
PA\901907ET.doc PE485.939v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009−2014

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

2011/0438(COD)

7.5.2012

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete 
kohta
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Arvamuse koostaja: Birgit Sippel



PE485.939v02-00 2/47 PA\901907ET.doc

ET

PA_Legam



PA\901907ET.doc 3/47 PE485.939v02-00

ET

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek võtta vastu direktiiv riigihangete kohta mängib strateegia „Euroopa 
2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu edendamiseks [COM(2010) 2020] 
raames otsustavat rolli. Riigihanked peaksid jõuliselt edendama tööhõive kõrget taset ning 
aitama saavutada teisi eesmärke, eelkõige keskkonna- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas.
Komisjon sooviks ettepanekuga ühelt poolt „tõhustada avaliku sektori kulutusi, et saavutada 
[...] parim hinna ja kvaliteedi suhe”, teisalt sooviks ta luua võimaluse „kasutada riigihankeid 
paremini selliste ühiste sotsiaalsete eesmärkide toetamiseks nagu keskkonnakaitse, [...] 
tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse edendamine ning parimate võimalike tingimuste tagamine 
kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutamiseks”. Selline lähenemine on tervitatav. Sellele 
vaatamata ei ole komisjoni ettepanekud piisavalt kaugeleulatuvad ega siduvad, iseäranis 
seoses sotsiaalse jätkusuutlikkusega.

Euroopa Liidu riigiasutused kasutavad umbes 18% SKPst asjade, ehitustööde ja teenuste 
riigihangetele, mis tähendab, et hanke-eeskirjade reform on otsustava tähtsusega vahend 
jätkusuutlikkuse suurendamiseks ühiskonnas. Kuna tegu on avalike vahenditega, on vastutus 
iseäranis suur, et neid rahalisi vahendeid ei kasutataks lühiajaliste eesmärkide jaoks, vaid 
vaadeldaks kui pikaajalist investeeringut ühiskonda.

Selle eesmärgi täitmiseks on vaja laiahaardelist lähenemist. Järgmised punktid on seejuures 
eriti tähtsad:

- madalaima maksumuse kriteerium tuleb välja jätta ning seda ei asendata. Majanduslikult 
soodsaima pakkumuse kriteerium võimaldab piisavalt paindlikkust, et sisaldada ka 
pakkumuse hinda. Et oleks selge, mida on mõeldud „majanduslikult soodsaima pakkumuse” 
all, tuleks seda nimetada „majanduslikult soodsaim ja jätkusuutlikem” pakkumus (MEAST).

- rakendatavaid töö- ja sotsiaalnorme ei tuleks käsitleda mitte ainult põhjendustes, vaid ka 
artiklites. Kõiki eeskirju, mida rakendatakse töökohal ning mis on sätestatud rahvusvaheliste 
lepete ja ELi eeskirjadega, aga ka liikmesriikide õigusaktide, vahekohtuotsuse või 
kollektiivlepingutega, tuleb rakendada – ka piiriülestes olukordades.

- lisaks sellele peab hankijal olema võimalus kaasata tehnilistesse kirjeldustesse ja/või 
pakkumuste hindamise kriteeriumidesse ka muud liiki kriteeriume, nt töötingimuste loomine 
ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele, võrdõiguslikkus, juurdepääs 
täiendusõppemeetmetele või õiglane kaubandus. Juba hankemenetluse alguses tuleb hinnata, 
kas pakkuja suudab neid kriteeriume täita. Ka välised sotsiaalkulud seoses lepingu 
reguleerimisesemega peaksid selle juurde kuuluma.

- iseäranis madalate pakkumuste puhul tuleb kriteeriume rangemaks muuta, sest see on täiesti 
piisav, kui pakkumus on kas 25% võrra madalam kui esitatud pakkumuste keskmine või 10% 
võrra madalam kui järgmine kõige madalam pakkumus, olemaks nii madal, et mõningaid 
elemente tuleb täpsustada.

- komisjoni ettepanekus esitatud eeskirjad allhangete kohta ei ole piisavalt laiaulatuslikud. 
Pakkuja peab oma pakkumuses lisaks sellele, et ta käsitleb alltöövõtja kasutamise küsimust, 
alltöövõtja ka nimetama ja identifitseerima, esitades tema kontaktandmed ja seadusliku 
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esindaja. Selleks peab olema võimalik muuta põhitöövõtjat ja kõiki vahepealseid alltöövõtjaid 
sotsiaal- ja töönormide, töökohal kehtivate tervisekaitse- ja tööohutuseeskirjade ja 
töötingimuste rikkumise korral vastutavaks.

- uus peatükk sotsiaalteenuste kohta peab võimaldama paremini tagada isikupõhiste teenuste 
kvaliteeti. Selleks peab olema kohustuslik lisada kindlad kvaliteedikriteeriumid. 
Riigihankelepinguid ei tohi seetõttu mingil juhul sõlmida ainult soodsaima hinna alusel. 
Lisaks sellele on vaja täiendada peatükki, mis käsitleb kõrvalejätmise kriteeriume, allhangete 
sõlmimist ja töökohal kehtivate töö- ja sotsiaalõiguse eeskirjade järgimist.

- nõuetekohase rakendamise jaoks on oluline täiendada IV jaotist teemal „Juhtimine”. Nii 
tuleks töövõtjad, kelle puhul on tuvastatud märkimisväärsed ja pidevad puudused lepingu 
täitmises, kanda registrisse, mis on ligipääsetav avaliku sektori hankijatele ning kehtib 
kõrvalejätmise põhjusena. Avaliku sektori järelevalveasutus peaks tagama ka riigihanke-
eeskirjade täitmise kontrolli, eelkõige töökohal kehtivate töö- ja sotsiaalnormide puhul.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 9 kohaselt peab EL oma poliitika ja 
tegevuste määratlemisel ja rakendamisel 
võtma arvesse nõudeid, mis on seotud 
tööhõive kõrge taseme edendamise, 
kohase sotsiaalkaitse tagamise, võitlusega 
sotsiaalse tõrjutuse vastu ning hariduse, 
koolituse ja tervisekaitse kõrge tasemega. 
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 
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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. en

Selgitus
Viide horisontaalsele sotsiaalklauslile, mis on Lissaboni lepingu uuendus, on oluline 
jätkusuutlike hangete ja horisontaalse sotsiaalklausli kaasamise jaoks kogu hankemenetlusse.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) Käesolev direktiiv ei peaks takistama 
liikmesriikidel järgida ILO konventsiooni 
nr 94 töönormide kohta ning julgustab 
töönormide kaasamist riigihangetesse.

Or. en

Selgitus
ILO konventsioon nr 94 sätestab, et riigihankelepingud peavad sisaldama töönorme, mis 
tagavad võrdse kohtlemise kohalike töötajatega. Liikmesriike, kes on kõnealuse konventsiooni 
ratifitseerinud, ei tohiks takistada selle sätete järgimisel. Käesolev selgitus on iseäranis tähtis 
Euroopa Kohtu otsuse C-346/06 (Rüffert) kontekstis.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5c) Käesolev direktiiv tagab, et 
kohaldatakse direktiivi 2001/23/EÜ 
ettevõtjate, ettevõtete või nende osade 
üleminekul töötajate õigusi kaitsvate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 



PE485.939v02-00 6/47 PA\901907ET.doc

ET

kohta, et kindlustada võrdse konkurentsi 
eekirjade täitmine ja töötajate kaitse 
ettevõtjate ülemineku korral.

Or. en

Selgitus
Kui riigiasutus sõlmib erasektoriga lepingu tegevuse kohta, mida enne teostati 
ettevõttesiseselt, võib aset leida üleminek ettevõtete üleminekut käsitleva direktiivi 
tähenduses. Sellistes olukordades kehtib ettevõtete üleminekut käsitlev direktiiv, mis sätestab 
asjakohased teavitus- ja konsulteerimismenetlused ning keelab kehtivate töötingimuste 
muutmise mis tahes viisil, kaasa arvatud tagandamise.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5d) Avaliku sektori hankijatel on 
laialdane valikuvabadus 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 küsimustega avaliku sektori 
hankija tehniliste kirjelduste või lepingu 
pakkumuste hindamise kriteeriumide abil 
tegeleb.

Or. en

SelgitusRiigihanke-eeskirjade eesmärk peab olema jätkusuutlikkuse suurendamine. Seetõttu 
peaks avaliku sektori hankijatel olema ulatuslik valikuvabadus kaasata tehnilistesse 
kirjeldustesse ja pakkumuste hindamise kriteeriumidesse jätkusuutlikkusealaseid kriteeriume, 
tingimusel, et need on seotud lepingu esemega (nagu seda nõuab Euroopa kohtupraktika 
riigihangete osas).

Muudatusettepanek 5

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

(5e) Tehnilisi kirjeldusi, pakkumuste 
hindamise kriteeriume ning lepingu 
täitmise tingimusi eristatakse nende rolli 
järgi hankemenetluses, mitte nende sisu 
järgi. Tehniliste kirjeldustega määratleb 
avaliku sektori hankija absoluutnõuded. 
Pakkumuste hindamise kriteeriumid 
seevastu võimaldavad avaliku sektori 
hankijal võrrelda kriteeriumide erinevate 
kombinatsioonide suhtelisi eeliseid. 
Viimaks näitavad lepingu täitmise 
tingimused seda, kuidas leping täita tuleb.

Or. en

Selgitus
The role of technical specifications, award criteria and contract performance clauses needs 
specification. The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they should 
be distinguished by their form and not by their content. This will open up the possibility of 
including sustainability objectives already in the technical specifications. Additionally, a 
distinction of technical specifications, award criteria and contract performance clauses by 
their content does not take into due consideration the "link to the subject matter" rule that 
applies for all three and it doesn't fully respect the contracting authorities' discretion to 
define and decide what they want to procure.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst on erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu liikmesriigiti 
väga erinev. Seetõttu tuleks selliste 
teenuste riigihankelepingute suhtes
kehtestada erikord ning kõrgem piirmäär 
500 000 eurot. Kui isikuteenuste hanke 
maksumus jääb alla seda piirmäära, ei paku 
hange üldjuhul teiste liikmesriikide 

(11) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Selliste 
teenuste osutamise kontekst on erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu liikmesriigiti 
väga erinev. Nende olemuse poolest on 
neid üldiselt raske sobitada riigihangetele 
kehtivate siseturu eeskirjadega. Seetõttu 
peaksid avaliku sektori hankijad 
eelistama teisi viise nende teenuste 
osutamiseks ning tagama osutavate 
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teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta. 
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Direktiivi sätted võtavad 
seda vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et avaliku sektori hankijad saavad 
teenuseosutajate valimisel kohaldada 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või ametiasutustel on vabadus valida, 
kas osutada neid teenuseid ise või 
korraldada sotsiaalteenuseid viisil, mis ei 
näe ette hankelepingute sõlmimist, näiteks 
neid teenuseid lihtsalt rahastades või andes 
ilma piirangute või kvootideta litsentsid või 
load kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
varem kindlaks määratud tingimustele, 
eeldusel, et selline süsteem tagab piisava 
avalikustamise ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

sotsiaalteenuste kõrge kvaliteedi, kui nad 
siiski otsustavad kohaldada 
riigihankemenetlusi. Selliste teenuste 
kvaliteedi paremaks tagamiseks 
riigihankelepingutes tuleks kehtestada 
erikord ning kõrgem piirmäär 500 000 
eurot. Kui isikuteenuste hanke maksumus 
jääb alla seda piirmäära, ei paku hange 
üldjuhul teiste liikmesriikide 
teenuseosutajatele huvi, kui ei esine 
konkreetseid tõendeid, mis näitaksid 
vastupidist, näiteks tõendid piiriüleste 
projektide ELi-poolse rahastamise kohta. 
Kõnealust piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus kehtivaid läbipaistvusnõudeid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja selliste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige
asjakohasemaks. Liikmesriikide, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 
oluline roll ja ulatuslik valikuvabadus 
üldhuviteenuste osutamisel, tellimisel ja 
korraldamisel on samuti kooskõlas 
protokolliga nr 26 üldhuviteenuste kohta, 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
14 ja põhiõiguste harta artikliga 36.
Direktiivi sätted võtavad seda vajadust 
arvesse, kehtestades üksnes läbipaistvuse ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete järgmise 
kohustuse ning tagades, et avaliku sektori 
hankijad kohaldavad teenuseosutajate
valimisel teatavaid kvaliteedikriteeriume, 
näiteks Euroopa Liidu 
sotsiaalkaitsekomitee välja töötatud 
vabatahtlikkuse alusel rakendatavat 
sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku, tagades kõrge 
kvaliteeditaseme, ohutuse ja taskukohase 
hinna, võrdse kohtlemise ning edendades 
üldist juurdepääsu ja kasutajate õigusi.
See tähendab, et sellised põhimõtted nagu 
teenuste kvaliteet, katkematus, 
ligipääsetavus, kättesaadavus ja 
terviklikkus ning demokraatlik kontroll ja 
vastutus on iseäranis tähtsad.
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Liikmesriikidel ja/või ametiasutustel on 
vabadus valida, kas osutada neid teenuseid 
ise, kaasa arvatud vertikaalse 
ettevõttesisese või horisontaalse 
omavalitsustevahelise (avaliku sektori 
sisese) koostöö vormis, või korraldada 
sotsiaalteenuseid mis tahes muul viisil, 
mis ei näe ette hankelepingute sõlmimist, 
näiteks neid teenuseid lihtsalt rahastades 
või andes ilma piirangute või kvootideta 
litsentsid või load kõigile ettevõtjatele, kes 
vastavad varem kindlaks määratud 
tingimustele, eeldusel, et selline süsteem 
tagab piisava avalikustamise ning vastab 
läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtetele. Vastavalt Euroopa Kohtu 
praktikale, iseäranis otsusele C-70/95
(Sodemare), võivad avaliku sektori 
hankijad reserveerida hankelepinguid 
mittetulundusühendusele, kui selline 
piirang on liikmesriigi õigusaktidega ette 
nähtud ning ELi õigusaktidega kooskõlas, 
kui selline teguviis on vajalik ning 
proportsionaalne liikmesriigi 
heaolusüsteemi teatud sotsiaalsete 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding. 
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete (37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete 
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kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine. 
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et 
pakkumusi hinnatakse toimiva konkurentsi 
tingimustes, seda ka juhul, kui avaliku 
sektori hankijad nõuavad oma vajadustega 
optimaalselt sobivaid kvaliteetseid 
ehitustöid, asju ja teenuseid, näiteks kui 
pakkumuste hindamise kriteeriumid 
hõlmavad tootmisprotsessiga seotud 
tegureid. Sellest tulenevalt tuleks avaliku 
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.

kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõtete täitmine. 
Sellised kriteeriumid peaksid tagama, et 
pakkumusi hinnatakse toimiva konkurentsi 
tingimustes, seda ka juhul, kui avaliku 
sektori hankijad nõuavad oma vajadustega 
optimaalselt sobivaid kvaliteetseid 
ehitustöid, asju ja teenuseid, näiteks kui 
pakkumuste hindamise kriteeriumid 
hõlmavad tootmisprotsessiga seotud 
tegureid ja teisi olelusringi omadusi.
Vastavalt sellele peaksid avaliku sektori 
hankijad kohaldama lepingu sõlmimise 
tingimusi, et hinnata avaliku sektori 
hankija küsimusi pakkumuse 
jätkusuutlikkuse osas. Avaliku sektori 
hankijatel on samuti vabadus kehtestada 
piisavad jätkusuutlikkusealased 
standardid ja kvaliteedistandardid, 
kasutades tehnilisi kirjeldusi või lepingu 
täitmise tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kui avaliku sektori hankijad 
otsustavad sõlmida lepingu 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
teinuga, peavad nad kindlaks määrama 
pakkumuste hindamise kriteeriumid, mille 
alusel otsustatakse, milline pakkumus on 
majanduslikult tulusaim. Nende 
kriteeriumide kindlaksmääramine sõltub 
lepingu esemest, sest need peavad lubama 
hinnata iga pakkumuse taset lepingu eseme 
seisukohast, nagu see on määratletud 
tehnilistes kirjeldustes, ning mõõta iga 
pakkumuse majanduslikku tulusust. Lisaks 
ei tohi valitud hindamiskriteeriumid anda 
avaliku sektori hankijale piiramatut
valikuvabadust, kriteeriumid peaksid 

(38) Avaliku sektori hankijad peavad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, 
milline pakkumus on majanduslikult 
tulusaim, võttes arvesse jätkusuutlikkuse 
küsimust. Nende kriteeriumide 
kindlaksmääramine sõltub lepingu esemest, 
sest need peavad lubama hinnata iga 
pakkumuse taset lepingu eseme 
seisukohast, nagu see on määratletud 
tehnilistes kirjeldustes, ning mõõta iga 
pakkumuse majanduslikku tulusust. Lisaks 
ei tohi valitud hindamiskriteeriumid anda 
avaliku sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust, kriteeriumid peaksid 
tagama tõhusa konkurentsi võimaluse ning 
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tagama tõhusa konkurentsi võimaluse ning 
hõlmama nõudeid, mis võimaldavad 
pakkujate esitatud teavet kontrollida.

hõlmama nõudeid, mis võimaldavad 
pakkujate esitatud teavet kontrollida.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Sektoripõhiseid meetmeid tuleb 
täiendada riigihankedirektiividega, millega 
võimaldatakse avaliku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et avaliku sektori hankijad 
saavad majanduslikult soodsaima 
pakkumuse ja madalaima maksumuse 
kindlakstegemisel kasutada olelusringi 
kulude arvestamisel põhinevat meetodit, 
tingimusel et kasutatav meetod on 
objektiivne ja mittediskrimineeriv ning 
kõigile huvitatud isikutele kättesaadav. 
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud kulusid, nii 
sisekulusid (arendus-, tootmis-, kasutus- ja 
hoolduskulud ning kasutamisjärgse 
kõrvaldamise kulud) kui ka väliskulusid, 
kui neid saab rahas kindlaks määrata ja 
jälgida. Olelusringi kulude arvutamiseks 
konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil ühised meetodid; alati, kui 
selline meetod välja töötatakse, tuleks selle 
kasutamine muuta kohustuslikuks.

(40) Sektoripõhiseid meetmeid tuleb 
täiendada riigihankedirektiividega, millega 
võimaldatakse avaliku sektori hankijatel 
järgida oma hankestrateegiates strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärke. Seega tuleb 
teha selgeks, et avaliku sektori hankijad 
peaksid majanduslikult soodsaima ja 
jätkusuutlikema pakkumuse 
kindlakstegemisel kasutama olelusringi 
kulude arvestamisel põhinevat meetodit, 
tingimusel et kasutatav meetod on 
objektiivne ja mittediskrimineeriv ning 
kõigile huvitatud isikutele kättesaadav. 
Olelusringi kulude arvestamise mõiste 
hõlmab kõiki ehitustööde, asjade või 
teenuste olelusringiga seotud kulusid, nii 
sisekulusid (arendus-, tootmis-, kasutus- ja 
hoolduskulud ning kasutamisjärgse 
kõrvaldamise kulud) kui ka väliskulusid, 
kui neid saab rahas kindlaks määrata ja 
jälgida. Olelusringi kulude arvutamiseks 
konkreetsete asjade või teenuste 
kategooriate puhul tuleks välja töötada 
liidu tasandil ühised meetodid; alati, kui 
selline meetod välja töötatakse, tuleks selle 
kasutamine muuta kohustuslikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41



PE485.939v02-00 12/47 PA\901907ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel 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 
riigihankelepingu esemega. Sotsiaalsete 
kaalutluste paremaks arvessevõtmiseks 
riigihankemenetlustes võib hankijatel 
lubada majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumi täiendada 
kõnealuses tootmisprotsessis või teenuse 
osutamise protsessis vahetult osalevate 
isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused 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. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid 
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
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 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. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
pakkumuste hindamise kriteeriumina
kõnealuse lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, kuna need võivad mõjutada 
lepingu täitmise kvaliteeti ning sellest 

(41) Lisaks tuleks avaliku sektori 
hankijatel lubada tehnilises kirjelduses ja 
pakkumuste hindamise kriteeriumides 
viidata olelusringi omadustele, nagu 
näiteks teatavale tootmisprotsessile, kaasa 
arvatud näiteks sotsiaalsetele ja 
keskkonnaalastele aspektidele, teenuse 
osutamise viisile, funktsionaalsetele 
nõuetele või kasutusomadustele, mis on 
suunatud keskkonnamõju või sotsiaalse 
mõju vähendamisele või suurendamisele,
või mõnele muule protsessile toote või 
teenuse olelusringi mis tahes järgus, 
tingimusel, et need on seotud 
riigihankelepingu esemega. Seost lepingu 
esemega tuleks tõlgendada 
laiaulatuslikult. Vastavalt sellele võib 
sotsiaalsete kaalutluste paremaks 
arvessevõtmiseks riigihankemenetlustes 
hankijatel lubada tehnilisi kirjeldusi ja 
pakkumuste hindamise kriteeriume
täiendada kõnealuses tootmisprotsessis või 
teenuse osutamise protsessis vahetult 
osalevate isikute töötingimustega seotud 
omadustega. Sellised omadused võivad olla 
seotud näiteks üksnes tootmisprotsessis 
osalevate töötajate tervise kaitsega, soolise 
võrdõiguslikkusega (nt võrdne palk, töö-
ja eraelu tasakaalustatus), juurdepääsuga 
kohapeal pakutavale kutsekoolitusele, 
kasutajate kaasamise ja nõustamisega, 
taskukohase hinnaga, inimõigustega, 
eetilise kaubanduse või ebasoodsas 
olukorras olevate isikute või riskirühmade 
liikmete (nt pikaajaliste töötute, romade, 
rändajate või nooremate ja eakamate 
töötajate) sotsiaalse integreerimisega 
lepingu täitmisega hõivatud töötajate 
hulka, sealhulgas puuetega inimeste 
ligipääsuvõimalustega. Selliseid omadusi 
hõlmavad mis tahes hindamiskriteeriumid 
peaksid igal juhul piirduma omadustega, 
mis mõjutavad otseselt töötajaid nende 
töökeskkonnas. Neid tuleks kohaldada 
viisil, mis välistab teiste liikmesriikide või 



PA\901907ET.doc 13/47 PE485.939v02-00

ET

tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

selliste kolmandate riikide ettevõtjate 
otsese või kaudse diskrimineerimise, kes 
osalevad WTO riigihankelepingus või 
vabakaubanduslepingutes, mille osaline on 
Euroopa Liit. Teenuste hankelepingute ja 
ehitustööde projekteerimist käsitlevate 
lepingute puhul tuleks avaliku sektori 
hankijatel samuti lubada kasutada 
tehniliste kirjelduste või pakkumuste 
hindamise kriteeriumidena kõnealuse 
lepingu täitmiseks määratud töötajate 
töökorraldust, kvalifitseeritust ja kogemusi, 
kuna need võivad mõjutada lepingu 
täitmise kvaliteeti ja jätkusuutlikkust ning 
sellest tulenevalt pakkumuse 
majanduslikku väärtust. Avaliku sektori 
hankijad võivad samuti lisada 
tehnilistesse kirjeldustesse või 
pakkumuste hindamise kriteeriumidesse 
sotsiaalseid kaalutlusi seoses otseselt 
olelusringiga seotud sotsiaalsete 
väliskuludega, milleks on näiteks tootmise 
mõju ümbritsevale keskkonnale ja 
läheduses asuvatele kogukondadele. 
Avaliku sektori hankijad peaksid 
tehnilistes kirjeldustes kehtestama 
kohustused, mis on seotud sotsiaalsete ja 
tööhõive alaste 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 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. en

Selgitus
Kui riigiasutus sõlmib erasektoriga lepingu tegevuse kohta, mida ta enne teostas 
ettevõttesiseselt, võib aset leida üleminek ettevõtete üleminekut käsitleva direktiivi 
tähenduses. Sellistes olukordades kehtib ettevõtete üleminekut käsitlev direktiiv, mis sätestab 
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asjakohased teavitus- ja konsulteerimismenetlused ning keelab kehtivate töötingimuste 
muutmise mistahes viisil, kaasa arvatud tagandamise.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Pakkumused, mille hind tundub 
asjaomaste ehitustööde, asjade või teenuste 
kohta põhjendamatult madal, võivad 
põhineda tehniliselt, majanduslikult või 
õiguslikult ebausaldusväärsetel eeldustel 
või tavadel. Et ära hoida võimalikke 
raskusi lepingu täitmisel, peaks avaliku 
sektori hankijatel olema kohustus küsida 
pakkumuse hinna selgitust, kui see on 
teiste pakkujate küsitud hinnast 
märkimisväärselt madalam. Kui pakkuja ei 
suuda hinda piisavalt põhjendada, peaks 
avaliku sektori hankijal olema õigus 
pakkumus tagasi lükata. Tagasilükkamine 
peaks olema kohustuslik juhul, kui avaliku 
sektori hankija on teinud kindlaks, et 
põhjendamatult madal hind tuleneb liidu 
kohustuslike sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete või 
rahvusvahelise tööõiguse sätete täitmata 
jätmisest.

(42) Pakkumused, mille hind tundub 
asjaomaste ehitustööde, asjade või teenuste 
kohta põhjendamatult madal, võivad 
põhineda tehniliselt, majanduslikult või 
õiguslikult ebausaldusväärsetel eeldustel 
või tavadel. Et ära hoida võimalikke 
raskusi lepingu täitmisel, peaks avaliku 
sektori hankijatel olema kohustus küsida 
pakkumuse hinna selgitust, kui see on 
teiste pakkujate küsitud hinnast 
märkimisväärselt madalam. Kui pakkuja ei 
suuda hinda piisavalt põhjendada, peaks 
avaliku sektori pakkumuse tagasi 
lükkama. Tagasilükkamine peaks olema 
kohustuslik juhul, kui avaliku sektori 
hankija on teinud kindlaks, et 
põhjendamatult madal hind tuleneb liidu 
keskkonnaõiguse sätete täitmata jätmisest 
või sellest, et täitmata on jäetud 
kohustused, 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 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. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(43) Lepingu täitmise tingimused on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga juhul, kui 
need ei ole otseselt ega kaudselt 
diskrimineerivad, on seotud lepingu 
esemega ning on esitatud hanketeates, 
hanke väljakuulutamiseks kasutatavas 
eelteates või hankedokumentides. 
Kõnealused tingimused võivad eelkõige 
olla ette nähtud selleks, et soodustada 
kohapealset koolitust, raskesti 
integreeruvate inimeste tööhõivet, 
tööpuudusevastast võitlust, 
keskkonnakaitse või loomade heaolu alast 
tegevust. Muu hulgas võib mainida näiteks 
nõudeid, mis kehtivad lepingu täitmise ajal 
ning mille kohaselt võetakse tööle pikka 
aega töötuid inimesi, rakendatakse töötute 
või noorte koolitusmeetmeid, täidetakse 
sisuliselt Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide sätteid, isegi kui neid 
ei ole rakendatud siseriikliku õigusega, 
ning võetakse tööle suurem arv ebasoodsas 
olukorras olevaid isikuid, kui on ette 
nähtud siseriiklike õigusaktidega. Mis 
puudutab 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 XI 
lisas ning mida kohaldatakse ehitustöö või 
teenuse teostamise või asjade tarnimise 
kohas, peaksid avaliku sektori hankijad 
kehtestama sätted, mis määravad lepingu 
täitmise tingimustes kindlaks kohase 
tasemega kaitse.
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Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Töötingimuste ja tööohutuse 
valdkonnas nii siseriiklikul kui ka liidu 
tasandil kehtivaid õigusnorme ja 
kollektiivlepinguid kohaldatakse 
hankelepingu täitmise kestel tingimusel, et 
sellised eeskirjad ja nende kohaldamine 
on kooskõlas liidu õigusega. Piiriüleste 
olukordade suhtes, kui ühe liikmesriigi 
töötajad osutavad riigihankelepingu 
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 
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 
hankemenetlusest kõrvale jätta.

(44) Töötingimuste ja tööohutuse 
valdkonnas nii siseriiklikul kui ka liidu 
tasandil ehitustöö või teenuse teostamise 
või asjade tarnimise kohas kehtivaid 
õigusnorme ja kollektiivlepinguid tuleks 
kohaldada hankelepingu täitmise kestel, 
kaasa arvatud piiriülestes olukordades, 
kus ühe liikmesriigi töötajad osutavad 
teenuseid teises liikmesriigis. Kui 
siseriiklikud õigusaktid sisaldavad selliseid 
sätteid, võib nende kohustuste täitmata 
jätmist käsitleda asjaomase ettevõtja ränga 
eksimusena, mille alusel võib kõnealuse 
ettevõtja hankemenetlusest kõrvale jätta.

Or. en

Selgitus

Kohaldada tuleb kõiki töökaitse ja töötingimuste alaseid sätteid, kaasa arvatud kõiki 
kollektiivlepinguid, ka töötajate lähetamise korral. Euroopa Kohtu otsus C-346/06 (Rüffert) 
on viinud selleni, et direktiiviga 96/71/EÜ kehtestatud esmaseid standardeid tõlgendatakse 
kui maksimaalseid standardeid, kohaldades ainult üldiselt siduvaid kollektiivlepinguid ja 
miinimumpalku; siiski tuleb tagada, et tagatud on kõigi töötajate võrdne kohtlemine.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. „olelusringi omadused” –
elemendid, mis on seotud asjade või 
ehitiste või teenuse osutamise olelusringi 
mis tahes osaga, nagu see on määratletud 
käesoleva artikli punktis 22. Olelusringi 
omadused võivad olla nähtamatud, 
kuuluvad asja juurde tootmise käigus või 
muudes kasutamisega mitteseonduvates 
olelusringi etappides tehtud valikute 
tulemusena.

Or. en

Selgitus

Olelusringi omadused on ülimalt tähtsad selleks, et riigiasutused saaksid kaasata 
jätkusuutlikkusealaseid küsimusi. Neid oleks vaja määratleda, et selgitada, mil viisil saab 
neid lisada tehnilistesse kirjeldustesse ja pakkumuste hindamise kriteeriumidesse.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad sätestama, et avaliku 
sektori hankijad peavad kohaldama 
konkurentsipõhist läbirääkimistega 
menetlust või võistlevat dialoogi, kui 
riigihankeleping võib kaasa tuua ettevõtte 
ülemineku.

Or. en

Selgitus

Kui riigiasutus sõlmib erasektoriga lepingu tegevuse kohta, mida enne teostati 
ettevõttesiseselt, võib aset leida üleminek ettevõtete üleminekut käsitleva direktiivi 
tähenduses. Sellistes olukordades kehtib ettevõtete üleminekut käsitlev direktiiv, mis sätestab 
asjakohased teavitus- ja konsulteerimismenetlused ning keelab kehtivate töötingimuste 
muutmise mistahes viisil, kaasa arvatud tagandamise.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1– neljas lõik – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) nõude tõttu konsulteerida töötajate 
esindajatega ehitustööde või teenuste 
puhul, mis mõjutavad töötajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa punktis 1 kindlaks määratud 
tehniline kirjeldus esitatakse 
hankedokumentides. Tehnilises kirjelduses 
määratakse kindlaks ehitustöö, teenuse või 
asja nõutavad omadused.

VIII lisa punktis 1 kindlaks määratud 
tehniline kirjeldus esitatakse 
hankedokumentides. Tehnilises kirjelduses 
määratakse kindlaks ehitustöö, teenuse või 
asja nõutavad omadused, et saavutada 
avaliku sektori hankija eesmärgid, kaasa 
arvatud jätkusuutlikkusealased 
eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised omadused võivad olla seotud ka 
tellitavate ehitustööde tegemise, asjade 
tootmise või teenuste osutamise teatava 
protsessiga või artikli 2 punktis 22
osutatud olelusringi mõne muu etapiga.

Sellised omadused võivad olla seotud ka 
tellitavate ehitustööde tegemise, asjade 
tootmise või teenuste osutamise teatava 
protsessiga või artikli 2 punktis 22 a (uus)
osutatud olelusringi mõnede muude 
omadustega. 

Nende hulka võivad kuuluda:

Or. en
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Selgitus
Sotsiaalsed kriteeriumid tuleb lisada riigihankemenetluse kõikidesse etappidesse. Avaliku 
sektori hankijatel peaks olema võimalik nõuda juba tehnilises kirjelduses teatud sotsiaalsete 
kriteeriumide täitmist. Kuna töötajate töökorraldus, kvalifikatsioon ja kogemused mõjutavad 
olulisel määral ehitustöö või teenuse kvaliteeti, peaks olema võimalik nõuda teatud elemente 
juba tehnilises kirjelduses.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – teine lõik –punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sotsiaalsed tingimused, nagu näiteks 
korralike töötingimuste täitmine, 
tervisekaitse ja tööohutuse alased 
õigusnormid, kollektiivne 
läbirääkimisõigus, sooline 
võrdõiguslikkus (nt võrdne palk, töö- ja 
eraelu tasakaalustatus), sotsiaalne 
kaasatus, sealhulgas töövõimalused 
puudega, ebasoodsas olukorras olevatele 
või vähekaitstud töötajatele (nt 
pikaajalistele töötutele, romadele, 
rändajatele või noorematele ja eakamatele 
töötajatele), juurdepääs kohapeal 
pakutavale kutsekoolitusele, kasutajate 
kaasamine ja nõustamine, taskukohane 
hind, inimõigused ja eetiline kaubandus;

Or.en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – teine lõik - punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sotsiaalsed kaalutlused seoses artikli 2 
punktis 22 osutatud otseselt olelusringiga 
seotud sotsiaalsete väliskuludega, milleks 
on näiteks tootmise mõju ümbritsevale 
keskkonnale ja läheduses asuvatele 
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kogukondadele;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – teine lõik - punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teenuste hankelepingute ja ehitustööde 
projekteerimist käsitlevate lepingute 
puhul lepingu täitmiseks määratud 
töötajate töökorraldus, kvalifikatsioon ja 
kogemused.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – teine lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankijad peavad 
kohustused, mis on seotud sotsiaalsete ja 
tööhõivealaste tingimustega, nagu näiteks 
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 XI 
lisas ning mida kohaldatakse ehitustöö või 
teenuse teostamise või asjade tarnimise 
kohas, selgelt sätestama tehnilistes 
kirjeldustes osana absoluutnõuetest, mis 
kehtivad pakkumuse tegemisele 
riigihankes. 

Or. en
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Selgitus
Kohustused, mis on seotud sotsiaal- ja töökaitsega ning töötingimustega, tuleks sätestada 
tehnilises kirjelduses absoluutnõuetena, mis tuleb kandidaadina arvesse minemiseks täita.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kirjeldades kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid, sh 
keskkonnanäitajaid, tingimusel, et 
parameetrid on piisavalt täpsed, et 
pakkujad saaksid kindlaks teha lepingu 
reguleerimiseseme ning et avaliku sektori 
hankijad saaksid lepingu sõlmida;

(a) kirjeldades kasutusomadusi või 
funktsionaalseid nõudeid, sh 
keskkonnanäitajaid ja sotsiaalseid 
näitajaid, tingimusel, et parameetrid on 
piisavalt täpsed, et pakkujad saaksid 
kindlaks teha lepingu reguleerimiseseme 
ning et avaliku sektori hankijad saaksid 
lepingu sõlmida, ning kooskõlas lõikega 1 
artikli 2 punktis 22 a (uus) osutatud 
nõudeid, mis on seotud tellitud 
ehitustööde, asjade ja teenuste olelusringi 
omadustega;

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad võivad 
otsustada mitte sõlmida lepingut 
pakkujaga, kes esitas parima pakkumuse, 
kui nad on kindlaks teinud, et kõnealune 
pakkumus ei vasta vähemalt samaväärsel 
tasemel kohustustele, mis on kehtestatud 
liidu sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
sätete või rahvusvahelise sotsiaal- või 
keskkonnaõiguste sätetega, mis on 
loetletud XI lisas.

2. Avaliku sektori hankijad otsustavad
mitte sõlmida lepingut pakkujaga, kes 
esitas parima pakkumuse, kui nad on 
kindlaks teinud, et kõnealune pakkumus ei 
vasta vähemalt samaväärsel tasemel 
kohustustele, mis on kehtestatud liidu 
keskkonnaõiguse sätetega või seotud 
sotsiaalsete ja tööhõivealaste 
tingimustega, nagu näiteks tervishoiu ja 
ohutusega töökohal, sotsiaalkindlustuse 
ja töötingimustega, nagu need on 
sätestatud ELi ja liikmesriikide 
õigusnormide või haldussätetega, 
vahekohtuotsusega, kollektiivlepingutega 
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ja rahvusvahelise tööõiguse sätetega, mis 
on loetletud XI lisas ning mida 
kohaldatakse ehitustöö või teenuse 
teostamise või asjade tarnimise kohas, 
kaasa arvatud alltöövõtuahelas.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad jäetakse lepingus osalemisest 
kõrvale, kui avaliku 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 hankija 
riigi õigusaktide kohaselt.

2. Ettevõtjad jäetakse lepingus osalemisest 
kõrvale, kui avaliku sektori hankija on 
teadlik res judicata jõudu omavast otsusest, 
mille kohaselt ettevõtja ei ole täitnud 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
maksmisega seotud kohustusi või mis tahes 
muid kohustusi, mis on seotud sotsiaalsete 
ja tööhõivealaste tingimustega, nagu 
näiteks 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 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. en

Selgitus
Sotsiaal- ja töökaitse sätete mittetäitmine peab olema kohustuslik kõrvalejätmise põhjus. 
Käesolevasse sättesse peaksid kuuluma ka liikmesriikide õigusnormid, vahekohtuotsus ja 
kollektiivlepingud, mida kohaldatakse ehitustöö või teenuse teostamise või asjade tarnimise 
kohas.

Muudatusettepanek 26
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ettevõtjad (kaasa arvatud 
alltöövõtjad), kes on esitatud artiklis 83 a 
(uus) osutatud ametlikus kohustuste 
täitmata jätmise registris, jäetakse 
riigihankelepingutes osalemisest kõrvale.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaliku sektori hankija on teadlik 
selliste kohustuste rikkumisest, mis on 
kehtestatud liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse sätete või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on 
loetletud XI lisas. Vastavus liidu 
õigusaktidele või rahvusvahelistele 
sätetele hõlmab ka vastavust samaväärsel 
tasemel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus
Käesolev kõrvalejätmise põhjus tuleb viia kohustuslike kõrvalejätmise põhjuste juurde ning 
seda täiendada.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Avaliku sektori hankija jätab 
riigihankes osalemisest kõrvale mis tahes 



PE485.939v02-00 24/47 PA\901907ET.doc

ET

ettevõtja, kui ükskõik milline lõigetes 1, 2 
ja 2 a (uus) ning lõike 3 punktides c või d 
sätestatud tingimus on täidetud alltöövõtja 
suhtes, kelle ettevõtja esitas artikli 71 
alusel.

Or. en

Selgitus
Sotsiaal- ja töökaitse sätete mittetäitmine peab olema kohustuslik kõrvalejätmise põhjus. 
Käesolevasse sättesse peaksid kuuluma ka liikmesriikide õigusnormid, vahekohtuotsus ja 
kollektiivlepingud, mida kohaldatakse ehitustöö või teenuse teostamise või asjade tarnimise 
kohas.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotleja või pakkuja, kes on lõigetes 1, 2 
või 3 osutatud olukorras, võib esitada 
avaliku sektori hankijale tõendid, mis 
vaatamata kõrvalejätmist õigustavate 
asjaoludele näitavad tema usaldusväärsust.

Taotleja, pakkuja või alltöövõtja, kes on 
lõigetes 1, 2 või 3 osutatud olukorras, võib
esitada avaliku sektori hankijale tõendid, 
mis vaatamata kõrvalejätmist õigustavatele 
asjaoludele näitavad tema usaldusväärsust.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks peab taotleja või pakkuja 
tõendama, et on hüvitanud kuriteo või 
väärteoga põhjustatud mis tahes kahju, 
selgitanud põhjalikult asjaolusid, tehes 
uurimisorganitega aktiivset koostööd, ning 
võtnud konkreetseid tehnilisi ning 
organisatsiooni ja isikutega seotud 
meetmeid, mis võimaldavad vältida edasisi 
kuritegusid või väärtegusid. Avaliku 
sektori hankijad võtavad taotlejate ja
pakkujate võetud meetmeid hinnates 

Selleks peab taotleja, pakkuja või 
alltöövõtja tõendama, et on hüvitanud 
kuriteo või väärteoga põhjustatud mis tahes 
kahju, selgitanud põhjalikult asjaolusid, 
tehes uurimisorganitega aktiivset koostööd, 
ning võtnud konkreetseid tehnilisi ning 
organisatsiooni ja isikutega seotud 
meetmeid, mis võimaldavad vältida edasisi 
kuritegusid või väärtegusid. Avaliku 
sektori hankijad võtavad taotlejate,
pakkujate või alltöövõtjate võetud 
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arvesse kuriteo või väärteo raskust ja 
asjaolusid. Kui avaliku sektori hankija 
leiab, et võetud meetmetest ei piisa, 
põhjendab ta oma otsust.

meetmeid hinnates arvesse kuriteo või 
väärteo raskust ja asjaolusid. Kui avaliku 
sektori hankija leiab, et võetud meetmetest 
ei piisa, põhjendab ta oma otsust.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kogemused hankelepingute ja 
sotsiaalselt tulemusliku tegevusega.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Avaliku sektori hankijad piirduvad 
osalemistingimusi kehtestades selliste 
tingimustega, mis aitavad tagada, et 
taotleja või pakkuja vastab õiguslikult ja 
finantsiliselt hanke nõuetele ning on 
äriliselt ja tehniliselt suuteline asjaomast 
hanget täitma ning omab selleks vajalikke 
oskusi ja teadmisi sotsiaalse ja 
jätkusuutliku hanke kohta. Kõik nõuded 
peavad olema lepingu esemega seotud, 
võttes arvesse õiglase konkurentsi 
tagamise vajadust.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 4 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses tehnilise ja kutsealase suutlikkusega 
võivad avaliku sektori hankijad nõuda, et 
ettevõtjatel on olemas vajalikud inim- ja 
tehnilised ressursid ning kogemused 
lepingu täitmiseks nõutaval 
kvaliteeditasemel. Avaliku sektori hankijad 
võivad leida, et ettevõtjad ei saa lepingut
täida nõutaval kvaliteeditasemel, kui 
avaliku sektori hankija on teinud kindlaks, 
et ettevõtjatel on vastuolulised huvid, mis 
võivad lepingu täitmist negatiivselt 
mõjutada.

Seoses tehnilise ja kutsealase suutlikkusega 
võivad avaliku sektori hankijad nõuda, et 
ettevõtjatel on olemas vajalikud inim- ja 
tehnilised ressursid ning kogemused, et 
tagada lepingu täitmine nõutaval 
kvaliteeditasemel ning, kui avaliku sektori 
hankija seda nõuab, vastavalt mis tahes 
lepingu täitmise tingimusele, mis 
täpsustatakse artiklite 70 ja 71 alusel. 
Avaliku sektori hankijad võivad leida, et 
ettevõtjad ei saa tagada lepingu täitmist 
nõutaval kvaliteeditasemel, kui avaliku 
sektori hankija on teinud kindlaks, et 
ettevõtjatel on vastuolulised huvid, mis 
võivad lepingu täitmist negatiivselt 
mõjutada.

Or. en

Selgitus
Artikkel tuleb sõnastada laiemalt, et võtta arvesse võimalust teostada alltöövõtjate üle 
järelevalvet. Artiklis tuleks ka selgitada, et avaliku sektori hankijad võivad kasutada 
valikuetappi selleks, et hinnata töövõtja võimet täita lepingu täitmise tingimusi.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Pidades silmas kogemusi 
jätkusuutliku ja sotsiaalselt tulemusliku 
tegevuse kriteeriumide täitmisega, võib 
arvesse võtta investeeringuid oskustesse ja 
koolitustesse ning kogemusi tarneahela 
haldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ettevõtja tehnilist suutlikkust võib 
vastavalt ehitustööde, asjade või teenuste 
laadile, kogusele või tähtsusele ja 
kasutusviisile tõendada XIV lisa 2. osas 
loetletud ühe või mitme dokumendiga.

3. Ettevõtja tehnilist suutlikkust võib 
vastavalt ehitustööde, asjade või teenuste 
laadile, kogusele, kvaliteedile, 
jätkusuutlikkusele või tähtsusele ja 
kasutusviisile tõendada XIV lisa 2. osas 
loetletud ühe või mitme dokumendiga.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks teatavate teenuste 
tasustamist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
avaliku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel ühele järgmisele kriteeriumile:

Ilma et see piiraks teatavate teenuste 
tasustamist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
avaliku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel majanduslikult soodsaima ja 
jätkusuutlikema pakkumuse kriteeriumile.

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus;
(b) madalaimad kulud.

Or. en

Selgitus
Strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide ja komisjoni seletuskirjas esitatud sotsiaalsete 
eesmärkide saavutamiseks on vaja jätkusuutlikumaid riigihankemenetlusi. Seetõttu tuleb 
madalaima maksumuse kriteerium välja jätta (selline tava on juba kasutusel mõnes 
liikmesriigis, nt Saksamaal). Majanduslikult soodsaima pakkumus tuleb asendada 
majanduslikult soodsaima ja jätkusuutlikema pakkumusega , et oleks selge, mida see termin 
tähistab.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija omal valikul tugineda üksnes 
hinnale või kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

Kulude hindamisel tuleb kasutada 
kulutõhususe põhimõtet, näiteks artiklis 67 
sätestatud olelusringi kulude arvestamist.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankija seisukohast 
majanduslikult soodsaim pakkumus lõike 1 
punkti a tähenduses tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks lõike 1 
punktis b osutatud hinnale või kuludele 
muid asjaomase hankelepingu esemega 
seotud selliseid kriteeriume nagu:

Majanduslikult soodsaim ja 
jätkusuutlikem pakkumus tehakse kindlaks 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
kriteeriumid hõlmavad lisaks hinnale või 
kuludele (kaasa arvatud artiklis 67 
osutatud olelusringi kuludele) muid 
asjaomase hankelepingu esemega seotud 
selliseid kriteeriume nagu:

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 –punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis või mõni muu olelusringi 
etapp, nagu on osutatud artikli 2 punktis 22, 
kui need kriteeriumid on kindlaks määratud 
lõike 4 kohaselt, hõlmavad kõnealuste 
protsessidega vahetult seotud tegureid ning 
iseloomustavad konkreetset 
tootmisprotsessi või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viisi.

(d) tootmisprotsess või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
osutamise viis või mõni muu olelusringi 
etapp või olelusringi omadused, nagu on 
osutatud artikli 2 punktides 22 ja 22 a 
(uus), kui need kriteeriumid on kindlaks 
määratud lõike 4 kohaselt, hõlmavad 
kõnealuste protsessidega vahetult seotud 
tegureid ning iseloomustavad konkreetset 
tootmisprotsessi või tellitud ehitustööde 
tegemise, asjade tarnimise või teenuste 
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osutamise viisi.

Or. en

Selgitus
Selgelt tuleks esitada võimalus kaasata sotsiaalseid kriteeriume.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) sotsiaalsed tingimused, nagu näiteks 
korralike töötingimuste täitmine, 
tervisekaitse ja tööohutuse alased 
õigusnormid, kollektiivne 
läbirääkimisõigus, sooline 
võrdõiguslikkus (nt võrdne palk, töö- ja 
eraelu tasakaalustatus), sotsiaalne 
kaasatus, sealhulgas töövõimalused 
puudega, ebasoodsas olukorras olevatele 
või vähekaitstud töötajatele (nt 
pikaajalistele töötutele, romadele, 
rändajatele või noorematele ja eakamatele 
töötajatele), juurdepääs kohapeal 
pakutavale kutsekoolitusele, kasutajate 
kaasamine ja nõustamine, taskukohane 
hind, inimõigused ja eetiline kaubandus;

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pakkumuste hindamise kriteeriumidega 
ei anta avaliku sektori hankijatele 
piiramatut valikuvabadust.
Hindamiskriteeriumidega võimaldatakse 
tõhusat konkurentsi ja nendega kaasnevad 
nõuded, mis lubavad pakkujate esitatud 
teavet tegelikkuses kontrollida. Avaliku 
sektori hankijad kontrollivad tegelikkuses 
pakkujate esitatud teabe ja tõendite alusel, 
kas pakkujad vastavad 
hindamiskriteeriumidele.

4. Pakkumuste hindamise kriteeriumid 
peavad olema seotud lepingu esemega 
(see ei välista asjade või teenuste 
nähtamatuid omadusi, nagu näiteks 
punktis 22 a (uus) osutatud olelusringi 
omadused), hindamiskriteeriumidega 
võimaldatakse tõhusat ja õiglast
konkurentsi ja nendega kaasnevad nõuded, 
mis lubavad pakkujate esitatud teavet 
tegelikkuses kontrollida. Avaliku sektori 
hankijad kontrollivad tegelikkuses 
pakkujate esitatud teabe ja tõendite alusel, 
kas pakkujad vastavad 
hindamiskriteeriumidele.

Or. en

Selgitus
Selleks, et selgitada, millistel tingimustel lisatakse jätkusuutlikkusealased kriteeriumid, nagu 
näiteks sotsiaalsed aspektid, pakkumuse hindamise kriteeriumidesse, tuleks siia lisada seos 
lepingu esemega. See ei välista nn nähtamatuid omadusi.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis a osutatud juhul 
täpsustab avaliku sektori hankija 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus, 
hankedokumentides või võistleva dialoogi 
puhul kirjeldavas dokumendis igale valitud 
kriteeriumile majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kindlaksmääramisel antud 
suhtelise osakaalu.

Avaliku sektori hankija täpsustab 
hanketeates, huvi kinnitamise ettepanekus, 
hankedokumentides või võistleva dialoogi 
puhul kirjeldavas dokumendis igale valitud 
kriteeriumile majanduslikult soodsaima ja 
jätkusuutlikema pakkumuse 
kindlaksmääramisel antud suhtelise 
osakaalu.

Or. en
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) olelusringiga otseselt seotud välised 
sotsiaalkulud, tingimusel, et nende 
rahalise väärtuse saab kindlaks määrata 
ja seda saab kontrollida; need võivad 
hõlmata tootmise mõju ümbritsevale 
keskkonnale ja läheduses asuvatele 
kogukondadele.

Or. en

Selgitus

Pole mingit põhjust, miks peaks mainima olelusringi kuludes keskkonnakulusid, aga mitte 
väliseid sotsiaalkulusid. Väliste sotsiaalkulude hulka võib kuuluda näiteks tootmise mõju 
ümbritsevale keskkonnale ja läheduses asuvatele kogukondadele.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seda kavatsetakse kohaldada korduvalt 
või pidevalt;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev kriteerium on liiga piirav. Piisama peaks sellest, kui olelusringi kulude arvutamise 
metoodika põhineks teaduslikel või muudel objektiivsetel ja mittediskrimineerivatel 
kriteeriumidel ning oleks kõigile huvitatud osapooltele kättesaadav.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

selgitada küsitud hindu või maksumust, kui 
üks järgmistest tingimustest on täidetud:

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 50 % alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest;

(a) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 25% alla muude pakkujate 
küsitud keskmisest hinnast või 
maksumusest, või;

Or. en

Selgitus
Tingimused, mis peavad olema täidetud selleks, et pakkumus ei oleks põhjendamatult madal, 
ei tohi olla kumulatiivsed. Hinna või maksumuse erinevus 25% võrra keskmisest on juba niigi 
suur.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) küsitud hind või maksumus jäävad 
rohkem kui 10% alla paremuselt teises 
pakkumuses küsitud hinnast või kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) esitatud on vähemalt viis pakkumust. välja jäetud

Or. en
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Selgitus
Käesolev kriteerium on liiga piirav. Pakkumus võib olla põhjendamatult madal ka siis, kui see 
tingimus on täitmata.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 
selliseid selgitusi ka muudel põhjustel, kui 
pakkumused tunduvad olevat 
põhjendamatult madala hinnaga.

2. Avaliku sektori hankijad võivad nõuda 
selliseid selgitusi ka muudel põhjustel, kui 
pakkumused tunduvad olevat 
põhjendamatult madala hinnaga, iseäranis 
siis, kui küsitud hind või maksumus on 
madalam kui praegusele ettevõtjale 
makstav hind või maksumus või kui 
küsitav hind või maksumus on madalam 
kui hinnad, mis tulenevad teistest 
samaaegsetest ja võrreldavatest 
hankemenetlustest.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vastavusega liidu sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidele 
või XI lisas loetletud rahvusvahelise 
sotsiaal- ja keskkonnaõiguse sätetele, 
vähemalt samaväärsel tasemel, või 
muudele samaväärset kaitset tagavatele 
sätetele;

(d) vastavusega liidu keskkonnaõiguse
valdkonna õigusaktidele või kohustustele, 
mis on seotud sotsiaalsete ja 
töötingimustega, nagu näiteks 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 loetletud XI 
lisas ning mida kohaldatakse ehitustöö või 
teenuse teostamise või asjade tarnimise 
kohas, või muudele samaväärset kaitset 
tagavatele sätetele;
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Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) vastavuses artikliga 71 seotud 
nõuetele.

Or. en

Selgitus
Mõttekas on viidata selgitustes, mis tuleb põhjendamatult madalate pakkumuste puhul 
esitada, allhankeid käsitlevatele artiklile 71.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 4 –esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankija kontrollib esitatud 
teavet, konsulteerides pakkujaga. Ta võib
pakkumuse tagasi lükata üksnes siis, kui 
tõendid ei õigusta küsitavat madalat hinda 
või kulusid, võttes arvesse lõikes 3 
osutatud tegureid.

4. Avaliku sektori hankija kontrollib 
esitatud teavet, konsulteerides pakkujaga. 
Ta lükkab pakkumuse tagasi üksnes siis, 
kui tõendid ei õigusta küsitavat madalat 
hinda või kulusid, võttes arvesse lõikes 3 
osutatud tegureid.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 4 –teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku 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 

Avaliku sektori hankijad võivad 
pakkumuse tagasi lükata, kui nad on 
kindlaks teinud, et pakkumus on 
põhjendamatult madala hinnaga, sest see ei 
vasta lõike 3 punktis d esitatud sätetele. 
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liidu sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on 
loetletud XI lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingute täitmise tingimused Lepingute täitmise tingimused

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates 
või kirjeldustes. Eelkõige võivad need 
tingimused olla seotud sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste kaalutlustega. Samuti 
võivad need sisaldada nõuet, et ettevõtjad 
näevad ette kaitse hinnakõikumistest 
tuleneva hinnatõusu eest (riskide 
maandamine), mis võib oluliselt mõjutada 
lepingu täitmist.

Avaliku sektori hankijad võivad sätestada 
lepingu täitmise eritingimused, kui need 
esitatakse hanke väljakuulutamise teates 
või kirjeldustes. Need tingimused
sisaldavad kohustusi, mis on seotud 
sotsiaalsete ja tööhõivealaste 
tingimustega, nagu näiteks 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 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. 
Samuti võivad need sisaldada nõuet, et 
ettevõtjad näevad ette kaitse 
hinnakõikumistest tuleneva hinnatõusu eest 
(riskide maandamine), mis võib oluliselt 
mõjutada lepingu täitmist.

Or. en

Selgitus

Sotsiaal- ja töökaitse ning töötingimustega seotud kohustused tuleb lepingu täitmise 
tingimustes selgelt esitada, et tagada nende täitmine.
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Avaliku sektori hankija palub
hankedokumentides või liikmesriik nõuab, 
et pakkuja näitaks oma pakkumuses ära 
lepingu kõik osad, mis ta kavatseb lasta 
teha allhankena kolmandatel isikutel, ja 
kõik allhangete väljapakutud täitjad. 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. en

Selgitus
Komisjoni ettepanek liigub õiges suunas, kuid on alltöövõtu suhtes ebapiisav. Alltöövõtjad 
peavad olema tuvastatavad nime, kontaktandmete ja seaduslike esindajate alusel. Mis tahes 
muudatustest tuleb avaliku sektori hankijale teada anda.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alltöövõtjate kasutamise põhjused 
tuleb esitada hankedokumentides ning 
need peaksid tulenema tehnilistest 
kaalutlustest, mitte olema suunatud 
tööjõukulude langetamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad allavaliku sektori 
hankija taotluse korral ja kui lepingu 
olemus seda lubab, ette näha, et avaliku 
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.

2. Liikmesriigid näevad ette alltöövõtja
taotluse korral ja kui lepingu olemus seda 
lubab, et avaliku 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.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. 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 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. Seda kohaldatakse 
muid tingimusi arvestamata, iseäranis 
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otsese süü kandmiseta tööandjale.

Or. en

Selgitus
Põhitöövõtja ja tema alltöövõtjate solidaarvastutus on ainus viis töötajate õiguste kaitse 
tagamiseks. Siiski on selle lähenemise esmakordselt esitanud ka komisjon töötajate 
lähetamise jõustamisdirektiivis, isegi kui me oleme selle kohandamist antud kontekstile 
laiendanud.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Alltöövõtjatest ettevõtjate arv 
riigihankelepingu täitmisel peab piirduma 
maksimaalselt kolme järjestikuse 
alltöövõtjaga.

Or. en

Selgitus

Käesolev säte tagab selle, et järjestikuste alltöövõtjate arv on piiratud, alles jääb võimalus 
horisontaalseteks allhangeteks, mis võivad osutuda vajalikuks suuremahuliste ehitustööde 
puhul.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidel on laiaulatuslik 
valikuvabadus korraldada 
teenuseosutajate valikut viisil, mida nad 
peavad kõige sobivamaks, ning nad 
võivad vabalt osutada sotsiaalteenuseid 
või muid kindlaid teenuseid ise või 
korraldada nende osutamist mis tahes 
muul viisil, mis ei too kaasa 
riigihankelepingute sõlmimist, tingimusel, 
et selline süsteem tagab vastavuse 
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peamistele läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise alastele 
põhimõtetele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide suurt valikuvabadust seoses üldhuviteenuste pakkumise viisiga tuleks rõhutada 
ka artiklites, mitte ainult põhjendustes.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid tagavad, et avaliku sektori 
hankijad saavad arvesse võtta vajadust 
tagada teenuste kõrge kvaliteet, 
katkematus, ligipääsetavus, taskukohane 
hind, kättesaadavus ja terviklikkus, 
erinevate kasutajakategooriate, kaasa 
arvatud ebasoodsas olukorras olevate ja 
vähekaitstud rühmade erivajaduste 
arvessevõtmine, kasutajate kaasamine ja 
neile suuremate õiguste andmine ning 
innovatsioon. Liikmesriigid näevad ka ette, 
et teenuseosutaja väljavalimine ei põhine 
üksnes teenuse osutamise hinnal, kuid 
võtavad sotsiaalteenuste puhul arvesse ka 
kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse alaseid 
kriteeriume, nagu sätestatud ülalpool.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalteenuste kõrget kvaliteeti tagavad kriteeriumid peavad olema siduvad.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ja/või avaliku sektori 
hankijad tagavad, et ettevõtjad täidavad 
kohustusi, mis on seotud sotsiaalsete ja 
tööhõivealaste tingimustega, nagu näiteks 
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 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. en

Selgitus

Sotsiaalteenuste osutamisel tuleb täita ka sotsiaal- ja töökaitse sätteid.

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid tagavad artiklis 71 
esitatud allhankeid käsitlevate sätete 
täitmise.

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid tagavad artiklis 55 
esitatud kõrvalejätmise põhjuste 
rakendamise.

Or. en

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Teenuseosutaja valimisel võivad 
liikmesriigid kaaluda artiklis 17 esitatud 
reserveeritud hankelepingute kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 76 – lõige 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 e. Avaliku sektori hankijad võivad 
reserveerida teatud lepingud 
mittetulundusühendustele, mis on 
spetsialiseerunud sotsiaalteenuste
osutamisele, kui peamised läbipaistvuse ja 
võrdse kohtlemise alased põhimõtted on 
täidetud.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale, iseäranis otsusele C-70/95 (Sodemare), võivad avaliku 
sektori hankijad reserveerida hankelepinguid mittetulundusühendusele, kui selline piirang on 
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liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud ning ELi õigusaktidega kooskõlas, kui selline teguviis 
on vajalik ning proportsionaalne liikmesriigi heaolusüsteemi kindlate sotsiaalsete eesmärkide 
saavutamiseks.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui on tuvastatud, et lepingujärgse 
olulise nõude täitmises on esinenud 
lepingu täitmiseks määratud ettevõtja või 
alltöövõtja märkimisväärseid või pidevaid 
puudusi, esitab avaliku sektori hankija 
andmed ja vajalikud üksikasjad artiklites 
84 ja 88 mainitud järelevalve- ja 
haldusasutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid tagavad, et avaliku 
sektori hankijad saavad artiklitega 84 ja 
88 ette nähtud järelevalve- ja 
haldusasutuste kaudu hõlpsasti teavet ja 
abi seoses käesoleva artikli 
kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 a – lõige 1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustuste täitmata jätmise register
Kui ettevõtja rikub lepingus esitatud 
tingimusi, iseäranis sotsiaal- ja töökaitse, 
töötingimuste ja allhangetega seotud 
tingimusi, kantakse ta kohustuste täitmata 
jätmise registrisse. Kohustuste täitmata 
jätmise registris esinemine kehtib 
kõrvalejätmise põhjusena.

Or. en

Selgitus
Riigihankelepingus esitatud tingimusi rikkunud ettevõtjad tuleks registreerida, et võimaldada 
avaliku sektori hankijatel rikkumisi jälgida.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 83 a – lõige 2 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohustuste täitmata jätmise registrit 
haldavad artiklites 84 ja 88 mainitud 
järelevalve- ja haldusasutused. Avaliku 
sektori hankijatel peab olema võimalus 
kõnealuste nimekirjadega enne riigihanke 
sõlmimist tutvuda. 

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) riigihangete eeskirjade kohaldamise 
ning avaliku sektori hankijate ja eelkõige 
kesksete avaliku sektori hankijate 

(a) riigihangete eeskirjade kohaldamise 
ning lepingu sõlminud ettevõtjale ja tema 
alltöövõtjatele kehtivate sotsiaal- ja 
töökaitset ning töötingimusi käsitlevate 
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järgitavate tavade jälgimine; eeskirjade täitmise jälgimine, kaasa 
arvatud avaliku sektori hankijate ja 
eelkõige kesksete avaliku sektori hankijate 
järgitavate tavade jälgimine;

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) siseriiklike pädevate asutuste ja 
sealhulgas auditiasutuste tähelepanu 
juhtimine konkreetsetele avastatud 
rikkumistele ja süsteemsetele 
probleemidele;

(e) pädevate asutuste ja sealhulgas 
auditiasutuste tähelepanu juhtimine 
konkreetsetele avastatud või artikli 83 
lõikes 1 a (uus) esitatud rikkumistele ja 
süsteemsetele probleemidele;

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) artiklis 83 a (uus) sätestatud 
kohustuste täitmata jätmise registrite 
haldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 85 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) eduka pakkuja nimi ja põhjused, miks 
tema pakkumus välja valiti, ning juhul kui 
see on teada, ka lepingu või raamlepingu 
sellise osa suurus, mille suhtes edukas 
pakkuja kavatseb sõlmida 

(e) eduka pakkuja nimi ja põhjused, miks 
tema pakkumus välja valiti, ning juhul kui 
see on teada, ka lepingu või raamlepingu 
sellise osa suurus, mille suhtes edukas 
pakkuja kavatseb sõlmida 
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allhankelepinguid kolmandate isikutega; allhankelepinguid kolmandate isikutega 
ning teave alltöövõtjate kohta, muuhulgas 
nende nimed, kontaktandmed ja 
seaduslikud esindajad;

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 88 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad üksteisele 
vastastikust abi ja kehtestavad omavahelise 
tõhusa koostöö meetmed, et tagada teabe 
vahetamine artiklites 40, 41, 42, 55, 57, 59, 
60, 61, 63 ja 69 osutatud küsimustes. Nad 
tagavad vahetatava teabe 
konfidentsiaalsuse.

1. Liikmesriigid annavad üksteisele 
vastastikust abi ja kehtestavad omavahelise 
tõhusa koostöö meetmed, et tagada teabe 
vahetamine artiklites 40, 41, 42, 55, 57, 59, 
60, 61, 63, 69 ja 83 a (uus) osutatud 
küsimustes. Nad tagavad vahetatava teabe 
konfidentsiaalsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – 3 a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- Konventsioon nr 94 –
riigihankelepingute töönormide 
konventsioon.

Or. en

Selgitus
ILO konventsioon nr 94 peaks samuti esinema rahvusvaheliste sotsiaal- ja 
keskkonnakonventsioonide loetelus. Sellega võetaks koheselt arvesse liikmesriike, kes on 
kõnealuse konventsiooni ratifitseerinud.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tõend selle kohta, et ettevõtjat ei ole 
lõpliku kohtuotsuse alusel ühel artikli 55 
lõikes 1 toodud põhjusel süüdi mõistetud;

(b) tõend selle kohta, et ettevõtjat ei ole 
lõpliku kohtuotsuse või res judicata jõudu 
omava otsuse alusel ühel artikli 55 lõikes 1 
või 2 toodud põhjusel süüdi mõistetud;

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) tõend selle kohta, et ettevõtja ei ole 
kantud artiklis 83 a (uus) sätestatud 
kohustuste täitmata jätmise registrisse;

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XIII lisa – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) tõend selle kohta, et väljaandev 
asutus ei ole teadlik, et ettevõtja oleks 
artikli 55 lõike 3 punktides c või d või 
artikli 55 lõikes 3 a (uus) nimetatud 
olukorras.

Or. en

Selgitus
XIII lisas esitatud loetelu Euroopa hankepassi sisu kohta tuleb täiendada ning seal peavad 
sisalduma andmed maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete maksmise, sotsiaal- ja töökaitse 
eeskirjade ning töötingimuste täitmise kohta, tõend selle kohta, et ettevõtja ei ole kantud 
ametlikku kohustuste täitmata jätmise registrisse, et alltöövõtjad peavad täitma samasid 
eeskirju ning et arvesse tuleb võtta ka rasket eksimust ametialaste käitumisreeglite vastu ning 
märkimisväärseid ja pidevaid puudusi.
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiühingute teenused välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna ametiühingud on sõltumatud eraettevõtted ning neile ei kohaldata riigihankeid, on 
nende lisamine sotsiaalteenuste korra hulka eksitav.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakorralised arstiabiteenused

Or. en

Selgitus
Erakorralisi arstiabiteenuseid tuleks samuti pidada üldhuvi pakkuvateks sotsiaalteenusteks, 
mis kuuluvad leebema korra alla.


