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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek võtta vastu direktiiv riigihangete kohta mängib tööhõive ja 
majanduskasvu strateegias „Euroopa 2020” (COM(2010)2020) otsustavat rolli. See on üks 
turupõhiseid vahendeid, mida kasutatakse strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamiseks, parandades ettevõtete suhtes kehtivaid uuendustegevuse tingimusi ning 
soodustades keskkonnasäästlikumate hangete ulatuslikumat kasutamist, mis toetavad 
ressursitõhusa ja vähese CO2-heitega majandusele üleminekut. Strateegias „Euroopa 2020” 
rõhutatakse ka, et riigihankepoliitika peab tagama avaliku sektori vahendite kõige tõhusama 
kasutuse ja hanketurud peavad olema avatud kogu ELi piires (eriti finantskriisi tingimustes).

Riigihanked on ühiskonna vajaduste rahuldamisele suunatud oluline turupõhine vahend, mis 
võib lisaks muude eesmärkide saavutamisele mängida olulist rolli jätkusuutliku tööhõive, 
töötingimuste, eriti ettevõtjate (eelkõige VKEde) innovatsiooni ja sotsiaalse kaasatuse 
edendamisel ning vähekaitstud ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade tööhõivevajadustele 
tähelepanu pööramisel ning see võib oluliselt osaleda strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamisel. Riigihanked võivad olla olulised ka Euroopa sotsiaalse mudeli edendamisel, 
mis põhineb kvaliteetsetel töökohtadel, võrdsetel võimalustel, mittediskrimineerimisel ja 
sotsiaalsel kaasatusel.

Riigihangetega seotud direktiivide nüüdisajastamisel tuleb leida tasakaal ühelt poolt 
eeskirjade lihtsustamise ja teiselt poolt innovatsiooni ja jätkusuutlikkusega seotud 
pakkumuste hindamise kriteeriumidel põhinevate kindlate ja tõhusate menetluste vahel, 
tagades samal ajal VKEde suurema osaluse ja muutes üldiseks elektroonilise 
riigihankelepingute sõlmimise.

Eesmärgiks peaks olema ühtsel turul võimaluste leidmine riigihangete potentsiaali täielikuks 
rakendamiseks, et soodustada jätkusuulikku majanduskasvu, kõrget tööhõive taset ja 
sotsiaalset kaasatust. Riigihangete eeskirjade edukas läbivaatamine ja kohaldamine elavdaks 
oluliselt investeeringuid reaalmajandusse ning aitaks oluliselt kaasa Euroopa majanduskriisi 
ületamisel.

Arvamuse koostaja tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle, milles esitati mõned huvitavad 
uued põhimõtted ja ideed. Seadusandliku ettepaneku tulemusel peaks kehtestatama lihtsamad 
ja paindlikumad riigihankemenetlused hankijate jaoks ning tagatama lihtsam juurdepääs 
ettevõtjatele, eelkõige VKEdele.

Kuna tegu on avalike vahenditega, ei tohiks neid kasutada lühiajaliste eesmärkide jaoks, vaid 
neisse peaks vastupidiselt suhtuma kui pikaajalisse investeeringusse ühiskonda; seetõttu on 
asutustele langev koormus seda suurem.

Kui kasutada riigihanget tõhusalt, võib see stimuleerida kvaliteetsete töökohtade ja võrdsuse 
edendamist, oskuste arendamist ja koolitust, keskkonnaalase poliitika edendamist ning 
teadustegevust ja innovatsiooni. Seetõttu peaksid ettevõtjate pakkumusega seotud kulud 
olema minimeeritud, et parandada ettevõtjate konkurentsivõimet ja suurendada seeläbi 
töökohtade arvu.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1, 
artiklit 62 ja artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 53 
lõiget 1, artiklit 62 ja artiklit 114 ning 
protokolli nr 26,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Et tagada vee-, energeetika-, transpordi-
ja postiteenuste sektoris tegutsevate 
üksuste hangete avatus konkurentsile, on 
soovitav koostada sätted, millega 
kooskõlastatakse hankemenetlused teatavat 
maksumust ületavate lepingute puhul. 
Sellist kooskõlastamist on vaja selleks, et 
tagada Euroopa Liidu toimimise lepingu 
põhimõtete mõju, eriti kaupade vaba 
liikumine, asutamisvabadus ja teenuste 
osutamise vabadus ning nendest tulenevad 
põhimõtted, nagu võrdne kohtlemine, 
mittediskrimineerimine, vastastikune 
tunnustamine, proportsionaalsus ja 
läbipaistvus. Arvestades sellisest 
kooskõlastamisest puudutatud sektorite 
olemust, peaks kooskõlastamine, tagades 
nendest põhimõtetest kinnipidamise, 
moodustama heade äritavade raamistiku ja 
olema võimalikult paindlik.

(2) Et tagada vee-, energeetika-, transpordi-
ja postiteenuste sektoris tegutsevate 
üksuste hangete avatus konkurentsile, on 
soovitav koostada sätted, millega 
kooskõlastatakse hankemenetlused teatavat 
maksumust ületavate lepingute puhul. 
Sellist kooskõlastamist on vaja selleks, et 
tagada Euroopa Liidu toimimise lepingu 
põhimõtete mõju, eriti kaupade vaba 
liikumine, asutamisvabadus ja teenuste 
osutamise vabadus ning nendest tulenevad 
põhimõtted, nagu võrdne kohtlemine, 
mittediskrimineerimine, vastastikune 
tunnustamine, proportsionaalsus ja 
läbipaistvus. Arvestades sellisest 
kooskõlastamisest puudutatud sektorite 
olemust, peaks kooskõlastamine, tagades 
nendest põhimõtetest kinnipidamise, 
moodustama heade äritavade raamistiku ja 
olema võimalikult paindlik. 
Hankemenetluste eeskirjades tuleb 
järgida Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 14 ja protokolli nr 26 kohast 
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volituste jaotust. Kõnealuste eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks piirata 
ametiasutuste õigust ise otsustada, kuidas 
nad avalikke teenuseid osutavad.

Selgitus

Uute eeskirjade vastavusse viimine Lissaboni lepinguga.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/17/EÜ millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et muuta avaliku 
sektori kulutused kulutõhusamaks, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses ning võimaldades 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks. Ka on vaja
selgitada põhimõisteid ja -kontseptsioone, 
et tagada suurem õiguskindlus ja võtta 
arvesse Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli
„Euroopa 2020” strateegias, kuna see on 
üks turupõhistest vahenditest aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
toetamiseks ning aitab samas tagada, et 
avaliku sektori raha kasutatakse kõige 
tõhusamalt. Selleks on vaja läbi vaadata ja 
ajakohastada kehtivad riigihanke-eeskirjad, 
mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/17/EÜ,
millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-
, transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused, ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et võimaldada 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid, et toetada säästva arengu ja 
tööhõive ning teiste ühiste ühiskondlike 
eesmärkide järgimist, millega kaasneks 
uute jätkusuutlike töökohtade loomine ja
avaliku sektori kulutuste tõhususe 
suurendamine, tagades parima 
kulutasuvuse ja hõlbustades eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
osalemist riigihankemenetluses. Samuti 
tuleb lihtsustada riigihankeid 
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asjakohaseid aspekte. reguleerivaid liidu õigusakte, eelkõige 
seoses tegutsemisviisiga nende 
jätkusuutlikkuse alaste eesmärkide 
saavutamiseks, mis hõlmavad 
riigihankemenetlusi, ning selgitada 
põhimõisteid ja -kontseptsioone, et tagada 
suurem õiguskindlus ja võtta arvesse 
Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
11 kohaselt peab liidu poliitika ja tegevuse 
määratlemisse ja rakendamisse 
integreerima keskkonnakaitse nõuded, 
eelkõige pidades silmas säästva arengu 
edendamist. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, kuidas võrgustiku sektori 
hankijad saavad kaasa aidata 
keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning samas tagada
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli
9, 10 ja 11 kohaselt peab liidu poliitika ja 
tegevuse määratlemisse ja rakendamisse 
integreerima keskkonnakaitse ja 
sotsiaalsed nõuded, eelkõige pidades 
silmas säästva arengu edendamist.
Käesolevas direktiivis selgitatakse, kuidas 
võrgustiku sektori hankijad saavad kaasa 
aidata keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning kasutada neile selliste 
tehniliste kirjelduste ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumite kehtestamisel 
antud tegutsemisvabadust, mille puhul 
saab kõige paremini saavutada 
sotsiaalselt jätkusuutlikud 
riigihankelepingud, tagades samas
nõutava seose lepingu esemega ja
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei kajastata piisavalt sotsiaalseid nõudeid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Käesolev direktiiv ei tohiks takistada 
liikmesriikidel järgida riigihangete puhul 
töönorme käsitlevat ILO konventsiooni nr 
94 ning sellega julgustatakse töönormide 
kaasamist riigihangetesse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel 
ametiasutustel on riigihangete 
korraldamisel üldhuviteenuste 
valdkonnas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 14 koostoimes 
sama lepingu protokolliga nr 26 ulatuslik 
otsustusõigus.

Selgitus

Normide esiletõstmine on tähtis, et mitte sundida riiklikke seadusandjaid hinnasurve tõttu 
privatiseerimisele. Eelkõige seetõttu, et madalama hinna pakkumine toimub sagedasti 
töötajate palga arvelt.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Rahvusvahelisi töönormidega ning 
ILO kokkulepetega ja soovitustega tuleb 
igas hankemenetluse etapis arvestada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta 
otsusega 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse nimel sõlmitavaid tema 
pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid 
kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus
(1986–1994)25, kiideti heaks Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni riigihankeid 
käsitlev kokkulepe (edaspidi „WTO 
riigihankeleping”). WTO riigihankelepingu 
eesmärk on luua riigihankelepingute 
mitmepoolne tasakaalustatud õiguste ja 
kohustuste raamistik, et liberaliseerida ja 
laiendada maailmakaubandust. WTO 
riigihankelepinguga ning samuti teiste 
asjakohaste liidu jaoks kohustuslike 
rahvusvaheliste kokkulepetega hõlmatud 
lepingute puhul täidavad võrgustiku
sektori hankijad kõnealuste kokkulepetega 
sätestatud kohustusi, kohaldades 
käesolevat direktiivi kokkulepetega 
ühinenud kolmandate riikide ettevõtjate 
suhtes.

(14) Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta 
otsusega 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa 
Ühenduse nimel sõlmitavaid tema 
pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid 
kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus
(1986–1994), kiideti heaks Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni riigihankeid 
käsitlev kokkulepe (edaspidi „WTO 
riigihankeleping”). WTO riigihankelepingu 
eesmärk on luua riigihankelepingute 
mitmepoolne tasakaalustatud õiguste ja 
kohustuste raamistik, mille puhul peaks 
liikmesriigid püüdma saavutada liidu ja 
kolmandate riikide ettevõtete võrdse 
kohtlemise siseturul, et edendada väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete osalemist 
ning tööhõivet ja innovatsiooni liidus.
WTO riigihankelepinguga ning samuti 
teiste asjakohaste liidu jaoks kohustuslike 
rahvusvaheliste kokkulepetega hõlmatud 
lepingute puhul täidavad avaliku sektori 
hankijad vastavate kokkulepetega 
sätestatud kohustusi, kohaldades 
käesolevat direktiivi kokkulepetega 
ühinenud kolmandate riikide ettevõtjate 
suhtes.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Kõnealuste 
teenuste osutamise kontekst varieerub 
liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti.
Seetõttu tuleks kõnealuste teenuste 
hankelepingute suhtes kehtestada erikord 

(17) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Kõnealuste 
teenuste osutamise kontekst varieerub 
liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti.
Selliste teenuste paremaks kvaliteediks 
riigihankelepingutes tuleks kehtestada 
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ning kõrgem piirmäär 1 000 000 eurot.
Seoses kõneluste sektorite hanke 
konkreetse kontekstiga ei paku allapoole 
seda piirmäära jääva maksumusega 
isikuteenuste hange üldjuhul teiste 
liikmesriikide teenuseosutajatele huvi, kui 
ei esine konkreetseid tõendeid, mis 
näitaksid vastupidist, nt piiriüleste 
projektide rahastamine liidu poolt.
Piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus läbipaistvuse põhimõtteid.
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja kõnealuste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Käesoleva direktiivi 
sätted võtavad seda vajadust arvesse, 
kehtestades üksnes läbipaistvuse ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgmise kohustuse 
ning tagades, et võrgustiku sektori hankijad
saavad teenuseosutajate valimisel
kohaldada teatavaid kvaliteedikriteeriume, 
näiteks Euroopa Liidu 
sotsiaalkaitsekomitee välja töötatud 
vabatahtlikkuse alusel rakendatavat 
sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või võrgustiku sektori hankijatel on 
vabadus valida, kas osutada kõnealuseid 
teenuseid ise või korraldada 
sotsiaalteenused viisil, mis ei näe ette 
riigihankelepingute sõlmimist, näiteks neid 
teenuseid pelgalt rahastades või andes ilma 
piirangute või kvootideta litsentsid või load 
kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
võrgustiku sektori hankija poolt varem 
kindlaks määratud tingimustele, eeldusel et 
selline süsteem tagab piisava avaldamise 
ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

erikord ning kõrgem piirmäär 1.000.000
eurot. Seoses kõneluste sektorite hanke 
konkreetse kontekstiga ei paku allapoole 
seda piirmäära jääva maksumusega 
isikuteenuste hange üldjuhul teiste 
liikmesriikide teenuseosutajatele huvi, kui 
ei esine konkreetseid tõendeid, mis 
näitaksid vastupidist, nt piiriüleste 
projektide rahastamine liidu poolt.
Piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus läbipaistvuse põhimõtteid.
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja kõnealuste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Liikmesriikide, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 
oluline roll ja ulatuslik valikuvabadus 
üldhuviteenuste osutamisel, tellimisel ja 
korraldamisel on samuti kooskõlas 
protokolliga nr 26 üldhuviteenuste kohta, 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
14 ja põhiõiguste harta artikliga 36. 
Käesoleva direktiivi sätted võtavad seda 
vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et võrgustiku sektori hankijad
kohaldavad teenuseosutajate valimisel 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või võrgustiku sektori hankijatel on 
vabadus valida, kas osutada kõnealuseid 
teenuseid ise või korraldada 
sotsiaalteenused viisil, mis ei näe ette 
riigihankelepingute sõlmimist, näiteks neid 
teenuseid pelgalt rahastades või andes ilma 
piirangute või kvootideta litsentsid või load 
kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
võrgustiku sektori hankija poolt varem 
kindlaks määratud tingimustele, eeldusel et 
selline süsteem tagab piisava avaldamise 
ning vastab läbipaistvuse ja 
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mittediskrimineerimise põhimõtetele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute avaldamist oluliselt lihtsustada 
ning suurendada hankeprotsesside tõhusust 
ja läbipaistvust. Elektroonilised vahendid
tuleks kasutusele võtta kõigis 
hankemenetlustes. Nende kasutamine 
võimaldab ka aega säästa. Seetõttu tuleks 
elektrooniliste vahendite kasutamisel 
lühendada miinimumtähtaegu, ent 
tingimusel, et need vahendid on kooskõlas 
teabeedastuse jaoks liidu tasandil 
ettenähtud konkreetse viisiga. Peale selle 
võivad asjakohaste funktsioonidega 
elektroonilised teabe- ja sidevahendid 
aidata avaliku sektori hankijatel hoida ära, 
avastada ja parandada hankemenetluse 
käigus ilmnevaid vigu.

(27) Elektroonilised teabevahendid võivad 
lepingute avaldamist oluliselt lihtsustada 
ning suurendada hankeprotsesside tõhusust 
ja läbipaistvust. On vajalik, et
elektroonilised vahendid võetaks
kasutusele kõigis hankemenetlustes. Nende 
kasutamine võimaldab ka aega säästa.
Seetõttu tuleks elektrooniliste vahendite 
kasutamisel lühendada miinimumtähtaegu, 
ent tingimusel, et need vahendid on 
kooskõlas teabeedastuse jaoks liidu 
tasandil ettenähtud konkreetse viisiga.
Peale selle võivad asjakohaste 
funktsioonidega elektroonilised teabe- ja 
sidevahendid aidata avaliku sektori 
hankijatel hoida ära, avastada ja parandada 
hankemenetluse käigus ilmnevaid vigu.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Lisaks töötatakse pidevalt välja uusi 
elektroonilisi hankemeetodeid, näiteks 
elektroonilised kataloogid. Need aitavad 
konkurentsi suurendada ning riigihankeid 
tõhustada, säästes eelkõige aega ja raha.
Siiski tuleb kehtestada teatavad eeskirjad, 
mis aitaksid tagada, et kõnealune 
kasutamine vastab käesoleva direktiivi 
sätetele ning võrdse kohtlemise, 
mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse 
põhimõtetele. Eelkõige raamlepingu alusel 
uuesti väljakuulutatud hanke või 
dünaamilise hankesüsteemi kasutamise 

(31) Lisaks töötatakse pidevalt välja uusi 
elektroonilisi hankemeetodeid, näiteks 
elektroonilised kataloogid. Need aitavad 
konkurentsi suurendada ning riigihankeid 
tõhustada, säästes eelkõige aega ja raha.
Siiski tuleb kehtestada teatavad eeskirjad, 
mis aitaksid tagada, et kõnealune 
kasutamine vastab käesoleva direktiivi 
sätetele ning võrdse kohtlemise, 
mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse 
põhimõtetele. Eelkõige raamlepingu alusel 
uuesti väljakuulutatud hanke või 
dünaamilise hankesüsteemi kasutamise 
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korral ja kui on piisavalt garanteeritud 
jälgitavus, võrdne kohtlemine ja 
prognoositavus, tuleb võrgustiku sektori 
hankijatel lubada teatavate hangetega 
seoses pakkumusi esitada varem edastatud 
elektroonilise kataloogide alusel.
Kooskõlas elektroonilisi sidevahendeid 
käsitlevate eeskirjadega ei tohiks 
võrgustiku sektori hankijad põhjendamatult 
takistada ettevõtjate juurdepääsu 
hankemenetlustele, mille puhul 
pakkumused esitatakse elektrooniliste 
kataloogide kujul ja tagatakse kooskõla 
mittediskrimineerimist ja võrdset 
kohtlemist käsitlevate üldpõhimõtetega.

korral ja kui on olemas piisavad 
sotsiaalsed tagatised seoses 
juurdepääsetavusega ning piisavalt on
garanteeritud jälgitavus, võrdne kohtlemine 
ja prognoositavus, tuleb võrgustiku sektori 
hankijatel lubada teatavate hangetega 
seoses pakkumusi esitada varem edastatud 
elektroonilise kataloogide alusel.
Kooskõlas elektroonilisi sidevahendeid 
käsitlevate eeskirjadega ei tohiks 
võrgustiku sektori hankijad põhjendamatult 
takistada ettevõtjate juurdepääsu 
hankemenetlustele, mille puhul 
pakkumused esitatakse elektrooniliste 
kataloogide kujul ja tagatakse kooskõla 
mittediskrimineerimist ja võrdset 
kohtlemist käsitlevate üldpõhimõtetega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Hankijate koostatud tehnilised 
kirjeldused peavad võimaldama avada 
riigihanked konkurentsile. Seepärast peaks 
piisava konkurentsitaseme saavutamiseks 
olema võimalik esitada mitmekülgsetel 
tehnilistel lahendustel põhinevaid 
pakkumusi. Järelikult tuleb tehnilised 
kirjeldused koostada nii, et need ei 
vähendaks kunstlikult konkurentsi teatavat 
ettevõtjat soosivate nõuetega, kirjeldades 
vastava ettevõtja poolt tavapäraselt 
pakutavate asjade, teenuste või ehitustööde 
põhiomadusi. Kõige paremini aitab seda 
eesmärki saavutada see, kui tehniliste 
kirjelduste koostamisel lähtutakse 
funktsionaalsetest nõuetest ja 
kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 
standardile või selle puudumisel riiklikule 
standardile, peaksid võrgustiku sektori 
hankijad võtma arvesse pakkumusi, mis 
põhinevad teistel samaväärsetel 
süsteemidel ning mis vastavad võrgustiku 

(35) Hankijate koostatud tehnilised 
kirjeldused peavad võimaldama avada 
riigihanked konkurentsile. Seepärast peaks 
piisava konkurentsitaseme saavutamiseks 
olema võimalik esitada mitmekülgsetel 
tehnilistel lahendustel põhinevaid 
pakkumusi. Järelikult tuleb tehnilised 
kirjeldused koostada ja neid kohaldada 
kooskõlas läbipaistvuse,
mittediskrimineerimise ja võrdsete 
võimaluste põhimõtetega, et need ei 
vähendaks kunstlikult konkurentsi teatavat 
ettevõtjat soosivate nõuetega, kirjeldades 
vastava ettevõtja poolt tavapäraselt 
pakutavate asjade, teenuste või ehitustööde 
põhiomadusi. Kõige paremini aitab seda 
eesmärki saavutada see, kui tehniliste 
kirjelduste koostamisel lähtutakse 
funktsionaalsetest nõuetest ja 
kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 
standardile või selle puudumisel riiklikule 
standardile, peaksid võrgustiku sektori 
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sektori hankija esitatud nõuetele ja on 
ohutuselt samaväärsed. Samaväärsuse 
tõendamiseks võib nõuda, et pakkujad 
esitaksid kolmandate isikute kontrollitud 
tõendusmaterjali; samas tuleks siiski 
aktsepteerida ka muud sobivat 
tõendusmaterjali, nagu tootja tehniline 
toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudub 
juurdepääs sellistele tõenditele või 
katsearuannetele või tal ei ole võimalik 
neid asjaomase tähtaja jooksul hankida.

hankijad võtma arvesse pakkumusi, mis 
põhinevad teistel samaväärsetel 
süsteemidel ning mis vastavad võrgustiku 
sektori hankija esitatud nõuetele ja on 
ohutuselt samaväärsed. Samaväärsuse 
tõendamiseks võib nõuda, et pakkujad 
esitaksid kolmandate isikute kontrollitud 
tõendusmaterjali; samas tuleks siiski 
aktsepteerida ka muud sobivat 
tõendusmaterjali, nagu tootja tehniline 
toimik, kui asjaomasel ettevõtjal puudub 
juurdepääs sellistele tõenditele või 
katsearuannetele või tal ei ole võimalik 
neid asjaomase tähtaja jooksul hankida.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Võrgustiku sektori hankijad, kes 
soovivad osta teatavate keskkonna-, 
sotsiaalsete või muude näitajatega 
ehitustöid, asju või teenuseid, peaksid 
saama viidata teatavatele märgistele, nagu 
Euroopa ökomärgis, riiklikud või 
rahvusvahelised ökomärgised või muud 
märgised, tingimusel, et märgise nõuded on 
seotud lepingu sisuga, näiteks toote ja selle 
esitusviisi kirjeldusega, sealhulgas 
pakendusnõuetega. Samuti on oluline, et 
kõnealused nõuded on koostatud ja 
kinnitatud objektiivselt kontrollitavate 
kriteeriumide alusel ja kasutades menetlust, 
milles saavad osaleda sellised sidusrühmad 
nagu valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid, 
ning et märgise nõuded on kõigile 
huvitatud osapooltele kättesaadavad.

(36) Võrgustiku sektori hankijad, kes 
soovivad osta teatavate keskkonna-, 
sotsiaalsete või muude näitajatega 
ehitustöid, asju või teenuseid, peaksid 
saama viidata teatavatele märgistele, nagu 
Euroopa ökomärgis, riiklikud või 
rahvusvahelised ökomärgised või muud 
märgised, tingimusel, et märgise nõuded on 
seotud lepingu sisuga, näiteks toote ja selle 
esitusviisi kirjeldusega, sealhulgas 
pakendusnõuetega. Samuti on oluline, et 
kõnealused nõuded on koostatud ja 
kinnitatud objektiivselt kontrollitavate 
kriteeriumide alusel ja kasutades menetlust, 
milles saavad osaleda sellised sidusrühmad 
nagu valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad, sotsiaalsed organisatsioonid ja 
keskkonnaorganisatsioonid, ning et 
märgise nõuded on kõigile huvitatud 
osapooltele kättesaadavad.

Muudatusettepanek 14
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Et soodustada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) osalemist 
hanketurul, tuleb sõnaselgelt ette näha, et 
lepinguid on võimalik jaotada kas
ühesugusteks või erinevateks osadeks.
Osadeks jaotatud lepingute puhul võivad 
võrgustiku sektori hankijad näiteks 
konkurentsi säilitamiseks või 
tarnekindluse tagamiseks piirata osade 
arvu, mille kohta üks ettevõtja võib 
pakkumuse esitada; samuti võivad nad 
piirata osade arvu, mille suhtes võib ühe 
pakkujaga lepingu sõlmida.

(38) Riigihankeid tuleks kohandada 
vastavalt VKEde vajadustele. Hankijad 
peaksid kohaldama toimimisjuhendit, mis 
pakuks suuniseid riigihangete 
õigusraamistiku raames VKEde osaluse 
soodustamiseks. Et soodustada väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) 
osalemist hanketurul, peaksid hankijad 
eelkõige kaaluma lepingute jaotamist
ühesugusteks või erinevateks osadeks ja 
tagama läbipaistvuse juurdepääsu puhul 
teabele oma põhjuste kohta sellise jaotuse 
tegemiseks või tegemata jätmiseks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Liikmesriigid peaksid võtma 
meetmeid VKEde juurdepääsu 
soodustamiseks riigihankelepingutele, 
eelkõige parema teabevahetuse ja 
suuniste andmisega hankemenetluste ja 
ELi uuendatud õigusraamistiku 
pakutavate võimaluste kohta, ning 
soodustama parimate tavade vahetamist ja 
hankijate ja VKEde osalusel toimuvate 
koolituste ja ürituste korraldamist.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida (40) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida 
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ettevõtjatega, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega kogu liidus.
Arvestades et võrgustiku sektori hankijatel, 
kes ei ole avaliku sektori hankijad, ei 
pruugi olla juurdepääsu vaieldamatule 
asjaomasele tõendusmaterjalile, on 
asjakohane lasta kõnealustel võrgustiku 
sektori hankijatel endil valida, kas 
kohaldada direktiivi [2004/18] kohaseid 
kõrvalejätmiskriteeriume või mitte.
Võrgustiku sektori hankijatest tuleks 
seepärast kohustada ainult avaliku sektori 
hankijaid kohaldama direktiivi [2004/18] 
artikli 55 lõikeid 1 ja 2. Lisaks tuleb 
võrgustiku sektori hankijatele anda 
võimalus jätta taotlejad või pakkujad 
menetlusest kõrvale keskkonna- või 
sotsiaalsete kohustuste täitmata jätmise 
pärast, sealhulgas puudega inimeste 
ligipääsu nõude eiramise pärast, või muu 
raske eksimuse tõttu ametialaste 
käitumisreeglite vastu, nagu näiteks 
konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

ettevõtjatega, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega kogu liidus.
Arvestades et võrgustiku sektori hankijatel, 
kes ei ole avaliku sektori hankijad, ei 
pruugi olla juurdepääsu vaieldamatule 
asjaomasele tõendusmaterjalile, on 
asjakohane lasta kõnealustel võrgustiku 
sektori hankijatel endil valida, kas 
kohaldada direktiivi [2004/18] kohaseid 
kõrvalejätmiskriteeriume või mitte.
Võrgustiku sektori hankijatest tuleks 
seepärast kohustada ainult avaliku sektori 
hankijaid kohaldama direktiivi [2004/18] 
artikli 55 lõikeid 1 ja 2. Lisaks tuleb 
võrgustiku sektori hankijatele anda 
võimalus jätta taotlejad või pakkujad 
menetlusest kõrvale keskkonna-. töö- või 
sotsiaalsete kohustuste täitmata jätmise 
pärast, sealhulgas töötingimuste, 
kollektiivlepingute ja puudega inimeste 
ligipääsu nõude või töökoha tervishoiu-
või ohutuseeskirjade eiramise pärast, või 
muu raske eksimuse tõttu ametialaste 
käitumisreeglite vastu, nagu näiteks 
konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

Selgitus

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive; there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine.
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes, seda ka juhul, kui 
võrgustiku sektori hankijad vajavad oma 
vajadustega optimaalselt sobivaid 
kvaliteetseid ehitustöid, asju ja teenuseid.
Sellest tulenevalt tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina kasutada kas „majanduslikult 
soodsaimat pakkumust” või „madalaimat 
maksumust”, arvestades et viimasel juhul
on neil vabadus kehtestada piisavad 
kvaliteedistandardid, kasutades tehnilisi 
kirjeldusi või lepingu täitmise tingimusi.

(43) Lepinguid tuleks sõlmida selliste 
objektiivsete kriteeriumide alusel, millega 
tagatakse läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgimine.
Kõnealused kriteeriumid peaksid aitama 
tagada, et pakkumusi hinnatakse toimiva 
konkurentsi tingimustes ja samal ajal 
tagatakse võrgustiku sektori hankijatele 
nende vajadustega optimaalselt sobivad 
kvaliteetsed ehitustööd, asjad ja teenused,
seda ka seoses selliste kriteeriumitega 
nagu säästvad tootmismeetodid ja 
asjakohased töötingimused. Sellest 
tulenevalt tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina kasutada kas „majanduslikult 
soodsaimat pakkumust” või „madalaimat 
maksumust”, arvestades et viimasel juhul
tuleks neil arvestada piisavate 
kvaliteedistandarditega, kasutades tehnilisi 
kirjeldusi või lepingu täitmise tingimusi.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

43 a. On oluline rõhutada, et ettevõtjate 
võrdse kohtlemise ja 
mittediskrimineerimise põhimõtted, ilma 
et see piiraks ausat konkurentsi, on 
ülitähtsad vahendid korruptsiooni ja 
eelkõige altkäemaksu ennetamisel.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Kui võrgustiku sektori hankijad 
otsustavad sõlmida lepingu majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel, peaksid nad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, 
milline pakkumus on majanduslikult 
soodsaim. Nende kriteeriumide 
kindlaksmääramine sõltub lepingu esemest, 
sest need peavad lubama hinnata iga 
pakkumuse täitmise taset lepingu eseme 
seisukohast, nagu see on määratletud 
tehnilistes kirjeldustes, ning mõõta iga 
pakkumuse puhul, kui soodne see 
majanduslikult on. Peale selle ei tuleks 
valitud hindamiskriteeriumidega anda 
võrgustiku sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust ning nendega tuleks tagada 
tegeliku konkurentsi võimaldamine ja 
kriteeriumidega peaksid kaasnema nõuded, 
mis lubavad pakkujate esitatud teavet 
tegelikkuses kontrollida.

(44) Kui võrgustiku sektori hankijad 
otsustavad sõlmida lepingu majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel, peaksid nad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, 
milline pakkumus on majanduslikult 
soodsaim ning majanduslikult ja 
sotsiaalselt säästvaim. Nende 
kriteeriumide kindlaksmääramine sõltub 
lepingu esemest, sest need peavad lubama 
hinnata iga pakkumuse täitmise taset 
lepingu eseme seisukohast, nagu see on 
määratletud tehnilistes kirjeldustes, ning 
mõõta iga pakkumuse puhul, kui soodne 
see majanduslikult on. Peale selle ei tuleks 
valitud hindamiskriteeriumidega anda 
võrgustiku sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust ning nendega tuleks tagada 
tegeliku konkurentsi võimaldamine ja 
kriteeriumidega peaksid kaasnema nõuded, 
mis lubavad pakkujate esitatud teavet 
tegelikkuses kontrollida.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanke 
väljakuulutamiseks kasutatud teates või 
hankedokumentides. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige olla ette nähtud 
selleks, et soodustada kohapealset 
koolitust, eriti raskesti integreeruvate 

(50) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanke 
väljakuulutamiseks kasutatud teates või 
hankedokumentides. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige olla ette nähtud 
selleks, et soodustada kohapealset 
koolitust, eriti raskesti integreeruvate 
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inimeste tööhõivet, tööpuudusevastast 
võitlust keskkonnakaitse- või loomade 
heaolu alast tegevust. Näiteks võib mainida 
nõudeid, mida kohaldatakse lepingu 
täitmise ajal ning mille kohaselt võetakse 
tööle pikka aega töötuid inimesi või 
rakendatakse töötute või noorte 
koolitusmeetmeid, täidetakse sisuliselt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide sätteid, isegi kui neid 
ei ole rakendatud siseriikliku õigusega, 
ning võetakse tööle suurem arv ebasoodsas 
olukorras olevaid isikuid, kui on ette 
nähtud siseriiklike õigusaktidega.

inimeste tööhõivet, tööpuudusevastast 
võitlust keskkonnakaitse- või loomade 
heaolu alast tegevust. Näiteks võib mainida 
nõudeid, mida kohaldatakse lepingu 
täitmise ajal ning mille kohaselt võetakse 
tööle pikka aega töötuid inimesi, töötuid 
noori või puudega inimesi või 
rakendatakse töötute või noorte 
koolitusmeetmeid, täidetakse sisuliselt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide sätteid, isegi kui neid 
ei ole rakendatud siseriikliku õigusega, 
ning võetakse tööle suurem arv ebasoodsas 
olukorras olevaid isikuid, kui on ette 
nähtud siseriiklike õigusaktidega.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Kooskõlas võrdse kohtlemise ja 
läbipaistvuse põhimõtetega ei tohiks 
hanget uuesti välja kuulutamata asendada 
edukat pakkujat teise ettevõtjaga. Lepingut 
täitev edukas pakkuja võib siiski lepingu 
täitmise ajal sisemiste ümberkorralduste, 
ühinemiste ja ülevõtmiste või 
maksejõuetuse tulemusel läbida teatavaid 
struktuurimuutusi. Selliste muutuste puhul 
ei peaks automaatselt nõudma uusi 
hankemenetlusi kõigi asjaomase äriühingu 
täidetavate hankelepingute suhtes.

(55) Kooskõlas võrdse kohtlemise, 
objektiivsuse, jälgitavuse ja läbipaistvuse 
põhimõtetega ei tohiks hanget uuesti välja 
kuulutamata asendada edukat pakkujat 
teise ettevõtjaga. Lepingut täitev edukas 
pakkuja võib siiski lepingu täitmise ajal 
sisemiste ümberkorralduste, ühinemiste ja 
ülevõtmiste või maksejõuetuse tulemusel 
läbida teatavaid struktuurimuutusi. Selliste 
muutuste puhul ei peaks automaatselt 
nõudma uusi hankemenetlusi kõigi 
asjaomase äriühingu täidetavate 
hankelepingute suhtes.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Kõigil võrgustiku sektori hankijatel ei 
pruugi olla piisavalt sisemisi 
eksperditeadmisi majanduslikult või 

(59) Kõigil võrgustiku sektori hankijatel ei 
pruugi olla piisavalt sisemisi 
eksperditeadmisi majanduslikult või 
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tehniliselt keerukate lepingute 
käsitlemiseks. Seda silmas pidades oleks 
jälgimis- ja järelevalvetegevust otstarbekas 
täiendada professionaalse abiga. Seda 
eesmärki saab saavutada 
teabejagamisvahenditega, mis pakuvad 
võrgustiku sektori hankijatele tehnilist abi
(teadmiskeskused); samas vajaks 
ettevõtjad, eelkõige VKEd, ka haldusabi, 
eelkõige juhul, kui nad osalevad 
piiriülestes hankemenetlustes.

tehniliselt keerukate lepingute 
käsitlemiseks. Seda silmas pidades oleks 
jälgimis- ja järelevalvetegevust otstarbekas 
täiendada professionaalse abiga. Seda 
eesmärki saab saavutada 
teabejagamisvahenditega, mis pakuvad 
võrgustiku sektori hankijatele tehnilist abi
(teadmiskeskused); samas vajaks 
ettevõtjad, eriti VKEd, ka haldusabi, 
eelkõige juhul, kui nad osalevad 
piiriülestes hankemenetlustes.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 a) Kodanikel, asjaomastel 
organiseerunud või organiseerumata 
sidusrühmadel ja muudel isikutel või 
organitel, kellel ei ole võimalik kasutada 
nõukogu direktiivi 89/665/EMÜ kohast 
läbivaatamise korda, on 
maksumaksjatena õiguspärane huvi 
nõuetekohaste riigihankemenetluste 
vastu. Seega tuleks anda neile võimalus 
teavitada pädevat ametiasutust või organit 
eelnimetatud direktiivi võimalikust 
rikkumisest. Et mitte dubleerida 
olemasolevaid ametiasutusi või organeid, 
tuleks liikmesriikidele anda õigus anda 
see ülesanne üldistele 
järelevalveorganitele või -asutustele, 
konkreetsete majandusvaldkondade eest 
vastutavatele organitele, kohalikele 
majandusvaldkonna ametiasutustele, 
konkurentsi eest vastutavatele 
ametiasutustele, ombudsmanile või 
kohalikule auditeerimisasutusele.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
olemasolu või teenuste osutamise 
järjestikused ja/või omavahel seotud 
etapid, sh tootmine, transport, kasutamine 
ja hooldus, alates tooraine hankimisest või 
ressursside loomisest kuni kõrvaldamise ja 
lõpetamiseni;

(22) „olelusring” – kõik asjade või ehitiste 
olemasolu või teenuste osutamise 
järjestikused ja/või omavahel seotud 
etapid, sh tootmine, transport,
paigaldamine, kasutamine ja hooldus, 
alates tooraine hankimisest või ressursside 
loomisest kuni kõrvaldamise ja 
lõpetamiseni;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Avaliku sektori hankijatel on 
kohustus pidada selliste hankelepingute 
puhul, mis oma väärtuse tõttu ei kuulu 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, 
kinni võrdse kohtlemise, 
mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse 
põhimõtetest.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
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Ainuõiguse alusel sõlmitud teenuste 
hankelepingud

Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste 
hankelepingute suhtes, mis sõlmitakse 
ettevõtjaga, kes on ise telliv asutus 
artikli 2 lõike 1 tähenduses, või tellivate 
asutuste ühendusega ainuõiguse alusel, 
mida nad kasutavad asutamislepingule 
vastava avaldatud seaduse, määruse või 
haldussätte kohaselt.

Selgitus

Uuesti tuuakse sisse kehtiva direktiivi 2004/17/EÜ artikkel 25. See artikkel on oluline üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise puhul, kuna selles välistatakse sellised teenuste 
riigihankelepingud, mis põhinevad aluslepinguga kooskõlas olevatele avaldatud seadustele, 
määrustele või haldussätetele vastaval ainuõigusel. Euroopa Kohus on seda sätet kohaldanud 
kohtuasjas C-360/96.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 b
Üldhuviteenuste osutamise erikord

Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
liikmesriikide läbiproovitud menetlustele, 
mis põhinevad teenusepakkujate (s.t 
vautšerite süsteem, vaba valiku mudel, 
kolmepoolne suhe) vabal valikul kasutaja 
poolt ja põhimõttel, et kõigil 
teenusepakkujatel, kes suudavad täita 
varem seadusega sätestatud tingimusi, 
tuleks sõltumata nende õiguslikust 
vormist lubada teenuseid osutada, 
tingimusel et arvesse võetakse võrdse 
kohtlemise, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise üldpõhimõtteid.

Muudatusettepanek 28
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku lepingutes käsitletavast tegevusest 
toimub kontrolliva avaliku sektori hankija 
või sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, kusjuures erandiks on 
seaduses sätestatud erasektori osaluse 
vormid.

Selgitus

Tuleb selgelt teha vahet avaliku sektori sisesel koostööl ning avaliku ja erasektori 
partnerlusel. Osades liikmesriikides võib erasektori osalus olla seadusega ettenähtud 
kohustus.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega 
või muu juriidilise isikuga, keda kontrollib 
kõnealune avaliku sektori hankija, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav üksus 
sõlmib lepingu teda kontrolliva üksusega 
või üksustega või muu juriidilise isikuga, 
keda kontrollib kõnealune avaliku sektori 
hankija, tingimusel et sellel juriidilisel 
isikul, kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus, välja arvatud 
erasektori osaluse õiguslikult jõustatavate 
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vormide puhul.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankija, kes lõike 1 
tähenduses ei kontrolli juriidilist isikut, 
võib siiski käesolevat direktiivi
kohaldamata sõlmida lepingu juriidilise 
isikuga, keda ta kontrollib ühiselt teiste 
avaliku sektori hankijatega, kui järgmised 
tingimused on täidetud:

Avaliku sektori hankija, kes lõike 1 
tähenduses ei kontrolli juriidilist isikut, 
võib siiski väljaspool käesoleva direktiivi
kohaldamisala sõlmida lepingu juriidilise 
isikuga, keda ta kontrollib ühiselt teiste 
avaliku sektori hankijatega, kui järgmised 
tingimused on täidetud:

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;

(b) vähemalt 80% asjaomase juriidilise 
isiku, kelle suhtes kohaldatakse lepingut,
tegevusest toimub kontrollivate avaliku 
sektori hankijate või samade avaliku 
sektori hankijate kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.

(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus, kusjuures erandiks on 
seaduses sätestatud erasektori osaluse 
vormid.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste
tegevuste käibest;

(c) osalevad riigiasutused ei tegutse avatud 
turul suuremal määral kui 20% lepinguga 
seotud tegevuste käibest;

Selgitus

Õigusprobleemide vältimiseks on täpsustus vajalik.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kõigil osalevatel avaliku sektori
hankijatel puudub erasektori osalus.

(e) ülesannet täidavad ainult kõnealused
avaliku sektori asutused, ilma igasuguse 
eraisiku osaluseta, välja arvatud avaliku 
sektori hankijad, kes võtavad koostööst 
osa kui avalik-õiguslikud isikud artikli 2 
lõike 4 mõistes.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigetes 1–4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel.

Lõigetes 1–4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel, välja 
arvatud juhul, kui erasektori osalus on 
seadusega ette nähtud ja/või erasektori 
osalust ei olnud algse lepingu sõlmimisel 
võimalik ette näha.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tagatakse pakkujate 
intellektuaalomandi kaitse.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ent teenuste, ehitustööde ning selliste 
asjade hankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisaks ka kohaletoomis- või 
paigaldamistöid, võidakse juriidilistelt 
isikutelt nõuda, et nad näitaksid oma 
pakkumuses või osalemistaotluses nende 
isikute nimed ja asjakohase 
kutsekvalifikatsiooni, kes vastutavad 
kõnealuse lepingu täitmise eest.

Ent teenuste, ehitustööde ning selliste 
asjade hankelepingute puhul, mis 
hõlmavad lisaks ka kohaletoomis- või 
paigaldamistöid, võidakse juriidilistelt 
isikutelt nõuda, et nad näitaksid oma 
pakkumuses või osalemistaotluses nende 
isikute asjakohase kutsekvalifikatsiooni, 
kes vastutavad kõnealuse lepingu täitmise 
eest.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumusi teha või end taotlejaks seada 
võivad ka ettevõtjate rühmad. Võrgustiku 
sektori hankijad ei kehtesta selliste 
rühmade hankemenetluses osalemise 
suhtes eritingimusi, mille täitmist 
üksikutelt taotlejatelt ei nõuta.
Võrgustiku sektori hankijad ei või nõuda, 
et kõnealused rühmad võtaksid 
pakkumuse või osalemistaotluse 
esitamiseks mingi konkreetse juriidilise 

Pakkumusi teha või end taotlejaks seada 
võivad ka ettevõtjate rühmad. Ettevõtjate 
rühmad, eriti väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd), võivad 
koonduda ettevõtjate konsortsiumiks. 
Võrgustiku sektori hankijad ei kehtesta 
selliste rühmade hankemenetluses osalemise 
suhtes eritingimusi, mis erinevad üksikutele 
taotlejatele kehtestatud tingimustest või 
täiendavad neid. Võrgustiku sektori 
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vormi. hankijad ei või nõuda, et kõnealused 
rühmad võtaksid pakkumuse või 
osalemistaotluse esitamiseks mingi 
konkreetse juriidilise vormi.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad jätta hankelepingute 
sõlmimise menetluses osalemise õiguse
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puudega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
ametialane lõimimine, või sätestada 
selliste lepingute täitmise kaitstud 
töökohtade programmi raames, 
tingimusel et üle 30 % kõnealuste 
töökohtade, ettevõtjate või programmide
töötajatest on puudega isikud.

Liikmesriigid võivad jätta
riigihankemenetluses osalemise õiguse
järgmistele osalejatele:

(a) kaitstud töökohad või ühiskondlikud 
ettevõtted võivad tagada selliste lepingute 
täitmise kaitstud tööhõiveprogrammides, 
juhul kui enamik töötajatest on puudega 
isikud, kelle puude olemus või raskusaste 
teeb töötamine tavatingimustes võimatuks 
või raskendab tööotsinguid tavalisel 
tööturul;

(b) kaitstud töökohad või 
sotsiaalettevõtlus ja programmid, mille 
peamiseks eesmärgiks on ebasoodsas 
olukorras olevate töötajate (nt 
pikaajalised töötud, naised, noored, 
rändajad, ebasoodsas olukorras olevad 
vähemused) sotsiaalne ja kutsealane 
lõimimine juhul, kui rohkem kui 30% 
nende ettevõtjate ja programmide 
töötajatest on puuetega või ebasoodsas 
olukorras olevad töötajad. 
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad selle, et 
puudega ja ebasoodsas olukorras 
töötajate tööhõiveprogrammides ja 
õpitubades peetakse kinni asjakohastest 
koolitus- ja sotsiaalnormidest.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tagatakse pakkujate 
intellektuaalomandi kaitse.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Hankija ei kasuta talle ettevõtjate 
poolt varasemate hankekonkursside 
jooksul edastatud teavet muudel 
hankekonkurssidel.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ainult sellised ettevõtjad, kellele 
võrgustiku sektori hankija on nõutud teabe 
hindamise põhjal vastava kutse saatnud, 

Ainult sellised ettevõtjad, kellele 
võrgustiku sektori hankija on nõutud teabe 
hindamise põhjal vastava kutse saatnud, 
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võivad esitada teadus- ja arendusprojekte 
eesmärgiga katta võrgustiku sektori hankija 
kindlaks tehtud vajadusi, mille jaoks 
olemasolevad lahendused ei sobi.
Hankeleping sõlmitakse lähtuvalt üksnes 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
kriteeriumist kooskõlas artikli 76 lõike 1 
punktiga a.

võivad esitada teadus- ja arendusprojekte 
eesmärgiga katta võrgustiku sektori hankija 
kindlaks tehtud vajadusi, mille jaoks 
olemasolevad lahendused ei sobi.
Hankeleping sõlmitakse lähtuvalt üksnes 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
kriteeriumist kooskõlas artikli 76 lõike 1 
punktiga a ja artikli 76 lõikega 2.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 
kavandatud kasutajad on inimesed, olemata 
sellest, kas nendeks on üldsus või 
võrgustiku sektori hankija töötajad, 
koostatakse tehnilised kirjeldused nii, et 
nendega võetakse arvesse puuetega 
inimeste ligipääsemise või kõigi kasutajate 
ligipääsemise kriteeriume, v.a 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

Kõigi selliste hangete puhul, mille eseme 
kavandatud kasutajad on inimesed, olemata 
sellest, kas nendeks on üldsus või 
võrgustiku sektori hankija töötajad, 
koostatakse tehnilised kirjeldused nii, et 
nendega võetakse arvesse puuetega 
inimeste ligipääsemise või kõigi kasutajate 
ligipääsemise kriteeriume, v.a 
nõuetekohaselt põhjendatud
erandjuhtumitel, mis on sedastatud 
hankekutses ja -dokumentides.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a. lepingu täitmisega tegelevate töötajate 
koosseis, kvalifikatsioon ja töökogemus;

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) märgised on vastu võetud avatud ja 
läbipaistva menetlusega, milles saavad 

(c) märgised on vastu võetud avatud ja 
läbipaistva menetlusega, milles saavad 
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osaleda kõik sidusrühmad, sh 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid
ning

osaleda kõik asjaomased sidusrühmad, sh 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad,
ametiühingud, turustajad ja sotsiaalsed 
ning keskkonnaorganisatsioonid;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) märgise kriteeriumid kehtestab märgist 
taotlevast ettevõtjast sõltumatu kolmas 
osapool.

(e) tingimused märgise kriteeriumite 
saamiseks kehtestab märgist taotlevast 
ettevõtjast sõltumatu kolmas osapool.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad arvesse
võtta pakkuja esitatud alternatiivseid 
lahendusi, mis vastavad võrgustiku sektori 
hankijate kindlaksmääratud 
miinimumnõuetele.

Võrgustiku sektori hankijad võtavad
arvesse pakkuja esitatud alternatiivseid 
lahendusi, mis vastavad võrgustiku sektori 
hankijate kindlaksmääratud 
miinimumnõuetele.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad näitavad 
kirjeldustes ära, kas nad lubavad 
alternatiivsete lahenduste esitamist või 
mitte, ja nende lubamisel toovad ära
alternatiivsetele lahendustele esitatavad 
miinimumnõuded ning konkreetsed nõuded 
nende esitamise kohta. Kui alternatiivsete 
lahenduste esitamine on lubatud, tagavad
nad ka, et pakkumuste hindamiseks 

Võrgustiku sektori hankijad näitavad 
kirjeldustes ära alternatiivsetele 
lahendustele esitatavad miinimumnõuded 
ning konkreetsed nõuded nende esitamise 
kohta ning nad tagavad ka, et pakkumuste 
hindamiseks kasutatavaid kriteeriume on 
võimalik edukalt kohaldada kõnealustele 
miinimumnõuetele vastavate alternatiivsete 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
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kasutatavaid kriteeriume on võimalik 
edukalt kohaldada kõnealustele 
miinimumnõuetele vastavate alternatiivsete 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
vastavate pakkumuste suhtes, mis ei ole 
alternatiivsed lahendused.

vastavate pakkumuste suhtes, mis ei ole 
alternatiivsed lahendused.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
kirjeldustes ära näidata, et alternatiive ei 
lubata ning selle keeluga seonduva kindla 
põhjuse. 

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjade või teenuste hankelepingute 
sõlmimise menetluse korral ei lükka
alternatiivsete lahenduste esitamist 
lubanud võrgustiku sektori hankijad 
alternatiivset lahendust tagasi üksnes 
seetõttu, et selle valimine tooks kaasa 
teenuste hankelepingu sõlmimise asjade 
hankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
hankelepingu asemel.

2. Asjade või teenuste hankelepingute 
sõlmimise menetluse korral ei lükka 
võrgustiku sektori hankijad alternatiivset 
lahendust tagasi üksnes seetõttu, et selle 
valimine tooks kaasa teenuste 
hankelepingu sõlmimise asjade 
hankelepingu asemel või asjade 
hankelepingu sõlmimise teenuste 
hankelepingu asemel.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 5. Võrgustiku sektori hankijad ei sõlmi
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otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärselt
kohustustele, mis on kehtestatud liidu
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse
valdkonnas või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud XIV 
lisas.

lepingut pakkujaga, kes esitas parima 
pakkumuse, kui nad on kindlaks teinud, et 
kõnealune pakkumus ei vasta sotsiaal-, 
töö- või keskkonnaõiguse valdkonna
kohustustele, mis on kehtestatud liidu või 
riikliku seadusandlusega või 
kollektiivlepingutega vastavalt liikmesriigi 
tavadele või traditsioonidele või 
kohustustega intellektuaalomandi õiguse
valdkonnas või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
tööõiguse sätetega, mis on loetletud XIV 
lisas.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaim maksumus. välja jäetud

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) sotsiaalselt säästev tootmisprotsess;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kollektiivlepingute ja vahekohtu 
kohaldamine riiklikul ja kohalikul ning 
sektorite ja ettevõtete tasandil ning 
töötervishoiu ja tööohutuse alaste 
seadusandlike sätete ja töötingimuste 
kohaldamine riiklikul, Euroopa Liidu ja 
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rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) Kui uus töövõtja võtab töövõtja 
vahetuse käigus üle senise töövõtja 
töötajad, kohaldatakse töötajate suhtes 
vastavalt direktiivi 2001/23/EÜ sätteid.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olelusringiga otseselt seotud välised 
keskkonnakulud, tingimusel et nende 
rahalise väärtuse saab kindlaks määrata ja 
et seda saab kontrollida; need võivad 
hõlmata kasvuhoonegaaside ja muude 
saasteainete heite kulusid ning muid 
kliimamuutuste mõju leevendamisega 
seotud kulusid.

(b) olelusringiga otseselt seotud välised
kulus, sh sotsiaal- või keskkonnakulud, 
tingimusel et nende rahalise väärtuse saab 
kindlaks määrata ja et seda saab 
kontrollida; need võivad hõlmata 
kasvuhoonegaaside ja muude saasteainete 
heite kulusid ning muid kliimamuutuste 
mõju leevendamisega seotud kulusid.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui võrgustiku sektori hankijad hindavad 
kulusid olelusringi kulude arvestamise 
alusel, märgivad nad hankedokumentides 
ära olelusringi kulude arvestamiseks 
kasutatava meetodi. Kasutatav meetod 
peab vastama kõigile järgmistele 
tingimustele:

Kui võrgustiku sektori hankijad hindavad 
kulusid olelusringi kulude arvestamise 
alusel, märgivad nad hankedokumentides 
ära nii pakkujatelt nõutavad andmed kui 
ka avaliku sektori hankijate poolt
olelusringi kulude arvestamiseks 
kasutatava meetodi. Olelusringi kulude 
arvestamiseks kasutatav meetod peab 
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vastama kõigile järgmistele tingimustele:

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankija palub 
ettevõtjatel selgitada küsitud hindu või
kulusid, kui kõik järgmised tingimused on 
täidetud:

Võrgustiku sektori hankija palub 
ettevõtjatel selgitada küsitud kulusid, kui 
kõik järgmised tingimused on täidetud:

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. (c) esitatud on vähemalt kolm pakkumust.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või XIV lisas loetletud rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega kehtestatud kohustuste 
vähemalt samaväärne järgimine või 
vajaduse korral muude sätete järgmine, mis 
tagab samaväärse kaitse;

(d) riiklike, Euroopa Liidu ja 
rahvusvaheliste sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või XIV lisas loetletud rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega kehtestatud kohustuste 
vähemalt samaväärne järgimine või 
vajaduse korral muude sätete järgmine, mis 
tagab samaväärse kaitse;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 3 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tervishoiu ja julgeoleku ning 
sotsiaal- ja tööõiguse valdkonna 
eeskirjadest ja normidest kinnipidamine;

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ta võib pakkumuse tagasi lükata üksnes 
siis, kui tõendid ei õigusta küsitavat 
madalat hinda või kulusid, võttes arvesse 
lõikes 3 osutatud tegureid.

Ta võib pakkumuse tagasi lükata üksnes 
siis, kui tõendid ei õigusta küsitavat 
madalat hinda või kulusid, võttes arvesse 
lõikes 3 osutatud tegureid, või kui esitatud 
selgitus ei ole piisav.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see ei 
vasta kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XIV lisas.

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see ei 
vasta kohustustele, mis on kehtestatud
riiklike ja Euroopa Liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XIV lisas.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgustiku sektori hankija võib
hankedokumentides paluda või liikmesriik
võib nõuda, et pakkuja näitaks oma
pakkumustes ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel
osapooltel, ja kõik allhangete väljapakutud 
täitjad.

1. Avaliku sektori hankija palub
hankedokumentides või liikmesriik nõuab, 
et pakkuja näitaks oma pakkumuses ära 
lepingu kõik osad, mis ta kavatseb lasta 
teha allhankena kolmandatel isikutel, ja 
kõik allhangete väljapakutud täitjad ning 
esitaks teabe alltöövõtjate kohta, 
sealhulgas nende nime, aadressi ja 
seadusliku esindaja. Mis tahes 
muudatustest alltöövõtuahelas ning mis 
tahes uuest alltöövõtjast tuleb avaliku 
sektori hankijale viivitamatult teada anda, 
esitades muuhulgas nende nimed, 
kontaktandmed ja seaduslikud esindajad.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase 
menetluse käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks, tagades 
läbipaistvuse ja ettevõtjate võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimise täiel 
määral ning võimaldades võrgustiku 
sektori hankijatel arvesse võtta kõnealuste 
teenuste eripärasid.

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase 
menetluse käesoleva peatüki kohaste 
lepingute sõlmimiseks, tagades 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtte 
järgimise täiel määral ning võimaldades 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et võrgustiku 
sektori hankijad saavad arvesse võtta 
vajadust tagada teenuste kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, kättesaadavus 
ja terviklikkus, erinevate 

2. Liikmesriigid tagavad, et võrgustiku 
sektori hankijad saavad arvesse võtta 
vajadust tagada teenuste kõrge kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, taskukohasus,
kättesaadavus ja terviklikkus, erinevate 
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kasutajakategooriate erivajaduste 
arvessevõtmine, kasutajate kaasatus ja 
neile suuremate õiguste andmine ning 
innovatsioon. Liikmesriigid võivad ka ette 
näha, et teenuseosutaja väljavalimine ei 
põhine üksnes teenuse osutamise hinnal.

kasutajakategooriate, sh ebasoodsas 
olukorras olevate ja vähekaitstud 
rühmade, erivajaduste arvessevõtmine,
vajadus edendada VKEde osalemist,
kasutajate kaasatus ja neile suuremate 
õiguste andmine ning innovatsioon.
Liikmesriigid võivad ka ette näha, et 
teenuseosutaja väljavalimine ei põhine 
üksnes teenuse osutamise hinnal.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) elanike ja ettevõtjate kaebuste uurimine 
seoses riigihanke-eeskirjade 
kohaldamisega konkreetsetel juhtudel ja 
analüüsitulemuste edastamine pädevatele 
võrgustiku sektori hankijatele, kellel on 
kohustus võtta seda oma otsustes arvesse 
või kui analüüsi ei järgita, põhjendada selle 
kõrvalejätmist;

(f) elanike ja ettevõtjate ning 
kutseühingute ja sarnaste organite
kaebuste uurimine seoses riigihanke-
eeskirjade kohaldamisega konkreetsetel 
juhtudel ja analüüsitulemuste edastamine 
pädevatele võrgustiku sektori hankijatele, 
kellel on kohustus võtta seda oma otsustes 
arvesse või kui analüüsi ei järgita, 
põhjendada selle kõrvalejätmist;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Iga-aastane aruanne hõlmab ka iga-
aastast võrdlust, mis hõlmab esitatud 
hindu ja juba täidetud lepingute tegelikke 
lepingukulusid ning võimalikku mõju 
varustajate töötajate arvule.
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Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, 
Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea 
Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian 
Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám 
Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, 
Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia 
Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês 
Cristina Zuber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Jan 
Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Antigoni 
Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor


