä ehdokkaiden kanssa. 
Yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden 
varmistamiseksi kaikissa 
hankintamenettelyn vaiheissa on kuitenkin 
syytä säätää tietyistä hankintaprosessin 
rakennetta koskevista edellytyksistä, kuten 
neuvotteluista, tiedon levittämisestä ja 
kirjallisten rekisterien saatavuudesta. On 
myös tarpeen säätää, ettei 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen alkuperäisistä ehdoista pitäisi 
poiketa, jotta mahdollisia ehdokkaita ei 
kohdeltaisi epäoikeudenmukaisesti. 
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Tarkistus 19

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 
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 

(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. Näihin perusteisiin voi 
sisältyä ympäristöön liittyviä, sosiaalisia 
tai innovointiin liittyviä perusteita sekä 
yhteiskunnallisiin tavoitteisiin liittyviä 
seikkoja, joilla pyritään edistämään 
kestävää talouskasvua ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta. Jotta sosiaaliset 
näkökohdat voitaisiin ottaa paremmin 
huomioon käyttöoikeussopimusten teossa, 
hankkijoiden olisi myös voitava sisällyttää 
sopimuksentekoperusteisiin ominaisuuksia, 
jotka koskevat työoloja. Tällaiset 
ominaisuudet voivat koskea 
tuotantoprosesseihin osallistuvan 
henkilöstön terveyden suojelua, 
työsuhdeturvaa ja työehtoja, 
työehtosopimusten noudattamista tai 
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 
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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.

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 ILO:n vaatimuksiin 
perustuvissa vapaakauppasopimuksissa, 
joissa myös unioni on sopimuspuolena.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Käyttöoikeussopimuksia ei pitäisi 
tehdä sellaisten talouden toimijoiden 
kanssa, jotka ovat osallistuneet 
rikollisjärjestön toimintaan tai syyllistyneet 
unionin taloudellisia etuja vahingoittavaan 
lahjontaan tai petokseen taikka 
rahanpesuun. Jos talouden toimijat jättävät 
verot tai sosiaaliturvamaksut maksamatta, 
tästä olisi seurattava niiden pakollinen 
poissulkeminen unionin tasolla. Lisäksi 
hankintaviranomaisille ja -yksiköille olisi 
annettava mahdollisuus sulkea pois 
ehdokkaat tai tarjoajat sellaisissa 
tapauksissa, joissa rikotaan vakavasti 
perussopimuksen mukaisten yleisten etujen 
suojaamista koskevaa unionin 
lainsäädäntöä tai kansallista lainsäädäntöä 
tai joissa talouden toimijan toiminnassa on 
ollut merkittäviä tai toistuvia puutteita 

(33) Käyttöoikeussopimuksia ei pitäisi 
tehdä sellaisten talouden toimijoiden 
kanssa, jotka ovat osallistuneet 
rikollisjärjestön toimintaan, mukaan 
luettuna osallistuminen ihmiskaupan ja 
lapsityövoiman hyödyntämiseen, tai 
syyllistyneet unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavaan lahjontaan tai petokseen 
taikka rahanpesuun. Jos talouden toimijat 
jättävät verot tai sosiaaliturvamaksut 
maksamatta, tästä olisi seurattava niiden 
pakollinen poissulkeminen unionin tasolla.
Lisäksi hankintaviranomaisille ja 
-yksiköille olisi annettava mahdollisuus 
sulkea pois ehdokkaat tai tarjoajat 
sellaisissa tapauksissa, joissa rikotaan 
vakavasti perussopimuksen mukaisten 
yleisten etujen suojaamista koskevaa 
unionin lainsäädäntöä tai kansallista 
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sellaisen yhden tai useamman 
käyttöoikeussopimuksen toteuttamisessa, 
jotka kyseinen toimija on tehnyt aiemmin 
saman hankintaviranomaisen tai -yksikön 
kanssa.

lainsäädäntöä tai joissa talouden toimijan 
toiminnassa on ollut merkittäviä tai 
toistuvia puutteita sellaisen yhden tai 
useamman käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamisessa, jotka kyseinen toimija on 
tehnyt aiemmin saman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön kanssa.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

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 sellaisten 
käyttöoikeusurakoita tai palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten 
tekomenettelyjä koskevat säännöt, joiden 
ennakoitu arvo ei alita 5 artiklassa 
säädettyjä kynnysarvoja.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Viranomaisen vapaan harkinnan periaate
Tässä direktiivissä tunnustetaan 
viranomaisten vapaan harkinnan periaate 
voimassa olevan kansallisen 
lainsäädännön ja unionin oikeuden 
mukaisesti. Viranomaiset voivat päättää 
parhaana pitämästään tavasta huolehtia 
vastuullaan olevien urakoiden ja/tai 
palvelujen tuottamisesta.
Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden 
oikeuteen määrittää unionin oikeuden 
mukaisesti, mitä palveluja ne pitävät 
yleistä taloudellista etua koskevina 
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palveluina, miten nämä palvelut 
järjestetään ja rahoitetaan ottamalla 
samalla huomioon valtiontukea koskevat 
säännökset, ja mitkä erityisedellytykset 
niiden on täytettävä.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) 'käyttöoikeussopimuksilla' julkisia
käyttöoikeusurakoita, 
käyttöoikeusurakoita taikka palveluja 
koskevia käyttöoikeussopimuksia;

1) 'käyttöoikeussopimuksilla' 
käyttöoikeusurakoita taikka palveluja 
koskevia käyttöoikeussopimuksia;

Perustelu

Julkisten käyttöoikeusurakoiden ja käyttöoikeusurakoiden erottelu ei ole käytännössä 
hyödyllistä. Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamiseen.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) 'käyttöoikeusurakalla' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, joka on tehty yhden tai 
useamman talouden toimijan sekä yhden 
tai useamman hankintayksikön välillä ja 
jonka tarkoituksena on rakennusurakan
toteuttaminen, jos toteutettavan 
rakennusurakan vastikkeena on joko 
yksinomaan rakennettavan kohteen 
käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu 
yhdessä;

4) 'käyttöoikeusurakalla' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jolla yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö antaa vastuullaan olevan
rakennusurakan toteuttamisen yhdelle tai 
useammalle talouden toimijalle, jos 
vastikkeena näin ollen on joko 
yksinomaan rakennettavan kohteen 
käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu 
yhdessä;
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Tarkistus 25

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 
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;

7) 'palveluja koskevalla 
käyttöoikeussopimuksella' rahallista 
vastiketta vastaan tehtyä kirjallista 
sopimusta, jolla yksi tai useampi 
hankintaviranomainen tai 
hankintayksikkö antaa vastuullaan 
olevien palvelujen toteuttamisen yhdelle 
tai useammalle talouden toimijalle, jos 
vastikkeena näin ollen on joko 
yksinomaan sopimuksen kohteena olevan 
palvelun käyttöoikeus tai tällainen oikeus 
ja maksu yhdessä;

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14) 'elinkaarella' kaikkia peräkkäisiä 
ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita, mukaan 
lukien tuotanto, kuljetus, käyttö ja 
ylläpito, tuotteen olemassaolon tai 
rakennusurakan tai palvelun 
suorittamisen aikana raaka-aineiden 
ostosta tai resurssien kokoamisesta 
hävittämiseen, poistamiseen ja 
viimeistelyyn saakka.

Poistetaan.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ensimmäisen kohdan 2, 4 ja 
7 alakohdassa tarkoitettujen 

2. Ensimmäisen kohdan 2, 4 ja 
7 alakohdassa tarkoitettujen 
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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.

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

Tällainen taloudellinen riski voi olla 
jompikumpi seuraavista:

Taloudellisella riskillä tarkoitetaan

a) rakennettavan kohteen käyttöön tai 
palvelun suorittamista koskevaan 
pyyntöön liittyvä riski; tai

a) sopimuksen kohteena olevien 
rakennusurakoiden tai palvelujen 
tosiasialliseen kysyntään liittyvää riskiä; 
tai

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

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

Tarkistus 28

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.
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

6 artikla 6 artikla

Käyttöoikeussopimusten ennakoidun arvon 
laskentamenetelmät

Käyttöoikeussopimusten ennakoidun arvon 
laskentamenetelmät

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 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjän 
arviota asianomaiseen 
käyttöoikeussopimukseen perustuvasta 
yhteenlasketusta verottomasta 
liikevaihdosta sopimuksen keston ajalta. 
Ennakoidun arvon on pädettävä silloin, 
kun käyttöoikeussopimusta koskeva 
ilmoitus julkaistaan tai, jos tällaista 
ilmoitusta ei tarvita, kun 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
aloittaa käyttöoikeussopimuksen 
tekomenettelyn. Jos arvoa muutetaan 
neuvottelujen johdosta 
käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
kuluessa, ennakoidun arvon on pädettävä 
silloin, kun sopimus allekirjoitetaan.

2. 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.

2. Käyttöoikeussopimuksen ennakoitu arvo 
on laskettava samaan 
käyttöoikeussopimushankkeeseen 
kuuluvien urakoiden ja/tai palvelujen 
muodostaman kokonaisuuden arvona,
selvitykset mukaan luettuina. Samaan 
hankkeeseen kuulumisesta voi olla 
osoituksena esimerkiksi se, että 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
suorittaa yleisen ennakkosuunnittelun ja 
varsinaisen suunnittelun, että hankkeen eri 
osat 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 
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käyttöoikeussopimuksen ennakoitua 
arvoa.
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 ennakoitua 
arvoa ei saa laskea siten, että pyritään 
välttämään tämän direktiivin soveltaminen 
käyttöoikeussopimukseen. Urakkahanketta 
tai palvelujen muodostamaa kokonaisuutta 
ei saa jakaa osiin tämän direktiivin 
soveltamisen välttämiseksi, jollei siihen ole 
puolueettomia perusteita.

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 ennakoitu 
arvo lasketaan käyttöoikeussopimusta 
koskevassa ilmoituksessa vahvistetulla 
objektiivisella menetelmällä.

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.
6. Jos suunniteltu rakennusurakka tai 
suunniteltu palveluhankinta voi johtaa 
siihen, että käyttöoikeussopimuksia 
tehdään samanaikaisesti erillisinä osina, 
on otettava huomioon kaikkien näiden 
osien ennakoitu kokonaisarvo.
7. Jos osien yhteenlaskettu arvo on yhtä 
suuri tai suurempi kuin 5 artiklassa 
säädetty kynnysarvo, tätä direktiiviä 
sovelletaan kutakin osaa koskevan 
sopimuksen tekoon.
8. Hankintaviranomaiset tai -yksiköt 
voivat tehdä yksittäisiä osia koskevia 
käyttöoikeussopimuksia soveltamatta 
tässä direktiivissä olevia sopimuksen 
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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.
9. 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.
Käyttöoikeussopimuksen ennakoidun 
arvon laskentaperusteena on tapauksen 
mukaan käytettävä seuraavia:
a) vakuutuspalvelut: suoritettavat 
vakuutusmaksut ja muunlaiset 
korvaukset;
b) pankkipalvelut ja muut 
finanssipalvelut: suoritettavat maksut, 
palkkiot, korot ja muunlaiset korvaukset;
c) suunnittelupalvelut: suoritettavat 
maksut, palkkiot ja muunlaiset 
korvaukset.
10. Käyttöoikeussopimusten arvoon on 
sisällytettävä sekä ennakoidut tulot 
kolmansilta osapuolilta että 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
maksamat summat.
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Tarkistus 30

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) kaikki kyseisen oikeushenkilön 
toiminnot suoritetaan määräysvaltaa 
käyttävälle hankintaviranomaiselle tai 
-yksikölle tai muille kyseisen 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määräysvallan alaisille oikeushenkilöille;

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
myös silloin, kun määräysvallan alainen 
yksikkö, joka on 4 artiklan 1 kohdan 
1 alakohdassa tarkoitettu 
hankintaviranomainen tai -yksikkö, tekee 
käyttöoikeussopimuksen tätä 
määräysvaltaa käyttävän yksikön kanssa 
tai saman hankintaviranomaisen 
määräysvallan alaisen toisen 
oikeushenkilön kanssa edellyttäen, että 
oikeushenkilössä, jonka kanssa julkinen 
käyttöoikeussopimus tehdään, ei ole 
yksityistä osakkuutta.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä komission ehdottama sidosyksikköhankintaa koskeva käänteinen poikkeus menee EU:n 
tuomioistuimen asiassa Teckal antamaa tuomiota pidemmälle ja rajoittaa liiaksi kilpailua.
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Tarkistus 32

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

Tarkistus 33

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) sopimuksella käynnistetään siihen 
osallistuvien hankintaviranomaisten tai 
-yksikköjen välinen todellinen yhteistyö, 
jossa ne toimivaltaisina viranomaisina 
toimien varmistavat yhdessä saman 
julkiseen palveluun liittyvän tehtävän 
järjestämisen;

Perustelu

Horisontaalisen yhteistyön selkeyttäminen.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan 
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä se 
ole markkinalähtöinen;
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Perustelu

Horisontaalisen yhteistyön selkeyttäminen.

Tarkistus 35

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;

c) sopimukseen osallistuvat 
hankintaviranomaiset tai -yksiköt eivät 
harjoita toimintaa avoimilla markkinoilla;

Perustelu

Vastaa edellisiä tarkistuksia.

Tarkistus 36

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 yksityisten 
osakkuuksien poissaolo ja kaikkien 
muiden edellytysten täyttyminen on 
todennettava käyttöoikeussopimusta tai 
sopimusta tehtäessä.

Perustelu

Kaikkien 1–4 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyminen yksityisten osakkuuksien lisäksi 
olisi todennettava sopimuksen tekovaiheessa.
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä artiklassa säädettyjä poikkeuksia ei 
enää sovelleta siitä alkaen, kun jokin siinä 
luetelluista kumulatiivisista edellytyksistä 
ei enää täyty, jolloin voimassa olevat 
käyttöoikeussopimukset on avattava 
kilpailulle tavanomaisilla 
käyttöoikeussopimusten tekomenettelyillä.

Tarkistus 38

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.

Kun on kyse käyttöoikeussopimuksista, 
joiden kesto on yli viisi vuotta,
käyttöoikeussopimuksen enimmäiskesto ei 
saa ylittää aikaa, jonka käyttöoikeuden 
saajan katsotaan tarvitsevan saadakseen 
takaisin urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseksi tehdyt investoinnit, 
alkukustannukset mukaan luettuina, ja 
saadakseen sijoitetulle pääomalle
kohtuullisen tuoton, joka vastaa 
tavanomaisissa markkinaolosuhteissa 
odotettua tuottoa.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Talouden toimijat saavat tehdä 
tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaiksi 
ryhmittyminä.

3. Talouden toimijat saavat tehdä 
tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaiksi 
ryhmittyminä. Talouden toimijat, etenkin 
pk-yritykset, voivat olla yritysryhmittymiä.
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Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen, 
jotka haluavat tehdä 
käyttöoikeussopimuksen, on julkaistava 
aikomustaan koskeva ilmoitus.

1. Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen, 
jotka haluavat tehdä 
käyttöoikeussopimuksen, on julkaistava 
aikomustaan koskeva ilmoitus 28 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa kyseiset 
vakiolomakkeet. 
Täytäntöönpanosäädökset annetaan 
48 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun rakennusurakat tai palvelut voidaan 
antaa ainoastaan tietyn talouden toimijan 
tehtäväksi, teknisistä syistä johtuvaan 
kilpailun puuttumiseen, patenttien, 
tekijänoikeuksien tai muiden 
immateriaalioikeuksien suojaamiseen tai 
muiden yksinoikeuksien suojaamiseen 
liittyvistä syistä eikä vaihtoehtoista tai 
korvaavaa ratkaisua ole ja kilpailun 
puuttuminen ei johdu 
käyttöoikeussopimuksen tekemiseen 

b) kun rakennustyöt tai palvelut voidaan 
antaa ainoastaan tietyn talouden toimijan 
tehtäväksi jostakin seuraavista syistä:
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liittyvien parametrien keinotekoisesta 
kaventamisesta;

i) käyttöoikeussopimuksen tarkoituksena 
on uniikin taideteoksen tai taiteellisen 
esityksen luominen tai hankinta
ii) kilpailu puuttuu teknisistä syistä 
iii) patenttien, tekijänoikeuksien tai 
muiden immateriaalioikeuksien 
suojaamiseen tai muiden yksinoikeuksien 
suojaamiseen liittyvät syyt.
Edellä ii ja iii alakohdassa säädettyjä 
poikkeuksia sovelletaan ainoastaan, kun 
kohtuullista vaihtoehtoista tai korvaavaa 
ratkaisua ei ole ja kilpailun puuttuminen 
ei johdu käyttöoikeussopimuksen 
tekemiseen liittyvien parametrien 
keinotekoisesta kaventamisesta;

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Edellä 5 kohdan a alakohdan 
soveltamiseksi tarjousta ei pidetä sopivana 
silloin, kun

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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sosiaalipalveluja ja muita 17 artiklassa 
tarkoitettuja erityisiä palveluja.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kun sovellettavaa kansallista lakia 
määritetään a alakohdan mukaisesti,
hankintaviranomaiset tai -yksiköt voivat 
valita minkä tahansa sellaisen jäsenvaltion 
kansalliset säännökset, jossa vähintään yksi 
osallistuvista viranomaisista sijaitsee.

Kun sovellettavaa kansallista lakia 
määritetään a alakohdan mukaisesti,
hankintaviranomaisten tai -yksiköiden on 
valittava minkä tahansa sellaisen 
jäsenvaltion kansalliset säännökset, jossa 
vähintään yksi osallistuvista viranomaisista 
sijaitsee.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jos sopimusta, jossa määritetään 
sovellettavat käyttöoikeussopimuksia 
koskevat säännöt, ei ole tehty, 
käyttöoikeussopimusten teossa 
sovellettava kansallinen lainsäädäntö on 
määritettävä seuraavien sääntöjen 
mukaisesti:

Poistetaan.

a) jos menettelyn toteuttaa tai sitä 
hallinnoi yksi osallistuva 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
muiden puolesta, on sovellettava kyseisen 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
jäsenvaltion kansallisia säännöksiä;
b) jos menettelyä ei toteuta eikä sitä 
hallinnoi yksi osallistuva 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
muiden puolesta, ja kyseessä on
i) julkinen käyttöoikeusurakka tai 
käyttöoikeusurakka, 
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hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
sovellettava sen jäsenvaltion kansallisia 
säännöksiä, jossa suurin osa 
rakennusurakoista toteutetaan,
ii) palveluja koskeva 
käyttöoikeussopimus, 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
sovellettava sen jäsenvaltion kansallisia 
säännöksiä, jossa suurin osa palveluista 
suoritetaan;
c) jos ei ole mahdollista määrittää 
sovellettavaa kansallista lakia a ja 
b alakohdan mukaisesti, 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
sovellettava suurimmasta osasta 
kustannuksia vastaavan 
hankintaviranomaisen jäsenvaltion 
kansallisia säännöksiä.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 3 kohdan mukaista sopimusta, 
jossa määritetään sovellettava 
käyttöoikeussopimusten tekemistä 
koskeva laki, ei ole tehty, useiden eri 
jäsenvaltioista olevien 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen 
perustamien yhteisten oikeushenkilöiden 
toteuttamiin käyttöoikeussopimusten 
tekemistä koskeviin menettelyihin 
sovellettava kansallinen lainsäädäntö on 
määritettävä seuraavien sääntöjen 
mukaisesti:

Poistetaan.

a) jos menettelyn toteuttaa tai sitä 
hallinnoi yhteisen oikeushenkilön 
toimivaltainen elin, sovelletaan sen 
jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, jossa 
oikeushenkilön sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee;
b) jos menettelyn toteuttaa tai sitä 
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hallinnoi oikeushenkilön jäsen kyseisen 
oikeushenkilön puolesta, on sovellettavan 
4 kohdan a ja b alakohdassa vahvistettuja 
sääntöjä;
c) jos ei ole mahdollista määrittää 
sovellettavaa kansallista lakia 4 kohdan a 
tai b alakohdan mukaisesti, 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
sovellettava sen jäsenvaltion kansallisia 
säännöksiä, jossa oikeushenkilön 
sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

-a) niiden on ilmoitettava 
käyttöoikeussopimukseen liittyvissä 
asiakirjoissa, mistä seikoista voidaan 
neuvotella ja mitkä seikat määrittävät 
1 kohdassa tarkoitetut 
vähimmäisvaatimukset;

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Hankintaviranomaisten on määritettävä 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa osallistumisedellytykset, 
jotka liittyvät

1. Hankintaviranomaisten on määritettävä 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa osallistumisedellytykset, 
jotka liittyvät

a) kelpoisuuteen harjoittaa 
ammattitoimintaa;

a) kelpoisuuteen harjoittaa 
ammattitoimintaa;

b) taloudelliseen ja rahoitukselliseen 
tilanteeseen;

b) taloudelliseen ja rahoitukselliseen 
tilanteeseen;

c) tekniseen ja ammatilliseen pätevyyteen. c) tekniseen ja ammatilliseen pätevyyteen.

Hankintaviranomaisten on rajattava 
osallistumisedellytykset niihin, joiden 

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

varmistaa käyttöoikeussopimuksen saajan 
kyky toteuttaa käyttöoikeussopimus, kun 
otetaan huomioon sopimuksen kohde ja 
tarkoitus varmistaa todellinen kilpailu.

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

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

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on annettava säännöt,
joilla ehkäistään suosinta ja korruptio 
sekä vältetään eturistiriidat ja joiden 
tarkoituksena on varmistaa 
sopimuksentekomenettelyn avoimuus ja 
kaikkien tarjoajien yhdenvertainen kohtelu.

4. Jäsenvaltioiden on annettava aiheelliset
säännöt, joiden tarkoituksena on ehkäistä, 
havaita ja välittömästi kitkeä suosinta, 
korruptio ja eturistiriidat sekä varmistaa 
sopimuksentekomenettelyn avoimuus ja 
kaikkien tarjoajien yhdenvertainen kohtelu.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
36 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

36 a artikla
Ehdokkaiden poissulkemisperusteet
(tämän uuden artiklan on tarkoitus sisältää 
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36 artiklan 5–9 kohta)

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 5 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
1 artiklassa määritelty rahanpesu ja 
terrorismin rahoitus.

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. Ehdokas tai tarjoaja, joka on jossakin
1-3 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, voi 
esittää hankintaviranomaiselle tai 
-yksikölle näytön luotettavuudestaan tai 
tarvittaessa alihankkijansa 
luotettavuudesta siitä huolimatta, että 
asianmukainen poissulkemisperuste on 
olemassa.
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Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Määräaikojen asettaminen Käyttöoikeussopimusta koskevien 
hakemusten esittämisen määräajat

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vahvistaessaan 
käyttöoikeussopimukseen liittyvien 
hakemusten jättämistä ja tarjousten 
tekemistä koskevia määräaikoja 
hankintaviranomaisten tai -yksikköjen on 
otettava erityisesti huomioon 
käyttöoikeussopimuksen monimutkaisuus 
ja tarjousten laatimiseen tarvittava aika, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 
4 kohdassa vahvistettujen 
vähimmäismääräaikojen noudattamista.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla 

Komission teksti Tarkistus

38 artikla
Käyttöoikeussopimusta koskevien 

hakemusten esittämisen määräajat
1. Kun hankintaviranomaiset ja -yksiköt 
päättävät tehdä käyttöoikeussopimuksen, 
määräajan käyttöoikeussopimusta 
koskevien hakemusten esittämiselle on 

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

oltava vähintään 52 päivää alkaen 
käyttöoikeussopimusta koskevan 
ilmoituksen lähettämispäivästä.

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

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

(Jos tarkistus hyväksytään, näistä kahdesta 38 artiklan kohdasta tulee 37 artiklan 3 ja 
4 kohta.)

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Käyttöoikeussopimukset on tehtävä 
puolueettomin perustein, joilla 
varmistetaan avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteiden noudattaminen sekä 
se, että tarjoukset arvioidaan, jotta 
taloudelle, ympäristölle, yhteiskunnalle ja 
yhteenkuuluvuudelle koituva hyöty on 
yksilöitävissä.
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Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tekoperusteet eivät saa antaa 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle 
rajatonta valinnanvapautta eikä niitä saa 
muuttaa mielivaltaisesti tai syrjivällä 
tavalla neuvottelujen aikana. Kaikista 
muutoksista on ilmoitettava välittömästi 
asianomaisille ehdokkaille ja tarjoajille.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Näiden tekoperusteiden on liityttävä 
käyttöoikeussopimuksen kohteeseen ja 
niihin voi sisältyä ympäristöön liittyviä, 
sosiaalisia tai innovointiin liittyviä 
näkökohtia sekä tarvittaessa 
yhteiskuntapoliittisia perusteita, joilla 
pyritään edistämään kestävää 
talouskasvua ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta.

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

Perusteilla on varmistettava todellisen 
kilpailun mahdollisuus, ja niitä on 
täydennettävä vaatimuksilla, jotka 
mahdollistavat tarjoajien esittäminen 
tietojen tosiasiallisen tarkistamisen.
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Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. 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.

Poistetaan.

Painotukset voidaan ilmaista 
määrittämällä suuruusluokka, jonka 
ääriarvojen väli on 
tarkoituksenmukainen.
Jos painotusta ei objektiivisista syistä 
voida tehdä, hankintaviranomaisen tai 
-yksikön on ilmoitettava perusteiden 
aleneva tärkeysjärjestys.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla 

Komission teksti Tarkistus

40 artikla Poistetaan.
Elinkaarikustannukset

1. Elinkaarikustannuksiin lasketaan 
tarkoituksenmukaisessa määrin seuraavat 
kustannukset tuotteen, palvelun tai 
rakennusurakan elinkaaren aikana 
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2 artiklan 1 kohdan 14 kohdassa 
määritellyllä tavalla:
a) sisäiset kustannukset, mukaan lukien 
hankinnoista aiheutuvat kustannukset, 
kuten tuotantokustannukset, 
energiankulutuksen ja 
huoltokustannusten kaltaiset 
käyttökustannukset ja nouto- ja 
kierrätyskustannusten kaltaiset 
elinkaaren lopun kustannukset, sekä 
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.
2. Jos hankintaviranomaiset arvioivat 
kustannukset käyttämällä 
elinkaarikustannusmallia, niiden on 
ilmoitettava käyttöoikeussopimuksen 
tekemiseen liittyvissä asiakirjoissa 
elinkaarikustannusten laskennassa 
käytettävä menetelmä. Käytettävän 
menetelmän on täytettävä kaikki 
seuraavat edellytykset:
a) se on laadittu tieteellisen tiedon 
pohjalta tai se perustuu muihin 
puolueettomasti todennettavissa oleviin ja 
syrjimättömiin perusteisiin;
b) se on laadittu toistuvaa tai jatkuvaa 
soveltamista varten;
c) se on kaikkien asianomaisten 
osapuolten saatavilla ja käytettävissä.
Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
annettava talouden toimijoiden soveltaa 
erilaista menetelmää tarjouksensa 
elinkaarikustannusten määrittämiseksi 
edellyttäen, että ne osoittavat tämän 
menetelmän olevan a, b ja c alakohdassa 
vahvistettujen vaatimusten mukainen ja 
vastaavan hankintaviranomaisen tai 
-yksikön ilmoittamaa menetelmää.
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3. Siinä tapauksessa, että 
elinkaarikustannusten laskemiseen 
hyväksytään yhteinen menetelmä unionin 
säädöksellä, mukaan lukien alakohtaisen 
lainsäädännön nojalla annettavat 
delegoidut säännökset, sitä on sovellettava 
silloin, kun elinkaarikustannukset 
sisältyvät 39 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuihin käyttöoikeussopimuksen 
tekoperusteisiin.
Liitteessä II on luettelo tällaisista 
säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 46 artiklan 
mukaisesti kyseisen luettelon 
päivittämiseksi, kun tällaiset muutokset 
osoittautuvat tarpeellisiksi uuden 
lainsäädännön antamisen tai edellä 
tarkoitetun lainsäädännön kumoamisen 
tai muuttamisen perusteella.
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