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LÜHISELGITUS

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

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

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

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

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

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

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate osalemist 
riigihankemenetluses ning võimaldades 
hankijatel paremini ära kasutada 
riigihankeid ühiste ühiskondlike 
eesmärkide toetamiseks, mis viib uute 
jätkusuutlike töökohtade tekkimiseni. Ka 
on vaja selgitada põhimõisteid ja -
kontseptsioone, et tagada suurem 
õiguskindlus ja võtta arvesse Euroopa
Liidu Kohtu asjakohase väljakujunenud 
kohtupraktika teatavaid asjakohaseid 
aspekte.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Kõnealuste 
teenuste osutamise kontekst varieerub 
liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti. 
Seetõttu tuleks kõnealuste teenuste 
hankelepingute suhtes kehtestada erikord 
ning kõrgem piirmäär 1 000 000 eurot. 
Seoses kõneluste sektorite hanke 
konkreetse kontekstiga ei paku allapoole 
seda piirmäära jääva maksumusega 
isikuteenuste hange üldjuhul teiste 
liikmesriikide teenuseosutajatele huvi, kui 
ei esine konkreetseid tõendeid, mis 
näitaksid vastupidist, nt piiriüleste 
projektide rahastamine liidu poolt. 
Piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus läbipaistvuse põhimõtteid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja kõnealuste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Käesoleva direktiivi 
sätted võtavad seda vajadust arvesse, 
kehtestades üksnes läbipaistvuse ja võrdse 
kohtlemise põhimõtete järgmise kohustuse 
ning tagades, et võrgustiku sektori hankijad 
saavad teenuseosutajate valimisel 
kohaldada teatavaid kvaliteedikriteeriume, 
näiteks Euroopa Liidu 
sotsiaalkaitsekomitee välja töötatud 
vabatahtlikkuse alusel rakendatavat 
sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 

(17) Mõne muu teenuste kategooria puhul 
on teenuste olemuse tõttu piiriülene mõõde 
jätkuvalt piiratud; sellised on näiteks nn 
isikuteenused − teatavad sotsiaal-, 
tervishoiu- ja haridusteenused. Kõnealuste 
teenuste osutamise kontekst varieerub 
liikmesriikide erinevate 
kultuuritraditsioonide tõttu suuresti. 
Kõnealuste teenuste hankelepingute suhtes 
tuleks kehtestada erikord ning kõrgem 
piirmäär 1 000 000 eurot, et tagada nende 
teenuste parem kvaliteet lepingute 
täitmisel. Seoses kõneluste sektorite hanke 
konkreetse kontekstiga ei paku allapoole 
seda piirmäära jääva maksumusega 
isikuteenuste hange üldjuhul teiste 
liikmesriikide teenuseosutajatele huvi, kui 
ei esine konkreetseid tõendeid, mis 
näitaksid vastupidist, nt piiriüleste 
projektide rahastamine liidu poolt. 
Piirmäära ületavate isikuteenuste 
hankelepingute suhtes tuleks kohaldada 
kogu liidus läbipaistvuse põhimõtteid. 
Arvestades kultuurilise konteksti olulisust 
ja kõnealuste teenuste tundlikkust, tuleks 
liikmesriikidele anda laialdased volitused 
teenuseosutajate valimise korraldamiseks 
viisil, mida nad peavad kõige 
asjakohasemaks. Liikmesriikide, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 
oluline roll ja ulatuslik valikuvabadus 
üldhuviteenuste osutamisel, tellimisel ja 
korraldamisel on samuti kooskõlas 
protokolliga nr 26 üldhuviteenuste kohta, 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
14 ja põhiõiguste harta artikliga 36.
Käesoleva direktiivi sätted võtavad seda 
vajadust arvesse, kehtestades üksnes 
läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
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ja/või võrgustiku sektori hankijatel on 
vabadus valida, kas osutada kõnealuseid 
teenuseid ise või korraldada 
sotsiaalteenused viisil, mis ei näe ette 
riigihankelepingute sõlmimist, näiteks neid 
teenuseid pelgalt rahastades või andes ilma 
piirangute või kvootideta litsentsid või load 
kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
võrgustiku sektori hankija poolt varem 
kindlaks määratud tingimustele, eeldusel et 
selline süsteem tagab piisava avaldamise 
ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele.

põhimõtete järgmise kohustuse ning 
tagades, et võrgustiku sektori hankijad 
kohaldavad teenuseosutajate valimisel 
teatavaid kvaliteedikriteeriume, näiteks 
Euroopa Liidu sotsiaalkaitsekomitee välja 
töötatud vabatahtlikkuse alusel 
rakendatavat sotsiaalteenuste Euroopa 
kvaliteediraamistikku. Liikmesriikidel 
ja/või võrgustiku sektori hankijatel on 
vabadus valida, kas osutada kõnealuseid 
teenuseid ise või korraldada 
sotsiaalteenused viisil, mis ei näe ette 
riigihankelepingute sõlmimist, näiteks neid 
teenuseid pelgalt rahastades või andes ilma 
piirangute või kvootideta litsentsid või load 
kõigile ettevõtjatele, kes vastavad 
võrgustiku sektori hankija poolt varem 
kindlaks määratud tingimustele, eeldusel et 
selline süsteem tagab piisava avaldamise 
ning vastab läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtetele. 

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

hankijatel hoida ära, avastada ja parandada 
hankemenetluse käigus ilmnevaid vigu. 

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Kui võrgustiku sektori hankijad 
otsustavad sõlmida lepingu majanduslikult 
soodsaima pakkumuse alusel, peaksid nad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, 
milline pakkumus on majanduslikult 

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

soodsaim ning majanduslikult ja 
sotsiaalselt säästvaim. Nende 
kriteeriumide kindlaksmääramine sõltub 
lepingu esemest, sest need peavad lubama 
hinnata iga pakkumuse täitmise taset 
lepingu eseme seisukohast, nagu see on 
määratletud tehnilistes kirjeldustes, ning 
mõõta iga pakkumuse puhul, kui soodne 
see majanduslikult on. Peale selle ei tuleks 
valitud hindamiskriteeriumidega anda 
võrgustiku sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust ning nendega tuleks tagada 
tegeliku konkurentsi võimaldamine ja 
kriteeriumidega peaksid kaasnema nõuded, 
mis lubavad pakkujate esitatud teavet 
tegelikkuses kontrollida.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(55) Kooskõlas võrdse kohtlemise, 
objektiivsuse 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 10

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 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)



PE491.136v02-00 12/22 PA\905015ET.doc

ET

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.

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tagatakse pakkujate 
intellektuaalomandi kaitse.

Or. en
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Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pakkumusi teha või end taotlejaks seada 
võivad ka ettevõtjate rühmad. Ettevõtjate 
rühmad, eriti väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad (VKEd), võivad 
koonduda ettevõtjate konsortsiumiks.
Võrgustiku sektori hankijad ei kehtesta 
selliste rühmade hankemenetluses 
osalemise suhtes eritingimusi, mille 
täitmist üksikutelt taotlejatelt ei nõuta. 
Võrgustiku sektori hankijad ei või nõuda, 
et kõnealused rühmad võtaksid pakkumuse 
või osalemistaotluse esitamiseks mingi 
konkreetse juriidilise vormi.

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – esimene lõik

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 
järgmistele isikutele:

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – esimene lõik – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – esimene lõik – punkt b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tagatakse pakkujate 
intellektuaalomandi kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ainult sellised ettevõtjad, kellele 
võrgustiku sektori hankija on nõutud teabe 
hindamise põhjal vastava kutse saatnud, 
võivad esitada teadus- ja arendusprojekte 
eesmärgiga katta võrgustiku sektori hankija 
kindlaks tehtud vajadusi, mille jaoks 
olemasolevad lahendused ei sobi. 
Hankeleping sõlmitakse lähtuvalt üksnes 
majanduslikult soodsaima pakkumuse 
kriteeriumist kooskõlas artikli 76 lõike 1 
punktiga a ja artikli 76 lõikega 2.

Or. en

Muudatusettepanek 21

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

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 nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, mis kehtestatakse 
hanke väljakuulutamise teates ja 
pakkumuse dokumentides, arvesse 
puuetega inimeste ligipääsemise või kõigi 
kasutajate ligipääsemise kriteeriume.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 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, sotsiaalsed organisatsioonid ja 
keskkonnaorganisatsioonid ning

Or. en

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku sektori hankijad näitavad 
kirjeldustes ära, kas nad lubavad 
alternatiivsete lahenduste esitamist või 
mitte, ja nende lubamisel toovad ära 
alternatiivsetele lahendustele esitatavad 
miinimumnõuded ning konkreetsed nõuded 
nende esitamise kohta. Kui alternatiivsete 

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

miinimumnõuetele vastavate alternatiivsete 
lahenduste suhtes ja ka selliste nõuetele 
vastavate pakkumuste suhtes, mis ei ole 
alternatiivsed lahendused.

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 27

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 ei sõlmi
lepingut pakkujaga, kes esitas parima 
pakkumuse, kui nad on kindlaks teinud, et 
kõnealune pakkumus ei vasta sotsiaal-, 
töö- või keskkonnaõiguse valdkonna
kohustustele, mis on kehtestatud liidu või 
riikliku seadusandlusega või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja tööõiguse 
sätetega, mis on loetletud XIV lisas, või 
intellektuaalomandiõiguse valdkonna 
kohustustega.

Or. en

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 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:

2. Kui võrgustiku sektori hankijad 
hindavad kulusid olelusringi kulude 
arvestamise alusel, märgivad nad 
hankedokumentides ära olelusringi kulude 
arvestamiseks kasutatava meetodi. 
Kasutatav meetod peab olema lihtsustatud, 
et see oleks juurdepääsetav VKEde jaoks, 
ning see peab vastama kõigile järgmistele 
tingimustele:

Or. en
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Muudatusettepanek 29

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) liidu ja riiklike 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. en

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 31

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

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 

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
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sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse 
valdkonna õigusaktidega või 
rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XIV lisas.

ja riiklike sotsiaal-, töö- või 
keskkonnaõiguse valdkonna õigusaktidega 
või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XIV lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 86 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Iga-aastane aruanne hõlmab ka iga-
aastast võrdlust, mis hõlmab esitatud 
hindu ja juba täidetud lepingute tegelikke 
lepingukulusid ning võimalikku mõju 
varustajate töötajate arvule.

Or. en


