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Muudatusettepanek 36
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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,

Or. en

Muudatusettepanek 37
Thomas Händel

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 

(2) Võttes arvesse riigi erilisi kohustusi 
avalike hangete puhul vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris, 
kohaldatakse siseturu kriteeriume ainult 
piiratud ulatuses.
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põhimõtetest kinnipidamise, moodustama 
heade äritavade raamistiku ja olema 
võimalikult paindlik.

Or. de

Muudatusettepanek 38
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 
volituste jaotust. Kõnealuste eeskirjade 
kohaldamine ei tohiks piirata 
ametiasutuste õigust ise otsustada, kuidas 
nad avalikke teenuseid osutavad.

Or. en
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Selgitus

Uute eeskirjade vastavusse viimine Lissaboni lepinguga.

Muudatusettepanek 39
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Riigihanked täidavad väga olulist rolli 
„Euroopa 2020” strateegias16, 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 
hankemenetlused17 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiiviga 2004/18/EÜ ehitustööde 
riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta,18 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 
asjakohaseid aspekte.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 40
Tamás Deutsch

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 
asjakohaseid aspekte.

(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, et 
hankijad saaksid riigihankeid tugevamalt 
kasutada säästva arengu ja tööhõive ning 
muude ühiste liidu eesmärkide 
saavutamiseks, muutes nii avaliku sektori 
kulutõhusamaks; eelkõige tuleks tagada 
võimalikult soodne kulutasuvuse suhe ja 
hõlbustada eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses. Samuti tuleb 
lihtsustada riigihankeid reguleerivaid 
liidu õigusakte, eelkõige seoses 
tegutsemisviisiga nende jätkusuutlikkuse 
alaste eesmärkide saavutamiseks, mis 
hõlmavad riigihankemenetlusi, ning 
selgitada põhimõisteid ja -kontseptsioone, 
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et tagada suurem õiguskindlus ja võtta 
arvesse Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 

(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, et 
hankijad saaksid riigihankeid tugevamalt 
kasutada säästva arengu ja tööhõive ning 
muude ühiste liidu eesmärkide 
saavutamiseks, muutes nii avaliku sektori 
kulutõhusamaks; eelkõige tuleks tagada 
võimalikult soodne kulutasuvuse suhe ja 
hõlbustada eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses. Ka on vaja selgitada 
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väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

põhimõisteid ja -kontseptsioone, et tagada 
suurem õiguskindlus ja võtta arvesse 
Euroopa Liidu Kohtu asjakohase 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte. Kõnealuse 
direktiiviga reguleeritakse 
hankemenetlust. Ühiste eesmärkide 
saavutamiseks võivad hankijad kehtestada 
tingimusi, mis on rangemad või lähevad 
kaugemale kehtivatest ELi õigusaktidest.

Or. en

Selgitus

Ei tohi olla mingit kahtlust selles, et hankijad tohivad kehtestada nõudmisi, mis lähevad 
kaugemale antud valdkonnas kehtivatest ELi õigusaktidest.

Muudatusettepanek 42
Tamás Deutsch

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 nõuded ja 
sotsiaalselt jätkusuutliku tootmisviiside 
põhimõtted, eelkõige pidades silmas 
säästva arengu edendamist, inimtervise 
kaitset ja terve väärtusahela turvalisust 
ning sotsiaalsetest normidest ja riiklikest 
ja ELi tööõiguse alastest õigusaktidest 
kinnipidamist. Käesolevas direktiivis 
selgitatakse, kuidas avaliku 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 
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riigihankelepingud, tagades samas
nõutava seose lepingu esemega ja
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei kajastata piisavalt sotsiaalseid nõudeid.

Muudatusettepanek 44
Thomas Händel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 9 kohaselt võtab liit oma poliitika ja 
meetmete määratlemisel ja rakendamisel 
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, 
edendades jätkusuutlikke riigihankeid, 
kaasates sotsiaalsed kriteeriumid 
hankemenetluse kõikidesse etappidesse 
ning järgides kohustusi, mis on seotud 
sotsiaalsete ja tööhõivealaste 
tingimustega, tervishoiu ja ohutusega 
töökohal, sotsiaalkindlustuse ja 
töötingimustega, nagu need on sätestatud 
ELi ja liikmesriikide õigusnormide või 
haldussätetega, vahekohtuotsusega, 
kollektiivlepingutega ja rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega, mis on esitatud XIV 
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

Selgitus

Nn horisontaalset klauslit tuleb ka riigihangete puhul arvesse võtta. Riigihanke tingimused 
tuleb sellele vastavalt kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 45
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 46
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et tagada turu tegelik avamine ja 
õiglane tasakaalustatus hanke-eeskirjade 
kohaldamisel vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris, on
vaja, et hõlmatud üksused oleksid 
määratletud mingil muul alusel peale
nende juriidilise staatuse. Seepärast tuleks 
tagada, et avalikus sektoris ja erasektoris 
tegutsevate võrgustiku sektori hankijate 
võrdse kohtlemise põhimõtet ei rikuta. 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
345 kohaselt on vaja ka tagada, et 
mõjutataks omandi õiguslikku režiimi 
liikmesriikides.

(7) Et tagada riigi ülesanded 
üldhuviteenuste pakkumiseks riigihangete 
korraldamisel vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris, ei ole
vaja hõlmatud üksuseid nende avaliku 
sektori ülesannete tõttu samal määral 
võrdselt kohelda.

Or. de

Muudatusettepanek 47
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)
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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.

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 48
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada otsustamisprotsessi või sõlmida 
teiste taotlejatega kokkuleppeid menetluse 
tulemuse mõjutamiseks, võib viia liidu 
õiguse aluspõhimõtete rikkumiseni ja 
tõsiselt moonutada konkurentsi.
Ettevõtjatelt tuleks seepärast nõuda 
ausõnaga kinnitust selle kohta, et nad ei 
tegele sellise ebaseadusliku tegevusega, 
ning kui see kinnitus osutub valeks, tuleb 
nad menetlusest kõrvale jätta.

(13) Hankemenetluses osalejate 
ebaseaduslik tegevus, näiteks katsed 
mõjutada otsustamisprotsessi või sõlmida 
teiste taotlejatega kokkuleppeid menetluse 
tulemuse mõjutamiseks või töö-,
keskkonnakaitse- või inimtervishoiu 
alaste õigusaktide rikkumine või 
töönorme rikkuvad meetmed, võib tõsiselt 
moonutada konkurentsi ja viia liidu 
õiguse aluspõhimõtete rikkumiseni.
Ettevõtjatelt tuleb seepärast nõuda 
ausõnaga kinnitust selle kohta, et nad ei 
tegele sellise ebaseadusliku tegevusega, 
ning kui see kinnitus osutub valeks, tuleb 
nad menetlusest kõrvale jätta.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Tamás Deutsch

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.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

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), 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 
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käesolevat direktiivi kokkulepetega 
ühinenud kolmandate riikide ettevõtjate 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Minodora Cliveti

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 
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.

(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 
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.

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

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 väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete 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.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) (1) 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.
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Muudatusettepanek 54
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida 
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.

(40) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida 
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 töö-, kollektiivlepingute 
ja puudega inimeste ligipääsu nõude 
eiramise pärast, või muu raske eksimuse 
tõttu ametialaste käitumisreeglite vastu, 
nagu näiteks konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

Or. en
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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.

Muudatusettepanek 55
Tamás Deutsch

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Thomas Händel

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, 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 „majanduslikult
soodsat pakkumust”, arvestades et viimasel 
juhul on neil vabadus kehtestada piisavad 
kvaliteedistandardid, kasutades tehnilisi 
kirjeldusi või lepingu täitmise tingimusi.

Or. de

Selgitus

Kõige madalam hind põhjustab tavaliselt hinna allapakkumise, mis hakkab avaldama survet 
palkadele ja muudele töötingimustele. See ei ole kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 3.

Muudatusettepanek 57
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(47) Lisaks tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes 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 
lepingu esemega. Selleks et sotsiaalseid 
kaalutlusi riigihangetes paremini arvesse 
võtta, võidakse hankijatel lubada ka lisada
soodsaima pakkumuse hindamise 
kriteeriumide hulka tootmis- või 
tarnimisprotsessi vahetult kaasatud 
inimeste töötingimustega seotud näitajad.
Kõnealused näitajad võivad hõlmata
üksnes tootmisprotsessi kaasatud töötajate 
tervise kaitset või soodustada lepingut 
täitma määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis 
mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 1996. aasta 
direktiiviga 96/71/EÜ töötajate lähetamise 
kohta seoses teenuste osutamisega32 ning 
viisil, mis ei diskrimineeri otseselt või 
kaudselt teiste liikmesriikide või WTO 
riigihankelepingu või liidu sõlmitud 
vabakaubanduslepingute osapoolteks 
olevate kolmandate riikide ettevõtjaid.

(47) Lisaks tuleks võrgustiku sektori 
hankijatel lubada tehnilistes kirjeldustes 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 
lepingu esemega. Selleks et sotsiaalseid 
kaalutlusi riigihangetes paremini arvesse 
võtta, võidakse hankijatel lubada ka lisada
soodsa pakkumuse hindamise 
kriteeriumide hulka tootmis- või 
tarnimisprotsessi vahetult kaasatud 
inimeste töötingimustega seotud näitajad.
Kõnealused näitajad võivad hõlmata lisaks
tootmisprotsessi kaasatud töötajate tervise
kaitsele ning riiklikest, Euroopa Liidu ja 
rahvusvahelisest tööõigusnormidest 
kinnipidamisele ka lepingut täitma 
määratud isikute hulka kuuluvate 
ebasoodsas olukorras olevate või 
haavatavatesse elanikkonnarühmadesse 
kuuluvate isikute sotsiaalset lõimimist, 
sealhulgas puudega inimestele ligipääsu 
võimaldamist. Kõnealuseid näitajaid 
hõlmav mis tahes hindamiskriteerium 
peaks igal juhul piirduma näitajatega, mis 
mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas.

Or. de

Muudatusettepanek 58
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Töötingimuste ja tööohutuse 
valdkondade siseriikliku ja ka liidu tasandi 
õigusnormid ja kollektiivlepingud kehtivad 
lepingu täitmise ajal tingimusel, et sellised 
eeskirjad ja nende kohaldamine vastavad 
liidu õigusele. Piiriüleste olukordades, kui
ühe liikmesriigi töötajad osutavad 
hankelepingu täitmiseks teenuseid teises 
liikmesriigis, kehtivad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
1996. aasta direktiivis 96/71/EÜ (töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega)33 sätestatud 
miinimumtingimused, mida vastuvõttev 
riik peab lähetatud töötajate suhtes 
täitma. Kui siseriiklikud õigusaktid 
sisaldavad selliseid sätteid, võib nende 
kohustuste täitmata jätmist käsitleda 
asjaomase ettevõtja ränga eksimusena, 
mille alusel võib kõnealuse ettevõtja 
riigihankelepingu sõlmimise menetlusest 
kõrvale jätta.

(51) Töötingimuste ja tööohutuse 
valdkondade siseriikliku ja ka riikliku, 
Euroopa ja rahvusvahelise tasandi 
õigusnormid ja kollektiivlepingud kehtivad 
lepingu täitmise ajal. Kehtib võrdväärse 
töö eest sarnasel töökohal võrdse tasu 
maksmise põhimõte. Kui siseriiklikud 
õigusaktid sisaldavad selliseid sätteid, võib 
nende kohustuste täitmata jätmist käsitleda 
asjaomase ettevõtja ränga eksimusena, 
mille alusel võib kõnealuse ettevõtja 
riigihankelepingu sõlmimise menetlusest 
kõrvale jätta.

Or. de

Muudatusettepanek 59
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51 a) Ettevõtja vahetumisel võib uus 
ettevõtja eelmise ettevõtja töötajad üle 
võtta. Sel juhul tuleks kohaldada direktiivi 
2001/23/EÜ vastavaid sätteid, et tagada 
töötajatele asjakohased tööhõive- ja 
töötamistingimused.

Or. de
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Selgitus

Sellega saab tagada hangete tegemise kvaliteedikriteeriumite alusel, mitte sotsiaalsel 
dumpingul põhineva hinna allapakkumise alusel.

Muudatusettepanek 60
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

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, 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Liikmesriigid peaksid määrama 
üheainsa ametiasutuse riigihankepoliitika 
jälgimiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks. Selline keskasutus peaks 
saama otsest ja õigeaegset teavet, eelkõige 
seoses riigihankealaste õigusaktide 
rakendamist mõjutavate probleemidega. 

välja jäetud
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See asutus peaks suutma anda kohest 
tagasisidet poliitika toimimise ja 
siseriiklike õigusaktide ja tavade 
võimalike puuduste kohta ning aidata 
leida kiiresti lahendusi. Selleks et tõhusalt 
võidelda korruptsiooni ja pettustega, 
peaks ka kõnealusel keskasutusel ja 
üldsusel olema võimalus uurida sõlmitud 
lepingute teksti. Suure maksumusega 
lepingud tuleks seega edastada 
järelevalveasutusele ning huvitatud 
isikutel peaks olema nendele 
dokumentidele juurdepääs ulatuses, mis ei 
ohusta seaduslikke avalikke või erahuve.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 63
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 a) Kodanikel, asjaomastel koondunud 
või mittekoondunud sidusrühmadel ja 
muudel isikutel ja ühendustel, kellel ei ole 
direktiivi 89/665/EMÜ alusel juurdepääsu 
läbivaatamismenetlusele, on
maksumaksjatena siiski legitiimne õigus 
nõuetekohasele hankemenetlusele. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade või 
teenuste ostmist või muul viisil hankimist
kõnealuste võrgustiku sektori hankijate 
valitud ettevõtjatelt, tingimusel et 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 

Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis vähemalt ühe võrgustiku sektori 
hankija poolt ehitustööde, asjade või 
teenuste ostmist riigihangete kaudu
kõnealuste võrgustiku sektori hankijate 
valitud ettevõtjatelt, tingimusel et 
kõnealused ehitustööd, asjad või teenused 
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on ette nähtud mõne artiklites 5–11 
osutatud tegevuse teostamiseks.

on ette nähtud mõne artiklites 5–11 
osutatud tegevuse teostamiseks. Käesolev 
direktiiv hõlmab seega ainult 
varustusvaldkonna riigihankeid.

Or. en

Selgitus

Riigihankedirektiivi kohaldatakse ainult „riigihangetele”, sealhulgas rentimisele või 
üürimisele. Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele ei kohaldata ehitustöödele, asjadele või 
teenustele, mis ei ole mõeldud avalikuks otstarbeks ja mis ei anna otsest kasu avaliku sektori 
hankijale, riigihankeõigust (C-451/08).

Muudatusettepanek 65
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik üksikprojektiga hõlmatud lepingute 
raames hangitud ehitustööd, asjad ja/või 
teenused moodustavad käesoleva direktiivi 
mõistes üksikhanke, isegi kui need
hangitakse eri lepingute alusel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lõik on liiga üldiselt ja ebaselgelt sõnastatud.

Muudatusettepanek 66
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 400 000 eurot asjade ja teenuste 
hankelepingute ning ideekonkursside 

(a) 500 000 eurot asjade ja teenuste 
hankelepingute ning ideekonkursside 
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puhul; puhul;

Or. de

Muudatusettepanek 67
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 5 000 000 eurot ehitustööde 
hankelepingute puhul;

(b) 6 5 000 000 eurot ehitustööde 
hankelepingute puhul;

Or. de

Muudatusettepanek 68
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 1 000 000 eurot XVII lisas loetletud 
sotsiaalteenuste ja muude eriteenuste 
hankelepingute puhul.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 69
Tamás Deutsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 70
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Ainuõiguse alusel sõlmitud teenuste 

hankelepingud
Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste 
riigihankelepingute suhtes, mille hankija 
on ise artikli 2 lõike 1 tähenduses avaliku 
sektori hankija või hankija või hankijate 
ühenduse suhtes, kellel on ainuõigus 
vastavalt aluslepinguga kooskõlas 
olevatele avaldatud õigus- või 
haldusnormidele.

Or. en

Selgitus

Tuuakse uuesti sisse kehtiva direktiivi 2004/18/EÜ artikkel 18. See artikkel on oluline üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise puhul, kuna selles välistatakse sellised teenuste 
riigihankelepingud, mis põhinevad aluslepinguga kooskõlas olevatele avaldatud õigus- või 
haldusnormidele vastaval ainuõigusel. Euroopa Kohus on seda sätet kohaldanud kohtuasjas 
C-360/96.

Muudatusettepanek 71
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 b (uus)



AM\908455ET.doc 27/54 PE492.841v01-00

ET

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.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 lepinguga hõlmatud tegevusest 
toimub kontrolliva avaliku sektori hankija 
või sama avaliku sektori hankija 
kontrollitavate muude juriidiliste isikute 
alluvuses;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel



PE492.841v01-00 28/54 AM\908455ET.doc

ET

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, välja arvatud õiguslikult 
ette nähtud vormid või erasektori osalus;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 74
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti a mõistes teostab 
avaliku sektori hankija juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
ta teostab oma osakondade üle, kui ta 
avaldab otsustavat mõju kontrollitava 
juriidilise isiku strateegilistele 
eesmärkidele ja olulistele otsustele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esimese lõigu punkt a on piisavalt selge ja kordus ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 75
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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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
või üksused sõlmib või sõlmivad 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, välja arvatud 
õiguslikult ette nähtud erasektori osaluse 
vormid.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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:

Or. en

Muudatusettepanek 77
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b
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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 lepinguga hõlmatud tegevusest 
toimub kontrollivate avaliku sektori 
hankijate või samade avaliku sektori 
hankijate kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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, välja arvatud õiguslikult 
ette nähtud vormid või erasektori osalus;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike a kohaldamisel kontrollivad avaliku 
sektori hankijad juriidilist isikut ühiselt 
juhul, kui on täidetud järgmised 
kumulatiivsed tingimused:

välja jäetud

(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad osalevate 
avaliku sektori hankijate esindajatest;
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(b) kõnealused avaliku sektori hankijad 
saavad ühiselt avaldada otsustavat mõju 
kontrollitava juriidilise isiku 
strateegilistele eesmärkidele ja olulistele 
otsustele;
(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;
(d) kontrollitav juriidiline isik ei saa 
avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks 
tegelike kulude hüvitamisele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Kohtu otsuse ulatuslik tõlgendus on ebavajalik ja ei aita hoida teksti lühikese ja 
täpsena.

Muudatusettepanek 80
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vähemalt kahe avaliku sektori hankija 
vahel sõlmitud kokkulepet ei peeta
„ehitustööde, asjade või teenuste 
hankelepinguks” käesoleva direktiivi artikli 
2 punkti 7 tähenduses, kui on täidetud 
järgmised kumulatiivsed tingimused:

4. Vähemalt kahe avaliku sektori hankija 
vahel sõlmitud kokkulepet ei peeta
„ehitustööde, asjade või teenuste 
hankelepinguks” käesoleva direktiivi artikli 
2 punkti 7 tähenduses ja see ei kuulu 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, kui 
on täidetud järgmised kumulatiivsed 
tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 81
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, mille 
eesmärk on täita ühiselt avalike 
teenustega seotud ülesandeid ning mis 
hõlmab lepingupoolte vastastikuseid 
õigusi ja kohustusi;

(a) partnerluse eesmärk on avaliku
teenuse osutamine ja see tehakse 
ülesandeks kõikidele osalevatele avaliku
sektori hankijatele, või täiendava ülesande 
täitmine, mis on vajalik kõikidele avaliku 
sektori hankijatele ülesandeks tehtud 
avaliku teenuse osutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 83
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 avaliku sektori asutused ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui
20 % lepingu eseme seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;
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Or. en

Selgitus

Õigusprobleemide vältimiseks on täpsustus vajalik.

Muudatusettepanek 84
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kokkulepe ei hõlma osalevate avaliku 
sektori hankijate vahelisi rahalisi 
ülekandeid, v.a ülekanded, mis vastavad 
ehitustööde, teenuste või asjade tegelike 
kulude hüvitamisele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 85
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) teenuse osutamisel osalevad ainult 
asjaomased ametiasutused ilma erasektori 
osaluseta, välja arvatud avaliku sektori
hankijad, kes osalevad koostöös artikli 2 
lõike 4 kohaselt avalik-õigusliku 
organina.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Emilie Turunen
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

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.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siiski on ülesannete ülekandmine avaliku 
sektori organisatsioonide vahel 
liikmesriikide haldusorganite ülesanne ja 
selle suhtes ei kohaldata riigihankeõigust.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakkumusi teha või end taotlejaks seada Pakkumusi teha või end taotlejaks seada 
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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 vormi.

võivad ka ettevõtjate rühmad. Võrgustiku 
sektori hankijad ei kehtesta selliste 
rühmade hankemenetluses osalemise 
suhtes eritingimusi, mis erinevad 
üksikutele taotlejatele kehtestatud 
tingimustest või täiendavad neid.
Võrgustiku sektori hankijad ei või nõuda, 
et kõnealused rühmad võtaksid pakkumuse 
või osalemistaotluse esitamiseks mingi 
konkreetse juriidilise vormi.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 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 piirata järgmiste 
osaliste osalemist riigihankemenetluses:

Or. lt

Muudatusettepanek 90
Rolandas Paksas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaitstud õpikojad või ühiskondlikud 
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ettevõtted või 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;

Or. lt

Muudatusettepanek 91
Rolandas Paksas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kaitstud õpikojad või ühiskondlikud 
ettevõtted ja programmid, mille eesmärk 
on puuetega või ebasoodsas olukorras 
isikute ühiskondlik ja tööalane 
integratsioon, tingimusel et rohkem kui 
30% nimetatud ettevõtete või 
programmide töötajatest on ebasoodsas 
olukorras isikud;

Or. lt

Muudatusettepanek 92
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 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 

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 
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lepingute täitmise kaitstud töökohtade 
programmi raames, tingimusel et üle 30 % 
kõnealuste töökohtade, ettevõtjate või 
programmide töötajatest on puudega 
isikud.

lepingute täitmise kaitstud töökohtade 
programmi raames, tingimusel et üle 30 % 
kõnealuste töökohtade, ettevõtjate või 
programmide töötajatest on puudega ja/või 
ebasoodsas olukorras isikud. „Ebasoodsas 
olukorras isikud” on muu hulgas töötud, 
isikud, kelle integreerimine on eriti raske, 
tõrjutusest ohustatud isikud, kaitset 
vajavatesse rühmadesse kuuluvad isikud 
ja ebasoodsas olukorras olevatesse 
vähemustesse kuuluvad isikud.

Or. en

Selgitus

Ebasoodsas olukorras oleva isiku mõistet tuleb täpsustada, sest see on laiem kui kehtivas 
direktiivis esitatud puudega isiku mõiste. Definitsiooniga luuakse suurem õiguskindlus.

Muudatusettepanek 93
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 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 hankelepingute 
sõlmimise menetluses osalemise õiguse 
kaitstud töökohtadele ja ettevõtjatele, kelle 
peamine eesmärk on selliste puudega või 
ebasoodsas olukorras olevate töötajate 
kaasamine ja ametialane lõimimine, nagu 
pikaajalised töötud, naised, noored ja 
sisserändajad, või sätestada selliste 
lepingute täitmise kaitstud töökohtade 
programmi raames, tingimusel et üle 30 % 
kõnealuste töökohtade, ettevõtjate või 
programmide töötajatest on puudega 
isikud.

Or. en

Muudatusettepanek 94
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Minodora Cliveti

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 95
Ramona Nicole Mănescu

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.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Tamás Deutsch

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 97
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 
osaleda kõik sidusrühmad, sh
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid 
ning

(c) märgised on vastu võetud avatud ja 
läbipaistva menetlusega, milles saavad
ulatuslikult osaleda kõik tähtsad
sidusrühmad, sh tarbijad, tootjad,
ametiühingud, turustajad ning keskkonna-
ja ühiskondlikud organisatsioonid.
Valitsusorganid võivad osaleda, kuid 
nende osalus ei ole kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Rolandas Paksas

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 
osaleda kõik sidusrühmad, sh 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid
ning

(c) märgised on vastu võetud avatud ja 
läbipaistva menetlusega, milles saavad 
osaleda kõik sidusrühmad, sh 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonna- ja sotsiaalsed 
organisatsioonid ning
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Or. lt

Muudatusettepanek 99
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetset märgist nõudvad võrgustiku 
sektori hankijad aktsepteerivad kõiki 
sellega samaväärseid märgiseid, mis 
vastavad võrgustiku sektori hankija 
osutatud konkreetse märgise nõuetele.
Märgiseta toodete puhul aktsepteerivad 
võrgustiku sektori hankijad ka tootja 
koostatud tehnilist toimikut või muud 
asjakohast tõendusmaterjali.

Konkreetset märgist nõudvad võrgustiku 
sektori hankijad aktsepteerivad kõiki 
sellega samaväärseid märgiseid, mis 
vastavad võrgustiku sektori hankija 
osutatud spetsiifilise märgise nõuetele.
Avaliku sektori hankijad aktsepteerivad 
muid asjakohaseid tõendeid nõuete 
täitmise kohta, näiteks tootja koostatud
tehniline toimik, juhul kui kõnealusel 
ettevõtjal ei ole juurdepääsu märgisele või 
tal ei ole võimalik see saada kehtestatud 
tähtajaks temast mitteolenevatel põhjustel.
Et mitte diskrimineerida pakkujaid, kes 
investeerivad aega ja raha 
sertifitseerimisse, peaks samaväärsuse 
tõendamise kohustus olema samaväärsust 
taotleval pakkujal.
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Or. en

Selgitus

Selleks, et mitte diskrimineerida neid pakkujaid, kes investeerivad aega ja raha 
sertifikaatidesse ja kontrollaruannetesse, peaks samaväärsuse tõendamise kohustus olema
samaväärsust taotleval pakkujal.

Muudatusettepanek 101
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Avaliku sektori hankijad võivad 
nõuda või eelistada märgiseid, millega 
tõendatakse kinnipidamist sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste aspektidega seotud 
horisontaalsetest valikukriteeriumitest, 
mis ei pea olema tingimata otseselt seotud 
lepingu esemega.

Or. lt

Muudatusettepanek 102
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
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.

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta kohustustele, mis on 
kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonnas või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja tööõiguse 
sätetega, mis on sätestatud liidu või 
riiklikes õigusaktides, tulenevad 
liikmesriikide tavade ja traditsioonide 
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kohastest kollektiivlepingutest või on
loetletud XIV lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
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.

5. Võrgustiku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta kohustustele, mis on 
kehtestatud liidu või riiklikes õigusaktides
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonnas, kollektiivlepingutes, mis 
kehtivad riikides, kus ehitustöid, teenuseid
või tarneid osutatakse, või rahvusvahelise 
sotsiaal- ja tööõiguse sätetega, mis on 
loetletud XIV lisas, juhul kui neil on seos 
lepingu esemega.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele järgmisele kriteeriumile:

Ilma et see piiraks teatavate teenuste eest 
tasu võtmist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
võrgustiku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel järgmisele kriteeriumile:
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Or. de

Muudatusettepanek 105
Thomas Händel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus; (a) majanduslikult soodus pakkumus;

Or. de

Muudatusettepanek 106
Thomas Händel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) madalaim maksumus. välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 107
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib võrgustiku sektori 
hankija tugineda üksnes hinnale või 
kasutada kulutõhususe põhimõtet, artiklis 
77 sätestatud tingimustel.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 108
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 
1 punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel.

Võrgustiku sektori hankija teeb oma
seisukohast majanduslikult soodsa 
pakkumuse.

Or. de

Muudatusettepanek 109
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad lisaks
lõike 1 punktis b osutatud hinnale või 
kuludele muid asjaomase hankelepingu 
esemega seotud selliseid kriteeriume nagu:

Kõnealused kriteeriumid hõlmavad lisaks 
hinnale selliseid kriteeriume nagu:

Or. de

Muudatusettepanek 110
Tamás Deutsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) sotsiaalselt säästev tootmisprotsess;

Or. en
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Muudatusettepanek 111
Thomas Händel

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 
rahvusvahelisel tasandil.

Or. de

Muudatusettepanek 112
Thomas Händel

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.

Or. de

Muudatusettepanek 113
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

220. Liikmesriigid võivad ette näha, et 220. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
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teatavat liiki lepingute sõlmimisel 
lähtutakse majanduslikult soodsaimast
pakkumusest, nagu on märgitud lõike 1 
punktis a ja lõikes 2.

teatavat liiki lepingute sõlmimisel 
lähtutakse majanduslikult soodsast
pakkumusest, nagu on märgitud lõike 1 
punktis a ja lõikes 2.

Or. de

Muudatusettepanek 114
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 5 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suhtelise osakaalu või tähtsuse järjekord 
tuuakse vajadusel ära hanke 
väljakuulutamiseks kasutatavas teates, huvi 
kinnitamise ettepanekus, pakkumuse 
esitamise või läbirääkimiste alustamise 
ettepanekus või kirjeldustes.

Suhtelise osakaalu või tähtsuse järjekord 
tuuakse vajadusel ära hanke 
väljakuulutamiseks kasutatavas teates, huvi 
kinnitamise ettepanekus, pakkumuse 
esitamise või läbirääkimiste alustamise 
ettepanekus või kirjeldustes. Punktis d a 
esitatud kriteerium on kohustuslik.

Or. de

Muudatusettepanek 115
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 
vastama kõigile järgmistele tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 117
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see on koostatud teadusteabe või 
muude objektiivselt kontrollitavate 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel;

(a) see on koostatud objektiivselt 
kontrollitavate mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see on kehtestatud korduvaks või 
pidevaks kohaldamiseks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle sättega välistataks võimalus kohaldada ühele konkreetsele kokkuleppele sobivat ja selle 
jaoks koostatud meetodit, mis on kehtivate direktiivide kohaselt võimalik.

Muudatusettepanek 119
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 77 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad lubavad 
ettevõtjatel, sh kolmandate riikide 
ettevõtjatel kohaldada eri meetodeid oma 
pakkumuse olelusringi kulude 
kindlaksmääramiseks, kui nad tõendavad, 
et kõnealune meetod vastab punktides a, b 
ja c sätestatud nõuetele ja on võrgustiku 
sektori hankija osutatud meetodiga 
samaväärne.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 120
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 79 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

226. Võrgustiku sektori hankija palub 226. Võrgustiku sektori hankija palub 
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ettevõtjatel selgitada küsitud hindu või
kulusid, kui kõik järgmised tingimused on 
täidetud:

ettevõtjatel selgitada küsitud kulusid, kui 
kõik järgmised tingimused on täidetud:

Or. de

Muudatusettepanek 121
Thomas Händel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 50 % alla ülejäänud pakkujate küsitud 
keskmisest hinnast või kuludest;

(a) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 30 % alla ülejäänud pakkujate küsitud 
keskmisest hinnast või kuludest;

Or. de

Muudatusettepanek 122
Thomas Händel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) küsitud hind või kulud jäävad rohkem 
kui 20 % alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;

(b) kulud jäävad rohkem kui 20 % alla 
paremuselt teises pakkumuses küsitud 
hinnast või kuludest;

Or. de

Muudatusettepanek 123
Thomas Händel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. (c) esitatud on vähemalt kolm pakkumust.

Or. de

Muudatusettepanek 124
Thomas Händel

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;

Or. de

Muudatusettepanek 125
Tamás Deutsch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 126
Thomas Händel

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

Or. de

Muudatusettepanek 127
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 80 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused 
tingimused võivad eelkõige hõlmata 
sotsiaalseid ja keskkondlikke kaalutlusi.
Nad võivad lisada ka nõude, et ettevõtjad 
näevad ette hinnatõusu ohu 
kompenseerimise (riskide maandamine), 
kui see tuleneb hinnakõikumisest ja võib 
lepingu täitmist oluliselt mõjutada.

Võrgustiku sektori hankijad võivad 
sätestada lepingu täitmise eritingimused, 
kui need esitatakse hanke väljakuulutamise 
teates või kirjeldustes. Kõnealused 
tingimused hõlmavad selliste kohustuste 
täitmist, mis on seotud sotsiaalküsimuste 
ja töötingimustega, tervishoiu ja 
ohutusega töökohal, sotsiaalse 
turvalisusega ja töötingimustega, mis on 
sätestatud riiklikes, Euroopa Liidu ja 
rahvusvahelistes eeskirjades, vahekohtu 
otsustes ja kollektiivlepingutes. Kehtib 
võrdväärse töö eest sarnasel töökohal 
võrdse tasu maksmise põhimõte. Need 
kohustused kehtivad ka piiriülestes 
olukordades, kus ühe liikmesriigi töötajad 
osutavad teenuseid teises liikmesriigis.

Or. de
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Muudatusettepanek 128
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

232. 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.

232. Avaliku sektori hankija nõuab
hankedokumentides või liikmesriik
kohustab, et pakkuja näitaks oma
pakkumuses ära lepingu kõik osad, mis ta 
kavatseb lasta teha allhankena kolmandatel
isikutel, ja kõik allhangete väljapakutud 
täitjad, esitama allhankija andmed, 
sealhulgas nime, aadressi ja seadusjärgse 
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.

Or. de

Muudatusettepanek 129
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

233. Liikmesriigid võivad allhankija 
taotluse korral ja kui lepingu olemus seda 
lubab, ette näha, et võrgustiku sektori 
hankija kannab põhitöövõtjale 
osutatavate teenuste, tarnitavate asjade 
või teostatavate ehitustööde eest 
tasumisele kuuluvad maksed üle otse 
alltöövõtjale. Sel juhul kehtestavad 
liikmesriigid asjakohased mehhanismid, 
mis võimaldavad põhitöövõtjal 
vaidlustada alusetud maksed. Kõnealust 
makseviisi hõlmav kord nähakse ette 
hankedokumentides.

välja jäetud



AM\908455ET.doc 53/54 PE492.841v01-00

ET

Or. de

Muudatusettepanek 130
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

234. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
peamise ettevõtja vastutust.

234. Tööandja ja/või tööturu osapoolte 
lepingulised fondid või institutsioonid 
võivad põhitöövõtjat ja mis tahes 
vahendavat alltöövõtjat lisaks alltöövõtjale 
või tema asemel pidada tagatise andjana 
otseselt vastutavaks mis tahes vastutuse 
puhul, mis tuleneb sellest, et alltöövõtja ei 
vastanud sätetele, mis on seotud 
sotsiaalsete ja tööhõivealaste 
tingimustega, nagu näiteks tervishoiu ja 
ohutusega töökohal, sotsiaalkaitse ja 
töötingimustega, nagu need on sätestatud 
ELi ja liikmesriikide õigusnormide või 
haldussätetega, vahekohtuotsusega, 
kollektiivlepingutega ja rahvusvahelise 
tööõiguse sätetega, mis on esitatud XIV 
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. Seda kohaldatakse 
muid tingimusi arvestamata, iseäranis 
otsese süü kandmiseta tööandjale.

Or. de

Muudatusettepanek 131
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 81 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

234 a. Hankelepingu täitmises 
allhankijatena osalevate ettevõtete arv on 
piiratud kuni kolme järjestikuse 
alltöövõtjaga.

Or. de

Muudatusettepanek 132
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Rõhutab, et ettevõtjate võrdse 
kohtlemise ja mittediskrimineerimise 
põhimõtted, ilma et see piiraks ausat 
konkurentsi, on ülitähtsad vahendid 
korruptsiooni ja eelkõige altkäemaksu 
ennetamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en


