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Tarkistus 1
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisesitys

Euroopan parlamentti hylkää ehdotuksen 
direktiiviksi käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä.

Or. de

Perustelu

Primaarioikeus ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö muodostavat 
objektiivisen ja joustavan oikeudellisen kehyksen käyttöoikeussopimusten tekemistä varten ja 
edellyttävät avointa ja syrjimätöntä menettelyä. Koska jäsenvaltioissa on erilaisia 
käyttöoikeussopimusten muotoja ja hallintorakenteita, yhtenäinen menettely ei ole 
asianmukainen (toissijaisuusperiaate), koska se rajoittaisi Lissabonin sopimuksella 
huomattavasti vahvistettua kuntien toimintavaraa.

Tarkistus 2
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan sekä 62 
ja 114 artiklan,

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

Or. en

Tarkistus 3
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
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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) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
millään tavalla jäsenvaltioiden tai 
viranomaisten vapauteen päättää urakoiden 
tai palvelujen suorasta tarjoamisesta 
yleisölle tai niiden tarjoamisen 
ulkoistamisesta kolmansille osapuolille.

Or. en

Tarkistus 4
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
viranomaisten oikeutta päättää 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla, haluavatko ne hoitaa itse julkisen 
palvelun tehtävänsä ja miten ja missä 
määrin ne haluavat sen tehdä. 
Viranomaiset voivat kaikilla tasoilla 
hoitaa yleistä etua koskevia tehtäviä 
käyttäen omia resurssejaan, eikä niillä ole 
velvollisuutta turvautua ulkopuolisiin 
talouden toimijoihin. Ne voivat hoitaa 
tehtävät yhteistyössä muiden 
viranomaisten kanssa.

Or. en
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Tarkistus 5
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Direktiivin ei pitäisi koskea yleistä 
taloudellista etua koskevien palvelujen 
rahoitusta tai järjestelmiä, joilla 
jäsenvaltiot myöntävät tukia erityisesti 
sosiaalialalla yhteisön kilpailusääntöjen 
mukaisesti. Kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten olisi 
säilytettävä keskeinen asemansa ja laaja 
harkintavalta tuottaa, tilata ja järjestää 
yleistä etua koskevia palveluja siten, että 
ne vastaavat mahdollisimman hyvin 
käyttäjien tarpeita ja ovat sopusoinnussa 
yhteiskuntapoliittisiin tavoitteisiin 
pyrkimisen kanssa. 

Or. en

Tarkistus 6
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa 
työehtoihin ja -oloihin eikä 
työmarkkinaosapuolten välisiin suhteisiin. 
Hankintaviranomaisilla on laaja 
harkintavalta sekä teknisten eritelmien 
että käyttöoikeussopimusten 
tekoperusteiden suhteen, jotta ne 
saavuttavat yhteiskuntapoliittiset 
tavoitteensa. Edellyttäen, että sääntöä 
yhteydestä sopimuksen kohteeseen 
noudatetaan, tämän direktiivin
tarkoituksena ei pitäisi olla entisestään 
rajoittaa aiheita, joita 
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hankintaviranomainen voi käsitellä 
teknisissä eritelmissä tai sopimuksen 
tekoperusteissa. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä, että hankintaviranomaisten ja -
yksikköjen olisi tehtävä 
käyttöoikeussopimukset muun muassa 
käyttäen kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen perustetta.

Or. en

Tarkistus 7
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tiettyjä yhteensovittamista koskevia 
säännöksiä olisi otettava käyttöön myös 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla tehtävien 
käyttöoikeusurakoiden ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten osalta, 
koska kansalliset viranomaiset voivat 
vaikuttaa näillä aloilla toimivien 
yksikköjen toimintaan ja koska on tarpeen 
ottaa huomioon, että markkinat, joilla 
kyseiset yksiköt toimivat, ovat 
luonteeltaan suljettuja, mikä johtuu 
jäsenvaltioiden myöntämistä erityis- tai 
yksinoikeuksista, jotka koskevat 
toimituksia kyseistä palvelua tarjoaviin 
verkkoihin, näiden verkkojen käyttöön 
antamista tai toimintaa.

(5) Euroopan parlamentin 
14 päivänä tammikuuta 2004, 
10 päivänä maaliskuuta 2004 ja 
31 päivänä toukokuuta 2006 antamien 
päätöslauselmien mukaisesti vesialaa ei 
pitäisi vapauttaa vaan se olisi 
nykyaikaistettava. Näin ollen vesialan ei 
pitäisi kuulua tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 8
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Tiettyjä yhteensovittamista koskevia 
säännöksiä olisi otettava käyttöön myös
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla tehtävien 
käyttöoikeusurakoiden ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten osalta, 
koska kansalliset viranomaiset voivat 
vaikuttaa näillä aloilla toimivien 
yksikköjen toimintaan ja koska on tarpeen 
ottaa huomioon, että markkinat, joilla 
kyseiset yksiköt toimivat, ovat luonteeltaan 
suljettuja, mikä johtuu jäsenvaltioiden 
myöntämistä erityis- tai yksinoikeuksista, 
jotka koskevat toimituksia kyseistä 
palvelua tarjoaviin verkkoihin, näiden 
verkkojen käyttöön antamista tai toimintaa.

(5) Tiettyjä yhteensovittamista koskevia 
säännöksiä olisi otettava käyttöön myös 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla tehtävien 
käyttöoikeusurakoiden ja palveluja 
koskevien käyttöoikeussopimusten osalta, 
koska kansalliset viranomaiset voivat 
vaikuttaa näillä aloilla toimivien 
yksikköjen toimintaan ja koska on tarpeen 
ottaa huomioon, että markkinat, joilla 
kyseiset yksiköt toimivat, ovat luonteeltaan 
suljettuja, mikä johtuu jäsenvaltioiden 
myöntämistä erityis- tai yksinoikeuksista, 
jotka koskevat toimituksia kyseistä 
palvelua tarjoaviin verkkoihin, näiden 
verkkojen käyttöön antamista tai toimintaa.

Or. de

Tarkistus 9
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus.
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus.
Niissä määrätään keskinäisesti sitovista 
velvoitteista, joiden mukaan kyseisten 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseen 
sovelletaan erityisiä hankintaviranomaisen 
tai -yksikön määrittelemiä sitovia 
velvoitteita, jotka ovat oikeudellisesti 
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tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi.
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokraussopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita rajoitetusti myönnettäviä lupia, 
joissa valtio tai viranomainen vahvistaa 
taloudellisen toiminnan 
harjoittamisedellytykset, ei pitäisi katsoa 
käyttöoikeussopimuksiksi. Sama koskee 
tiettyjä sopimuksia, jotka koskevat 
talouden toimijan oikeutta käyttää tiettyjä 
julkisia alueita tai varoja, kuten 
maanvuokraussopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

Or. en

Tarkistus 10
Giommaria Uggias

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus.
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 

(6) Käyttöoikeussopimukset ovat rahallista 
vastiketta vastaan tehtyjä sopimuksia, jotka 
tehdään yhden tai useamman talouden 
toimijan ja yhden tai useamman 
hankintaviranomaisen tai -yksikön välillä 
ja joiden tarkoituksena on urakoiden tai 
palvelujen hankinta, jolloin palvelun 
tarjoamisen vastikkeena on yleensä 
hankintasopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen käyttöoikeus.
Kyseisten urakoiden tai palvelujen 
toteuttamiseen sovelletaan erityisiä 
hankintaviranomaisen tai -yksikön 
määrittelemiä sitovia velvoitteita, jotka 
ovat oikeudellisesti 
täytäntöönpanokelpoisia. Sitä vastoin 
tiettyjä valtion asiakirjoja, kuten toimilupia 
ja muita lupia, joissa valtio tai 
viranomainen vahvistaa taloudellisen 
toiminnan harjoittamisedellytykset, ei 
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pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi.
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten
maanvuokraussopimuksia, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

pitäisi katsoa käyttöoikeussopimuksiksi.
Sama koskee tiettyjä sopimuksia, jotka 
koskevat talouden toimijan oikeutta käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai varoja, kuten
maanvuokraussopimuksia, merialueet 
mukaan lukien, jolloin valtio tai 
hankintaviranomainen tai -yksikkö 
vahvistaa vain yleiset ehdot alueiden tai 
varojen käytölle muttei hanki erityisiä 
urakoita eikä palveluja.

Or. it

Tarkistus 11
Peter Simon

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 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.

Or. de

Tarkistus 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on aiheellista jättää tietyt 
palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty 
sellaisen talouden toimijan kanssa, joka on 
itse hankintaviranomainen tai -yksikkö, 
sellaisen yksinoikeuden perusteella, jonka 
kyseinen toimija on saanut julkaistun 
kansallisen lain tai hallinnollisen 
säädöksen mukaisesti ja joka on myönnetty 
perussopimuksen ja liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa koskevan 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
mukaisesti, koska kyseisenkaltaiset 
yksinoikeudet eivät mahdollista 
kilpailullisen menettelyn noudattamista 
sopimuksen tekemisessä.
Poikkeuksellisesti ja rajoittamatta tämän 
direktiivin soveltamisesta tehtävän yleisen 
poikkeuksen oikeudellisia seurauksia, 8 
artiklan 1 kohdassa määriteltyihin 
käyttöoikeussopimuksiin olisi sovellettava 
velvollisuutta julkaista tehtyjä 
käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus 
perustason avoimuuden varmistamiseksi, 
jollei tällaisen avoimuuden edellytyksistä 
säädetä alakohtaisessa lainsäädännössä.

(13) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on aiheellista jättää tietyt 
palveluja koskevat 
käyttöoikeussopimukset, jotka on tehty 
sellaisen talouden toimijan kanssa, joka on 
itse hankintaviranomainen tai -yksikkö,
kuten matkailu- ja vapaa-ajan käyttöön 
tarkoitettujen valtion omistamien 
merenranta-alueiden 
käyttöoikeussopimusten tapauksessa,
sellaisen yksinoikeuden perusteella, jonka 
kyseinen toimija on saanut julkaistun 
kansallisen lain tai hallinnollisen 
säädöksen mukaisesti ja joka on myönnetty 
perussopimuksen ja liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa koskevan 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
mukaisesti, koska kyseisenkaltaiset 
yksinoikeudet eivät mahdollista 
kilpailullisen menettelyn noudattamista 
sopimuksen tekemisessä.
Poikkeuksellisesti ja rajoittamatta tämän 
direktiivin soveltamisesta tehtävän yleisen 
poikkeuksen oikeudellisia seurauksia, 8 
artiklan 1 kohdassa määriteltyihin 
käyttöoikeussopimuksiin olisi sovellettava 
velvollisuutta julkaista tehtyjä 
käyttöoikeussopimuksia koskeva ilmoitus 
perustason avoimuuden varmistamiseksi, 
jollei tällaisen avoimuuden edellytyksistä 
säädetä alakohtaisessa lainsäädännössä.

Or. it

Tarkistus 13
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(13 a) SEUT-sopimuksen 14 artiklan ja 
pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti jäsenvaltiot 
ja paikallis- ja alueviranomaiset voivat 
hoitaa julkiseen palveluun liittyviä 
tehtäviä käyttäen omia sisäisiä 
resurssejaan. Ne voivat hoitaa julkiseen 
palveluun liittyviä tehtäviä yhteistyössä 
muiden viranomaisten tai viranomaisten 
yhtymien kanssa vastuualueiden 
sopimuspohjaisen tai institutionaalisen 
jaon mukaisesti kunkin jäsenvaltion 
sisäisen rakenteen puitteissa. Tällaiset 
yhteistyöjärjestelyt eivät kuulu julkisia 
hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskevan unionin lainsäädännön 
soveltamisalaan. Euroopan unionin 
oikeus ei velvoita viranomaisia 
käyttämään tiettyä oikeudellista muotoa 
julkisen palvelun tehtäviensä hoitamiseksi 
yhteistyössä. Toimivallan siirtäminen 
viranomaisten välillä on sisäistä 
rakennetta koskeva kysymys eikä siten 
kuulu tämän lainsäädännön 
soveltamisalaan.

Or. en

(Ks. alueiden komitean lausunto käyttöoikeussopimusten tekemisestä (ECOS-V-030), 
heinäkuu 2012.)

Tarkistus 14
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tämän direktiivin sääntöjen 
soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä 
sellainen paikallisviranomaisten välinen 
yhteistyö tai yhteistyö 
paikallisviranomaisten ja yksistään 
paikallisviranomaisista muodostuvien 
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ryhmittymien välillä, jonka tarkoituksena 
on yhdessä hoitaa julkisen palvelun 
tehtäviä yleisen edun nimissä jonkin 
jäsenvaltion sisällä.

Or. en

Tarkistus 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Käyttöoikeussopimusten tekeminen 
ilmoittamatta siitä ennakolta olisi sallittava 
vain hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
koska se vaikuttaa haitallisesti kilpailuun.
Tällainen poikkeus olisi rajattava 
tapauksiin, joissa on alusta alkaen ilmeistä, 
että ilmoittaminen ei lisäisi kilpailua 
etenkään sen vuoksi, että objektiivisesti 
katsoen vain yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen. Käyttöoikeussopimuksen 
tekeminen talouden toimijan kanssa 
ilmoittamatta siitä ennakolta voidaan 
katsoa perustelluksi vain objektiivisissa 
yksinoikeustilanteissa, joissa 
hankintaviranomainen tai -yksikkö ei ole 
itse luonut yksinoikeustilannetta tulevaa 
sopimuksentekomenettelyä varten eikä 
saatavilla ole riittävästi korvaavia 
vaihtoehtoja, joiden saatavuus olisi 
arvioitava yksityiskohtaisesti.

(19) Käyttöoikeussopimusten tekeminen 
ilmoittamatta siitä ennakolta olisi sallittava 
vain hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
koska se vaikuttaa haitallisesti kilpailuun.
Tällainen poikkeus olisi rajattava 
tapauksiin, joissa on alusta alkaen ilmeistä, 
että ilmoittaminen ei lisäisi kilpailua
etenkään sen vuoksi, että objektiivisesti 
katsoen vain yhdellä talouden toimijalla on 
mahdollisuus käyttöoikeussopimuksen 
toteuttamiseen, kuten sopimuksen 
kohteena olevalle maa-alueelle 
perustettujen rantalomayritysten 
omistajien tapauksiin.
Käyttöoikeussopimuksen tekeminen 
talouden toimijan kanssa ilmoittamatta siitä 
ennakolta voidaan katsoa perustelluksi vain 
objektiivisissa yksinoikeustilanteissa, 
joissa hankintaviranomainen tai -yksikkö ei 
ole itse luonut yksinoikeustilannetta 
tulevaa sopimuksentekomenettelyä varten 
eikä saatavilla ole riittävästi korvaavia 
vaihtoehtoja, joiden saatavuus olisi 
arvioitava yksityiskohtaisesti.

Or. it

Tarkistus 16
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Arviointi, jonka komissio on laatinut 
niin kutsutuista ensisijaisista ja muista 
kuin ensisijaisista palveluista (”A-
palveluista” ja ”B-palveluista”), on 
osoittanut, että enää ei ole aiheellista 
rajoittaa hankintalainsäädännön 
täysimittaista soveltamista rajattuun 
ryhmään palveluja. Tämän vuoksi tätä 
direktiiviä olisi sovellettava vain sellaisiin 
palveluihin (esimerkiksi ateriapalveluihin 
ja vedenjakelupalveluihin), joista on 
osoitettu, että niillä voidaan käydä 
kauppaa rajojen yli.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 17
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komission julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen uudistamisesta 
laatiman arvioinnin tulosten perusteella 
tämän direktiivin täydellisen soveltamisen 
ulkopuolelle on aiheelliselta jättää vain ne 
palvelut, joilla ei ole suurta rajatylittävää 
ulottuvuutta, toisin sanoen 
henkilöpalveluina tunnetut palvelut, kuten 
tietyt sosiaali-, terveys- ja 
koulutuspalvelut. Näitä palveluja tarjotaan 
tietyssä kontekstissa, joka vaihtelee 
suuresti jäsenvaltiosta toiseen erilaisten 
kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen vuoksi 
näitä palveluja koskevia 
käyttöoikeussopimuksia varten olisi 
luotava erityisjärjestely, jossa otetaan 

(21) Komission julkista hankintaa 
koskevien sääntöjen uudistamisesta 
laatiman arvioinnin tulosten perusteella 
tämän direktiivin täydellisen soveltamisen 
ulkopuolelle on aiheellista jättää ne 
palvelut, joilla ei ole suurta rajatylittävää 
ulottuvuutta, toisin sanoen 
henkilöpalveluina tunnetut palvelut, kuten 
tietyt sosiaali-, terveys- ja 
koulutuspalvelut. Näitä palveluja tarjotaan 
tietyssä kontekstissa, joka vaihtelee 
suuresti jäsenvaltiosta toiseen erilaisten 
kulttuuriperinteiden vuoksi. Sen vuoksi 
näitä palveluja koskevia 
käyttöoikeussopimuksia varten olisi 
luotava erityisjärjestely, jossa otetaan 
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huomioon, että kyseisten palvelujen 
sääntely aloitettiin vasta hiljattain.
Velvollisuus julkaista ennakkoilmoitus ja 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus kaikista 
käyttöoikeussopimuksista, joiden arvo 
vastaa vähintään tässä direktiivissä 
vahvistettuja kynnysarvoja, on 
asianmukainen tapa antaa 
liiketoimintamahdollisuuksia koskevia 
tietoja mahdollisille tarjoajille sekä 
tehtyjen hankintasopimusten lukumäärää ja 
tyyppiä koskevia tietoja kaikille 
kiinnostuneille osapuolille. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
asianmukaiset toimenpiteet, jotka koskevat 
kyseisiä palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemistä ja joilla 
pyritään varmistamaan 
avoimuusperiaatteen ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen noudattaminen samalla kun 
hankintaviranomaisille ja -yksiköille 
annetaan mahdollisuus ottaa huomioon 
kyseisten palvelujen erityispiirteet.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt voivat 
ottaa huomioon tarpeen varmistaa 
palvelujen laatu, jatkuvuus, 
käyttömahdollisuus, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.

huomioon, että kyseisten palvelujen 
sääntely aloitettiin vasta hiljattain.
Velvollisuus julkaista ennakkoilmoitus ja 
käyttöoikeussopimuksen tekemistä 
koskeva ilmoitus kaikista 
käyttöoikeussopimuksista, joiden arvo 
vastaa vähintään tässä direktiivissä 
vahvistettuja kynnysarvoja, on 
asianmukainen tapa antaa 
liiketoimintamahdollisuuksia koskevia 
tietoja mahdollisille tarjoajille sekä 
tehtyjen hankintasopimusten lukumäärää ja 
tyyppiä koskevia tietoja kaikille 
kiinnostuneille osapuolille. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
asianmukaiset toimenpiteet, jotka koskevat 
kyseisiä palveluja koskevien 
käyttöoikeussopimusten tekemistä ja joilla 
pyritään varmistamaan 
avoimuusperiaatteen ja talouden 
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen noudattaminen samalla kun 
hankintaviranomaisille ja -yksiköille 
annetaan mahdollisuus ottaa huomioon 
kyseisten palvelujen erityispiirteet.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
hankintaviranomaiset ja -yksiköt voivat 
ottaa huomioon tarpeen varmistaa 
palvelujen laatu, jatkuvuus, 
käyttömahdollisuus, saatavuus ja 
kattavuus, eri käyttäjäryhmien 
erityistarpeet, käyttäjien osallistuminen ja 
vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi.

Or. de

Tarkistus 18
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Hankintaviranomaisten ja -
yksikköjen on viranomaisen vapaan 
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harkinnan periaatteen ja unionin
perussopimusten mukaisesti voitava 
vapaasti päättää, miten ne parhaiten 
tuottavat, järjestävät ja hallinnoivat 
niiden vastuulla olevia rakennusurakoita 
ja palvelujen tarjontaa sellaisten 
oikeudellisten järjestelyjen ja 
menetelmien mukaisesti, joiden ne 
katsovat olevan tehokkain tapa varmistaa 
korkea laatu, turvallisuus ja 
kohtuuhintaisuus, yhdenvertainen 
kohtelu sekä yleisen saatavuuden ja 
käyttäjien oikeuksien edistäminen 
julkisten palvelujen yhteydessä. 

Or. en

Tarkistus 19
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden vapauteen unionin 
oikeuden mukaisesti määritellä, 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.

Or. en

Tarkistus 20
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämä direktiivi muodostaa 
käyttöoikeussopimusten tekemiseen 
sovellettavat säännöt. Näin ollen julkisista 
hankinnoista annetun direktiivin ja vesi-
ja energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista annetun 
direktiivin säännöksiä ei sovelleta tässä 
direktiivissä määriteltyihin 
käyttöoikeussopimuksiin.

Or. en

Tarkistus 21
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Tätä direktiiviä ei sovelleta eikä se 
vaikuta edes epäsuorasti jäsenvaltioiden 
määrittämiin yleistä taloudellista etua 
koskeviin palveluihin. Tämän direktiivin 
säännöksillä on kaikissa tapauksissa 
säilytettävä yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen asema erityisesti 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisessä.

Or. en

Perustelu

SEUT-sopimuksen 14 artiklan ja pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti on tärkeää säilyttää kaikilta 
osin yleistä etua koskevat tehtävät, mukaan lukien niiden toimittajien (julkisten tai yksityisten) 
oikeudellinen asema, rahoitus, velvollisuudet ja organisointi. Yleistä (taloudellista) etua 
koskevat palvelut olisi jätettävä täysin direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, eikä direktiivi 
saisi vaikuttaa niihin millään tavoin.
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Tarkistus 22
Heide Rühle

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 -yksikkö siirtää 
vastuullaan olevan palvelun tuottamisen 
yhdelle tai useammalle talouden toimijalle 
ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko 
yksinomaan sopimuksen kohteena olevan 
palvelun käyttöoikeus tai tällainen oikeus 
ja maksu yhdessä. Sitä vastoin tiettyjä 
valtion asiakirjoja, kuten toimilupia ja 
muita lupia, joissa valtio tai viranomainen 
vahvistaa taloudellisen toiminnan 
harjoittamisedellytykset ja jotka koskevat 
oikeutta tuottaa sosiaalipalveluja ja/tai 
oikeutta tehdä sopimuksia, joilla 
käyttöoikeussopimuksen myöntäjä antaa 
talouden toimijalle oikeuden käyttää 
tiettyjä julkisia alueita tai resursseja tai 
tienkäyttöoikeuksia, ei pitäisi katsoa 
käyttöoikeussopimuksiksi, mikäli niissä 
vahvistetaan vain käyttöä koskevat yleiset 
ehdot tekemättä viranomaisesta 
sopimuskumppanin toteuttamien 
erityisten rakennusurakoiden tai 
palvelujen vastaanottajaa.

Or. en

Perustelu

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
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contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 23
Peter Simon

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, 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, paitsi 
jos kyseessä on pelkkä suostumus, 
erityisesti julkisen omaisuuden tai maa-
alueen käyttöä koskeva suostumus;

Or. de

Perustelu

Selvennetään, että pelkät suostumukset, kuten tienkäyttösopimukset, eivät kuulu direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 24
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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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.

Rakennusurakoiden tai palvelujen 
käyttöoikeus merkitsee kyseisten 
rakennusurakoiden tai palvelujen 
hyödyntämiseen liittyvän taloudellisen
riskin, joka määritellään markkinoiden 
epävarmuustekijöille altistumisen riskiksi,
siirtymistä käyttöoikeussopimuksen 
saajalle. Käyttöoikeussopimuksen saajan 
katsotaan vastaavan toiminnallisesta 
riskistä silloin, kun 
käyttöoikeussopimuksen kohteena olevien 
urakoiden tai palvelujen toteuttamiseksi 
tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa ole varmuutta. Se, että 
tiettyjen markkinoiden toiminnallinen 
riski on alusta alkaen pienempi, mutta se 
siirretään täysimääräisesti 
käyttöoikeussopimuksen saajalle, ei 
kuitenkaan estä sopimuksen luokittelua 
käyttöoikeussopimukseksi.

Or. en

Tarkistus 25
Peter Simon

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 

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

tehtyjen investointien ja niistä 
aiheutuneiden kustannusten takaisin 
saamisesta ei ole varmuutta; jo alusta 
alkaen pienempi toiminnallinen riski ei 
estä tätä.

Or. de

Perustelu

Selvennys, jossa otetaan huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö asiassa 
WAZV Gotha (C-206/08), jonka mukaan kyse voi olla käyttöoikeussopimuksesta silloinkin, 
kun käyttöoikeussopimuksen saajan riski on alusta alkaen pienempi julkisoikeudellisten 
sääntöjen vuoksi.

Tarkistus 26
Mojca Kleva

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

Tarkistus 27
Mojca Kleva

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

Or. en

Tarkistus 28
Mojca Kleva

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 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli
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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. 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. Kansalaisille 
suunnattujen palvelujen tarjoamiseen 
tarkoitettuja julkishyödykkeitä koskevissa 
käyttöoikeussopimuksissa kynnysarvo 
arvioidaan ja lasketaan vuoden mittaisen 
jakson perusteella.

Or. it

Tarkistus 30
Jan Březina

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
kohdeltava talouden toimijoita 
yhdenvertaisesti sekä toimittava avoimesti
ja oikeasuhteisella tavalla.
Käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
suunnittelussa ei saa pyrkiä sen jättämiseen 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle tai kilpailun keinotekoiseen 
kaventamiseen.

Hankintaviranomaisten ja -yksikköjen on 
kohdeltava talouden toimijoita 
yhdenvertaisesti sekä toimittava avoimesti.
Käyttöoikeussopimuksen tekomenettelyn 
suunnittelussa ei saa pyrkiä sen jättämiseen 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle tai kilpailun keinotekoiseen 
kaventamiseen.

Or. cs
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Perustelu

Oikeasuhteisuusperiaatteen soveltaminen tiettyihin direktiiviehdotuksen soveltamisalaan 
kuuluviin elimiin voi olla vaaratekijä.

Tarkistus 31
Heide Rühle

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 liitteessä III 
mainittuihin toimintoihin liittyvän 
verkkoinfrastruktuurin hallintaa koskeviin 
palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, kun nämä 
sopimukset ovat:

Or. en

Tarkistus 32
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) hankintaviranomaisen tai -yksikön 
talouden toimijan kanssa tekemiä 
sellaisen yksinoikeuden perusteella, jonka 
talouden toimija on saanut sovellettavan 
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julkaistun kansallisen lain, asetuksen tai 
hallinnollisen määräyksen mukaisesti ja 
joka on myönnetty perussopimuksen ja 
unionin alakohtaisen lainsäädännön 
mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 33
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) tai palveluja koskeviin 
käyttöoikeussopimuksiin, joihin tämän 
direktiivin voimaantuloajankohtana 
sovelletaan laissa tai asetuksessa 
säädettyä kansallisesti säänneltyä tariffia.

Or. en

Tarkistus 34
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 
kohdassa säädetään, jos tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa alakohtaisessa 
lainsäädännössä ei säädetä avoimuutta 
koskevista alakohtaisista velvoitteista, 
sovelletaan 27 artiklan 1 ja 3 kohdan 
vaatimuksia.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 35
Giommaria Uggias

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

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;

a) maan, olemassa olevien rakennusten tai 
muun kiinteän omaisuuden hankintaa tai 
vuokrausta, merialueet mukaan lukien,
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;

Or. it

Tarkistus 36
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluja;

Or. de

Perustelu

Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa N:o 26 tunnustetaan nimenomaisesti oikeus alueelliseen 
ja kunnalliseen itsehallintoon julkisten palvelujen osalta ja annetaan viranomaisille laaja 
harkintavalta sen suhteen, miten ne toimittavat, antavat toimitettavaksi ja järjestävät nämä 
palvelut käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin vastaavalla tavalla. Siksi tätä direktiiviä ei 
voida soveltaa näihin palveluihin.

Tarkistus 37
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) pelastuspalvelua, katastrofien 
ehkäisyä ja jokapäiväistä 
vahingontorjuntaa;

Or. de

Tarkistus 38
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

c) välimies- ja sovittelupalveluja; c) välimies- ja sovittelupalveluja, 
oikeudellisia palveluja sekä notaarin 
palveluja;

Or. de

Tarkistus 39
Heide Rühle

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, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä 
(ERVV) toteutettuja transaktioita ja 
liiketoimia, jotka on toteutettu varojen tai 
pääoman hankkimiseksi 
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hankintaviranomaisille;

Or. en

Tarkistus 40
Mojca Kleva

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, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä
(ERVV) toteutettuja toimia ja liiketoimia, 
jotka on toteutettu varojen tai pääoman 
hankkimiseksi hankintaviranomaisille;

Or. en

Tarkistus 41
Peter Simon

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, keskuspankkipalveluja ja 
Euroopan rahoitusvakausvälineellä
(ERVV) toteutettuja toimia ja liiketoimia, 
jotka on toteutettu varojen tai pääoman 
hankkimiseksi hankintaviranomaisille;
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Or. de

Tarkistus 42
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

e) työsopimuksia; e) työsopimuksia ja pakollista 
sosiaaliturvajärjestelmää;

Or. en

Tarkistus 43
Heide Rühle

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

Komission teksti Tarkistus

g) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1370/200719

tarkoitettuja julkisia 
henkilöliikennepalveluja.

g) liikennepalveluja siinä määrin kuin 
niitä hallinnoidaan muiden yhteisön 
välineiden avulla;

Or. en

Tarkistus 44
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) pelastuspalvelua, hätävalmiuksia ja 
hätätilanteiden hallintaa sekä 
jokapäiväistä vahingontorjuntaa;
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Or. en

Tarkistus 45
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) juomaveden hankinta-, jakelu- ja 
huoltopalveluja ja jätevesihuollon 
palveluja;

Or. en

Tarkistus 46
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) g c) sosiaali- ja terveyspalveluja;

Or. en

Tarkistus 47
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g d) muita kuin taloudellisia 
yleishyödyllisiä palveluja.

Or. en
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Tarkistus 48
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

a) tällainen viranomainen tai yksikkö 
käyttää kyseisessä oikeushenkilössä 
samanlaista määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan;

a) tällainen viranomainen tai yksikkö 
käyttää kyseisessä oikeushenkilössä 
samanlaista määräysvaltaa kuin omissa 
toimipaikoissaan; näin katsotaan olevan, 
jos sillä on ratkaisevaa vaikutusvaltaa 
määräysvallan alaisen oikeushenkilön 
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin 
päätöksiin; sen määrittämiseksi, onko 
tämänkaltainen määräysvalta olemassa, 
voidaan ottaa huomioon esimerkiksi 
edustus hallinto-, johto- tai 
valvontaelimissä, tätä koskevat 
määräykset yhtiöjärjestyksessä tai 
omistussuhteet; ei ole tarpeen, että 
määräysvallan alainen oikeushenkilö on 
täysin hankintaviranomaisen tai -yksikön 
omistuksessa;

Or. de

Tarkistus 49
Peter Simon

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 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön sopimuksen kohteena 
olevista toiminnoista suoritetaan 
määräysvaltaa käyttävälle 
hankintaviranomaiselle tai -yksikölle tai 
muille kyseisen hankintaviranomaisen tai -
yksikön määräysvallan alaisille 
oikeushenkilöille;

Or. de
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Tarkistus 50
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 51
Peter Simon

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

Tarkistus 52
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta
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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.

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 tai 
käyttävien yksiköiden kanssa tai saman 
hankintaviranomaisen määräysvallan 
alaisen toisen oikeushenkilön kanssa.

Or. de

Tarkistus 53
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetut hankintaviranomaiset tai
-yksiköt käyttävät yhdessä samanlaista 
määräysvaltaa kyseisessä oikeushenkilössä 
kuin ne käyttävät omissa toimipaikoissaan;

a) edellä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetut hankintaviranomaiset tai
-yksiköt käyttävät yhdessä samanlaista 
määräysvaltaa kyseisessä oikeushenkilössä 
kuin ne käyttävät omissa toimipaikoissaan;
näin katsotaan olevan, jos sillä on 
ratkaisevaa vaikutusvaltaa määräysvallan 
alaisen oikeushenkilön strategisiin 
tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin; sen 
määrittämiseksi, onko tämänkaltainen 
määräysvalta olemassa, voidaan ottaa 
huomioon esimerkiksi edustus hallinto-, 
johto- tai valvontaelimissä, tätä koskevat 
määräykset yhtiöjärjestyksessä tai 
omistussuhteet; ei ole tarpeen, että 
määräysvallan alainen oikeushenkilö on 
täysin hankintaviranomaisen tai -yksikön 
omistuksessa;

Or. de
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Tarkistus 54
Peter Simon

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 90 prosenttia kyseisen 
oikeushenkilön sopimuksen kohteena 
olevista 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 55
Peter Simon

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

Komission teksti Tarkistus

c) määräysvallan alaisessa 
oikeushenkilössä ei ole yksityisiä 
osakkuuksia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 56
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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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 
hankintaviranomaisten kanssa tehdyistä 
julkista hankintaa koskevista 
sopimuksista.

Or. de

Tarkistus 57
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta
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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. de

Tarkistus 58
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sopimusta hallitsevat ainoastaan
yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;

b) sopimusta hallitsevat yleiseen etuun 
liittyvät näkökohdat, ja palvelut sekä 
niihin tarvittavat liitännäispalvelut 
määräytyvät sen mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 59
Peter Simon

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.
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Or. de

Tarkistus 60
Peter Simon

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.

Or. de

Tarkistus 61
Jan Březina

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.

Or. cs

Tarkistus 62
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta
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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 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kun rantalomapalvelujen 
tarjoamiseen tarkoitettuja 
julkishyödykkeitä koskevasta 
käyttöoikeussopimuksesta, joka on tehty 
talouden toimijan aloitteesta ja pyynnöstä, 
on muodostunut hänen yritystoimintansa 
edellytys siinä määrin, että ilman 
käyttöoikeussopimusta talouden toimija 
menettäisi yrityksensä omistusoikeuden. 

Or. it

Tarkistus 64
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Hankintaviranomaiset voivat menettelyn 
aikana, mutta ennen tarjousten 
vastaanottamista, 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

Tarkistus 65
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on määritettävä 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa osallistumisedellytykset, 
jotka liittyvät

Hankintaviranomaisten on täsmennettävä 
käyttöoikeussopimusta koskevassa 
ilmoituksessa, tarjouspyynnössä tai 
osallistumisedellytyksissä 
käyttöoikeussopimuksen kuvaus ja 
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sopimuksen tekoperusteet, jotka liittyvät

Or. en

Tarkistus 66
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta, 
sosiaalialaa ja työtä koskeviin 
säännöksiin, sääntöihin ja standardeihin, 
jotka on määritelty unionin ja 
kansallisessa lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa, joita sovelletaan 
urakoiden, palvelujen ja tavaroiden 
tarjonnan yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 67
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankintaviranomaisten on rajattava 
osallistumisedellytykset niihin, joiden 
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.

Hankintaviranomaisten on rajattava 
osallistumisedellytykset niihin, joiden 
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 oikeassa suhteessa 
sopimuksen kohteeseen sekä oltava 
syrjimättömiä, ja niihin voidaan liittää 
tarvittaessa vähimmäisvaatimuksia.
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Or. en

Tarkistus 68
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 69
Mojca Kleva

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – 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.

Or. en

Tarkistus 70
Mojca Kleva
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Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ne ovat tietoisia vakavasta 
tapauksesta, jossa on rikottu ympäristöä, 
terveyttä ja turvallisuutta, sosiaalialaa tai 
työtä koskevia säännöksiä, sääntöjä tai 
standardeja, jotka on määritelty unionin 
ja kansallisessa lainsäädännössä sekä 
työehtosopimuksissa, joita sovelletaan 
urakoiden, palvelujen ja tavaroiden 
tarjonnan yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 71
Jan Březina

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 ja 
jotka mahdollistavat hankintaviranomaisen 
tai -yksikön saaman taloudellisen 
kokonaishyödyn yksilöimisen.

Or. cs

Tarkistus 72
Jan Březina

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

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.

Näihin perusteisiin on liityttävä 
vaatimuksia, jotka mahdollistavat
tarjoajan esittämien tietojen tosiasiallisen 
tarkistamisen. Hankintaviranomaisten ja -
yksikköjen on tarjoajien toimittamien 
tietojen ja näytön perusteella tarkistettava 
tosiasiallisesti, täyttävätkö tarjoukset 
käyttöoikeussopimuksen tekoperusteet.

Or. cs

Tarkistus 73
Mojca Kleva

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 näkökohdat,
ympäristönäkökohdat ja innovatiivisen 
luonteen;

Or. en

Tarkistus 74
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuin on asiassa C-324/98 antamassaan tuomiossa todennut, että 
jäsenvaltioilla on velvollisuus sallia vain sen tutkiminen, onko menettely suoritettu 
puolueettomasti.

Tarkistus 75
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
44 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

44 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on 
olemassa asianmukaiset menettelyt sen 
tutkimiseksi, että käyttöoikeussopimus on 
tehty puolueettomasti.

Or. de

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuin on asiassa C-324/98 antamassaan tuomiossa todennut, että 
jäsenvaltioilla on velvollisuus sallia vain sen tutkiminen, onko menettely suoritettu 
puolueettomasti.

Tarkistus 76
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 77
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Veden osalta: Tätä direktiiviä 
sovelletaan myös 
käyttöoikeussopimuksiin, jotka edellä 
tarkoitettua toimintaa harjoittavat yksiköt 
tekevät tai järjestävät ja jotka liittyvät 
johonkin seuraavista: Direktiivin 
4 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa 
tarkoitetun hankintayksikön suorittamaa 
juomaveden toimittamista julkisen 
palvelun verkkoihin ei pidetä 
1 alakohdassa tarkoitettuna toimintana, 
jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

a) sellaisten kiinteiden verkkojen 
antaminen saataville tai ylläpito, joiden 
tarkoituksena on tarjota yleisölle 
juomaveden tuotantoon, siirtoon tai 
jakeluun liittyviä palveluja;
b) juomaveden toimittaminen näihin 
verkkoihin.
c) vesirakennushankkeet, maan kastelu 
tai kuivatus, jos juomavedeksi 
hankittavan veden osuus on yli 20 
prosenttia näissä hankkeissa tai kastelu-
tai kuivatusjärjestelmissä saataville 
annettavan veden koko määrästä, tai
d) jäteveden poisto tai käsittely.
e) kyseinen yksikkö tuottaa juomavettä, 
koska sen kulutus on välttämätöntä muun 
kuin tämän liitteen 1–4 kohdassa 
tarkoitetun toiminnan harjoittamista 
varten;
f) toimittaminen yleiseen verkkoon 
riippuu ainoastaan yksikön omasta 
kulutuksesta eikä ole ylittänyt 30:tä 
prosenttia yksikön juomaveden 
kokonaistuotannosta laskettuna viimeksi 
kuluneiden kolmen vuoden 
keskimääräisen tuotannon perusteella, 
kuluva vuosi mukaan luettuna.
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Or. de


