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Muudatusettepanek 1
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 9 peab Euroopa Liit oma 
poliitika ja meetmete määratlemisel ja 
rakendamisel võtma arvesse kõrge 
tööhõive taseme edendamise, piisava 
sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse 
tõrjutuse vastase võitluse ning hariduse, 
koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge 
tasemega seotud nõudeid. Käesolev 
direktiiv aitab kaasa nende eesmärkide 
saavutamisele, ergutades jätkusuutlike 
kontsessioonilepingute sõlmimist,
sotsiaalsete kriteeriumide lisamist kõigis 
kontsessioonimenetluse etappides ning 
sotsiaal- ja tööhõivetingimusi, 
töötervishoidu ja -ohutust, 
sotsiaalkindlustust ja töötingimusi 
käsitlevate ELi, riikide õigusaktide ja XIII 
a lisas (uus) toodud rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega seotud kohustuste 
austamist.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesolev direktiiv ei piira mitte 
ühegi tasandi riigiasutuste õigust 
otsustada, kas, kuidas ja mis ulatuses nad 
soovivad avalikke ülesandeid ise täita. 
Riigiasutused võivad täita avalike 
huvidega seotud ülesandeid oma 
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vahendeid kasutades, ilma kohustuseta 
kaasata väliseid ettevõtjaid. Nad võivad 
seda teha koostöös teiste ametiasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Riiklike, piirkondlike ja kohalike 
asutuste oluline roll ja laiaulatuslik 
kaalutlusõigus osutada, tellida ja 
korraldada üldhuviteenuseid, mis 
vastavad võimalikult lähedalt kasutajate 
vajadustele, on kooskõlas ka protokolliga 
nr 26 üldhuviteenuste kohta, Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 14 ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 
36. 

Or. en

Muudatusettepanek 4
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Avaliku sektori hankijatel on 
laialdane kaalutlusõigus kasutada oma 
eesmärkide, muuhulgas jätkusuutlikkuse 
alaste eesmärkide saavutamiseks nii 
tehnilisi kirjeldusi kui ka pakkumuste 
hindamise kriteeriume. Tingimusel, et 
seos lepingu esemega on olemas, ei ole 
käesoleva direktiivi eesmärk piirata seda, 
mis liiki küsimusi avaliku sektori hankija 
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tehniliste kirjelduste või 
hindamiskriteeriumide abil lahendab.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Samuti tuleks kehtestada teatavad 
nõuded, mis aitaksid koordineerida 
ehitustööde ja teenuste kontsessioonide 
andmist vee-, energeetika-, transpordi- ja 
postiteenuste sektoris, pidades silmas, et 
riigiasutused võivad mõjutada nimetatud 
sektorites tegutsevaid üksusi ning võttes 
arvesse kõnealuste turgude suletust, mis 
on tingitud liikmesriikide antud eri- või 
ainuõigustest, mida rakendatakse 
kõnealust teenust pakkuvate võrkude 
varustamise, pakkumise ja käitamise 
suhtes.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 6
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 9 on sätestatud, et oma poliitika ja 
meetmete määratlemisel ja rakendamisel 
võtab liit arvesse kõrge tööhõive taseme 
edendamise, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase 
võitluse ning hariduse, koolituse ja 
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inimeste tervise kaitse kõrge tasemega 
seotud nõudeid. Järgida tuleb Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikleid 2, 3, 4 ja 
14, põhiõiguste harta artiklit 36 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
üldhuviteenuseid käsitlevat protokolli 26.
Käesolev direktiiv aitab kaasa nende 
eesmärkide saavutamisele, edendades 
teenuste kontsessioonide jätkusuutlikku 
andmist, kaasates sotsiaalsed kriteeriumid 
hankemenetluse kõikidesse etappidesse 
ning järgides kohustusi, mis on seotud 
sotsiaalsete ja tööhõivealaste 
tingimustega, töötervishoiu ja -ohutusega, 
sotsiaalkindlustuse ja töötingimustega, 
nagu need on sätestatud ELi ja 
liikmesriikide õigusnormide või 
haldussätetega, vahekohtuotsustega, 
kollektiivlepingutega ja rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega, mis on esitatud XI 
lisas ning mida kohaldatakse ehitustöö või 
teenuse teostamise või asjade tarnimise 
kohas; need kohustused kehtivad ka 
piiriülestes olukordades, kus ühe 
liikmesriigi töötajad osutavad teenuseid 
teises liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 7
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Käesolev direktiiv ei tohiks takistada 
liikmesriike järgimast ILO konventsiooni 
nr 94 töönormide kohta 
riigihankelepingutes ning nõuab 
töönormide kaasamist teenuste 
kontsessioonidesse.

Or. de



AM\907628ET.doc 7/45 PE492.772v01-00

ET

Muudatusettepanek 8
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib teatavate lepingute puhul, 
mille esemeks on ettevõtja õigus kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid, nt maa rendilepingud, 
kusjuures riik või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija kehtestab
üksnes üldised kasutustingimused,
nõudmata spetsiaalsete ehitustööde 
tegemist või teenuste osutamist.

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel 
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt 
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks olevaid 
teenuseid. Ehitustööde tegemise ja teenuste 
osutamise suhtes kohaldatakse avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
määratletud ning juriidiliselt täitmisele 
pööratavaid ja siduvaid erikohustusi.
Seevastu teatavaid riiklikke akte, nagu 
tegevusload või litsentsid, millega riik või 
ametiasutus kehtestab majandustegevuse 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks.
Sama kehtib lepingute puhul, mille puhul 
riik või avaliku sektori hankija või 
võrgustiku sektori hankija annab 
ettevõtjale tasu eest õiguse kasutada 
teatavat avalikku ala või avalikke 
vahendeid (nt mere- ja siseveekogude 
sadamate maa kasutus- või 
rendilepingud) ja milles reeglina 
kehtestatakse üksnes üldised 
kasutustingimused, ilma et lepingupartner 
peaks avaliku sektori hankijale 
konkreetseid teenuseid osutama.

Or. de

Muudatusettepanek 9
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija vahel
eesmärgiga hankida ehitustöid või 
teenuseid, kui tasu seisneb tavaliselt
õiguses kasutada lepingu esemeks olevaid 
ehitisi või osutada lepingu esemeks 
olevaid teenuseid. Ehitustööde tegemise ja 
teenuste osutamise suhtes kohaldatakse 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija määratletud ning juriidiliselt 
täitmisele pööratavaid ja siduvaid 
erikohustusi. Seevastu teatavaid riiklikke 
akte, nagu tegevusload või litsentsid, 
millega riik või ametiasutus kehtestab 
majandustegevuse tingimused, ei loeta 
kontsessioonideks. Sama kehtib teatavate 
lepingute puhul, mille esemeks on ettevõtja 
õigus kasutada teatavat avalikku ala või 
avalikke vahendeid, nt maa rendilepingud, 
kusjuures riik või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija kehtestab üksnes 
üldised kasutustingimused, nõudmata 
spetsiaalsete ehitustööde tegemist või 
teenuste osutamist.

(6) Kontsessioonid on rahaliste huvidega 
seotud lepingud, mis on sõlmitud ühe või 
mitme ettevõtja ja ühe või mitme avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
vahel, mille eesmärk on ehitustööde
kavandamine ja teostamine ning nende 
funktsionaalne ja majanduslik juhtimine,
kui tasu seisneb õiguses kasutada
ehitustööde tulemust või selles õiguses 
koos rahalise maksega. Ehitustööde 
tegemise ja teenuste osutamise suhtes 
kohaldatakse avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija määratletud siduvaid 
erikohustusi ning nende kohustuste 
järgimist võib juriidiliselt täitmisele 
pöörata. Seevastu teatavaid riiklikke akte, 
nagu tegevusload või litsentsid, millega 
riik või ametiasutus kehtestab 
majandustegevuse tingimused, ei loeta 
kontsessioonideks. Sama kehtib teatavate 
lepingute puhul, mille esemeks on ettevõtja 
õigus kasutada teatavat avalikku ala või 
avalikke vahendeid, nt maa rendilepingud, 
kusjuures riik või avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija kehtestab üksnes 
üldised kasutustingimused, nõudmata 
spetsiaalsete ehitustööde tegemist või 
teenuste osutamist.

Or. it

Muudatusettepanek 10
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kontsessiooni ja riigihankelepingu 
mõistete tõlgendamisest tulenevad 
raskused on löönud kõikuma sidusrühmade 
õiguskindluse ning Euroopa Liidu Kohus 

(7) Kontsessiooni ja riigihankelepingu 
mõistete tõlgendamisest tulenevad 
raskused on löönud kõikuma sidusrühmade 
õiguskindluse ning Euroopa Liidu Kohus 
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on pidanud selles valdkonnas langetama 
arvukalt otsuseid. Seepärast tuleks 
kontsessiooni määratlust selgitada, viidates 
eelkõige olulise operatsiooniriski mõistele.
Kontsessiooni põhiomadusega − õigusega 
kasutada ehitisi või osutada teenuseid − 
kaasneb kontsessionääri jaoks alati 
majanduslik risk, et tehtud investeering 
ning ehitise ekspluateerimise või teenuste 
osutamisega seotud kulud ei tasu end ära.
Kontsessiooni andmise erisätete 
kohaldamine ei oleks õigustatud, kui 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija vabastaks kontsessionääri mis 
tahes võimalikust kahjust, tagades talle 
miinimumtulu, mis võrduks vähemalt 
kontsessionääri kantud kuluga 
lepingutingimuste täitmisel. Samal ajal 
tuleks teha selgeks, et teatavad lepingud, 
mille kulud kannab täielikult avaliku 
sektori hankija või võrgustiku sektori 
hankija, peaks kvalifitseeruma 
kontsessioonidena, kui ettevõtja 
investeeringute ja tekkinud kulude 
tasateenimine seoses ehitustööde tegemise 
või teenuse osutamisega sõltub tegelikust 
nõudlusest teenuse või vara järele või 
nende kättesaadavusest.

on pidanud selles valdkonnas langetama 
arvukalt otsuseid. Seepärast tuleks 
kontsessiooni määratlust selgitada, viidates 
eelkõige operatsiooniriski olulise osa 
mõistele. Kontsessiooni põhiomadusega − 
õigusega kasutada ehitisi või osutada 
teenuseid − kaasneb kontsessionääri jaoks 
alati majanduslik risk, et tehtud 
investeering ning ehitise ekspluateerimise 
või teenuste osutamisega seotud kulud ei 
tasu end ära.
Kontsessiooni andmise erisätete 

kohaldamine ei oleks õigustatud, kui 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija vabastaks kontsessionääri mis 
tahes võimalikust kahjust, tagades talle 
miinimumtulu, mis võrduks vähemalt 
kontsessionääri kantud kuluga 
lepingutingimuste täitmisel. Samal ajal 
tuleks teha selgeks, et teatavad lepingud, 
mille kulud kannab täielikult avaliku 
sektori hankija või võrgustiku sektori 
hankija, peaks kvalifitseeruma 
kontsessioonidena, kui ettevõtja 
investeeringute ja tekkinud kulude 
tasateenimine seoses ehitustööde tegemise 
või teenuse osutamisega sõltub tegelikust 
nõudlusest teenuse või vara järele või 
nende kättesaadavusest.

Or. de

Muudatusettepanek 11
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Riiklikel, piirkondlikel ja kohalikel 
asutustel on vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 14 ja 
protokollile 26 laiaulatuslik 
kaalutlusõigus otsustada, kas nad 
sõlmivad üldhuviteenuste osutamise 
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lepinguid.

Or. de

Muudatusettepanek 12
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon vaatas läbi nn prioriteetsed 
ja mitteprioriteetsed teenused („A” ja „B” 
teenused) ja selle alusel ei ole 
põhjendatud piirata riigihankeseaduse 
täielikku kohaldamist teatava 
teenustegrupiga.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 13
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane jätta 
käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja ainult need 
teenused, millel on piiratud piiriülene 
mõõde, nimelt nn isikuteenused – teatavad
sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenused.
Selliste teenuste osutamise kontekst 
varieerub liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti.
Seepärast tuleks kehtestada nende teenuste 
kontsessioonide erikord, milles võetakse 
arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane jätta 
käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja ainult need 
teenused, millel on piiratud piiriülene 
mõõde, nimelt nn isikuteenused – teatavad 
haridusteenused. Selliste teenuste 
osutamise kontekst varieerub liikmesriikide 
erinevate kultuuritraditsioonide tõttu 
suuresti. Seepärast tuleks kehtestada nende 
teenuste kontsessioonide erikord, milles 
võetakse arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
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kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis anda teavet võimalikele pakkujatele 
ärivõimaluste kohta ja kõigile huvitatud 
isikutele sõlmitud lepingute arvu ja liigi 
kohta. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
asjakohased meetmed seoses kõnealuste 
teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimisega, et tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, kasutajate 
kaasatust, neile suuremate õiguste andmist 
ning innovatsiooni.

kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis anda teavet võimalikele pakkujatele 
ärivõimaluste kohta ja kõigile huvitatud 
isikutele sõlmitud lepingute arvu ja liigi 
kohta. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
asjakohased meetmed seoses kõnealuste 
teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimisega, et tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, kasutajate 
kaasatust, neile suuremate õiguste andmist 
ning innovatsiooni.

Or. fi

Selgitus

Sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid ei tohiks jätta reguleerimata.

Muudatusettepanek 14
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Arvestades riigihangete eeskirjade 
reformi käsitlevat komisjoni talituste 
korraldatud hindamist, on asjakohane 
jätta käesoleva direktiivi täielikust 
reguleerimisalast välja ainult need 
teenused, millel on piiratud piiriülene 
mõõde, nimelt nn isikuteenused –

(21) Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
inimeste põhivajadusi rahuldavatele 
üldhuviteenustele: nt munitsipaalsed 
veevarustus- ja reoveepuhastusteenused, 
jäätmekäitlusteenused ning sotsiaal-, 
tervishoiu-, kultuuri- ja haridusteenused.
Selliste teenuste osutamise kontekst 
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teatavad sotsiaal-, tervishoiu- ja 
haridusteenused. Selliste teenuste 
osutamise kontekst varieerub liikmesriikide 
erinevate kultuuritraditsioonide tõttu 
suuresti. Seepärast tuleks kehtestada nende 
teenuste kontsessioonide erikord, milles 
võetakse arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis anda teavet võimalikele pakkujatele 
ärivõimaluste kohta ja kõigile huvitatud 
isikutele sõlmitud lepingute arvu ja liigi 
kohta. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
asjakohased meetmed seoses kõnealuste 
teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimisega, et tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, kasutajate 
kaasatust, neile suuremate õiguste andmist 
ning innovatsiooni.

varieerub liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti.
Seepärast tuleks kehtestada nende teenuste 
kontsessioonide erikord, milles võetakse 
arvesse asjaolu, et need on hiljuti 
reguleeritud. Kohustus avaldada eelteade ja 
kontsessiooni andmise teade kõigi selliste 
kontsessioonide puhul, mille maksumus 
vastab käesoleva direktiiviga kehtestatud 
piirmäärale või ületab seda, on asjakohane 
viis anda teavet võimalikele pakkujatele 
ärivõimaluste kohta ja kõigile huvitatud 
isikutele sõlmitud lepingute arvu ja liigi 
kohta. Liikmesriigid peaksid kehtestama 
asjakohased meetmed seoses kõnealuste
teenuste kontsessioonilepingute 
sõlmimisega, et tagada läbipaistvuse ja 
ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtete 
järgimine, võimaldades avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel arvesse võtta 
kõnealuste teenuste eripärasid.
Liikmesriigid peaksid tagama, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
saavad arvesse võtta vajadust tagada 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning võtta arvesse eri 
kasutajakategooriate erivajadusi, kasutajate 
kaasatust, neile suuremate õiguste andmist 
ning innovatsiooni.

Or. de

Muudatusettepanek 15
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Et tagada läbipaistvus ja võrdne 
kohtlemine, peaksid kontsessiooni 
hindamiskriteeriumid alati vastama mõnele 

(25) Et tagada läbipaistvus ja võrdne 
kohtlemine, peaksid kontsessiooni 
hindamiskriteeriumid alati vastama mõnele 
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üldstandardile. Need tuleks eelnevalt 
avaldada kõigile võimalikele pakkujatele, 
need peaksid olema seotud lepingu 
esemega ja need ei tohiks anda avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijale 
piiramatut valikuvabadust.
Hindamiskriteeriumidega peaks tagatama 
tõhus konkurents ja nendega peaks 
kaasnema nõuded, mis lubavad pakkujate 
esitatud teavet tegelikkuses kontrollida. Et 
vastata kõnealustele standarditele, 
parandades samas õiguskindlust, võivad 
liikmesriigid ette näha majanduslikult 
kõige soodsama pakkumuse kriteeriumi.

üldstandardile. Need tuleks eelnevalt 
avaldada kõigile võimalikele pakkujatele, 
need peaksid olema seotud lepingu 
esemega ja need ei tohiks anda avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankijale 
piiramatut valikuvabadust.
Hindamiskriteeriumidega peaks tagatama 
tõhus konkurents ja nendega peaks 
kaasnema nõuded, mis lubavad pakkujate 
esitatud teavet tegelikkuses kontrollida. Et 
vastata kõnealustele standarditele, 
parandades samas õiguskindlust, võivad 
liikmesriigid ette näha majanduslikult 
kõige soodsama ja jätkusuutlikuma
pakkumuse kriteeriumi.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kui avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad otsustavad sõlmida 
lepingu majanduslikult soodsaima 
pakkumuse teinuga, siis peaksid nad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
majanduslikud ja kvaliteedikriteeriumid, 
mille alusel otsustatakse, milline pakkumus 
on majanduslikult soodsaim. Need
kriteeriumid määratakse olenevalt 
kontsessiooni esemest, sest need peavad 
võimaldama hinnata iga pakkumuse 
toimivuse taset tehnilises kirjelduses 
määratletud kontsessiooni eset silmas 
pidades ning mõõta iga pakkumuse hinna 
ja kvaliteedi suhet.

(26) Kui avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankijad otsustavad sõlmida 
lepingu majanduslikult soodsaima ja 
jätkusuutlikuima pakkumuse teinuga, siis 
peaksid nad kindlaks määrama pakkumuste 
hindamise majanduslikud ja 
kvaliteedikriteeriumid, mille alusel 
otsustatakse, milline pakkumus on 
majanduslikult soodsaim. Nimetatud
kriteeriumid määratakse olenevalt 
kontsessiooni esemest, sest need peavad 
võimaldama hinnata iga pakkumuse 
toimivuse taset tehnilises kirjelduses 
määratletud kontsessiooni eset silmas 
pidades ning mõõta iga pakkumuse hinna 
ja kvaliteedi suhet.

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankija koostatud tehniline kirjeldus peab 
võimaldama avada kontsessioonide 
andmise konkurentsile. Selle tulemusena 
peab piisava konkurentsitaseme 
saavutamiseks olema võimalik esitada 
mitmekülgsetel tehnilistel lahendustel 
põhinevaid pakkumusi Järelikult tuleb
tehniline kirjeldus koostada nii, et see 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 tehnilise 
kirjelduse koostamisel lähtutakse 
funktsionaalsetest nõuetest ja 
kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 
standardile või selle puudumisel oma riigi 
standardile, siis peaksid hankijad kaaluma 
ka teistel samaväärsetel süsteemidel 
põhinevaid pakkumusi. 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.

(28) Avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankija koostatud tehniline kirjeldus peab 
võimaldama avada kontsessioonide 
andmise konkurentsile. Selle tulemusena 
peab piisava konkurentsitaseme 
saavutamiseks olema võimalik esitada 
mitmekülgsetel tehnilistel lahendustel 
põhinevaid pakkumusi Järelikult tuleb
tehnilised kirjeldused koostada ja 
rakendada kooskõlas läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise 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 
tehnilise kirjelduse koostamisel lähtutakse 
funktsionaalsetest nõuetest ja 
kasutusomadustest, mis soodustab ka 
innovatsiooni. Kui viidatakse Euroopa 
standardile või selle puudumisel oma riigi 
standardile, siis peaksid hankijad kaaluma 
ka teistel samaväärsetel süsteemidel 
põhinevaid pakkumusi. 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Avaliku sektori hankijatel ja 
võrgustiku sektori hankijatel tuleks lubada 
tehnilises kirjelduses ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumides viidata teatavale 
tootmisprotsessile, teenuse osutamise 
viisile või mõnele muule protsessile toote 
või teenuse olelusringi mis tahes järgus, 
tingimusel et need on seotud kontsessiooni 
esemega. Selleks et võtta kontsessiooni 
andmisel paremini arvesse sotsiaalseid 
kaalutlusi, võimaldatakse hankijatel lisada 
pakkumuste hindamise kriteeriumide hulka 
töötingimustega seotud näitajad. Kui 
avaliku sektori hankijad või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
võimalust, võivad sellised kriteeriumid 
olla seotud üksnes kõnealuses 
tootmisprotsessis või teenuse osutamise 
protsessis vahetult osalevate isikute 
töötingimustega. Sellised näitajad võivad 
olla seotud üksnes tootmisprotsessis 
osalevate töötajate tervise kaitsega või 
ebasoodsas olukorras olevate isikute või 
riskirühmade liikmete sotsiaalse 
integreerimisega lepingu täitmisega 
hõivatud töötajate hulka, sealhulgas 
puuetega inimeste ligipääsuvõimalustega.
Sel juhul peaksid kõnealuseid näitajaid 
hõlmavad pakkumuste hindamise 
kriteeriumid piirduma näitajatega, millel 
on vahetu mõju töötajatele nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 1996. aasta 
direktiiviga 96/71/EÜ töötajate lähetamise 
kohta seoses teenuste osutamisega1 ja 
viisil, mis välistab teiste liikmesriikide või 

(29) Avaliku sektori hankijatel ja 
võrgustiku sektori hankijatel tuleks lubada 
tehnilises kirjelduses ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumides viidata teatavale 
tootmisprotsessile, teenuse osutamise 
viisile või mõnele muule protsessile toote 
või teenuse olelusringi mis tahes järgus, 
tingimusel et need on seotud kontsessiooni 
esemega. Selleks et võtta kontsessiooni 
andmisel paremini arvesse sotsiaalseid 
kaalutlusi, võimaldatakse hankijatel lisada 
pakkumuste hindamise kriteeriumide hulka 
töötingimustega seotud näitajad, töötajate 
tervise kaitse või ebasoodsas olukorras 
olevate isikute või riskirühmade liikmete
sotsiaalne integreerimine lepingu 
täitmisega hõivatud töötajate hulka, 
sealhulgas puuetega inimeste
ligipääsuvõimalused.

                                               
1 EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1.
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selliste kolmandate riikide ettevõtjate 
otsese või kaudse diskrimineerimise, kes 
osalevad WTO riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline 
on Euroopa Liit.
Majanduslikult soodsaima pakkumuse 
kriteeriumi kasutavatel avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel peaks olema 
lubatud kasutada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina asjaomast kontsessiooni 
täitma määratud töötajate töökorraldust, 
kvalifikatsiooni ja kogemusi, kuna see võib 
mõjutada kontsessiooni täitmise kvaliteeti 
ja seega pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

Majanduslikult soodsaima pakkumuse 
kriteeriumi kasutavatel avaliku sektori ja 
võrgustiku sektori hankijatel peaks olema 
lubatud kasutada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina asjaomast kontsessiooni 
täitma määratud töötajate töökorraldust, 
kvalifikatsiooni ja kogemusi, kuna see võib 
mõjutada kontsessiooni täitmise kvaliteeti 
ja seega pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

Or. de

Muudatusettepanek 19
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Avaliku sektori hankijatel ja 
võrgustiku sektori hankijatel tuleks lubada 
tehnilises kirjelduses ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumides viidata teatavale 
tootmisprotsessile, teenuse osutamise 
viisile või mõnele muule protsessile toote 
või teenuse olelusringi mis tahes järgus, 
tingimusel et need on seotud kontsessiooni 
esemega. Selleks et võtta kontsessiooni 
andmisel paremini arvesse sotsiaalseid 
kaalutlusi, võimaldatakse hankijatel lisada 
pakkumuste hindamise kriteeriumide hulka 
töötingimustega seotud näitajad. Kui 
avaliku sektori hankijad või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad majanduslikult 
soodsaima pakkumuse võimalust, võivad 
sellised kriteeriumid olla seotud üksnes 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega. Sellised näitajad 
võivad olla seotud üksnes tootmisprotsessis 
osalevate töötajate tervise kaitsega või 

(29) Avaliku sektori hankijatel ja 
võrgustiku sektori hankijatel tuleks lubada 
tehnilises kirjelduses ja pakkumuste 
hindamise kriteeriumides viidata teatavale 
tootmisprotsessile, teenuse osutamise 
viisile või mõnele muule protsessile toote 
või teenuse olelusringi mis tahes järgus, 
tingimusel et need on seotud kontsessiooni 
esemega. Selleks et võtta kontsessiooni 
andmisel paremini arvesse sotsiaalseid 
kaalutlusi, võimaldatakse hankijatel lisada 
pakkumuste hindamise kriteeriumide hulka 
töötingimustega seotud näitajad. Kui 
avaliku sektori hankijad või võrgustiku 
sektori hankijad kasutavad majanduslikult 
soodsaima ja jätkusuutlikuima pakkumuse 
võimalust, võivad sellised kriteeriumid olla 
seotud üksnes kõnealuses tootmisprotsessis 
või teenuse osutamise protsessis vahetult 
osalevate isikute töötingimustega. Sellised 
näitajad võivad olla seotud üksnes 
tootmisprotsessis osalevate töötajate tervise 
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ebasoodsas olukorras olevate isikute või 
riskirühmade liikmete sotsiaalse 
integreerimisega lepingu täitmisega 
hõivatud töötajate hulka, sealhulgas 
puuetega inimeste ligipääsuvõimalustega.
Sel juhul peaksid kõnealuseid näitajaid 
hõlmavad pakkumuste hindamise 
kriteeriumid piirduma näitajatega, millel on 
vahetu mõju töötajatele nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse 
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi kasutavatel avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijatel 
peaks olema lubatud kasutada pakkumuste 
hindamise kriteeriumina asjaomast 
kontsessiooni täitma määratud töötajate 
töökorraldust, kvalifikatsiooni ja kogemusi, 
kuna see võib mõjutada kontsessiooni 
täitmise kvaliteeti ja seega pakkumuse 
majanduslikku väärtust.

kaitsega või ebasoodsas olukorras olevate 
isikute või riskirühmade liikmete sotsiaalse 
integreerimisega lepingu täitmisega 
hõivatud töötajate hulka, sealhulgas 
puuetega inimeste ligipääsuvõimalustega.
Sel juhul peaksid kõnealuseid näitajaid 
hõlmavad pakkumuste hindamise 
kriteeriumid piirduma näitajatega, millel on 
vahetu mõju töötajatele nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiviga 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega ja viisil, mis välistab 
teiste liikmesriikide või selliste kolmandate 
riikide ettevõtjate otsese või kaudse
diskrimineerimise, kes osalevad WTO 
riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Majanduslikult soodsaima ja 
jätkusuutlikuima pakkumuse kriteeriumi 
kasutavatel avaliku sektori ja võrgustiku 
sektori hankijatel peaks olema lubatud 
kasutada pakkumuste hindamise 
kriteeriumina asjaomast kontsessiooni 
täitma määratud töötajate töökorraldust, 
kvalifikatsiooni ja kogemusi, kuna see võib 
mõjutada kontsessiooni täitmise kvaliteeti 
ja seega pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Käesoleva direktiiviga tagatakse, et 
võrdse konkurentsi eekirjade täitmise ja 
töötajate kaitse kindlustamiseks ettevõtjate 
ülemineku korral kohaldatakse direktiivi 
2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
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ühtlustamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Töötingimuste ja tööohutuse 
valdkonnas nii siseriiklikul kui ka ELi 
tasandil kehtivaid õigusnorme ja 
kollektiivlepinguid kohaldatakse
kontsessiooni täitmise kestel tingimusel, et 
sellised eeskirjad ja nende kohaldamine 
on kooskõlas liidu õigusega. Piiriüleste 
olukordade suhtes, kui ühe liikmesriigi 
töötajad osutavad lepingu alusel teenuseid 
teises liikmesriigis, kehtivad Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
1996. aasta direktiivis 96/71/EÜ (töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega) sätestatud 
miinimumtingimused, mida vastuvõttev 
liikmesriik peab lähetatud töötajate suhtes 
täitma.

(32) Kontsessiooni täitmise kestel tuleks 
kohaldada selle täitmise ajal kehtivaid 
riikliku, Euroopa ja rahvusvahelise 
tasandi töötingimuste ja tööohutuse 
valdkonna õigusnorme ja kõikide 
tasandite representatiivseid 
kollektiivlepinguid. Kehtib võrdväärse töö 
eest sarnasel töökohal võrdse tasu 
maksmise põhimõte.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Kontsessiooni täitmise ajal 
kohaldatakse ka selliseid sotsiaal- ja 
töökaitse ning töötingimustega seotud 
kohustusi käsitlevaid riiklikke õigusakte 
ja kollektiivlepinguid, mida kohaldatakse 
töö teostamise, teenuste osutamise või 
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tarnete tegemise kohas. Nende kohustuste 
täitmata jätmist käsitletakse asjaomase 
ettevõtja ränga eksimusena, mille alusel 
võib kõnealuse ettevõtja 
kontsessioonilepingu sõlmimise 
menetlusest kõrvale jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Kui kontsessiooni andmise korral 
võtab uus kontsessionäär riigiasutuselt, 
avaliku sektori hankijalt või eelmiselt 
kontsessionäärilt töötajad üle, 
kohaldatakse töötajate töökoha ja 
töötingimuste kaitse suhtes direktiivi 
2001/23/EÜ õiguslikke tagajärgi. 

Or. de

Muudatusettepanek 24
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kontsessioone ei tohiks anda 
ettevõtjatele, 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 liidu 
tasandil. Peale selle võiks avaliku sektori ja 

(33) Kontsessioone ei tohiks anda 
ettevõtjatele, 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 liidu 
tasandil. Selleks et võimaldada vastutusele 
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võrgustiku sektori hankijatel olla võimalus 
jätta kõrvale taotlejad või pakkujad liidu 
või siseriikliku seaduse tõsise rikkumise 
eest, et kaitsta aluslepingus sätestatuga 
sarnaseid avalikke huve, või kui ettevõtja 
puhul on sama avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankijaga varem 
sõlmitud kontsessioonilepingu või -
lepingute täitmisel ilmnenud 
märkimisväärseid või pidevaid puudusi.

võtmist varasemate õigusrikkumiste eest 
ja tagada tulevastes kontsessioonides 
selge ja läbipaistev vastutuse jaotus 
peamise ettevõtja ja muude alltöövõtjate 
vahel, peavad nii peamine ettevõtja kui ka 
alltöövõtjad omama vastutust nii üksikult 
kui ka solidaarselt. Peale selle võiks 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijatel olla võimalus jätta kõrvale 
taotlejad või pakkujad liidu või siseriikliku 
seaduse tõsise rikkumise eest, et kaitsta 
aluslepingus sätestatuga sarnaseid avalikke 
huve, või kui ettevõtja puhul on sama 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijaga varem sõlmitud 
kontsessioonilepingu või -lepingute 
täitmisel ilmnenud märkimisväärseid või 
pidevaid puudusi.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Thomas Händel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei mõjuta mis tahes 
tasandi ametiasutuste õigust otsustada, 
kas, kuidas ja millises ulatuses nad 
täidavad avalikke ülesandeid ise. 
Ametiasutused võivad täita avaliku huviga 
seotud ülesandeid oma vahendeid 
kasutades, ilma sunduseta anda 
kontsessioone muudele (välistele) 
ettevõtjatele. Nad võivad selliseid 
ülesandeid täita ka koos teiste 
ametiasutustega.

Or. de

Muudatusettepanek 26
Licia Ronzulli
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) „rahaliste huvidega seotud leping” –
leping, mille põhjuseks on hüvede 
vahetamine. See tähendab, et kumbki pool 
saab tehingust kasu ja see kasu ei pruugi 
olla majandusliku iseloomuga;

Or. it

Muudatusettepanek 27
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) „ehitusrisk” – risk, mis on seotud 
üleandmise hilinemise, lisakulude või
standarditele mittevastavusega;

Or. it

Muudatusettepanek 28
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) „kasutusvalmiduse risk” –
erapartneri poolt teenuste osutamisega 
seotud risk;

Or. it



PE492.772v01-00 22/45 AM\907628ET.doc

ET

Muudatusettepanek 29
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 c) „nõudlusrisk” – risk, mis on seotud 
nõudlusega erapartneri ülesandeks 
olevate teenuste järele;

Or. it

Muudatusettepanek 30
Thomas Händel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktides 2, 4 ja 7 osutatud 
ehitiste ja teenuste kasutamise õigusega 
kaasneb täiendava operatsiooniriski 
üleminek kontsessionäärile. Kontsessionäär 
loetakse kandvaks täiendavat
operatsiooniriski, kui ei ole tagatud, et 
kontsessiooni esemeks oleva ehitise 
käitamisega või teenuse osutamisega 
kaetakse tehtud investeeringud või 
tekkinud kulud.

Esimese lõigu punktides 2, 4 ja 7 osutatud 
ehitiste ja teenuste kasutamise õigusega 
kaasneb operatsiooniriski olulise osa
üleminek kontsessionäärile. Kontsessionäär 
loetakse kandvaks operatsiooniriski olulist 
osa, kui ei ole tagatud, et kontsessiooni 
esemeks oleva ehitise käitamisega või 
teenuse osutamisega kaetakse tehtud 
investeeringud või tekkinud kulud.

Or. de

Muudatusettepanek 31
Thomas Händel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune majanduslik risk võib seisneda 
järgmises:

Operatsioonirisk võib seisneda eelkõige
järgmises:
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Or. de

Muudatusettepanek 32
Riikka Manner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune majanduslik risk võib seisneda 
järgmises:

Kõnealune operatsioonirisk võib seisneda 
järgmises:

Or. fi

Muudatusettepanek 33
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ehitise kasutamise või teenuse osutamise 
nõudlusega seotud risk või

a) ehitise kasutamise või teenuse osutamise 
nõudlusega seotud risk, sealhulgas juhul, 
kui selline risk on märkimisväärselt 
piiratud, nt liikmesriigi avaliku õiguse 
raamsätetega; või

Or. de

Muudatusettepanek 34
Thomas Händel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lube või litsentse, milles on üksnes 
loetletud majandustegevuse teostamise 
tingimused, ei loeta kontsessioonideks. 
Sama kehtib avaliku sektori või 
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võrgustiku sektori hankija vaheliste 
lepingute puhul, mis puudutavad ettevõtja 
õigust kasutada avalikku ala või avalikke 
vahendeid (nt lihtsad maa kasutus- või 
rendilepingud) ja milles reeglina 
kehtestatakse üksnes üldised 
kasutustingimused, ilma et lepingupartner 
peaks avaliku sektori hankijale 
konkreetseid teenuseid osutama.

Or. de

Muudatusettepanek 35
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kontsessioone, mille väärtus jääb alla 
artiklis 5 sätestatud künniseid, võib anda 
otse ilma vajaduseta kuulutada välja 
pakkumiste esitamine. 

Or. it

Muudatusettepanek 36
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontsessiooni hinnanguline maksumus 
arvutatakse kõigi ehitustööde või teenuste 
maksumusena, isegi kui need ostetakse eri
lepingute alusel, kui lepingud on osa 
üksikprojektist. Üksikprojekti olemasolust 
võivad märku anda näiteks avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija poolne 
projekti eelnev üldplaneerimine ja 
kontseptsiooni väljatöötamine, asjaolu, et 

Kontsessiooni hinnanguline maksumus 
arvutatakse kõigi tehniliste,
funktsionaalsete ja majanduslike 
elementide põhjal, isegi kui need
elemendid kuuluvad mingite muude
lepingute alla. Üksikprojekti olemasolust 
võivad märku anda näiteks avaliku sektori 
või võrgustiku sektori hankija poolne 
projekti eelnev üldplaneerimine ja 
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hangitavad eri elemendid täidavad ühte 
majanduslikku või tehnilist ülesannet või 
on muul viisil loogiliselt seotud.

kontseptsiooni väljatöötamine, asjaolu, et 
hangitavad eri elemendid täidavad ühte 
majanduslikku või tehnilist ülesannet või 
on muul viisil loogiliselt seotud.

Or. it

Muudatusettepanek 37
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maa, olemasolevate ehitiste või muu 
kinnisvara või sellega seotud õiguste 
omandamist või rendilevõtmist mis tahes 
rahaliste vahenditega; samas kuuluvad 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse aga 
finantsteenuste kontsessioonid, mis antakse 
mis tahes vormis samaaegselt omandamis-
või rendilepinguga või enne või pärast 
viimaste sõlmimist;

(a) maa, olemasolevate ehitiste või muu 
kinnisvara või sellega seotud õiguste 
omandamist, rendilevõtmist või rendile 
andmist avaliku sektori või võrgustiku 
sektori hankija poolt mis tahes rahaliste 
vahenditega; samas kuuluvad käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse aga 
finantsteenuste kontsessioonid, mis antakse 
mis tahes vormis samaaegselt omandamis-
või rendilepinguga või enne või pärast 
viimaste sõlmimist;

Or. de

Muudatusettepanek 38
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) töölepinguid; (e) töölepinguid või kollektiivlepinguid,
mis aitavad kaasa töötingimuste 
parandamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste 
kontsessioonidele, mis käsitlevad üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid ja 
üldhuviteenuseid, näiteks:
a) veeteenused;
b) reoveeteenused;
c) jäätmekäitlusteenused;
d) energiateenused;
e) sotsiaalkaitsekomitee poolt vastu võetud 
Euroopa vabatahtlikule sotsiaalteenuste 
kvaliteediraamistikule vastavad 
sotsiaalteenused, eelkõige tervishoiu ja 
sotsiaalhoolekande, kohustusliku 
sotsiaalkindlustuse, hädaabi ja 
katastroofidele reageerimise teenuste, 
sotsiaaltoetuste teenuste ja ametiühingute 
osutatavate teenuste valdkonnas. 

Or. de

Muudatusettepanek 40
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontsessiooni kestus piirdub ajaga, mis 
kontsessionääril hinnanguliselt kulub 
ehitiste ekspluateerimise või teenuste 
osutamisega seoses tehtud investeeringute 
tagasiteenimiseks koos investeeritud 
kapitali mõistliku tootlusega.

Kontsessiooni andmisel võib avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
kontsessiooni eripärast ja 
proportsionaalsuse põhimõttest lähtuvalt 
kontsessiooni kestust piirata. Siinkohal 
võib arvestada selliste teguritega nagu 
aeg, mis kontsessionääril hinnanguliselt 
kulub ehitiste ekspluateerimise või teenuste 
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osutamisega seoses tehtud investeeringute 
tagasiteenimiseks. Arvesse võib võtta ka 
muid objektiivseid kriteeriume nagu 
avalik huvi kõrgekvaliteediliste teenuste 
pideva osutamise vastu või teenuse 
osutamine keskkonna seisukohast ja 
sotsiaalselt jätkusuutlikult ning 
kontsessionääri valimisega seotud kulud. 

Or. de

Muudatusettepanek 41
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontsessiooni kestus piirdub ajaga, mis 
kontsessionääril hinnanguliselt kulub 
ehitiste ekspluateerimise või teenuste 
osutamisega seoses tehtud investeeringute 
tagasiteenimiseks koos investeeritud 
kapitali mõistliku tootlusega.

Kontsessiooni kestus piirdub ajaga, mis 
kontsessionääril hinnanguliselt kulub 
ehitiste ekspluateerimise või teenuste 
osutamisega seoses tehtud investeeringute 
tagasiteenimiseks koos investeeritud 
kapitali mõistliku tootlusega, ning ka 
ajaga, mis kulub avaliku sektori hankija 
seatud tulemuseesmärkide täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 välja jäetud
Sotsiaalteenused ja muud eriteenused
X lisas loetletud selliste sotsiaalteenuste ja 
muude eriteenuste kontsessioonide suhtes, 
mis kuuluvad käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse, kohaldatakse artikli 
26 lõikes 3 ja artikli 27 lõikes 1 sätestatud 
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kohustusi.

Or. de

Muudatusettepanek 43
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kontsessiooni 
andmise menetluses osalemise õiguse jätta
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on puuetega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine 
või sätestada selliste kontsessioonide 
täitmise kaitstud töökohtade programmi 
raames, tingimusel et üle 30 % sellises 
töökohas, sellise ettevõtja alluvuses või 
selliste programmidega hõivatud 
töötajatest on puuetega või ebasoodsas 
olukorras olevad isikud.

Liikmesriigid võivad kontsessiooni 
andmise menetluses osalemise õiguse jätta:

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kaitstud töökohtadele või võimaldama 
selliste lepingute täitmist kaitstud 
töökohtade programmide tähenduses 
tingimusel, et enamik asjaomastest 
töötajatest on puuetega inimesed, kes oma 
puude iseloomu või raskuse tõttu ei saa 
tavatingimustes töökohtadel töötada või 
tavapärasel turul kergesti tööd leida;
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Or. en

Muudatusettepanek 45
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ettevõtetele ja programmidele, mille 
peamiseks eesmärgiks on ebasoodsas 
olukorras olevate töötajate sotsiaalne ja 
kutsealane integreerimine juhul, kui 
rohkem kui 30% nende ettevõtjate või 
programmide töötajatest on puuetega või 
ebasoodsas olukorras olevad töötajad.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juriidilistelt isikutelt võidakse nõuda, et 
nad näitaksid oma pakkumuses või 
osalemistaotluses nende isikute nimed ja
asjakohase kutsekvalifikatsiooni, kes 
vastutavad kõnealuse kontsessiooni 
täitmise eest.

2. Juriidilistelt isikutelt võidakse nõuda, et 
nad näitaksid oma pakkumuses või 
osalemistaotluses nende isikute asjakohase 
kutsekvalifikatsiooni, kes vastutavad 
kõnealuse kontsessiooni täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Arvestades pakkumuste valimise ja lepingu sõlmimise perioodi pikkust, on pakkujal võimatu 
taotlemise etapil teada töötajate nimesid.
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Muudatusettepanek 47
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pakkumusi teha või end taotlejaks seada 
võivad ka ettevõtjate rühmad.

3. Pakkumusi teha või end taotlejaks seada 
võivad ka ettevõtjate rühmad. Ettevõtjate 
rühmad, eriti väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd), võivad 
koonduda ettevõtjate konsortsiumiks. 

Or. en

Muudatusettepanek 48
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Avaliku sektori hankijad võtavad 
kontsessiooni andmise puhul eesmärgiks 
nn parima väärtuse. See tähendab kulude, 
kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse aspektide 
võimalikult laia ja soodsat 
kombinatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Avaliku sektori hankijad peavad 
järgima direktiivi 2001/7/EÜ sätteid 
makseviivituste kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 50
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Ettevõtjad järgivad liidu ja siseriiklike 
õigusaktide ja/või kollektiivlepingute või 
XIII a (uus) lisas loetletud rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega sotsiaal-, töökaitse- ja 
töötingimuste kohta kehtestatud 
kohustusi, mida kohaldatakse töö 
teostamise, teenuse osutamise või tarnete 
tegemise kohas.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d. Kontsessioonilepingute üksikasjad 
avalikustatakse, et kõik võiksid nendega 
tutvuda.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Avaliku sektori hankijad võivad
hankemenetlustes kasutada elektrooniliselt 
töödeldud andmeid menetluse igas etapis 
ette tulevate vigade ennetamiseks, 
avastamiseks ja parandamiseks, töötades 
selleks välja sobivad vahendid.

8. Avaliku sektori hankijad võivad
kontsessiooni andmise menetlustes
kasutada elektrooniliselt töödeldud 
andmeid menetluse igas etapis ette tulevate 
vigade ennetamiseks, avastamiseks ja 
parandamiseks, töötades selleks välja 
sobivad vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punktis 1 kindlaks määratud 
tehniline kirjeldus esitatakse 
kontsessioonidokumentides. Tehnilises 
kirjelduses määratakse kindlaks
ehitustööde, teenuste või asjade nõutavad 
omadused.

VIII lisa punktis 1 kindlaks määratud 
tehniline kirjeldus esitatakse 
kontsessioonidokumentides. Tehnilises 
kirjelduses määratakse kindlaks ehitise, 
teenuse või asja nõutavad omadused, et 
saavutada avaliku sektori hankija 
eesmärgid, kaasa arvatud 
jätkusuutlikkuse alased eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kontsessiooni andmise korral võtab 
uus kontsessionäär riigiasutuselt, avaliku 
sektori hankijalt või eelmiselt 
kontsessionäärilt töötajad üle, 
kohaldatakse töötajate töökoha ja 
töötingimuste kaitse suhtes direktiivi 
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2001/23/EÜ õiguslikke tagajärgi.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad täpsustavad 
kontsessiooniteates osalemistingimused 
seoses järgmisega:

Avaliku sektori hankijad täpsustavad 
kontsessiooniteates või -dokumendis
osalemistingimused seoses järgmisega:

Or. it

Muudatusettepanek 56
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hankijad piirduvad osalemistingimusi 
kehtestades selliste tingimustega, mis 
aitavad tagada, et taotleja või pakkuja 
vastab õiguslikult ja finantsiliselt 
kontsessiooni nõuetele ning on äriliselt ja 
tehniliselt suuteline asjaomast 
kontsessiooni täitma. Kõik nõuded peavad 
olema lepingu esemega seotud ja sellega 
proportsionaalsed, võttes arvesse tõelise 
konkurentsi tagamise vajadust.

Hankijad piirduvad osalemistingimusi 
kehtestades selliste tingimustega, mis 
aitavad tagada, et taotleja või pakkuja 
vastab õiguslikult ja finantsiliselt 
kontsessiooni nõuetele ning on äriliselt ja 
tehniliselt suuteline asjaomast 
kontsessiooni täitma. Kõik nõuded peavad 
olema lepingu esemega seotud ja sellega 
proportsionaalsed ning võtma arvesse 
tõelise konkurentsi tagamise vajadust.

Or. it
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Muudatusettepanek 57
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) töö-, sotsiaalkindlustus- või 
keskkonnaõiguse korduv ja/või tõsine 
rikkumine vastavalt res judicata jõudu 
omavatele kohtuotsustele.

Or. de

Muudatusettepanek 58
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija on teadlik res 
judicata jõudu omavast otsusest, mille 
kohaselt ettevõtja ei ole täitnud maksude 
või sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi oma asukohariigi või 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija riigi õigusaktide kohaselt.

6. Ettevõtjad jäetakse kontsessioonis 
osalemisest kõrvale, kui avaliku sektori või 
võrgustiku sektori hankija on teadlik res 
judicata jõudu omavast otsusest või 
õiguslikult siduvast haldusotsusest, mille 
kohaselt ettevõtja ei ole täitnud maksude 
või sotsiaalkindlustusmaksete maksmisega 
seotud kohustusi oma asukohariigi või 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija riigi õigusaktide kohaselt, või kui 
ettevõtja on rohkem kui ühel korral 
saanud tööõigusega seotud süüdimõistva 
otsuse või karistuse.

Or. de

Muudatusettepanek 59
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ette näha, et avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija võib 
jätta kontsessiooni andmises osalemisest 
kõrvale mis tahes ettevõtja, kui on täidetud 
üks järgmistest tingimustest:

Liikmesriigid näevad ette, et avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija võib 
jätta kontsessiooni andmises osalemisest 
kõrvale mis tahes ettevõtja, kui on täidetud 
üks järgmistest tingimustest:

Or. de

Muudatusettepanek 60
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 7 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) sotsiaalkindlustus-, töö-, maksu- või 
keskkonnaõiguse rikkumised.

Or. de

Muudatusettepanek 61
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Liikmesriigid määravad kindlaks 
käesoleva artikli kohaldamise tingimused. 
Nad esitavad teistele liikmesriikidele 
vastava taotluse korral mis tahes teabe, mis 
on seotud käesolevas artiklis loetletud 
kõrvalejätmise põhjustega. 
Asukohaliikmesriigi pädevad asutused 
annavad sellist teavet kooskõlas direktiivi 
[asendab direktiivi 2004/18/EÜ] artikliga 
88.

9. Liikmesriigid määravad kindlaks 
käesoleva artikli kohaldamise tingimused. 
Nad esitavad teistele liikmesriikidele 
vastava taotluse korral mis tahes teabe, mis 
on seotud käesolevas artiklis loetletud 
kõrvalejätmise põhjustega. 
Asukohaliikmesriigi pädevad asutused 
annavad sellist teavet kooskõlas direktiivi 
[asendab direktiivi 2004/18/EÜ] artikliga 
88. Liikmesriigid ja komisjon töötavad ka 
välja õigusrikkumiste kohta teabe 
kogumise menetluse ja teevad selle 
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võrgustiku sektori hankijatele 
kättesaadavaks.

Or. de

Muudatusettepanek 62
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija esitab kontsessiooniteates või -
dokumentides igale lõikes 1 osutatud 
kriteeriumile antud suhtelise kaalu või 
loetleb kriteeriumid tähtsuse järjekorras.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 63
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad sõlmivad kontsessiooni 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel kooskõlas lõikega 2. Need 
kriteeriumid võivad lisaks hinnale või 
kuludele hõlmata mis tahes järgmist 
kriteeriumi:

4. Liikmesriigid näevad ette, et avaliku 
sektori ja võrgustiku sektori hankijad 
sõlmivad kontsessiooni majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel kooskõlas 
lõikega 2. Need kriteeriumid hõlmavad
lisaks hinnale või kuludele mis tahes 
järgmist kriteeriumi:

Or. de

Muudatusettepanek 64
Edite Estrela
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad sõlmivad kontsessiooni 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel kooskõlas lõikega 2. Need 
kriteeriumid võivad lisaks hinnale või 
kuludele hõlmata mis tahes järgmist 
kriteeriumi:

4. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad sõlmivad kontsessiooni 
majanduslikult soodsaima ja 
jätkusuutlikuima pakkumuse alusel 
kooskõlas lõikega 2. Need kriteeriumid 
võivad lisaks hinnale või kuludele hõlmata 
mis tahes järgmist kriteeriumi:

Or. en

Muudatusettepanek 65
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad sõlmivad kontsessiooni 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel kooskõlas lõikega 2. Need 
kriteeriumid võivad lisaks hinnale või 
kuludele hõlmata mis tahes järgmist 
kriteeriumi:

4. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
avaliku sektori ja võrgustiku sektori 
hankijad sõlmivad kontsessiooni 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
alusel kooskõlas lõikega 2. Need 
kriteeriumid võivad igal juhul lisaks 
hinnale või kuludele hõlmata mis tahes 
järgmist kriteeriumi:

Or. it

Muudatusettepanek 66
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
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esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonnanäitajad ja 
innovatiivsus;

esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, sotsiaalne huvi, keskkonnanäitajad 
ja innovatiivsus;

Or. it

Muudatusettepanek 67
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) sotsiaalkriteeriumid, nt järgmiste 
kriteeriumide järgimine:
sotsiaal- ja töökaitse, töötingimused, 
töötervishoiu- ja -ohutuse alased 
eeskirjad;
tööhõivevõimalused, sh järgmise 
edendamine: noorte tööhõive, sooline 
tasakaal, tööhõivevõimalused 
pikaajalistele töötutele ja eakamatele 
töötajatele, isikutele ebasoodsas olukorras 
olevatest rühmadest ja puuetega isikutele; 
inimväärsed töönormid;
sotsiaalne kaasatus;
eetiline kutsetegevus;
juurdepääs kohapeal pakutavale 
kutsekoolitusele;
inimõigused.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teenuste kontsessioonide ja ehitustööde 
projekteerimise puhul võidakse arvesse
võtta asjaomast kontsessiooni täitma 
määratud töötajate töökorraldust, 
kvalifikatsiooni ja kogemusi ning sellest 
tulenevalt võib kõnealused töötajad pärast 
kontsessiooni andmist asendada üksnes 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija nõusolekul, kes peab kontrollima, 
et asendamistega tagatakse samaväärne 
töökorraldus ja kvaliteet;

b) teenuste kontsessioonide ja ehitustööde 
projekteerimise puhul võetakse arvesse 
asjaomast kontsessiooni täitma määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifikatsiooni ja 
kogemusi, nagu ka kõigi alltöövõtjate 
kvalifikatsiooni ja ametialast 
professionaalsust, ning sellest tulenevalt 
võib kõnealused töötajad pärast 
kontsessiooni andmist asendada üksnes 
avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija nõusolekul, kes peab kontrollima, 
et asendamistega tagatakse samaväärne 
töökorraldus, kvaliteet, kvalifikatsioon ja 
kogemused;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankijad kohaldavad ehitustööde ja 
teenuste kontsessioonide andmisel 
täiendavaid sotsiaalseid ja 
keskkonnakriteeriume, mis tuuakse ära 
kontsessiooni teates. Need hõlmavad 
riiklikes, Euroopa Liidu ja 
rahvusvahelistes õigusnormides ja 
haldussätetes sätestatud töötingimusi, eri 
tasandite representatiivseid 
palgakokkuleppeid ja vahekohtuotsuseid. 
Kehtib ka võrdväärse töö eest sarnasel 
töökohal võrdse tasu maksmise põhimõte.

Or. de
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Muudatusettepanek 70
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) Võib lisada täiendavaid sotsiaal- ja 
tööhõivepoliitika kriteeriume, nt soolise 
võrdsuse edendamine ning eriti 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade 
integreerimine tööturule, sh nooremad ja 
eakamad töötajad ja praktikandid, 
pikaajalised töötud, rändetaustaga isikud 
ja puuetega isikud.

Or. de

Muudatusettepanek 71
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 4 osutatud juhul märgib avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
kontsessiooniteates, pakkumuse esitamise 
ettepanekus või 
kontsessioonidokumentides suhtelise kaalu, 
mille ta omistab igale valitud kriteeriumile 
majanduslikult soodsaima pakkumise 
kindlakstegemisel.

Lõikes 4 osutatud juhul märgib avaliku 
sektori või võrgustiku sektori hankija 
kontsessiooniteates, pakkumuse esitamise 
ettepanekus või 
kontsessioonidokumentides suhtelise kaalu, 
mille ta omistab igale valitud kriteeriumile 
majanduslikult soodsaima ja 
jätkusuutlikuima pakkumise 
kindlakstegemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) olelusringiga otseselt seotud välised 
sotsiaalkulud, mis võivad hõlmata 
ebakindlat tööd, pikki tööpäevi, 
tervishoiu- ja ohutusnõuetele 
mittevastavust ja kutsekoolituse 
puudumist. 

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ramona Nicole Mănescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui avaliku sektori hankijad hindavad 
kulusid olelusringi kulude arvestamise 
alusel, märgivad nad 
kontsessioonidokumentides ära olelusringi 
kulude arvutamiseks kasutatava meetodi.
Kasutatud meetod peab vastama kõigile 
järgmistele tingimustele:

Kui avaliku sektori hankijad hindavad 
kulusid olelusringi kulude arvestamise 
alusel, märgivad nad 
kontsessioonidokumentides ära olelusringi 
kulude arvutamiseks kasutatava meetodi.
Kasutatavat meetodit tuleb lihtsustada, et 
see oleks juurdepääsetav VKEde jaoks, 
ning see peab vastama kõigile järgmistele 
tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 74
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija võib kontsessioonidokumentides 
paluda või liikmesriik nõuda, et pakkuja 
märgiks oma pakkumuses ära lepingu kõik 

1. Avaliku sektori või võrgustiku sektori 
hankija võib kontsessioonidokumentides 
paluda või liikmesriik nõuda, et pakkuja 
märgiks oma pakkumuses ära lepingu kõik 
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osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja allhangete kõik 
kavandatud täitjad.

osad, mis ta kavatseb lasta teha allhankena 
kolmandatel isikutel, ja allhangete kõik 
kavandatud täitjad, ning lisama alltöövõtja 
kohta kogu teabe, sh nimed, 
kontaktandmed ja seaduslikud esindajad. 
Mis tahes muudatustest alltöövõtuahelas 
ning mis tahes uuest alltöövõtjast tuleb 
avaliku sektori hankijale viivitamatult 
teada anda, esitades nende nimed, 
kontaktandmed ja seaduslikud esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõige 1 ei piira peamise töövõtja 
vastutust.

2. Lõige 1 ei piira peamise töövõtja ja 
alltöövõtja vastutust.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ilma et see piiraks lõike 2 kohast 
vastutust, vastutavad peamine töövõtja ja 
alltöövõtja(d) solidaarselt.

Or. de

Muudatusettepanek 77
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevused, mis on seotud geograafilise 
piirkonna kasutamisega lennuvälja- ja 
meresadama- või siseveesadamateenuste 
või muude terminaliteenuste osutamiseks 
ettevõtjatele, kes teevad vedusid õhu-, 
mere- või siseveeteede kaudu.

5. Tegevused, mis on seotud geograafilise 
piirkonna kasutamisega lennuvälja- ja 
meresadama- või siseveesadamateenuste 
või muude üldtaristuteenuste osutamiseks 
ettevõtjatele, kes teevad vedusid õhu-, 
mere- või siseveeteede kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 78
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TEAVE, MIS AVALDATAKSE 
KONTSESSIOONITEADETES

TEAVE, MIS AVALDATAKSE 
KONTSESSIOONITEADETES VÕI 
KONTSESSIOONIDOKUMENDIS

Or. it

Muudatusettepanek 79
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
X lisa 

Komisjoni ettepanek

ARTIKLIS 17 OSUTATUD TEENUSED
CPV kood Kirjeldus

7511000-4 ja
85000000 -9 kuni 85323000 -9
(välja arvatud 85321000-5 ja 85322000-2)

Tervishoiu- ja sotsiaalteenused
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75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Hariduse, tervishoiu ja kultuuri 
haldusteenused

75300000-9 Kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sotsiaaltoetuste teenused

98000000-3 Muud ühiskondlikud, sotsiaal- ja 
isikuteenused

98120000-0 Ametiühingute teenused

98131000-0 Usuorganisatsioonide teenused

Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 80
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

PÕHJENDUSES 3 JA ARTIKLI 22 
LÕIKE 4 PUNKTIS C VIIDATUD 
RAHVUSVAHELISTE SOTSIAAL- JA 
KESKKONNAKONVENTSIOONIDE 
LOETELU 
Konventsioon nr 87 – Ühinemisvabaduse 
ja organiseerumisõiguse kaitse 
konventsioon;
Konventsioon nr 98 –
Organiseerumisõiguse ja kollektiivse 
läbirääkimisõiguse kaitse konventsioon
Konventsioon nr 29 – Sunniviisilise või 
kohustusliku töö konventsioon;
Konventsioon nr 105 – Sunniviisilise töö 
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kaotamise konventsioon;
Konventsioon 138 – Vanuse alampiiri 
konventsioon;
Konventsioon 111 –
Diskrimineerimisevastane (tööhõives ja 
töökohtadel) konventsioon;
Konventsioon nr 100 – Võrdväärse töö 
eest mees- ja naistöötajate võrdse 
tasustamise konventsioon;
Konventsioon nr 182 – Lapsele sobimatu 
töö ja muu talle sobimatu tegevuse 
viivitamatu keelustamise konventsioon.
Osoonikihi kaitsmise Viini konventsioon 
ja osoonikihti kahandavate ainete 
Montreali protokoll;
Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja 
nende kõrvaldamise kontrolli Baseli 
konventsioon (Baseli konventsioon);
Orgaaniliste püsisaasteainete piiramise 
Stockholmi konventsioon;
Teatavate ohtlike kemikaalide ja 
pestitsiididega rahvusvaheliseks 
kauplemiseks nõusoleku saamise korda 
käsitlev Rotterdami konventsioon, 
10.9.1998, ja selle kolm piirkondlikku 
protokolli.

Or. en


