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LÜHISELGITUS

Riigihanked on meie ühiskonnas tähtis tegur, seda nii majanduse, ühiskonna kui ka keskkonna 
seisukohast. Euroopa riigiasutused kulutavad hangete kaudu umbes 18 protsenti SKPst 
kaupadele ja teenustele. Riigihankeid saab ja peaks kasutama Euroopa Liidu eesmärkide 
saavutamise vahendina. 

Riigihanked on avaliku sektori hankijate jaoks tähtis mehhanism, mille kaudu kasutada 
maksumaksjate raha parimal viisil. See hõlmab riigihangete kasutamist jätkusuutliku arengu 
toetamiseks, sh positiivse arengu toetamiseks näiteks keskkonna, kliima, diskrimineerimisega 
võitlemise, loomade heaolu ja noorte tööhõive valdkonnas. Jätkusuutlik areng on üks 
Lissaboni lepingu eesmärkidest ja seetõttu on tähtis võimaldada kõigil riigiastutustel kasutada 
riigihankeid selle eesmärgi saavutamiseks ja neid selleks julgustada. 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon edastab käesoleva arvamuse siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonile. Arvamuses keskendutakse jätkusuutlike riigihangete küsimusele 
keskkonna, majanduse ja sotsiaalvaldkonnas. 

Arvamuse koostaja tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu uus direktiiv 
riigihangete kohta. Ettepanekus keskendutakse avaliku sektori kulutuste tõhususe 
suurendamisele, selles lihtsustatakse ja muudetakse paindlikumaks olemasolevaid eeskirju ja 
rõhutatakse keskkonnakaalutluste tähtsust. Täiendavates ettepanekutes keskendutakse 
riigihangete kasulikumaks muutmisele ühiste ühiskondlike eesmärkide saavutamise 
seisukohalt. 

Eriti soovib arvamuse koostaja tähelepanu juhtida järgmistele olulistele küsimustele:

– Ei tohiks jääda mingit kahtlust, et avaliku sektori hankijatel on lubatud kehtestada 
konkreetsetes valdkondades nõudeid, mis on rangemad või lähevad kaugemale kui 
praegused ELi õigusaktid. 

– Riigihangetega tuleks edendada innovaatilisi lahendusi. Säästva arengu eesmärkide 
saavutamiseks tuleks avaliku sektori hankijaid julgustada ostma innovaatilisi tooteid ja 
teenuseid. Keskkonnahoiu valdkonnas on vajalikud uued innovaatilised lahendused ja ideed 
ning riigihankeid tuleks kasutada mehhanismina selliste vajaduste rahuldamiseks.

– Olelusringi arvestamise kriteeriume tuleks uuendada. Arvestada tuleb kogu 
tootmisprotsessi sotsiaalset ja keskkonnamõju. Seepärast peaks avaliku sektori hankijatel 
olema täiendavad võimalused nõuete kehtestamiseks tootmisprotsessile ja mitte ainult 
konkreetsele tootele. See toob kaasa jätkusuutlikumad hanked. 

– Inimeste tervist arvestades ei peaks kollektiivlepingute ja rahvusvaheliste konventsioonide 
kohaldamine olema määratud töövõtjatele vabatahtlik, vaid kohustuslik. Töötajate tervise ja 
nende töökeskkonna kaitseks peaks olema võimalik välistada ja karistada pakkujaid, kes ei 
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järgi sotsiaal- ja tööõigust. Riikidel, kes on ratifitseerinud ILO konventsiooni nr 94 ei 
tohiks takistada kõnealuse konventsiooni rakendamist. 

– Standardite kasutamist tuleks eelistada märgiste kasutamisele. Standardid on kasulikud, 
sest asjaomase valdkonna pakkujad mõistavad neid hästi ja need aitavad ära hoida seda, et 
avaliku sektori hankijaid sunnitaks jalgratast leiutama. Rõhutades standardite kasutamist, 
lihtsustab direktiiv avaliku sektori hankijatel keskkonnaga ja sotsiaalvaldkonnaga seotud 
nõuete sätestamist.

– Direktiiv ei tohi vähendada kohalike omavalitsuste võimalusi teha koostööd mõnede 
üldhuviteenuste osutamiseks, näiteks jäätme- ja veekäitluse valdkonnas.

– Direktiiv peaks suurendama võimalusi kehtestada nõudeid kogu tarneahelale, s.o ka 
alltöövõtjatele. Avaliku sektori hankija kehtestatud eeskirju ja õigusnorme ei peaks järgima 
mitte ainult peatöövõtja/peamine pakkuja, vaid see peaks olema kohustuslik ka 
alltöövõtjatele. Vaja on kogu töövõtuahelat hõlmavat kontrollisüsteemi.

Arvamuse koostaja on veendunud, et säilitada tuleb kohalike omavalitsuste, piirkondade ja 
muude kohalike avaliku sektori hankijate enesemääramine ja autonoomia. Tõlgenduslike 
vaidluste ärahoidmiseks peab õigusakt olema selge. Samuti motiveerib ja võimaldab direktiivi 
lihtsustamine avaliku sektori hankijatel lisada oma riigihangete poliitikasse selged 
jätkusuutlikkusega seotud eesmärgid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) 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. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, 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 

(2) Riigihanked kui üks turupõhistest 
vahenditest aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu toetamiseks, mis aitab 
samas tagada, et avaliku sektori raha 
kasutatakse kõige tõhusamalt, täidavad 
väga olulist rolli „Euroopa 2020” 
strateegias ning Lissaboni lepingus 
sätestatud säästva arengu eesmärgi 
saavutamisel. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, mis on vastu võetud kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 
2004. aasta direktiiviga 2004/17/EÜ, 
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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 suurendada 
avaliku sektori kulutuste tõhusust, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate riigihangetes 
osalemist ning võimaldades hankijatel 
kasutada riigihankeid tulemuslikumalt 
ühiste ühiskondlike eesmärkide 
toetamiseks. Samuti tuleb selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

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 suurendada 
avaliku sektori kulutuste tõhusust, 
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate riigihangetes 
osalemist ning võimaldades hankijatel 
kasutada riigihankeid tulemuslikumalt 
ühiste ühiskondlike eesmärkide 
toetamiseks. Samuti tuleb selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

Selgitus

Lissaboni lepingule viitav tekst on vajalik rõhutamaks säästva arengu tähtsust. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) 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. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, 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 

(2) 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. Seetõttu tuleb läbi vaadata ja 
ajakohastada praegu kehtivaid riigihanke-
eeskirju, 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 
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2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et suurendada 
avaliku sektori kulutuste tõhusust,
hõlbustades eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate riigihangetes 
osalemist ning võimaldades hankijatel 
kasutada riigihankeid tulemuslikumalt 
ühiste ühiskondlike eesmärkide 
toetamiseks. Samuti tuleb selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte.

2004. aasta direktiiviga 2004/18/EÜ 
ehitustööde riigihankelepingute, asjade 
riigihankelepingute ja teenuste 
riigihankelepingute sõlmimise korra 
kooskõlastamise kohta, et võimaldada 
hankijatel kasutada riigihankeid 
tulemuslikumalt ühiste säästva arengu ja 
muude ühiskondlike eesmärkide 
toetamiseks ning suurendada tänu sellele
avaliku sektori kulutuste tõhusust, tagada 
majanduslikult soodsaim lahendus, 
hõlbustada eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate riigihangetes 
osalemist ja soodustada kohalikke 
hankeid ning võimaldada hankijatel 
kasutada riigihankeid tulemuslikumalt 
ühiste ühiskondlike eesmärkide 
toetamiseks. Nende ühiste eesmärkide 
saavutamiseks ergutatakse avaliku sektori 
hankijaid kehtestama konkreetsetes 
valdkondades nõudeid, mis on rangemad 
või ulatuvad kaugemale kui praegused 
ELi õigusaktid. Samuti tuleb direktiive 
lihtsamaks muuta ja selgitada 
põhimõisteid, et suurendada õiguskindlust 
ning võtta arvesse Euroopa Liidu Kohtu 
väljakujunenud kohtupraktika teatavaid 
asjakohaseid aspekte. Direktiivis 
sätestatakse eeskirjad selle kohta, kuidas 
osta; see, mida osta, on avaliku sektori 
hankijate pädevuses. Nende ühiste 
eesmärkide saavutamiseks innustatakse 
avaliku sektori hankijaid kehtestama 
konkreetsetes valdkondades nõudeid, mis 
on rangemad või ulatuvad kaugemale kui 
praegused ELi õigusaktid.

Selgitus

Ei tohiks jääda mingit kahtlust selles, et avaliku sektori hankijatel on lubatud sätestada 
konkreetsetes valdkondades nõudeid, mis on rangemad või lähevad kaugemale kui praegused 
ELi õigusaktid. Varakult direktiivi rolli sõnastamine seoses kliima-, keskkonna- ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse alaste eesmärkide saavutamisega selgitab hiljem nende küsimustega seotud 
artikleid. 

Muudatusettepanek 3
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Avaliku sektori üha mitmekesisemaks 
muutuv tegevus on tekitanud hangete 
mõiste selgema määratlemise vajaduse.
Riigihankeid käsitlevad liidu eeskirjad ei 
hõlma kõiki avaliku sektori rahast 
tehtavaid väljamakseid, vaid ainult neid, 
mille eesmärk on hankida tasu eest 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Hankimist 
tuleks siinkohal mõista laiemas tähenduses 
ehitustöödest, asjadest ja teenustest 
tulenevate hüvede saamisena, millega ei 
kaasne tingimata omandiõiguse üleminekut 
avaliku sektori hankijale. Lisaks ei kuulu
tavaliselt riigihangete eeskirjade 
reguleerimisalasse ka mõne tegevuse pelk 
rahastamine, mis on tihti seotud 
kohustusega hüvitada saadud summad, kui 
neid ei kasutata eesmärgipäraselt.

(3) Avaliku sektori üha mitmekesisemaks 
muutuv tegevus on tekitanud hangete 
mõiste selgema määratlemise vajaduse.
Riigihankeid käsitlevad liidu eeskirjad ei 
hõlma kõiki avaliku sektori rahast 
tehtavaid väljamakseid, vaid ainult neid, 
mille eesmärk on hankida tasu eest 
ehitustöid, asju ja teenuseid. Hankimist 
tuleks siinkohal mõista laiemas tähenduses 
ehitustöödest, asjadest ja teenustest 
tulenevate hüvede saamisena, millega ei 
kaasne tingimata omandiõiguse üleminekut 
avaliku sektori hankijale. Lisaks ei kuulu 
riigihangete eeskirjade reguleerimisalasse 
ka mõne tegevuse pelk rahastamine, mis on 
tihti seotud kohustusega hüvitada saadud 
summad, kui neid ei kasutata 
eesmärgipäraselt. Kontrollitavate 
üksustega sõlmitud lepingud ega avaliku 
sektori hankijate koostöö avalike 
teenustega seotud ülesannete ühiseks 
täitmiseks ei kuulu riigihanke eeskirjade 
kohaldamisalasse, kui käesolevas 
direktiivis sätestatud tingimused on 
täidetud.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 9 kohaselt peab liit oma poliitika ja 
meetmete määratlemisel ja rakendamisel 
võtma arvesse kõrge tööhõive taseme 
edendamise, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase 
võitluse ning hariduse, koolituse ja 
inimeste tervise kaitse kõrge tasemega 
seotud nõudeid. Direktiiv aitab nende 
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eesmärkide saavutamisele kaasa, sest see 
soodustab sotsiaalselt jätkusuutlike 
hangete läbiviimist, tagab igas 
hankemenetluse etapis sotsiaalsete 
kriteeriumide järgimise ning tugevdab 
kõiki praegusi liidu, liikmesriikide ja 
rahvusvahelise tasandi kohustusi, mis 
puudutavad töötingimusi, sotsiaalset 
kaitset ja rahvatervist.

Selgitus

Põhjenduses 5 on juba osutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 11, millega 
tagatakse, et keskkonnakaitse nõuded integreeritakse kõikidesse liidu 
poliitikavaldkondadesse. Käesoleva uue põhjendusega soovitakse sama teha Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 9, millega tagatakse, et kõigis liidu poliitikavaldkondades 
võetakse arvesse sotsiaalseid ja tervisekaitseeesmärke.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Ajavahemiku 2008–2013 
tervishoiustrateegia peamisi põhimõtteid 
on tervishoid kõikides 
poliitikavaldkondades ehk 
tervishoiuküsimuste integreerimine 
kõikide liidu poliitikavaldkondadega 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil, mida 
toetasid liikmesriigid oma 2007. aasta 
deklaratsioonis tervishoiu kohta kõikides 
poliitikavaldkondades. Direktiiv toetab 
nimetatud põhimõtet, sest direktiiviga 
tagatakse, et hanke-eeskirjad võivad 
aidata avaliku sektori hankijatel 
saavutada rahvatervise eesmärke ning et 
rahvatervise ja töötervishoiu ja 
tööohutusega seotud kriteeriumeid võib 
rakendada kõigis hankemenetluse 
etappides.

Muudatusettepanek 6
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli
11 kohaselt peab liidu poliitika ja tegevuse
määratlemisel ja rakendamisel võtma 
arvesse keskkonnakaitse nõudeid, eelkõige 
pidades silmas säästva arengu edendamist.
Käesolevas direktiivis selgitatakse, kuidas 
avaliku sektori hankijad saavad kaasa 
aidata keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning samas tagada
lepingutega seotud kulutuste parima 
tasuvuse.

(5) Euroopa Liidu toimimise lepingu
artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt peab liidu 
poliitika ja tegevuse määratlemisse ja 
rakendamisse integreerima
keskkonnakaitse nõuded ja sotsiaalsed 
kaalutlused, eelkõige pidades silmas 
säästva arengu edendamist. Käesolevas 
direktiivis selgitatakse, kuidas avaliku 
sektori hankijad saavad kaasa aidata 
keskkonnakaitsele ja säästva arengu 
edendamisele ning kuidas nad saavad 
kasutada neile säästva riigihanke 
tagamiseks vajalike tehniliste kirjelduste 
ja hindamiskriteeriumide valimiseks 
antud kaalutlusõigust, tagades samas, et 
need on seotud riigihankelepingu 
esemega ning saavutades lepingutega 
seotud kulutuste parima tasuvuse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Riigihanked moodustavad umbes 
19% kogu SKPst ja nende summa on 
peaaegu 40 korda suurem kui summa, 
mille ELi liikmesriigid eraldavad 
ametlikule arenguabile. Seetõttu on sel 
tohutu potentsiaal olla vahendiks, mille 
abil täita Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 208 sätestatud 
poliitikavaldkondade arengusidususest 
tulenevaid ELi kohustusi ja mille abil viia 
nii liidus kui ka arengumaades ellu 
jätkusuutlikku valitsemispoliitikat.

Muudatusettepanek 8
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Hangitavaid asju, teenuseid ja 
ehitustöid määratlevate tehniliste 
kirjelduste valimiseks on avaliku sektori 
hankijatel ulatuslik kaalutlusõigus. Peale 
selle on neil ulatuslik kaalutlusõigus 
kasutada avaliku sektori hankija 
eesmärkide saavutamiseks nii tehnilisi 
kirjeldusi kui ka hindamiskriteeriume, sh 
kirjeldusi ja kriteeriume, mille eesmärk 
on tagada säästvam riigihange. Tehnilised 
kirjeldused ja hindamiskriteeriumid, sh 
säästvuseesmärkidega seotud kirjeldused 
ja kriteeriumid, peavad olema seotud 
hankelepingu esemega. Tingimusel, et 
seos lepingu esemega on olemas, ei ole 
käesoleva direktiivi eesmärk piirata seda, 
mis liiki küsimusi avaliku sektori hankija 
tehniliste kirjelduste või 
hindamiskriteeriumide abil lahendab.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 c) Tehnilisi kirjeldusi, 
hindamiskriteeriumeid ning lepingu 
täitmise tingimusi eristatakse nende 
tähtsuse järgi hankemenetluses, mitte 
kirjelduste ega kriteeriumide sisu järgi. 
Tehniliste kirjeldustega määratleb avaliku 
sektori hankija hanke absoluutnõuded; 
tehniliste kirjelduste nõuete täitmise 
võime on lepingu taotleja staatuse 
saamise eeltingimus ning kõne alla 
tulevad ainult need tooted ja teenused, mis 
vastavad kirjeldustele. 
Hindamiskriteeriumid võimaldavad 
seevastu avaliku sektori hankijal võrrelda 
kriteeriumide erinevate kombinatsioonide 
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suhtelisi eeliseid. Hindamiskriteeriumeid 
kaalutakse ja igale pakkumusele antakse 
punkte vastavalt sellele, mil määral see 
mingile kriteeriumile vastab, kuid võime 
täita kõiki hindamiskriteeriumeid ei ole 
eeltingimuseks. Samuti võib lepingusse 
lisada lepingu täitmise klauslid, millega 
määratakse kindlaks, kuidas lepingut 
tuleb täita. Avaliku sektori hankijatel on 
ulatuslik kaalutlusõigus nõuda mis tahes 
hankemenetluse etapis tehniliste 
kirjelduste, hindamiskriteeriumide ja 
lepingu täitmise kriteeriumide abil 
säästvuseesmärkide täitmist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Teadusuuringud ja innovatsioon, 
sealhulgas ökoinnovatsioon ja sotsiaalne 
innovatsioon, on tulevase majanduskasvu 
peamisi mõjutajaid ning seega aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegias „Euroopa 2020” väga tähtsal 
kohal. Avaliku sektori asutused peaksid 
kasutama riigihankeid võimalikult 
strateegiliselt innovatsiooni edendamiseks. 
Innovatiivsete toodete ja teenuste 
ostmisega saab väga oluliselt parandada 
avalike teenuste tõhusust ja kvaliteeti ning 
lahendada tõsiseid sotsiaalseid probleeme. 
Nii saab avaliku sektori raha kõige 
tulusamalt kasutada ning lisaks kaasnevad 
uute ideede loomisega, nende ideede 
muutmisega innovatiivseteks toodeteks ja 
teenusteks ning seeläbi jätkusuutliku 
majanduskasvu edendamisega üldisemad 
majanduse, keskkonna ja ühiskonnaga 
seotud hüved. Käesolev direktiiv peaks 
aitama edendada innovaatilisi riigihankeid 
ning liikmesriikidel saavutada 
„Innovatiivse liidu” eesmärke. Seetõttu 
tuleks ette näha eraldi hankemenetlus, mis 

(17) Teadusuuringud ja innovatsioon, 
sealhulgas ökoinnovatsioon ja sotsiaalne 
innovatsioon, on tulevase majanduskasvu 
peamisi mõjutajaid ning seega aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegias „Euroopa 2020” väga tähtsal 
kohal. Avaliku sektori asutused peaksid 
kasutama riigihankeid võimalikult 
strateegiliselt innovatsiooni edendamiseks.
Innovatiivsete toodete ja teenuste 
ostmisega saab väga oluliselt parandada 
avalike teenuste tõhusust ja kvaliteeti ning 
lahendada tõsiseid sotsiaalseid probleeme. 
Nii saab avaliku sektori raha kõige 
tulusamalt kasutada ning lisaks kaasnevad 
uute ideede loomisega, nende ideede 
muutmisega innovatiivseteks toodeteks ja 
teenusteks ning seeläbi jätkusuutliku 
majanduskasvu edendamisega üldisemad 
majanduse, keskkonna ja ühiskonnaga 
seotud hüved. Käesolev direktiiv peaks 
aitama edendada innovaatilisi riigihankeid 
ning liikmesriikidel saavutada 
„Innovatiivse liidu” eesmärke. Seetõttu 
tuleks ette näha eraldi hankemenetlus, mis 
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võimaldaks avaliku sektori hankijatel luua 
pikaajalisi innovatsioonipartnerlusi uue 
innovatiivse toote, teenuse või ehitustöö 
väljaarendamiseks ja hilisemaks ostmiseks, 
tingimusel et see tarnitakse kokkulepitud 
kvaliteedi ja hinnaga. Sellised partnerlused 
peaksid olema üles ehitatud nii, et 
innovaatilise lahenduse väljatöötamist 
motiveeriks turul tekkinud vajadus, 
põhjustamata seejuures turu sulgemist.

võimaldaks avaliku sektori hankijatel luua 
pikaajalisi innovatsioonipartnerlusi uue 
innovatiivse toote, teenuse või ehitustöö 
väljaarendamiseks ja hilisemaks ostmiseks, 
tingimusel et see tarnitakse kokkulepitud 
kvaliteedi ja hinnaga. Sellised partnerlused 
peaksid olema üles ehitatud nii, et 
innovaatilise lahenduse väljatöötamist 
motiveeriks turul tekkinud vajadus, 
põhjustamata seejuures turu sulgemist.
Riigihanke tingimuste kehtestamisel 
tuleks avaliku sektori asutustele peale 
selle anda võimalus valida lepingu 
sõlmimisel majanduslikult kõige 
soodsama pakkumuse ja kõige 
uuenduslikuma ja säästvama (ja vajaduse 
korral tehnoloogiliselt kõige 
eesrindlikuma) pakkumuse vahel ning 
avaliku sektori asutused peaksid 
pakkumuse esitamise ettepaneku 
avaldamisel märkima, mille alusel valik 
tehakse.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Avaliku 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 esemega, näiteks toote ja 
selle esitusviisi kirjeldusega, sealhulgas 
pakendusnõuetega. Samuti on oluline, et 
need nõuded on koostatud ja kinnitatud 
objektiivselt kontrollitavate kriteeriumide 
alusel, kasutades menetlust, milles saavad 
osaleda sellised sidusrühmad nagu 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid, 

(28) Avaliku sektori hankijad, kes 
soovivad osta teatavate keskkonna-,
energiatõhususe, sotsiaalsete, loomade 
heaolu 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 esemega, näiteks toote ja selle 
esitusviisi kirjeldusega, sealhulgas 
pakendusnõuetega. Samuti on oluline, et 
need nõuded on koostatud ja kinnitatud 
objektiivselt kontrollitavate kriteeriumide 
alusel, kasutades menetlust, milles saavad 
osaleda sellised sidusrühmad nagu 
valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
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ning et märgise nõuded on kõigile 
huvitatud osapooltele kättesaadavad.

turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid, 
ning et märgise nõuded on kõigile 
huvitatud osapooltele kättesaadavad.

Selgitus

Ökodisaini direktiivi ja selles sisalduvaid toodete alaseid sätteid arvestades tuleb viidata 
energiatõhususele ja energiasäästule.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida 
ettevõtjatega, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega kogu liidus.
Lisaks tuleb avaliku sektori hankijatele 
anda võimalus jätta taotlejaid või pakkujaid 
menetlusest kõrvale keskkonna- või
sotsiaalsete kohustuste täitmata jätmise 
pärast, sealhulgas puudega inimeste 
juurdepääsu nõude eiramise pärast, või 
muu raske eksimuse tõttu ametialaste 
käitumisreeglite vastu, nagu näiteks 
konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

(34) Riigihankelepinguid ei tohiks sõlmida 
ettevõtjatega, kes on osalenud kuritegelikus 
ühenduses või kes on mõistetud süüdi 
korruptsioonis, liidu finantshuve 
kahjustavas pettuses või rahapesus. Ka 
maksude või sotsiaalkindlustusmaksete 
tasumata jätmist tuleks karistada 
menetlusest kõrvale jätmisega kogu liidus.
Lisaks tuleb avaliku sektori hankijatele 
anda võimalus jätta taotlejaid või pakkujaid 
menetlusest kõrvale keskkonna-, 
sotsiaalsete või loomade heaolu 
puudutavate kohustuste täitmata jätmise 
pärast, sealhulgas puudega inimeste 
juurdepääsu nõude eiramise pärast, või 
muu raske eksimuse tõttu ametialaste 
käitumisreeglite vastu, nagu näiteks 
konkurentsieeskirjade või 
intellektuaalomandi õiguste rikkumine.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete 
kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 

(37) Lepinguid tuleks sõlmida objektiivsete 
kriteeriumide alusel, millega tagatakse 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
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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.

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 peaksid avaliku 
sektori hankijad kasutama 
„majanduslikult soodsaimat pakkumust”.

Muudatusettepanek 14

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 tagama tõhusa 
konkurentsi võimaluse ning hõlmama 
nõudeid, mis võimaldavad pakkujate 
esitatud teavet kontrollida.

(38) Avaliku sektori hankijad peavad 
kindlaks määrama pakkumuste hindamise 
kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, 
milline pakkumus on majanduslikult 
tulusaim. Majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kindlakstegemiseks peaksid 
avaliku sektori hankijad kasutama 
objektiivseid kriteeriumeid, mis on seotud
lepingu esemega. Valitud 
hindamiskriteeriumid ei tohi siiski anda 
avaliku sektori hankijale piiramatut 
valikuvabadust. Pigem tuleks 
hankemenetluse puhul tagada toimiv 
konkurents, mis tähendab, et 
läbipaistvuse, mittediskrimineerimise ja 
võrdse kohtlemise põhimõttest tuleb 
rangelt kinni pidada. Nende põhimõtete 
kohaselt tuleb muu hulgas pakkujate 
esitatud teavet tõhusalt ja läbipaistvalt
kontrollida.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) On väga oluline täiel määral ära 
kasutada riigihangete potentsiaali strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel.
Pidades silmas üksikute sektorite ja 
turgude vahelisi olulisi erinevusi, ei oleks 
siiski otstarbekas kehtestada hangete 
keskkonnasõbralikumaks, sotsiaalselt 
vastutustundlikumaks ning 
innovaatilisemaks muutmiseks üldisi 
kohustuslikke nõudeid. Liidu seadusandjad 
on juba kehtestanud kohustuslikud 
hankenõuded konkreetsete eesmärkide 
saavutamiseks maanteesõidukite (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiiv 2009/33/EÜ 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
maanteesõidukite edendamise kohta) ja 
kontoriseadmete (Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrus
(EÜ) nr 106/2008 ühenduse 
kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse 
programmi kohta) sektoris. Lisaks on
oluliselt edenenud ühiste meetodite 
määratlemine olelusringi kulude 
arvestamiseks. Seetõttu tundub otstarbekas
samal viisil jätkata, nähes kohustuslikud 
eesmärgid ette sektoripõhiste 
õigusaktidega, mis võtavad arvesse 
asjaomase sektori suhtes kohaldatavaid 
poliitikameetmeid ja tingimusi, ning 
edendades olelusringi kulude arvestamisel 
üleeuroopalise meetodi väljatöötamist ja 
kasutamist, mis aitaks riigihangete abil 
toetada jätkusuutlikku kasvu.

(39) On väga oluline täiel määral ära 
kasutada riigihangete potentsiaali strateegia
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel.
Pidades silmas üksikute sektorite ja 
turgude vahelisi olulisi erinevusi, ei oleks 
siiski otstarbekas kehtestada hangete 
keskkonnasõbralikumaks, sotsiaalselt 
vastutustundlikumaks ning 
innovaatilisemaks muutmiseks üldisi 
kohustuslikke nõudeid. Liidu seadusandjad 
on juba kehtestanud kohustuslikud 
hankenõuded konkreetsete eesmärkide 
saavutamiseks maanteesõidukite (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiiv 2009/33/EÜ 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
maanteesõidukite edendamise kohta) ja 
kontoriseadmete (Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrus
(EÜ) nr 106/2008 ühenduse 
kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse 
programmi kohta) sektoris. Lisaks edeneb 
endiselt oluliselt ühiste meetodite 
määratlemine olelusringi kulude 
arvestamiseks ning endiselt arendatakse, 
katsetatakse ja täiustatakse olelusringi 
kulude arvestamist sektoripõhiselt. Et 
riigihangete abil jätkusuutlikku kasvu 
toetada, tundub seetõttu otstarbekas jätkata
sektoripõhiste õigusaktide kasutamist 
kohustuslike eesmärkide kehtestamiseks,
mille puhul võetakse arvesse asjaomase 
sektori suhtes kohaldatavaid 
poliitikameetmeid ja tingimusi. See peaks 
hõlmama eri sektorites olelusringi kulude
arvestamiseks sobivate meetodite 
kohaldamist. Vastavalt käesoleva 
direktiivi muudele sätetele võivad 
sektoripõhiste õigusaktidega kehtestatud 
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kohustuslikud hankekriteeriumid 
sisaldada ka tehnilisi eeskirju ja 
hindamiskriteeriumeid, milles võetakse 
arvesse üldiste sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste eeliste ja puudustega 
seotud säästvuseesmärke, isegi kui neid ei 
ole rahas kindlaks määratud või neid ole 
võimalik rahas kindlaks määrata, 
eeldusel, et need on seotud lepingu 
esemega ja et läbipaistvuse, 
mittediskrimineerimise ja võrdse kaitse 
põhimõttest peetakse rangelt kinni.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

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 

(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 tootmisprotsessis osalevate töötajate
töötingimustega 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 töötajate 
töötingimusi. Neid tuleks kohaldada 
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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 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

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 
tulenevalt pakkumuse majanduslikku 
väärtust.

Muudatusettepanek 17

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 

(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, rahvatervise kaitse 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 
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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.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhikonventsioonide, eriti ILO 
konventsiooni nr 94 sätteid, isegi kui neid 
ei ole rakendatud siseriikliku õigusega, 
ning võetakse tööle suurem arv ebasoodsas 
olukorras olevaid isikuid, kui on ette 
nähtud siseriiklike õigusaktidega.

Selgitus

Muudatusettepanekuga rõhutatakse konkreetselt riigihankeid reguleeriva ILO konventsiooni 
nr 94 (konventsioon töönormide kohta riigihangetes) tähtsust. EL peab ILO standardid endale 
kohustuslikuks lugema.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis ehitustööde, asjade või teenuste 
ostmist või muul viisil hankimist avaliku 
sektori hankijate valitud ettevõtjatelt, 
olenemata sellest, kas kõnealused 
ehitustööd, asjad või teenused teenivad 
avalikke huve.

2. Hangete all mõeldakse käesolevas 
direktiivis ehitustööde, asjade või teenuste 
ostmist riigihankelepingute alusel avaliku 
sektori hankijate valitud ettevõtjatelt.

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et võimaldada kohalikel omavalitsustel teha tulemuslikku 
koostööd mõnede üldhuviteenuste osutamisel, näiteks jäätme- ja veekäitluse valdkonnas.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et võimaldada kohalikel omavalitsustel teha tulemuslikku 
koostööd mõnede üldhuviteenuste osutamisel, näiteks jäätme- ja veekäitluse valdkonnas.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Leping, mille avaliku sektori hankija 
on sõlminud mõne teise juriidilise isikuga, 
jääb käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
välja, kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:
(a) avaliku sektori hankija teostab 
asjaomase juriidilise isiku üle kontrolli, 
mis sarnaneb kontrolliga, mida ta teostab 
oma osakondade üle;
(b) oluline osa asjaomase juriidilise isiku 
tegevusest toimub kontrolliva avaliku 
sektori hankija või sama avaliku sektori 
hankija kontrollitavate muude juriidiliste 
isikute alluvuses;
(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
aktiivne erasektori osalus.

(Komisjoni ettepaneku artikli 11 lõike 1 tekst koos muudatustega)

Selgitus

Muudatus on vajalik selleks, et võimaldada kohalikel omavalitsustel teha tulemuslikku 
koostööd mõnede üldhuviteenuste osutamisel, näiteks jäätme- ja veekäitluse valdkonnas. 
Tegemist on reguleerimisala küsimusega ja seepärast viiakse komisjoni ettepaneku artikkel 11 
koos muudatustega artiklisse 1.
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Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõiget 2 a (uus) kohaldatakse ka siis, 
kui avaliku sektori hankijast kontrollitav 
üksus või üksused sõlmivad lepingu teda 
kontrolliva üksusega või muu sama 
avaliku sektori hankija kontrollitava 
juriidilise isikuga, tingimusel et sellel 
juriidilisel isikul, kellega sõlmitakse 
riigihankeleping, puudub erasektori 
osalus.

(Komisjoni ettepaneku artikli 11 lõike 2 tekst koos muudatustega)

Selgitus

Vrd muudatusettepanekuga artikli 1 lõikele 2 a (uus).

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Avaliku sektori hankija, kes ei 
kontrolli juriidilist isikut lõike 3 
tähenduses, võib siiski väljaspool 
käesoleva direktiivi reguleerimisala 
sõlmida lepingu juriidilise isikuga, keda 
ta kontrollib ühiselt teiste avaliku sektori 
hankijatega, kui järgmised tingimused on 
täidetud:
(a) avaliku sektori hankijad ühiselt 
teostavad asjaomase juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
nad teostavad oma osakondade üle;
(b) oluline osa asjaomase juriidilise isiku 
tegevusest toimub kontrollivate avaliku 
sektori hankijate või samade avaliku 
sektori hankijate kontrollitavate muude 
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juriidiliste isikute alluvuses;
(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
aktiivne erasektori osalus.

(Komisjoni ettepaneku artikli 11 lõike 3 tekst koos muudatustega)

Selgitus

Vrd muudatusettepanekuga artikli 1 lõikele 2 a (uus).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Kahe või enama avaliku sektori 
hankija vahel sõlmitud kokkulepet ei 
peeta riigihankelepinguks käesoleva 
direktiivi artikli 2 lõike 7 tähenduses ja 
seega jääb see käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja, kui on täidetud 
kõik järgmised tingimused:
(a) partnerluse eesmärk on sellise avaliku 
teenistuse ülesande täitmine, mille 
täitmine on tehtud ülesandeks kõigile 
riigiasutustele;
(b) kõnealust ülesannet täidavad ainult 
asjaomased riigiasutused, s.o ilma aktiivse 
erakapitali osaluseta.

(Komisjoni ettepaneku artikli 11 lõike 4 tekst koos muudatustega)

Selgitus

Vrd muudatusettepanekuga artikli 1 lõikele 2 a (uus)

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 e. Ülesannete üleandmine ühelt avaliku 
sektori organisatsioonilt teisele kuulub 
siiski liikmesriikide sisemise 
halduskorralduse valdkonda ning selle 
suhtes ei kohaldata riigihangete eeskirju.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) „sotsiaalselt jätkusuutlik
tootmisprotsess” − tootmisprotsess, milles 
ehitustööde tegemisel, teenuste osutamisel 
ja asjade tarnimisel järgitakse tervishoiu 
ja ohutuse, sotsiaalseid ja tööõiguse 
eeskirju ja standardeid, eriti seoses 
töökohal võrdse kohtlemise põhimõttega, 
mis on määratletud liidu ja siseriiklikes 
õigusaktides ja kollektiivlepingutes ning 
mida kohaldatakse ehitustööde tegemise, 
teenuste osutamise ja asjade tarnimise 
kohas.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Avaliku sektori asutuste vahelised suhted
1. Leping, mille avaliku sektori hankija 
on sõlminud mõne teise juriidilise isikuga, 
jääb käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
välja, kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:
(a) avaliku sektori hankija teostab 
asjaomase juriidilise isiku üle kontrolli, 
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mis sarnaneb kontrolliga, mida ta teostab 
oma osakondade üle;
(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrolliva 
avaliku sektori hankija või sama avaliku 
sektori hankija kontrollitavate muude 
juriidiliste isikute alluvuses;
(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.
Esimese lõigu punkti a mõistes teostab 
avaliku sektori hankija juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
ta teostab oma osakondade üle, kui ta 
avaldab otsustavat mõju kontrollitava 
juriidilise isiku strateegilistele 
eesmärkidele ja olulistele otsustele.
2. Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui 
avaliku sektori hankijast kontrollitav 
üksus sõlmib lepingu teda kontrolliva 
üksusega või muu sama avaliku sektori 
hankija kontrollitava juriidilise isikuga, 
tingimusel et sellel juriidilisel isikul, 
kellega sõlmitakse riigihankeleping, 
puudub erasektori osalus.
3. Avaliku sektori hankija, kes ei kontrolli 
juriidilist isikut lõike 1 tähenduses, võib 
siiski käesolevat direktiivi kohaldamata 
sõlmida lepingu juriidilise isikuga, keda 
ta kontrollib ühiselt teiste avaliku sektori 
hankijatega, kui järgmised tingimused on 
täidetud:
(a) avaliku sektori hankijad ühiselt 
teostavad asjaomase juriidilise isiku üle 
kontrolli, mis sarnaneb kontrolliga, mida 
nad teostavad oma osakondade üle;
(b) vähemalt 90 % asjaomase juriidilise 
isiku tegevusest toimub kontrollivate 
avaliku sektori hankijate või samade 
avaliku sektori hankijate kontrollitavate 
muude juriidiliste isikute alluvuses;
(c) kontrollitaval juriidilisel isikul puudub 
erasektori osalus.
Lõike a mõistes kontrollivad avaliku 
sektori hankijad juriidilist isikut ühiselt 
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juhul, kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:
(a) kontrollitava juriidilise isiku otsuseid 
tegevad organid koosnevad kõigi 
osalevate avaliku sektori hankijate 
esindajatest;
(b) kõnealused avaliku sektori hankijad 
saavad ühiselt avaldada otsustavat mõju 
kontrollitava juriidilise isiku 
strateegilistele eesmärkidele ja olulistele 
otsustele;
(c) kontrollitav juriidiline isik ei lähtu 
huvidest, mis erinevad temaga seotud 
avaliku sektori asutuste huvidest;
(d) kontrollitav juriidiline isik ei saa 
avaliku sektori hankijatega sõlmitud 
riigihankelepingutest muud kasu lisaks 
tegelike kulude hüvitamisele.
4. Kahe või enama avaliku sektori hankija 
vahel sõlmitud kokkulepet ei peeta 
riigihankelepinguks käesoleva direktiivi 
artikli 2 lõike 6 tähenduses, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:
(a) kokkulepe põhineb osalevate avaliku 
sektori hankijate lojaalsel koostööl, mille 
eesmärk on täita ühiselt avalike 
teenustega seotud ülesandeid ning mis 
hõlmab lepingupoolte vastastikuseid 
õigusi ja kohustusi;
(b) kokkuleppes juhindutakse üksnes 
avaliku huviga seotud kaalutlustest;
(c) osalevad avaliku sektori hankijad ei 
tegutse avatud turul suuremal määral kui 
10 % kokkuleppe seisukohast oluliste 
tegevuste käibest;
(d) kokkulepe ei hõlma osalevate avaliku 
sektori hankijate vahelisi rahalisi 
ülekandeid, v.a ülekanded, mis vastavad 
ehitustööde, teenuste või asjade tegelike 
kulude hüvitamisele;
(e) kõigil osalevatel avaliku sektori 
hankijatel puudub erasektori osalus.
5. Lõigetes 1–4 osutatud erasektori 
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osaluse puudumist kontrollitakse lepingu 
või kokkuleppe sõlmimise ajal.
Artiklites 1−4 sätestatud erandid kaotavad 
kehtivuse alates hetkest, mil tekib 
erasektori osalus, kusjuures kehtivate 
lepingute suhtes tuleb korraldada hange 
tavapäraste hankemenetluste alusel.

(Artikli 11 tekst on osaliselt üleviidud artiklisse 1 – vt artikli 1 lõigete 2 a–d (uus) 
muudatusettepanekuid)

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 11 sisu on direktiivi reguleerimisala seisukohalt tähtis ja viiakse 
seetõttu koos muudatustega artiklisse 1. Sellele vastavalt jäetakse komisjoni ettepaneku
artikkel 11 välja.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Ainuõiguse alusel sõlmitud teenuste 

hankelepingud
Käesolevat direktiivi ei kohaldata teenuste 
riigihankelepingute suhtes, mis ostja 
sõlmib teise ostja või ostjate ühendusega, 
kellel on ainuõigus vastavalt 
õigusnormidele, mis on kooskõlas 
aluslepinguga.

Selgitus

Tuuakse uuesti sisse praeguse direktiivi 2004/18/EÜ artikkel 18. See artikkel on tähtis 
üldhuviteenuste seisukohalt, näiteks hasartmängud (riiklikult sanktsioneeritud loteriid) ja 
jäätmemajandus. Artikkel võimaldab asutustel reserveerida teatud tegevus spetsiifilistele 
asutusesisestele äriühingutele. Euroopa Kohus on seda sätete kohaldanud kohtuasjas C-
360/96.

Muudatusettepanek 28
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti võivad nad ette näha, et avaliku 
sektori hankijad võivad kasutada
konkurentsipõhist läbirääkimistega 
hankemenetlust või võistlevat dialoogi 
järgmistel juhtudel:

Liikmesriigid näevad ette, et avaliku 
sektori hankijad võivad kohaldada
konkurentsipõhist läbirääkimistega 
hankemenetlust või võistlevat dialoogi
käesoleva direktiivi tähenduses järgmistel 
juhtudel:

Selgitus

Mõnel juhul on konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus ainus võimalik viis 
keerukate lepingute sõlmimiseks. Avaliku sektori hankijatel peaks seepärast olema võimalus 
valida sellisel juhul nimetatud menetlus.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada jätta 
konkurentsipõhise läbirääkimistega 
menetluse, võistleva dialoogi ja 
innovatsioonipartnerluse menetluse 
siseriiklikusse õigusesse üle võtmata.

välja jäetud

Selgitus

Mõnel juhul on konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus ainus võimalik viis 
keerukate lepingute sõlmimiseks. Avaliku sektori hankijatel peaks seepärast olema võimalus 
valida sellisel juhul nimetatud menetlus.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 a
Pakkumuste elektroonilisel teel esitamise 
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keskne veebisait
Läbipaistvuse huvides võivad avaliku 
sektori asutused avaldada teavet tehtud 
ehitustööde jmt kohta selleks otstarbeks 
loodud kesksel Euroopa veebisaidil, 
täpsustades summad, mahu ja muu teabe, 
nii et teised avaliku sektori asutused 
saavad võrrelda, kui palju on makstud 
võrreldavate ehitustööde jmt eest, ning 
toetuda oma pakkumuse esitamise 
ettepanekus sellele teabele; see võib 
vähendada kulusid ja paljastada suured 
erinevused lepingute hindades.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. VIII lisa punktis 1 kindlaks määratud 
tehniline kirjeldus esitatakse 
hankedokumentides. Tehnilises kirjelduses 
määratakse kindlaks ehitustöö, teenuse või 
asja nõutavad omadused, mis on vajalikud 
selleks, et saavutada avaliku sektori 
hankija eesmärgid kasutamise, 
jätkusuutlikkuse ja loomade heaolu alal.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgised Märgised ja kolmanda isiku kinnitatud 
standardi tõendid

Selgitus

Märgiste kasutamine tuleks välja jätta ja kasutada hoopis standardeid. Standardid on 
kasulikud, sest asjaomase valdkonna pakkujad mõistavad neid hästi ja need aitavad ära hoida 
avaliku sektori hankijate vajaduse jalgratast leiutada. Rõhutades standardite kasutamist, 
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lihtsustab direktiiv avaliku sektori hankijatel keskkonnaga ja sotsiaalvaldkonnaga seotud 
nõuete sätestamist.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui avaliku sektori hankijad määravad 
kindlaks artikli 40 lõike 3 punkti a kohased 
ehitustööde, teenuste või asjade 
kasutusomadused või funktsionaalsed 
nõuded seoses keskkonnanäitajate või 
sotsiaalsete näitajate või muude 
näitajatega, võivad nad nõuda, et 
kõnealustel ehitustöödel, asjadel või 
teenustel on konkreetne märgis, tingimusel 
et

1. Kui avaliku sektori hankijad määravad 
kindlaks artikli 40 lõike 3 punkti a kohased 
ehitustööde, teenuste või asjade 
kasutusomadused või funktsionaalsed 
nõuded seoses keskkonnanäitajate või 
sotsiaalsete näitajate või muude 
näitajatega, võivad nad nõuda, et 
kõnealustel ehitustöödel, asjadel või 
teenustel on konkreetne märgis ja/või 
kolmanda isiku kinnitatud standardi 
tõend, tingimusel et

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) märgisenõuded hõlmavad üksnes 
lepingu reguleerimisesemega seotud 
näitajaid ning need sobivad lepingu 
esemeks olevate ehitustööde, asjade või 
teenuste omaduste kindlaksmääramiseks;

(a) märgise- ja/või kolmanda isiku 
kinnitatud standardi tõendi nõuded
hõlmavad üksnes lepingu 
reguleerimisesemega seotud näitajaid ning 
need sobivad lepingu esemeks olevate 
ehitustööde, asjade või teenuste omaduste 
kindlaksmääramiseks;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) märgisenõuded koostatakse teadusliku (b) märgise- ja/või kolmanda isiku 
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teabe või muude objektiivselt 
kontrollitavate mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel;

kinnitatud standardi tõendi nõuded
koostatakse teadusliku teabe või muude 
objektiivselt kontrollitavate 
mittediskrimineerivate kriteeriumide ja 
andmete alusel;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) valiku tegemise eeskirjad on 
mõistlikult proportsionaalsed lepingu 
olemusega;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) märgised ja/või kolmanda isiku 
kinnitatud standardi tõendid on vastu 
võetud avatud ja läbipaistva menetlusega, 
milles saavad osaleda kõik sidusrühmad,
sh valitsusasutused, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid
ning

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) märgised on kättesaadavad kõikidele 
huvitatud isikutele;

(d) märgised ja/või kolmanda isiku 
kinnitatud standardi tõendid on 
kättesaadavad kõikidele huvitatud 
isikutele;
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) märgise kriteeriumid määrab kindlaks 
märgist taotlevast ettevõtjast sõltumatu 
kolmas isik.

(e) märgise ja/või kolmanda isiku 
kinnitatud standardi tõendi kriteeriumid 
määrab kindlaks märgist taotlevast 
ettevõtjast sõltumatu kolmas isik. Kolmas 
isik võib olla konkreetne riigi- või 
valitsusasutus või -organisatsioon.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui märgis vastab lõike 1 punktides b, 
c, d ja e esitatud nõuetele, kuid hõlmab ka
nõudeid, mis ei ole seotud lepingu 
reguleerimisesemega, võivad avaliku 
sektori hankijad tehnilises kirjelduses 
viidata märgise või vajaduse korral selle 
osade sellistele nõuetele, mis on seotud 
lepingu reguleerimisesemega ja mis 
sobivad reguleerimiseseme näitajate 
kindlaksmääramiseks.

2. Kui kolmanda isiku kinnitatud 
standard ei vasta VIII lisa punktis 6 
esitatud määratlusele, sest selle 
kriteeriumid sisaldavad nõudeid, mis ei 
ole seotud lepingu reguleerimisesemega, 
võivad avaliku sektori hankijad tehnilises 
kirjelduses viidata standardi või vajaduse 
korral selle osade sellistele nõuetele, mis 
on seotud lepingu reguleerimisesemega ja 
mis sobivad reguleerimiseseme näitajate 
kindlaksmääramiseks.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on rõhutada kolmanda isiku kontrollitud standardite 
kasutamist riigihangetel. Kasutades kolmanda isiku kontrollitud standardeid, on avaliku 
sektori hankijate ja pakkujate käsutuses selge, lubatud ja kasulik mehhanism. Asjaolu, et 
toode või teenus vastab kolmanda isiku kontrollitud standardile, on tõendiks selle kohta, et 
avaliku sektori hankija seatud kriteeriumid on täidetud.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avaliku sektori hankija võib tehnilises 
kirjelduses sätestada, et ehitustööd, asjad 
või teenused, mis sellisele standardile 
vastavad, loetakse tehnilisele kirjeldusele 
vastavaks. Avaliku sektori hankijad 
peavad samuti aktsepteerima kõiki 
samaväärseid standardeid, mis vastavad 
avaliku sektori hankijate osutatud 
tehnilistele kirjeldustele. Ehitustööde, 
asjade või teenuste puhul, mille vastavust 
sellisele standardile ei ole kinnitanud 
kolmas isik, peavad avaliku sektori 
hankijad aktsepteerima ka tootja tehnilist 
toimikut või muid asjakohaseid tõendeid, 
näiteks tunnistusi ja deklaratsioone.

Selgitus

Märgiste kasutamine tuleks välja jätta ja kasutada hoopis standardeid. Standardid on 
kasulikud, sest asjaomase valdkonna pakkujad mõistavad neid hästi ja need aitavad ära hoida 
avaliku sektori hankijate vajaduse jalgratast leiutada. Rõhutades standardite kasutamist, 
lihtsustab direktiiv avaliku sektori hankijatel keskkonnaga ja sotsiaalvaldkonnaga seotud 
nõuete sätestamist.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 55 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 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.

4. Kui mis tahes taotleja või pakkuja, kes 
on lõigetes 1, 2 või 3 osutatud olukorras,
esitab avaliku sektori hankijale tõendid, 
mis vaatamata kõrvalejätmist õigustavate 
asjaoludele näitavad tema usaldusväärsust, 
võib avaliku sektori hankija pakkumuse 
kõrvalejätmise uuesti läbi vaadata.
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Selgitus

Tagamaks selgelt ja ühetähenduslikult, et kõik pakkujad peavad järgima liidu, siseriiklikku ja 
piirkondlikku õigust ning muid siduvaid sätteid ning et avaliku sektori hankijatel on selge 
õigus jätta kõrvale pakkujad, kes neid rikuvad.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ELi ja riiklikes õigusaktides, samuti 
kollektiivlepingutes määratletud 
tervishoiu ja ohutuse, sotsiaalsete ning 
töö- ja keskkonnaõiguse standardite 
järgimine;

Selgitus

Märgiste kasutamine tuleks välja jätta ja kasutada hoopis standardeid. Standardid on 
kasulikud, sest asjaomase valdkonna pakkujad mõistavad neid hästi ja need aitavad ära hoida 
avaliku sektori hankijate vajaduse jalgratast leiutada. Rõhutades standardite kasutamist, 
lihtsustab direktiiv avaliku sektori hankijatel keskkonnaga ja sotsiaalvaldkonnaga seotud 
nõuete sätestamist.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 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.

4. Seoses tehnilise ja kutsealase 
suutlikkusega võivad avaliku sektori 
hankijad nõuda, et ettevõtjatel on olemas
(või nad on teinud korraldusi neile 
juurdepääsuks või nende omandamiseks)
vajalikud inim- ja tehnilised ressursid ning 
kogemused, et tagada lepingu täitmine
nõutaval kvaliteeditasemel ja, kui avaliku 
sektori hankija seda nõuab, siis vastavalt 
artikli 70 kohaselt nimetatud lepingu 
täitmise klauslile. Avaliku sektori hankijad 
võivad leida, et ettevõtjad ei taga lepingu 
täitmist nõutaval tasemel, kui avaliku 
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sektori hankija on teinud kindlaks, et 
ettevõtjatel on vastuolulised huvid, mis 
võivad lepingu täitmist negatiivselt 
mõjutada.

Selgitus

Märgiste kasutamine tuleks välja jätta ja kasutada hoopis standardeid. Standardid on 
kasulikud, sest asjaomase valdkonna pakkujad mõistavad neid hästi ja need aitavad ära hoida 
avaliku sektori hankijate vajaduse jalgratast leiutada. Rõhutades standardite kasutamist, 
lihtsustab direktiiv avaliku sektori hankijatel keskkonnaga ja sotsiaalvaldkonnaga seotud 
nõuete sätestamist.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 56 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõigete 1, 2, 3, 4 ja 5 sätteid kohaldatakse 
allhankemenetluste ja allhankijate suhtes.

Selgitus

Eesmärgiks on anda avaliku sektori hankijatele paremad võimalused võtta arvesse 
allhankeid.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide ametiasutused loovad 
turvalised võrgus asuvad tõendite 
repositooriumid, kuhu ettevõtjad saavad 
iga kahe aasta tagant esitada kõik 
asjaomased dokumendid. Need 
dokumendid on kättesaadavad kõikidele 
avaliku sektori hankijatele kõikidel 
tasanditel isikliku identimisnumbri 
esitamisel.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtja majanduslikku ja 
finantsseisundit võib üldjuhul tõendada ühe 
või mitme XIV lisa 1. osas loetletud 
dokumendiga.

2. Ettevõtja majanduslikku ja 
finantsseisundit, samuti vastavust 
ehitustöö teostamise, teenuse pakkumise 
või asja tarnimise kohas kohaldatavates 
liidu ja siseriiklikes õigusaktides ning 
kollektiivlepingutes määratletud 
tervishoiu-, ohutus-, sotsiaal- ja tööõiguse 
valdkonna eeskirjadele ja standarditele,
võib üldjuhul tõendada ühe või mitme XIV
lisas loetletud dokumendiga.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvaliteeditagamis- ja 
keskkonnajuhtimisstandardid

Kvaliteeditagamisstandardid ning 
keskkonna ja loomade heaolu juhtimise 
standardid

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 61 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teevad teistele 
liikmesriikidele taotluse korral 
kättesaadavaks artikli 88 kohaselt mis tahes 
teabe seoses dokumentidega, mis esitatakse 
tõendina käesoleva artikli lõikes 1 ja 2 
osutatud kvaliteeditagamis- ja 
keskkonnajuhtimisstandardite järgimise 
kohta.

3. Liikmesriigid teevad teistele 
liikmesriikidele taotluse korral 
kättesaadavaks artikli 88 kohaselt mis tahes 
teabe seoses dokumentidega, mis esitatakse 
tõendina käesoleva artikli lõikes 1 ja 2 
osutatud kvaliteedi-, keskkonna- ning 
loomade heaolu standardite järgimise 
kohta.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ilma et see piiraks teatavate teenuste 
tasustamist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kohaldamist, tuginevad 
avaliku sektori hankijad pakkumuste 
hindamisel majanduslikult soodsaimale 
pakkumusele.

(a) majanduslikult soodsaim pakkumus;
(b) madalaimad kulud. 
Kulude hindamisel võib avaliku sektori 
hankija omal valikul tugineda üksnes 
hinnale või kasutada kulutõhususe 
põhimõtet, näiteks artiklis 67 sätestatud 
olelusringi kulude arvestamist.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 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:
(a) kvaliteet, sh tehniline väärtus, 
esteetilised ja funktsionaalsed omadused, 
ligipääsetavus, kõiki kasutajaid arvestav 
projekt, keskkonnanäitajad ja 
innovatiivsus;

2. 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 kriteeriume.

(b) teenuste hankelepingute ja ehitustööde 
projekteerimise puhul võidakse arvesse 
võtta asjaomast lepingut täitma määratud 
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töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi ning sellest tulenevalt võib 
kõnealused töötajad pärast lepingu 
sõlmimist asendada üksnes avaliku 
sektori hankija nõusolekul, kes peab 
kontrollima, et asendamistega tagatakse 
samaväärne töökorraldus ja kvaliteet;
(c) müügijärgsed teenused ja tehniline 
abi, tarnekuupäev ja tarneperiood või 
valmimise aeg;
(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.

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 nimetatud kriteeriumide 
hulka võivad kuuluda järgmised:

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

(b) innovaatilised omadused, sealhulgas 
parim võimalik tehnika;

(c) keskkonnaalased ja jätkusuutlikkuse 
kriteeriumid, sealhulgas artiklis 67 
määratletud olelusringi kulude 
arvestamine ning keskkonnahoidliku 
riigihanke kriteeriumid;
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(d) sotsiaalselt jätkusuutliku 
tootmisprotsessi kriteeriumid, mis võivad 
hõlmata ka halvemas olukorras olevate 
isikute või haavatavate 
elanikkonnarühmade liikmete 
töölevõtmist;

(e) teenuste hankelepingute ja ehitustööde 
projekteerimise puhul võidakse arvesse 
võtta asjaomast lepingut täitma määratud 
töötajate töökorraldust, kvalifitseeritust ja 
kogemusi, samuti iga alltöövõtja 
võimekust, võimeid ja ametialast käitumist 
ning sellest tulenevalt võib kõnealused 
töötajad pärast lepingu sõlmimist 
asendada, samuti edasist alltöövõttu 
lubada üksnes avaliku sektori hankija 
nõusolekul, kes peab kontrollima, et 
asendamistega või edasise alltöövõtuga 
tagatakse samaväärne töökorraldus ja 
kvaliteet;

(f) müügijärgsed teenused ja tehniline 
abi, tarnekuupäev ja tarneperiood või 
valmimise aeg;

(g) 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.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
teatavat liiki lepingute sõlmimisel 

välja jäetud
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lähtutakse majanduslikult soodsaimast 
pakkumusest, nagu on märgitud lõike 1 
punktis a ja lõikes 2.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 66 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 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.

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

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) see on koostatud sidusrühmadega 
tihedalt konsulteerides ning see tugineb 
teadusteabele või muudele objektiivselt
kontrollitavatele mittediskrimineerivatele 
kriteeriumidele;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seda kavatsetakse kohaldada korduvalt 
või pidevalt;

(b) seda on katsetatud ja kontrollitud 
tarnijatega ning seda kavatsetakse 
kohaldada korduvalt või pidevalt;
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) see on sõnastatud selliselt, et 
turujärelevalveasutustele oleks tagatud 
võimalus kontrollida, kas toode vastab 
deklareeritud olelusringi kuludele.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liidu õigusakti osana, sealhulgas 
sektoripõhiste õigusaktide kohaste 
delegeeritud õigusaktidega, võetakse vastu 
ühine olelusringi kulude arvutamise 
meetod, kohaldatakse seda juhul, kui 
olelusringi kulude arvutamine kuulub 
artikli 66 lõikes 1 osutatud pakkumuste 
hindamise kriteeriumide hulka.

3. Kui liidu õigusakti osana, sealhulgas 
sektoripõhiste õigusaktide kohaste 
delegeeritud õigusaktidega, võetakse vastu 
ühine olelusringi kulude arvutamise 
meetod, tuleb nende õigusaktide 
vastuvõtmisel pidada tihedaid 
konsulteerimisi sidusrühmadega. 
Niisuguseid ühiseid meetodeid
kohaldatakse juhul, kui olelusringi kulude 
arvutamine kuulub artikli 66 lõikes 1 
osutatud pakkumuste hindamise 
kriteeriumide hulka.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 4 – lõik 2

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 liidu 
sotsiaal-, töö- või keskkonnaõiguse
valdkonna õigusaktidega või 

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 liidu
või riikliku sotsiaal-, töö-, keskkonna- või
rahvatervise õiguse valdkonna 



AD\910630ET.doc 39/43 PE487.738v03-00

ET

rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas.

õigusaktidega ja muude siduvate sätetega
või rahvusvahelise sotsiaal- ja 
keskkonnaõiguse sätetega, mis on loetletud 
XI lisas.

Selgitus

Avaliku sektori hankijatel peaks olema õigus keelduda lepingu sõlmimisest, kui pakkumus ei 
vasta õigusnormidele. Käesolevas artiklis sisalduv viide õigusnormidele ei peaks piirduma 
liidu vastava valdkonna õigusaktidega. Artiklit tuleks laiendada, hõlmates ka riiklikud 
õigusaktid ja tööturu reguleerimise süsteemid.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ostja võib lepingudokumentides nimetada 
või liikmesriik võib ostjat kohustada 
nimetama asutuse või asutused, kellelt 
kandidaat või pakkuja võib saada 
asjakohast teavet selles kohas, kus 
ehitustööd teostatakse või teenust 
osutatakse, tavapäraselt kohaldatavate 
maksude, keskkonnakaitsenõuete, 
töökaitsealaste sätete ja töötingimustega 
seotud kohustuste kohta, mida lepingu 
kehtivuse ajal teostatavate ehitustööde või 
osutatavate teenuste suhtes kohaldatakse.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tuuakse koos väikeste muudatustega uuesti sisse praeguse 
riigihangete direktiivi (2004/18/EÜ) artikli 27 lõige 1. Seda artiklit ei tohiks välja jätta, 
arvestades selle tähtsust muude riikide pakkujate hangetel osalemise toetamisel ja piiriülese 
kaubanduse võimaldamisel.
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ostja, kes annab lõikes 1 nimetatud 
teavet, palub lepingute sõlmimise 
menetluses osalevatel pakkujatel või 
kandidaatidel näidata, et nad on 
pakkumust koostades võtnud arvesse 
ehitustöö teostamise või teenuse 
osutamise kohas tavapäraselt 
kohaldatavate keskkonnakaitse ja 
töökaitsealaste sätete ja töötingimustega 
seotud kohustused.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tuuakse koos väikeste muudatustega uuesti sisse praeguse direktiivi 
2004/18/EÜ artikli 27 lõige 2. Seda artiklit ei tohiks välja jätta, arvestades selle tähtsust 
muude riikide pakkujate hangetel osalemise toetamisel ja piiriülese kaubanduse 
võimaldamisel.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira 
peamise ettevõtja vastutust. Ühise ja 
mitme isiku vastutuse süsteemis 
sätestatakse, et (artiklites 2, 22 a (uus), 40, 
54, 55 ja 56 määratletud) põhiõiguste, 
keskkonna-, tervise- ja ohutuse-, 
sotsiaalsete ja töökaitsealaste eeskirjade 
järgimise eest vastutab kogu allhangete 
ahel ühiselt.

Selgitus

Eesmärgiks on anda avaliku sektori hankijatele paremad võimalused võtta arvesse 
allhankeid.
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest
(edaspidi „järelevalveasutus”).
Liikmesriigid teavitavad määramisest ka 
komisjoni.

1. Liikmesriigid määravad ühe sõltumatu 
asutuse, kes vastutab rakendusmeetmete 
järelevalve ja kooskõlastamise eest
(edaspidi „järelevalveasutus”), juhul kui 
niisugune sõltumatu asutus veel puudub.
Liikmesriigid teavitavad määramisest ka 
komisjoni.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) „Kolmanda isiku kinnitatud 
standard” – tehniline kirjeldus 
ehitustööde, teenuste või asjade 
keskkonna-, sotsiaalsete või muude 
näitajate kohta (sh olelusringi ja 
sotsiaalselt jätkusuutliku tootmisprotsessi 
näitajad), mis on kõigile huvitatud 
isikutele kättesaadav ja milles on nõutud 
pakkumustest sõltumatu kolmanda isiku 
poolset vastavuse kontrolli ja milles 
tehnilise kirjelduse kriteeriumid:
(a) puudutavad ainult lepingu esemega 
seotud näitajaid;
(b) on koostatud teadusteabe või muude 
objektiivselt kontrollitavate 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel;
(c) on vastu võetud avatud ja läbipaistva 
menetlusega, milles saavad osaleda kõik 
sidusrühmad, sh valitsusasutused, 
ametiühingud, tarbijad, tootjad, 
turustajad ja keskkonnaorganisatsioonid;
(d) on kindlaks määratud vastavuse 
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kontrolli taotlevast ettevõtjast sõltumatu 
kolmanda isiku poolt.

Selgitus

Muudatus tuleneb standardeid puudutavatest muudatustest.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XI lisa – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konventsioon nr 94 – Töönormide 
konventsioon (riigihankelepingud)

Selgitus

Tervise-, ohutus- ja heaolualaste miinimumnõuete tagamine töövõtjate poolt tööle võetud 
töötajate jaoks.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
XVI lisa – rida 1 – veerg 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervishoiu- ja sotsiaalteenused Tervishoiu- ja sotsiaalteenused, sealhulgas 
kiirabiteenused
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